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ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ.

Retoryka jest antystrofą dialektyki.
Arystoteles, Retoryka 1354a

τί γὰρ ἂν εἴη τοῦ λέγοντος ἔργον, εἰ φαίνοιτο ᾗ  
δέοι καὶ μὴ διὰ τὸν λόγον.

Cóż byłoby zadaniem mówcy, gdyby myślenie  
mogło ujawniać się bez słowa?

Arystoteles, Poetyka 1456b 
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Wprowadzenie     

Retoryka ujmowana jako sztuka efektywnego – ale i efektownego – 
posługiwania się słowem albo ogólna teoria tworzenia dyskursu nie 
wyczerpuje się w zamkniętym i z konieczności ograniczonym zbio-
rze reguł, choć to dzięki niemu osiąga stan względnej stabilności teo-
retycznej w  postaci ustalonego słownika pojęć. Można przyjąć, że 
każdy traktat retoryczny czy podręcznik wymowy był próbą zapro-
wadzenia porządku pośród niezliczonych strategii argumentacyj-
nych i  figur wysłowienia. Interesującym przykładem opracowania 
wczesnonowożytnego kompendium wiedzy na temat umiejętności 
przemawiania jest obszerny traktat pod tytułem System retoryki (Sys-
tema rhetoricae, Hanau 1608), który powstał na podstawie prywat-
nych wykładów z  retoryki, wygłoszonych w  1606 roku przez Bar-
tłomieja Keckermanna (1572–1609), profesora filozofii w Gdańskim 
Gimnazjum Akademickim. Opierając się na przejrzystej metodzie, 
u której podstaw leżała zasada podziału dychotomicznego, wywie-
dziona wprost z pism logicznych Arystotelesa (nie zaś z dialektyki 
Piotra Ramusa), Keckermann przeprowadził systematyzację sztu-
ki przemawiania. Dzięki odwołaniu do koncepcji Stagiryty, Cycero-
na i Kwintyliana, a także współczesnych sobie teoretyków wymowy, 
głównie Rudolfa Agricoli, Erazma z Rotterdamu, Filipa Melanchto-
na i Piotra Ramusa, stworzył on summę renesansowej wiedzy o re-
toryce. 

Głównym celem prezentowanej rozprawy jest rekonstrukcja teo-
rii retorycznej gdańskiego humanisty, polegająca na omówieniu naj-
ważniejszych pojęć i  koncepcji dotyczących sztuki oratorskiej, od 
inwencji aż po pronuncjację, wraz z  przywołaniem odpowiednie-
go kontekstu, umożliwiającego pełniejsze zrozumienie teoretycz-
nej myśli Keckermanna. Przedmiotem tej rekonstrukcji, wiążącej się 
bardzo ściśle z (re)interpretacją, pozostaje retoryka określona przez 
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autora jako ogólna (w  odróżnieniu od retoryki szczegółowej, na 
przykład kościelnej), która obejmuje podstawowe przepisy tworze-
nia mowy. Pierwszy z podziałów, jakie przeprowadza Keckermann, 
opiera się na przeciwstawieniu ogółu i  konkretu. Uznałem zatem, 
że przedstawienie reguł retoryki ogólnej będzie reprezentatywne dla 
myślenia Gdańszczanina o istocie i sposobie funkcjonowania sztuki 
wymowy. Stanowisko to pozostaje ponadto zgodne z założeniami lo-
giczno-epistemologicznymi Keckermanna (o wyraźnej prowenien-
cji Arystotelesowskiej), który wielokrotnie podkreślał, że poznanie 
uniwersalnych prawideł powinno poprzedzać rozważania nad jed-
nostkowym przypadkiem, uzależnionym od zmieniającego się ciągle 
kontekstu. Mówiąc nieco inaczej, zanim zajmiemy się dyspozycją 
laudacji dobrej małżonki albo elokucją listu pełniącego funkcję ad-
hortacji, musimy zdobyć podstawową wiedzę na temat umiejętności 
porządkowania czy przyozdabiania mowy.

Retoryka ogólna, która zajmuje się zdaniem Keckermanna sztu-
ką jako sztuką (ars qua ars, sztuką w swej najczystszej postaci, czyli wy-
niesioną na wyżyny teoretycznych rozważań), stanowi zbiór abs-
trakcyjnych reguł konstruowania tekstu w  postaci definicji pojęć, 
podziałów i  komentarzy. Rekonstrukcja tak klarownie (metodycz-
nie) uporządkowanej teorii wymowy, równoznaczna – jak już wcześ-
niej powiedziałem – z  interpretacją, wiąże się z  koniecznością se-
lekcji bogatego materiału analityczno-egzemplifikacyjnego. Nie 
zamierzam w związku z tym skrupulatnie odtwarzać słowo po słowie 
definicji, dystynkcji, podziałów i podpodziałów, jakie zaproponował 
Keckermann, lecz wybieram z nich tylko te pojęcia i koncepcje, któ-
re dają wyobrażenie o swoistości myślenia humanisty o naturze oraz 
powinnościach retoryki. Pozostając wiernym temu założeniu, szcze-
gółowo wyliczam i  omawiam na przykład wszystkie wprowadzo-
ne przez Gdańszczanina rodzaje metonimii, a milczeniem pomijam 
liczne odmiany alegorii czy apostrofy (niezwykle zresztą interesują-
ce dla badacza wczesnonowożytnych teorii figuratywności), ponie-
waż uważam, że analiza wspomnianego tropu podążająca wiernie za 
ustaleniami Keckermanna pozwala pokazać, w jaki sposób katego-
rie logiczne przenikają do nauki o formach wysłowienia, umożliwia-
jąc z jednej strony opisanie i wyjaśnienie mechanizmu konstytutyw-
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nego dla tych figur myśli „odkształcenia” znaczenia, z  drugiej zaś 
wskazując przejrzystą zasadę ich uporządkowania. Gdy analizuję za-
tem konkretną strategię argumentacyjną (na przykład topos z prze-
ciwieństwa czy porównania) albo formułę językową (wspomniana 
powyżej metonimia czy ironia), czynię je wykładnikami teorii reto-
rycznej Keckermanna jako spójnej i przemyślanej w najmniejszym 
szczególe całości. 

Historia retoryki oznacza dla mnie przede wszystkim historię 
idei, czyli pojęć nierozerwalnie związanych z myśleniem o tworze-
niu tekstu, ukrywających się niekiedy pod postacią rozlicznych tro-
pów i figur retorycznych, dzięki którym mogła ona skutecznie do-
konywać swej retorycznej autoprezentacji (autokreacji) jako w pełni 
autonomicznej dyscypliny. Istotą narracji dotyczącej tak rozumianej 
przeszłości sztuki wymowy jest po pierwsze próba przezwyciężenia 
ograniczeń wynikających z opozycji między retoryką opisową a histo-
ryczną, między synchronią a diachronią, przez możliwie jak najpeł-
niejszą rekontekstualizację analizowanego pojęcia, pozwalającą na 
jego (re)interpretację w zależności od zmieniającego się kontekstu 
historycznego i  odczytywanej wciąż na nowo tradycji retorycznej 
(rozwija się ją niczym zwój księgi). Idee, które ożywają pod piórem 
humanistów, mają swe sięgające starożytności genealogie pojęciowe, 
wymagające starannego odtworzenia; pracy rekonstrukcji, odsła-
niającej zmiany, jakie zachodziły w ich rozumieniu wraz z upływem 
czasu. Po drugie – i co chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić – pro-
jekt ten opiera się na przekonaniu, że teoria wymowy stanowi sama 
w sobie praktykę retoryczną i jako taka może być analizowana przy 
użyciu pojęć, które wyjaśnia i porządkuje (retoryczna lektura i ana-
liza dyskursu retoryki). Zanurzenie człowieka w języku sprawia, że 
o toposach logicznych i figurach retorycznych może on mówić jedy-
nie za pomocą słów; te ulegają zaś w konkretnej praktyce językowej 
licznym odkształceniom i deformacjom. 

Podjętej przeze mnie rekonstrukcji systemu sztuki wymowy, 
opracowanego przez gdańskiego humanistę, przyświeca fraza otwie-
rająca traktat retoryczny Arystotelesa, która głosi, że „retoryka jest 
antystrofą dialektyki”. Nie oznacza to bynajmniej, że traktuję pod-
ręcznik Keckermanna jako nader rozbudowany komentarz do za-
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ledwie jednej sentencji, wyjętej z dzieła Filozofa, nawet jeśli wciąż 
dostarcza ona (dzięki swej enigmatyczności, eliptyczności czy też 
wreszcie figuratywności) materiału na niejedną rozprawę. Formuła 
ta znakomicie opisuje w moim przekonaniu dominantę problemo-
wą, która strukturyzuje i modeluje niejako od wewnątrz całą teorię 
retoryczną Keckermanna. Jest nią próba usytuowania wobec siebie 
dwóch dyscyplin „trywialnych”, a  mianowicie retoryki i  dialektyki 
(logiki, a tym samym filozofii), określenia przedmiotu każdej z tych 
sztuk, a także przeprowadzenia między nimi w miarę wyraźnej gra-
nicy. Zagadnienie to daje o sobie znać szczególnie wyraźnie w trak-
cie rozważań Keckermanna nad inwencją i dyspozycją retoryczną, 
które kształtuje w dużej mierze logika (analiza i typologia tematów, 
topika logiczna, schematy argumentacyjne, porządek argumentów 
i części mowy). Jak zobaczymy, w relacji antystroficznej splatają się 
paradoksalnie ze sobą podobieństwo i różnica, afirmacja i negacja, 
metafora i ironia. 

Odtwarzając poglądy Gdańszczanina dotyczące najważniejszych 
pojęć związanych z retoryką, przywołując dla nich niezbędne kon-
teksty i wydobywając nowe znaczenia, jakie im przypisał, wielokrot-
nie udzielam głosu Keckermannowi, który staje się dzięki temu na 
powrót wykładowcą sztuki retorycznej. Czynię to na dwa sposoby. 
Po pierwsze, wplatam do głównego toku wywodu fragmenty trakta-
tu Keckermanna, opatrując je za każdym razem tłumaczeniem, sta-
nowiącym próbę wyrażenia po polsku łacińskiej terminologii lo-
giczno-retorycznej. Wskutek tego gdański uczony z przełomu XVI 
i XVII wieku przemawia – poniekąd z konieczności – moimi sło-
wami. Po drugie, uzupełnieniem tych obszernych niekiedy cytatów 
są wypisy z dzieła Gdańszczanina, zamieszczone w przypisach, któ-
re pełnią funkcję (kon)tekstu źródłowego (zwłaszcza wobec braku 
krytycznej edycji Systemu retoryki), będącego punktem odniesienia 
dla prowadzonych przeze mnie analiz i  interpretacji. Oprócz Kec-
kermanna (głównego bohatera mojej rozprawy) przywołuję tak-
że współczesnych mu (jak i  znacznie późniejszych od niego) teo-
retyków wymowy, których idee i  koncepcje okazały się pomocne 
w pełniejszej rekonstrukcji teorii retorycznej gdańskiego humanisty. 
W  aneksie zamieściłem transkrypcję i  przekład listu Keckerman-
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na z  4 kwietnia 1605 roku, adresowanego do młodzieży studiują-
cej retorykę, który ukazał się po raz pierwszy jako dodatek do pod-
ręcznika logiki, Gymnasium logicum (Hanau 1605). Autor zwięźle 
przedstawia w nim charakterystykę sztuki wymowy ze szczególnym 
uwzględnieniem miejsca, jakie zajmuje pośród pozostałych dyscy-
plin „trywialnych” – gramatyki uczącej językowej poprawności i lo-
giki wykładającej reguły metody. Tekst ten może, jak sądzę, pełnić 
funkcję streszczenia oraz podsumowania całego traktatu o systemie 
retoryki. 

Rekonstruując, a zatem odtwarzając i zarazem (re)interpretując, 
poglądy Keckermanna na sztukę przemawiania, zachowuję porzą-
dek zaprowadzony przez autora, odzwierciedlający następujące po 
sobie kolejno dziedziny wymowy, od inwencji aż po pronuncjację. 
Zanim przejdę do wykładu przepisów związanych z umiejętnością 
wynajdywania argumentów, przedstawiam okoliczności powstania 
podręcznika Gdańszczanina, omawiam problemy, jakie towarzy-
szą wszelkim interpretacjom formuły otwierającej traktat retorycz-
ny Arystotelesa, a  także komentuję zaproponowaną przez Kecker-
manna definicję retoryki jako sztuki przekazywania odpowiednio 
uproszczonej wiedzy i poruszania ludzkich serc (rozdział 1). Ana-
lizując reguły inwencji retorycznej, koncentruję się wokół proble-
mu aplikacji toposów i  kategorii logicznych do opracowania kon-
kretnego tematu wystąpienia. Wiele miejsca poświęcam tu dwóm 
odmianom sztuki powiększania słów i  argumentów (amplifikacji), 
czyli dylatacji i  egzageracji (rozdział 2). Problematykę dyspozycji 
reprezentują kwestie dotyczące różnych sposobów zaprowadzania 
w mowie porządku i nadawania jej spójności (rozdział 3). Rekon-
strukcja elokucji, czyli nauki o  wysłowieniu, stanowiącej najdłuż-
szą i najbardziej rozbudowaną część traktatu Gdańszczanina, skupia 
się na tropologii (teorii tropów, zwłaszcza czterech głównych form 
tropicznych: metafory, metonimii, synekdochy i ironii) oraz wybra-
nych zagadnieniach związanych z językiem figuratywnym (odmiany 
tropu ironicznego, formuły i  sentencje, parezja, czyli figura mowy 
szczerej, swobodnej i otwartej), a także logiczno-semantycznymi za-
łożeniami, leżącymi u podstaw myślenia Keckermanna o figuratyw-
ności (rozdział 4). Wraz z amplifikacją stanowi ona dla humanisty 
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jedną z dwóch podstawowych form retorycznych, umożliwiających 
artystyczną obróbkę wynalezionej i uporządkowanej wcześniej ma-
terii argumentacyjno-leksykalnej. Następnie przywołuję najważniej-
sze przepisy sztuki pamięci (tworzenia mnemonicznych „miejsc” 
i obrazów), wobec której Keckermann zachowuje dużą powściągli-
wość (a nawet umiarkowany sceptycyzm), przedkładając nad nią in-
telektualne i zmysłowe narzędzia zapamiętywania z odpowiadającą 
naturalnemu porządkowi rzeczy metodą na czele (rozdział 5). Re-
konstrukcję systemu retoryki zamykają uwagi Gdańszczanina na te-
mat akcji oratorskiej, ograniczające się do ogólnych (a nawet ogólni-
kowych) wskazówek odnośnie do posługiwania się głosem i gestem 
(rozdział 6). W zakończeniu próbuję przedstawić teorię retoryczną 
Keckermanna jako spójną, choć otwartą i niedomkniętą całość (nie 
tyle system, ile raczej systematykę), którą opisuję za pomocą trzech 
kategorii: imitacji (mimesis), języka (semiosis) i systemu (mathesis), 
a  także powracam raz jeszcze do formuły Arystotelesa („retoryka 
jest antystrofą dialektyki”), aby zaproponować jej analizę i interpre-
tację retoryczną. 

System retoryki Keckermanna, cieszący się stosunkowo dużym 
zainteresowaniem w północnych krajach Rzeszy Niemieckiej, Nider-
landach (odwoływał się do niego Gerard Vossius) i Anglii, wpisu-
je się w dyskusję toczącą się od początków wczesnej nowożytności 
nad statusem sztuki wymowy jako autonomicznej dyscypliny. Gdań-
ski humanista podporządkowuje ją logice (zwłaszcza w przypadku 
nauki o wynajdywaniu, porządkowaniu i ozdabianiu argumentów), 
a  zarazem występuje w  obronie integralności retoryki jako sztuki 
składającej się z tradycyjnych dziedzin związanych z procesem po-
wstawania mowy (tekstu) od pojęcia zrodzonego w umyśle autora 
(inwencja), przez dodanie mu odpowiedniej figury retorycznej (elo-
kucja), aż po jego wypowiedzenie na głos (pronuncjacja). Otwar-
cie polemizuje w ten sposób z koncepcjami Ramusa i Omera Talona 
(które staram się w zależności od potrzeb pokrótce omawiać), czy-
niącymi z  wymowy sztukę posługiwania się figurami wysłowienia 
oraz operowania głosem i gestem, co nasuwa Gdańszczaninowi uza-
sadnione skojarzenia z  praktyką oratorską i  dydaktyczną sofistów. 
Na system retoryczny Keckermanna możemy również spojrzeć jako 
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na zbiór idei, pojęć, koncepcji i związanych z nimi definicji, podzia-
łów i podpodziałów regulujących umiejętność przemawiania. Mniej 
lub bardziej metodycznie i systematycznie wyłożona retoryka stano-
wiła w czasach humanisty z Gdańska teorię literatury, uczącą zarów-
no sztuki pisania, jak i czytania tekstów. Była wspólną własnością in-
telektualną wszystkich ludzi pióra. 

Terminologiczna i pojęciowa hipertrofia teorii retorycznej Kec-
kermanna, mimo metodycznego uporządkowania, sprowadziła na 
nią bardzo szybko analityczną niewydolność i obnażyła jej dydak-
tyczną dysfunkcję (w kilka lat po ukazaniu się Systemu retoryki po-
jawiły się pierwsze jego streszczenia). W  zaledwie dwadzieścia lat 
po śmierci gdańskiego humanisty nastąpiła diametralna reorienta-
cja filozofii za sprawą Kartezjusza, który poszukiwał na drodze in-
trospekcji niepowątpiewalnej prawdy, jasnych i wyraźnych idei zapi-
sanych w umyśle, niewzruszonego fundamentu wiedzy. Gruntowna 
przebudowa nowożytnej epistemologii i poszczególnych dziedzin fi-
lozoficznych wymagała rezygnacji ze sztywnego i skostniałego for-
malizmu dialektyki Stagiryty oraz całego zastępu jego renesanso-
wych uczniów i komentatorów, zainteresowanych przede wszystkim 
problematyką logiczno-metodologiczną. Zakwestionowanie, a  na-
stępnie odrzucenie przez Kartezjusza arystotelizmu doprowadziło 
do tego, że teoria retoryczna Keckermanna utraciła swe pojęciowe 
i filozoficzne zaplecze. Zasada jej organizacji okazywała się nieczy-
telna i mało atrakcyjna w porównaniu z metodą analityczną fran-
cuskiego myśliciela, która przynosiła zupełnie nowy opis rzeczywi-
stości. Arystotelesowski dualizm formy i materii (abstrakcyjnej idei 
i zmysłowej rzeczy, uniwersalnego wzorca i jednostkowego konkre-
tu) zastąpiło przeciwstawienie substancji myślącej (duchowej) i roz-
ciągłej (cielesnej), a filozofia, dystansując się po raz kolejny wobec 
retoryki, najwyraźniejszej postaci nie-filozofii (aby się o tym przeko-
nać, wystarczy sięgnąć po Rozprawę o metodzie), zręcznie uniknęła 
paradoksu powtórzenia przez zmianę słownika pojęciowego i spo-
sobu kategoryzacji świata. 

Opracowując teorię sztuki wymowy, porządkując argumenty oraz 
figury retoryczne, i wyjaśniając reguły artystycznego posługiwania 
się słowem, Keckermann wierzył w możliwość skutecznej systema-
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tyzacji prawideł rządzących procesem tworzenia dyskursu. W trak-
cie rozprawiania o  retoryce ogólnej, traktowanej jako względnie 
autonomiczna dyscyplina wiedzy naukowej, na każdym kroku od-
woływał się do pojęcia metody (seria podziałów dychotomicznych), 
struktury i  całości, co czyni z  niego renesansowego strukturalistę 
avant la lettre, zainteresowanego mnożeniem – niekiedy ponad ko-
nieczność – binarnych opozycji. Głównym zagadnieniem teorii re-
torycznej Keckermanna pozostaje niewątpliwie problem ustalenia 
i opisania obustronnych relacji między retoryką a logiką (a także fi-
lozofią), reprezentujących dwa odmienne modele dyskursywności, 
przekładające się na znaczące różnice w myśleniu o języku i sposo-
bach konstruowania wypowiedzi (tekstu). Rozwiązanie, jakie zapro-
ponował Keckermann, nie zaskakuje zbytnią innowacyjnością czy 
śmiałością myśli. Ożywia on bowiem projekt retoryki filozoficz-
nej (logicznej), sięgający początkami filozofii Platona i Arystotele-
sa, pozwalających wzrastać wymowie i  rozkwitać w cieniu zapew-
niającej dostęp do królestwa prawdy dialektyki. Zróżnicowanie obu 
sztuk zostaje w  ten sposób tymczasowo zawieszone (różnice mię-
dzy nimi są albo niewielkie, albo całkowicie nieznaczące), a  jedna  
z nich okazuje się w praktyce dyskursywnej pochodną drugiej. Z re-
konfiguracji obu dyscyplin i ich ponownego zespolenia powstaje fi-
gura retoryki dialektycznej, logicznej (w ujęciu Keckermanna: sys-
temu retoryki), która wytrzymuje próbę zarówno analizy formalnej, 
jak i interpretacji retorycznej. 



rozdział 1
W stronę systemu       

 
Wczesna nowożytność1 datowana od pierwszych wystąpień wło-
skich humanistów do początku albo końca oświecenia (w zależno-
ści od przyjętej periodyzacji) była z  całą pewnością złotym okre-
sem rozkwitu i triumfu retoryki (Marc Fumaroli pisze o trwającym 
prawie dwa stulecia wieku wymowy)2. O sztuce tej rozprawiali nie-
mal wszyscy (oczywiście na miarę swych umiejętności i zdolności), 
którzy tworzyli i  promowali model edukacji humanistycznej kon-
centrujący się wokół dyscyplin „trywialnych” (to znaczy podstawo-
wych i powszechnych), poszerzonych o studiowanie filozofii moral-
nej oraz wybranych dzieł poetów i historyków (renovatio bonarum 
artium). Kolejne dziesięciolecia XVI wieku przyniosły coraz nowe 
i  liczniejsze podręczniki sztuki wymowy. Upowszechnienie druku 
sprawiło, że ukazywały się edycje, przekłady i  komentarze antycz-
nych traktatów retorycznych. Wszystko to sprzyjało dyskusjom, któ-
re przekształcały się często w  niekończące się polemiki nad isto-
tą retoryki, zakresem jej powinności i  kompetencji oraz relacjami 
z  innymi sztukami, które mają związek z  językiem, zwłaszcza zaś 
z gramatyką i dialektyką. Humaniści doskonale zdawali sobie spra-
wę z głębokiego zakorzenienia umiejętności przemawiania w okreś-
lonej antropologii3, zakładającej możliwość ciągłego przekraczania 
ograniczeń i  niedoskonałości ludzkiej natury. Retoryka jako jedy-
na spośród sztuk „trywialnych” obejmuje bowiem całokształt prak-

1 Por. hasło early modern period autorstwa Paula F. Grendlera, w: Encyclopedia of 
the Renaissance, Vol. 2, ed. P. F. Grendler,  New York 1999, s. 235–236.

2 M. Fumaroli, L’Âge de l’éloquence: rhétorique et « res literaria » de la Renaissance 
au seuil de l’époque classique, Paris 1980, s. 31–36. 

3 Por. H. Blumenberg, O aktualności retoryki w wymiarze antropologicznym, w: idem, 
Rzeczywistości, w których żyjemy, przeł. W. Lipnik, Warszawa 1997, s. 98–129.
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tyk dyskursywnych, które stały się udziałem człowieka i to zarówno 
w sferze prywatnej, jak i publicznej. Pojawia się wszędzie tam, gdzie 
w grę wchodzi szeroko rozumiana perswazja. 

Zdaniem Briana Vickersa4 XVI wiek był w historii sztuki wymo-
wy czasem jej stopniowej reintegracji. Proces ten, opozycyjny wzglę-
dem średniowiecznej fragmentaryzacji retoryki (wiele ówczesnych 
traktatów dotyczyło tylko podstaw argumentacji czy amplifikacji), 
przebiegał wielotorowo. Odkrycie na nowo tekstów antycznych na-
uczycieli sztuki przemawiania pozwoliło dostrzec w niej spójną ca-
łość, złożoną z  różnych umiejętności, uzależnionych w niektórych 
wypadkach w niewielkim stopniu od reguł artystycznych. Ożywio-
na dyskusja, jaka toczyła się między humanistami zainteresowany-
mi z różnych powodów wymową (przykładowo nauczanie retoryki, 
hermeneutyka biblijna, twórczość literacka), doprowadziła w efek-
cie do zróżnicowania struktury i funkcji pełnionych przez tradycyj-
ne działy sztuki retorycznej, zwłaszcza inwencję i elokucję. Głębo-
kie przeobrażenia, jakim one uległy, wynikały z dwóch kwestii, które 
znalazły się w samym centrum wczesnonowożytnej debaty nad re-
toryką. 

Pierwszą z nich była próba określenia związków sztuki wymowy 
z dialektyką, usytuowania ich wobec siebie w ramach porządku dys-
cyplin odpowiedzialnych za tworzenie dyskursu, wytyczenia między 
nimi chociażby umownej granicy. O ile bowiem scholastyczna logika 
miała dość ograniczone zastosowanie (służyła niemal wyłącznie fi-
lozoficznym i teologicznym spekulacjom o dość dużym stopniu abs-
trakcji), o tyle renesansowa dialektyka skupiała się na praktycznym 
wykorzystaniu kategorii i narzędzi logicznych w trakcie opracowy-
wania konkretnej argumentacji. Humaniści wielokrotnie podkreślali, 
że sylogizm jest tylko jedną z  wielu możliwych postaci dowodze-
nia i  jako taki stanowi wspólną własność logika, zainteresowanego 
formalną stroną rozumowania (od krytyki przyjętych przesłanek do 
oceny prawdziwości konkluzji), jak i mówcy, który sięga w niektó-
rych przypadkach po tę formę dedukcji z uwagi na perswazję. 

4 B. Vickers, In Defence of Rhetoric, Oxford 1988, rozdz. 5 Renaissance Reintegra-
tion, s. 254–293.
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Kwestia druga wiąże się z  dowartościowaniem przez renesan-
sowych teoretyków wymowy oddziaływania na emocje słuchaczy. 
Ważną rolę odegrała tu recepcja teorii retorycznej Arystotelesa (edy-
cje, przekłady na łacinę i komentarze do Retoryki), przynoszącej do-
kładną analizę poszczególnych afektów ludzkiej duszy5. Dążenie do 
poruszania odbiorców oznacza w praktyce ściślejsze powiązanie elo-
kucji (warstwy leksykalno-stylistycznej mowy) z  perswazją, czyli 
wpływaniem na umysły i serca słuchaczy. Retoryczna nauka o wy-
słowieniu miała nie tylko opisywać i  klasyfikować ozdobne formy 
językowe, ale przede wszystkim ujawniać – na co słusznie zwrócił 
uwagę Vickers – ekspresywno-emotywny potencjał ukryty w  pro-
stych słowach i wyrażeniach.

Pod koniec XVI wieku humanistyczna refleksja teoretyczna nad 
retoryką była już na tyle dojrzała, aby zaowocować pierwszymi uję-
ciami całościowymi. Okres nowych syntez, przypadający według 
Petera Macka6 na lata 1600–1620, otwiera System retoryki (1608)7 

5 Por. L. D. Green, Aristotle’s Rhetoric and Renaissance Views of the Emotions,  
w: Renaissance Rhetoric, ed. P. Mack, London 1994, s. 1–25. 

6 P. Mack, A History of Renaissance Rhetoric, 1380–1620, Oxford 2011, s. 186–192. 
Wśród retorycznych syntez, w jakie obfitował początek XVII wieku, Mack wy-
mienia również Institutiones oratoriae (1606) Gerarda Vossiusa, poszukującego 
w Keckermannie sprzymierzeńca w obronie arystotelizmu, Institutiones orato-
riae (1613) Konrada Dietricha i Eloquentiae sacrae et humanae parallela (1619) 
Nicolasa Caussina.  

7 Systema rhetoricae, in quo artis praecepta plane et methodice traduntur et tota 
simul ratio studii eloquentiae tam quoad epistolas et colloquia familiaria, quam 
quoad orationes conformatur modusque ostenditur et oratores dextre legen-
di et resolvendi, denique locos communes oratorios concinnandi, Anno Christi 
MDCVI privatim propositum in Gymnasio Dantiscano a Bartholomaeo Kec-
kermanno, philosophiae ibidem professore. Cum rerum et verborum indice co-
piosissimo, Hanoviae: apud haeredes Guilielmi Antonii, MDCIIX. W  dalszej 
części posługuję się skrótem SR. Odnotowując odpowiednie strony traktatu, za-
chowuję dla porządku paginację starodruku, mimo występujących w niej błę-
dów (po s. 64 następuje s. 67). Pełne rozwinięcie skrótów stosowanych w przy-
padku pozostałych traktatów Keckermanna zamieszczono w bibliografii (cz. 1: 
Źródła). Transkrybując cytowane teksty, ujednolicam pisownię zgodnie z nor-
mą postulowaną przez Słownik łacińsko-polski, t. 1–5, red. M. Plezia, Warszawa 
1959–1979. Wszystkie tłumaczenia z dzieł obcojęzycznych, o ile nie zaznaczono 
inaczej, są mojego autorstwa. 
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Bartłomieja Keckermanna8, profesora filozofii w Gimnazjum Aka-
demickim w Gdańsku założonym w 1558 roku. Cechą wyróżniają-
cą tego typu opracowania teorii wymowy była próba podsumowania 
i uporządkowania dotychczasowych idei i koncepcji retoryki, jakie 
powstały w XVI stuleciu. Tendencja ta dała o sobie znać szczegól-
nie wyraźnie w traktacie Keckermanna9, który zapowiadał już w ty-
tule ambicję systematyzacji całości renesansowej wiedzy o  sztuce 
przemawiania. Przejrzysta metoda (podziały dychotomiczne opla-
tające gęstą siecią podpodziałów omawiane pojęcia), regularna 
struktura odwzorowująca porządek tradycyjnych działów wymo-
wy i nieustanne przechodzenie od szczegółowej analizy do uogól-
niającej syntezy to główne wyznaczniki systemu retorycznego Kec-

8 Autor pierwszego opracowania życia i filozofii Keckermanna, Willem Hendrik 
van Zuylen, skupił się przede wszystkim na retoryce kościelnej Gdańszczanina, 
por. Bartholomäus Keckermann. Sein Leben und Wirken, Bonn–Leipzig 1934,  
s. 33–36. Do najważniejszych opracowań dotyczących życia i filozofii Kecker-
manna należą: B. Nadolski, Życie i działalność naukowa uczonego gdańskiego 
Bartłomieja Keckermanna. Studium z dziejów Odrodzenia na Pomorzu, Toruń 
1961, s. 113–114; J. S. Freedman, The Career and Writings of Bartholomew Kec-
kermann (d. 1609), „Proceedings of the American Philosophical Society” 1997,  
Vol. 141, No. 3, s. 305–364 (przedruk: idem, Philosophy and the Arts in Cen-
tral Europe: 1500–1700. Teaching and Text at Schools and Universities, Alder-
shot 1999, s. 305–325), oraz D. Facca, Bartłomiej Keckermann i filozofia, Warsza-
wa 2005, s. 204–205. 

9 System retoryki Keckermanna nie cieszył się zbytnim zainteresowaniem hi-
storyków sztuki wymowy. Wśród opracowań, w  których był wzmiankowa-
ny albo przynajmniej pokrótce komentowany, należy wymienić: Z. Rynduch,  
Nauka o stylach w retorykach polskich XVII wieku, Gdańsk 1967, s. 57–68; B. Otwi-
nowska, Modele i style prozy w dyskusjach na przełomie XVI i XVII wieku (Wo-
kół toruńskiej rozprawy Fabriciusa z 1619), Wrocław 1967, s. 146–150; K. Kubik,  
Joachim Pastorius. Gdański pedagog XVII wieku, Gdańsk 1970, s. 94; E. Ulčinaitė, 
Teoria retoryczna w Polsce i na Litwie w XVII wieku. Próba rekonstrukcji sche-
matu retorycznego, Wrocław–Warszawa–Kraków 1984, s. 45 (o Keckermannie 
mówi się tu jako o „jednym z najwybitniejszych teoretyków retoryki w szkołach 
protestanckich”); T. M. Conley, Rhetoric in the European Tradition, Chicago– 
–London 1990, s. 157–159; D. K. Shuger, The Philosophical Foundations of Sacred 
Rhetoric, w: Religion and Emotion. Approaches and Interpretations, ed. J. Corri-
gan, Oxford 2004, s. 124–125; J. Z. Lichański, Retoryka. Historia – teoria – prak-
tyka, t. 1: Historia i teoria retoryki, Warszawa 2007, s. 22–23; R. Saarinen, Weak-
ness of Will in Renaissance and Reformation Thought, Oxford 2011, s. 200–209. 
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kermanna. Zdaniem Macka wzbogaca on i poszerza Cyceroniański 
model retoryki o koncepcje zaczerpnięte z dzieł Arystotelesa (opis 
i  typologia afektów ludzkiej duszy) oraz czołowych przedstawicieli 
humanizmu „północnego”10, Rudolfa Agricoli, Erazma z Rotterda-
mu i Filipa Melanchtona (powiązanie inwencji retorycznej z topiką 
logiczną, rewaloryzacja amplifikacji i oddziaływania na emocje au-
dytorium, zachęta do tworzenia na użytek prywatny książek „miejsc 
wspólnych”). 

System retoryki, choć nie znajduje się w  centrum działalności 
naukowo-dydaktycznej Keckermanna, pozostaje z  nią ściśle zwią-
zany, będąc zaledwie częścią znacznie większego projektu uporząd-
kowania wszystkich dyscyplin teoretycznych i praktycznych. Trzeba 
przy tym pamiętać, że niezbędnym kontekstem dla filozofii, a także 
teorii retorycznej gdańskiego humanisty jest renesansowy arystote-
lizm w postaci, jaką nadał tej orientacji filozoficznej Giacomo (Jaco-
po) Zabarella z Padwy (logiczno-naturalistyczna interpretacja myśli 
Stagiryty)11. Keckermann zetknął się z pismami i nauczaniem wło-
skiego humanisty podczas studiów w Heidelbergu12. W tym czasie 
nawiązał on między innymi kontakt z Filipem Scherbem, uczniem 
Zabarelli, autorem słynnej Rozprawy w obronie filozofii perypatetyc-
kiej przeciw ramistom (Dissertatio pro philosophia peripatetica adver-
sus Ramistas, Altdorf 1590), na której Gdańszczanin wzorował swą 
apologię doktryny Arystotelesowskiej, Mowa o  Arystotelesie i  filo-
zofii perypatetyckiej (Oratio de Aristotele et philosophia peripatetica, 
Heidelberg 1596), wygłoszoną z okazji nadania mu tytułu doktora fi-
lozofii. Komentując poszczególne dzieła logiczne Filozofa, Zabarella 
wypracował spójną koncepcję metody (indukcja pozwala odkryć to, 

10 Por. A. Borowski, Pojęcie i problem „renesansu północnego”. Przyczynek do geogra-
fii historycznoliterackiej humanizmu renesansowego północnego, Kraków 1987. 

11 Por. H. Mikkeli, An Aristotelian Response to Renaissance Humanism. Jacopo Za-
barella on the Nature of Arts and Sciences, Helsinki 1992; idem, Jacopo Zabarella 
(1533–1589). The Structure and Method of Scientific Knowledge, w: Philosophers of 
the Renaissance, ed. P. R. Blum, Washington, D.C. 2010, s. 181–191.

12 Podobieństwa i różnice w koncepcji metody Zabarelii i Keckermanna omówił 
Dolf te Velde, Paths Beyond Tracing Out. The Connection of Method and Con-
tent in the Doctrine of God, Examined in Reformed Orthodoxy, Karl Barth, and 
the Utrecht School, Delft 2010, rozdz. 4.2 Innovative Aristotelianism, s. 75–79. 
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co uniwersalne i powszechne, w tym, co konkretne i jednostkowe), 
wyrastającą ze słynnego filozofematu (jak twierdzenie to nazywa 
Keckermann) Stagiryty, który głosi, że wartościową wiedzę przyno-
si człowiekowi dopiero poznanie pierwszych przyczyn i zasad. Dzie-
ła wykładowcy filozofii z Padwy były w drugiej połowie XVI wieku 
wielokrotnie wydawane w miastach Rzeszy Niemieckiej (szczególnie 
w ośrodkach protestanckich) i dlatego arystotelizm w wydaniu Za-
barelli (uprzywilejowujący problematykę logiczną, epistemologicz-
ną i koncentrujący się wokół metody i filozofii naturalnej) znajdo-
wał coraz większą liczbę zwolenników również pośród niemieckich 
perypatetyków, pozostających jak dotąd pod silnym wpływem dia-
lektyki Filipa Melanchtona. 

 Pod koniec XVI stulecia, czyli wtedy, gdy Keckermann odby-
wał studia w Wittenberdze, Lipsku i Heidelbergu, formacja filozo-
ficzna, z  którą się wówczas związał, uległa za sprawą ożywionych 
dyskusji humanistów głębokim przeobrażeniom. Charles Schmitt13 
określa ją mianem arystotelizmu eklektycznego, aby podkreślić, że 
pozostawała ona otwarta na swobodne łączenie ze sobą elementów 
pochodzących z  różnych interpretacji myśli Arystotelesa, wynika-
jących niekiedy z  odmiennych założeń filozoficznych. Ramistycz-
ną koncepcję metody opartą na serii podziałów dychotomicznych 
można było dzięki temu próbować uzgodnić z praktycyzmem filipi-
stów, zainteresowanych przede wszystkim skutecznym nauczaniem 
dialektyki, czy logiczno-epistemologiczną reorientacją filozofii Sta-
giryty, jaka stała się dziełem Zabarelii i jego uczniów14. Earline Jen-
nifer Ashworth15 zalicza gdańskiego humanistę w poczet siedemna-

13 Por. Ch. B. Schmitt, Aristotle and the Renaissance, Cambridge, MA 1983, s. 89– 
–109. 

14 Por. S. Janeczek, Logika czy epistemologia? Historyczno-filozoficzne uwarunko-
wania nowożytnej koncepcji logiki, Lublin 2003, s. 104–105. 

15 E. J. Ashworth, Language and Logic in the Post-Medieval Period, Dordrecht– 
–Boston 1974, s. 17–18. Por. także: J. A. Trentman, Scholasticism in the Seven-
teenth Century, w: The Cambridge History of Later Medieval Philosophy. From 
the Rediscovery of Aristotle to the Disintegration of Scholasticism, 1100–1600, eds. 
N. Kretzmann, A. Kenny, J. Pinborg, Cambridge 1982, s. 835–837; J. S. Freed-
man, Aristotelianism and Humanism in the Late Reformation German Philo-
sophy. The Case of Clemens Timpler, w: The Harvest of Humanism in Central 
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stowiecznych eklektyków, korzystających wedle uznania z  różnych 
tradycji logicznych. Howard Hotson łączy natomiast Keckermanna 
z „metodycznym perypatetyzmem”16, stanowiącym próbę pogodze-
nia „filipo-ramizmu” (fuzji dwóch najbardziej wyrazistych w  XVI 
wieku interpretacji myśli Stagiryty) z  metodycznie wyłożoną filo-
zofią Arystotelesa, oczyszczoną z deformacji i błędów późniejszych 
komentatorów. Cesare Vasoli, zastanawiając się nad miejscem Kec-
kermanna w  historii wczesnonowożytnej logiki, proponuje z  kolei 
formułę „nowego arystotelizmu”17. Zwolennicy tej formacji filozo-
ficznej koncentrowali się wokół problematyki metody, systemu i en-
cyklopedii, wyrastającej z przekonania o „organicznej jedności ca-
łości wiedzy”18, przedstawianej pod postacią „drzewa nauk” (arbor 
scientiarum). Metaforę tę przeszczepi w pierwszej połowie XVII wie-
ku na grunt swej filozofii Kartezjusz, proponując jednak zupełnie 
inne niż Arystoteles spojrzenie na rzeczywistość. 

Synkretyczny arystotelizm Keckermanna (by pozostać przy okreś-
leniu Schmitta), sprzyjający (re)interpretacji i kompilacji różnorod-
nych idei wywiedzionych z  filozoficznej myśli Stagiryty, pozwala 
lepiej zrozumieć dwie kwestie pozostające nieustannie od czasu stu-
diów w Heidelbergu w orbicie zainteresowań humanisty, a miano-
wicie przywiązanie do metody analitycznej19 oraz dążenie do opra-

Europe. Essays in Honor of Lewis W. Spitz, ed. M. P. Fleischer, St. Louis 1992,  
s. 213–232; K. Gryżenia, Arystotelizm i renesans. Filozofia bytu Piotra Fonseki, 
Lublin 1995, s. 44–49. 

16 Por. H. Hotson, Commonplace Learning. Ramism and its German Ramifications, 
1543–1630, Oxford 2007, rozdz. 4.i Beyond Philippo-Ramism: Casmann, Timpler, 
Keckermann, and Alsted, s. 127–135, rozdz. 4.ii “Methodological Peripateticism”: 
Heidelberg and Keckermann’s “Systema”, 1590–1601, s. 136–152. 

17 C. Vasoli, Bartholomeus Keckermann e la storia della logica, w: La storia del-
la filosofia come sapere critico. Studi offerti a Mario Dal Pra, ed. E. Garin, Mila-
no 1984, s. 240–259, oraz idem, Logica ed “enciclopedia” nella cultura tedesca del 
tardo Cinquecento e del primo Seicento: Bartholomaeus Keckermann, w: Atti del  
Convegno Internazionale di Storia della Logica, San Gimignano, 4–8 dicembre 
1982, eds. V. M. Abrusci, E. Casari, M. Mugnai, Bologna 1983, s. 97–116. 

18 Idem, Encyklopedyzm w XVII wieku, przeł. A. Aduszkiewicz, Warszawa 1989, s. 5. 
19 Problem metody, określenia jej istoty, użyteczności, kryteriów zastosowania, 

stał się przedmiotem ożywionych dyskusji nawet wśród tych humanistów, któ-
rzy nie byli związani z  filozofią Arystotelesa, por. N. W. Gilbert, Renaissance 
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cowania za jej pomocą systemu poszczególnych dyscyplin. Stanowią 
one pojęciowo-filozoficzne zaplecze teorii retorycznej Gdańszczani-
na, zmierzającej do możliwie najbardziej jednoznacznego i przejrzy-
stego uporządkowania całości wiedzy o sztuce przemawiania. I cho-
ciaż myśl o jej systematyzacji towarzyszyła teoretykom wymowy co 
najmniej od czasów Arystotelesa, który jako pierwszy sporządził ty-
pologię afektów ludzkiej duszy, to każda klasyfikacja środków reto-
rycznych (argumentów czy figur) okazywała się przeważnie w dużej 
mierze umowna, niepełna i niedookreślona. 

System retoryki  

Podziały stanowiące podstawę metody analitycznej stosowanej przez 
Keckermanna z  prawdziwie żelazną konsekwencją i  przejawiające 
w dodatku tendencję do rozgałęziania się na coraz bardziej subtel-
ne dystynkcje i wyliczenia mogą okazać się przydatne w opisie jego 
niezwykle bogatego dorobku naukowego. Znaczna część traktatów 
Gdańszczanina, zwłaszcza te powstałe po powrocie do rodzinnego 
miasta i objęciu obowiązków wykładowcy w Gimnazjum Akademic-
kim, daje się bowiem podzielić na rozprawy, którym początek dały 
wykłady publiczne (przewidziane programem nauczania) albo pry-
watne (wygłaszane przeważnie na prośbę studentów poza ustalonym 
porządkiem zajęć), przy czym informacja ta była zazwyczaj skrupu-
latnie odnotowywana na karcie tytułowej systemów poszczególnych 
dyscyplin. Poza tym Keckermann przygotowywał niektóre traktaty 
do druku osobiście (głównie pisma logiczne i  podręczniki dialek-
tyki z Systema logicae, Praecognita logica i Gymnasium logicum na 
czele), pozostałe zostały zaś wydane po śmierci humanisty (25 lipca 
1609 roku) dzięki staraniom jego uczniów, co wskazuje na określoną 

Concepts of Method, New York 1960, s. 214–220; C. Vasoli, La dialettica e la re-
torica dell’Umanesimo. “Invenzione” e “metodo” nella cultura del XV e XVI seco-
lo, Milan 1968; G. Oldrini, La disputa de metodo nel Rinascimento. Indagini su 
Ramo e sul ramismo, Firenze 1997, s. 219–221.
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hierarchię dyscyplin i porządek nauczania postulowany przez gdań-
skiego profesora filozofii.  

System retoryki powstał na podstawie wykładów prywatnych, 
które Keckermann wygłosił w 1606 roku w Gdańskim Gimnazjum. 
Ten liczący ponad siedemset stron (bez obszernego indeksu pojęć) 
traktat ujrzał po raz pierwszy światło dzienne w 1608 roku w Ha-
nau w oficynie wydawniczej, zaprzyjaźnionego z humanistą z Gdań-
ska, Wilhelma Antoniusa (cztery lata później wydał on reprint tego 
dzieła)20. W 1617 roku przyjaciel Keckermanna, Jan Mylius, rektor 
Gimnazjum w  Elblągu w  latach 1597–1629, opracował streszcze-
nie (epitome) traktatu retorycznego humanisty21, pozostawiając de-
finicje i podziały pojęć związanych ze sztuką przemawiania, a po-
mijając dłuższe komentarze, obszerne przykłady w postaci wypisów 
z dzieł antycznych i współczesnych Keckermannowi teoretyków re-
toryki oraz bardziej szczegółowe wyjaśnienia. Praktyka sporządza-
nia uproszczonych wersji traktatów z  dialektyki czy retoryki była 
silnie zakorzeniona w dydaktyce humanistycznej, która koncentro-
wała się przede wszystkim na skuteczności nauczania (miało być 
ono zdaniem humanistów owocne i użyteczne), zapoznając uczniów 
ze starannie wybranymi wzorami mówienia, myślenia i postępowa-

20 B. Nadolski, Życie i działalność naukowa uczonego gdańskiego Bartłomieja Kec-
kermanna. Studium z dziejów Odrodzenia na Pomorzu, s. 110–115; Renaissance 
Rhetoric. Short-Title Catalogue, 1460–1700, eds. L. D. Green, J. J. Murphy, Alder-
shot 2006, s. 254. 

21 Bartholomaei Keckermanni Systematis rhetorici epitome succincta praeceptorum 
prope omnium methodo, pro tironibus in Gymnasio Elbingensi adornata a Ma-
gistro Iohanne Mylio, Gymnasii Elbingensi rectore, Hanoviae: apud Petrum 
Antonium, 1617. Michał Mylius (1603–1652), syn Jana, rektor Gimnazjum w Elblą-
gu w latach 1630–1652, wydał w Rakowie u Sebastiana Sternackiego w 1620 roku 
tezy związane bezpośrednio z  podręcznikiem Keckermanna (Disputatio rhe-
torica profectus Keckermanni systematis…, Racoviae 1620), które przedstawił 
podczas publicznej dysputy pod przewodnictwem Dawida Myliusa, profesora 
wymowy w gimnazjum w Bełżycach. Por. S. Tworek, Gimnazjum kalwinów ma-
łopolskich w Bełżycach w pierwszej połowie XVII w., „Annales Universitatis Ma-
riae Curie-Skłodowska” 1963, Vol. 18, No. 3, s. 57; M. Pawlak, Dzieje Gimnazjum 
Elbląskiego w latach 1535–1772, Olsztyn 1972, s. 125–126. 
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nia22. W przypadku podręcznika Keckermanna można na tę kwestię 
spojrzeć jeszcze inaczej. Przejrzysta metoda wykładu i przedstawie-
nie sztuki wymowy pod postacią systemu, stanowiące w przekona-
niu autora największą zaletę jego teorii retorycznej, miały w praktyce 
pedagogicznej, zwłaszcza tej związanej z przekazywaniem uczniom 
podstawowych wiadomości z  zakresu retoryki, nader ograniczone 
zastosowanie. Aby mogły okazać się przydatne w procesie naucza-
nia, trzeba je było z konieczności uprościć. 

Ważną rolę w ukazaniu się systematycznego ujęcia sztuki wymo-
wy odegrał jeden z uczniów Keckermanna, Andrzej Rey z Nagłowic 
(ok. 1584–1641)23, wnuk poety Mikołaja Reja, późniejszy starosta li-
buski, sekretarz i dyplomata na dworze Władysława IV. W 1606 roku 
przybył on do Gdańska, zapisał się w poczet studentów Gimnazjum 
(mając już za sobą wraz z braćmi, Janem i Stanisławem, studia w Alt-
dorfie i  Lejdzie, 1598–1606) i  uczestniczył w  prywatnych wykła-
dach na temat retoryki. W liście z 1 września 1607 roku24, pisanym  
z Heidelbergu podczas podróży do Francji, a pełniącym ważną funk-
cję prefacji otwierającej traktat Gdańszczanina, Rey ukazuje oko-

22 A. Grafton, L. Jardine, From Humanism to the Humanities. Education and the Li-
beral Arts in Fifteenth- and Sixteenth-Century Europe, Harvard 1986, rozdz. No-
thern Methodical Humanism. From Teachers to Textbooks, s. 122–157; A. Grafton, 
Defenders of the Text. The Traditions of Scholarship in an Age of Science, 1450–
–1800, Harvard 1991, rozdz. Renaissance Readers and Ancient Texts, s. 23–46; 
R. W. Bushnell, A Culture of Teaching. Early Modern Humanism in Theory and 
Practice, Ithaca 1996, s. 10–22; Humanist Educational Treatises, ed. and transl.  
C. W. Kallendorf, Cambridge, MA 2002, s. VII–XV. 

23 S. Cynarski, Starosta libuski Andrzej Rej z Nagłowic – dyplomata pierwszej poło-
wy XVII wieku, w: Nad rzeką Ropą. Szkice historyczne, t. 3, Kraków 1968, s. 387–
–402; A. Kalinowska, Misja Andrzeja Reya w Anglii w 1637 roku, „Odrodzenie 
i Reformacja w Polsce” 2007, t. 51, s. 7–20. 

24 „Andreas Rey a Naglowice, lectori benevolo et eloquentiae imprimis studioso sa-
lutem. Rhetoricum hoc systema clarissimi viri Bartholomaei Keckermanni cum 
in privatis eius lectionibus Dantisci exciperem, haud fore sperabam, ut publici iu-
ris fieret aut saltem, ut me autore fieret. Neque enim publice id proponebat, sed 
privatim iis tantum, qui eius institutioni peculiariter erant commendati. Sed fe-
cerunt partim typographi et quorundam amicorum efflagitationes, partim meum 
rei litterariae promovendae studium et ardor, ut quod autor nondum evulgatum 
voluit et ego quoque antea omnibus modis premere cogitabam, id nunc ipse qua-
si mei oblitus et autoris voluntatis nescius, publicem et evulgem” (SR, s. 3–4).
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liczności powstania i wydania tekstu25. Lektura retoryczna tego li-
stu pozwala stwierdzić, że autor nie zmarnował czasu spędzonego na 
słuchaniu prelekcji Keckermanna. Tradycyjna formuła pozdrowie-
nia („Andrzej Rey pozdrawia łaskawego czytelnika, a przede wszyst-
kim studenta wymowy”) wyróżnia z grona potencjalnych czytelni-
ków traktatu studenta retoryki, co świadczy o tym, że w zamierzeniu 
wydawcy to obszerne dzieło miało pełnić funkcję podręcznika po-
rządkującego wiedzę o  sztuce przemawiania26. Wśród motywacji 
wydawniczych Reya odnajdziemy i nalegającego na szybkie opubli-
kowanie tekstu drukarza, i przyjaciół domagających się upublicznie-
nia prywatnych wykładów Keckermanna, a wreszcie starania przy-
szłego starosty libuskiego o  ożywienie zainteresowania studiami 
humanistycznymi z retoryką na czele:

Non dubitans gratum me officium praestiturum, tum iis omnibus, qui 
autoris huius scripta suo pondere aestimare norunt, tum imprimis elo-
quentiae studiosis, ad quos non vulgaris spero, hinc promanabit utili-
tas. In maximis meis votis semper hoc fuit, ut in ista confusione disci-
plinae rhetoricae et mira tum perplexitate, tum varietate praeceptorum 
aliquis prodiret qui methodice et plene artem hanc disponeret. Sed quis 
est qui id hactenus fecerit? Sit sane, ego vidi neminem. Fecit ille tamen 
etiam in hac parte, quantum valetudo non satis firma, occupationes 
graviores et publici officii rationes permisere. Nimirum primam gla- 
ciem in ostendenda et tradenda vera eloquentia fregit, communes er-
rores scholarum et rhetorum detexit, partes eius confusas, convulsas et 
a corpore quasi resectas in ordinem, si quid iudicare possum, redegit, 
totamque dicendi ac scribendi rationem sic conformavit, ut iuventus 

25 „Quod quidem in hac etiam arte nunc illustrata mecum pie agnosces, lector 
bone, et simul ignosces humaniter erratis, quae mihi ex ore autoris, summa 
cum festinatione systema hoc excipienti, obrepsere, fateor, non pauca, non tam 
mea tamen culpa, quam temporis, quod tum autoris, tum meae rationes, po-
stremis praesertim libris in angustum velut quadam imperiosa necessitate co-
arctabant. Vale! Heidelbergae, ex itinere meo Gallicano, Anno MDCVII Calen-
dis septembris” (SR, s. 5).

26 Por. M. Brodnicki, Nauczanie filozofii w Gdańskim Gimnazjum Akademickim do 
połowy XVII wieku, Gdańsk 2012, rozdz. 3 Rozwój nauczania filozofii w okresie 
profesury Bartłomieja Keckermanna (1602–1609), szczególnie 3.9 Nauczanie re-
toryki, s. 163–165. 
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breviori et faciliori quam hactenus via ad genuinam et veram eloquen-
tiam pervenire possit, id divino adiuta beneficio (SR, s. 4–5). 

Bez wątpienia moje przedsięwzięte dzieło będzie miłe tym wszystkim, 
którzy umieją oszacować doniosłość pism tego autora, przede wszyst-
kim zaś studentom wymowy, dla których, jak mam nadzieję, będzie 
promieniować stąd niezwykły pożytek. Wśród moich największych ży-
czeń było zawsze i to, aby w tym pomieszaniu i zdumiewającej zawiło-
ści sztuki retoryki, jak i różnorodności przepisów, pojawił się ktoś, kto 
metodycznie i dokładnie uporządkowałby tę sztukę. Lecz któż do tej 
pory mógłby tego dokonać? Choćby i był [taki], nie widziałem nikogo. 
On jednak uczynił to w tej części, o ile [pozwalało na to] nie dość do-
bre zdrowie, ważne zajęcia i uciążliwe sprawy związane z publicznym 
urzędem. Przełamał niewątpliwie pierwszą trudność w przedstawieniu 
i wyłożeniu prawdziwej wymowy, ujawnił powszechne błędy szkół i re-
torów, części jej pomieszane, pokręcone i jakby odcięte od ciała, przy-
wrócił, jeśli mogę w  czymkolwiek wyrokować, do porządku, a  całą 
sztukę wymowy i pisania tak ukształtował, aby młodzież mogła docho-
dzić do właściwej i prawdziwej wymowy drogą krótszą i łatwiejszą niż 
dotychczas, wsparta w tym Bożą łaską. 

Dzięki konsekwentnie realizowanej od samego początku listu stra-
tegii retorycznej autokreacji Rey prezentuje się nam, czytelnikom 
traktatu Keckermanna, jako osoba szczególnie zatroskana o znajdu-
jącą się na początku XVII wieku w trudnej sytuacji sztukę wymowy. 
Powodów do zmartwień ma, jak się okazuje, wiele. Szesnaste stulecie 
przyniosło za sprawą humanistów wzmożone zainteresowanie reto-
ryką, które zaowocowało krytycznymi edycjami dzieł starożytnych 
mistrzów i nauczycieli wymowy, komentarzami do pozostawionych 
przez nich tekstów, a także twórczymi i innowacyjnymi rozwinięcia-
mi ich myśli teoretycznej. Ten swoisty renesans retoryki doprowadził 
zarówno do jej triumfu w XVI-wiecznym modelu edukacji humani-
stycznej, czyniącej z niej istotny element w kształtowaniu przyrodzo-
nej wyłącznie człowiekowi zdolności do artykulacji myśli w słowie, 
jak i do poważnego kryzysu, wywołanego wielością różnych i niekie-
dy sprzecznych między sobą koncepcji dotyczących struktury sztu-
ki przemawiania, jej funkcji i związków z innymi dyscyplinami. Im 
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więcej definicji, podziałów i przepisów mnożonych przez kolejnych 
humanistów piszących o retoryce, tym trudniej odnaleźć się w gąsz-
czu abstrakcyjnych reguł, zwłaszcza studentom poznającym dopie-
ro jej podstawy. Tym gorzej także dla sztuki wymowy, tracącej swą 
tożsamość autonomicznej dyscypliny z powodu rozmycia znaczenia 
podstawowych pojęć, które organizowały dotychczas jej teoretycz-
ne zaplecze. Stąd pragnienie Reya, aby dla dobra retoryki, ulegają-
cej coraz większej degeneracji (alienacja teorii względem praktyki 
prowadzi w tym przypadku do przenicowania całej sztuki), pojawił 
się wreszcie ktoś, kto na nowo uporządkowałby ją, posługując się 
prostą, a jednocześnie zrozumiałą dla wszystkich metodą. Marzenie 
wypowiedziane w liście do czytelnika traktatu opatrzonego tytułem 
System retoryki zostało za sprawą Keckermanna przeniesione ze sfe-
ry bliżej nieokreślonej przyszłości w dziedzinę historycznej faktycz-
ności. Spełniło się, zanim dojrzała w Reyu myśl o wydaniu podręcz-
nika. W tym kontekście gdański humanista okazuje się pierwszym 
autorem, który podjął się tytanicznej pracy zaprowadzenia porządku 
pośród retorycznych pojęć i przepisów. Charakterystyczna retoryka 
spod znaku „prawdziwej” wymowy odzwierciedla myślenie o intere-
sującej nas sztuce w kategoriach prawdy i fałszu, normy i błędu, tra-
dycyjnej, prawowiernej doktryny i heterodoksji. 

Keckermann skruszył pierwsze lody, które więziły retorykę 
przekazaną przez starożytnych mistrzów (uznawaną niewątpliwie 
za tę „prawdziwą”, poświadczoną ich niekwestionowanym autory-
tetem) pod grubą skorupą błędnych i deformujących ją interpreta-
cji. Ujawnił i wykazał fałszywość niektórych współczesnych mu kon-
cepcji, przynoszących nazbyt radykalne przeformułowanie modelu 
tradycyjnej, czyli grecko-rzymskiej retoryki. Lecz wielkie dzieło jej 
uporządkowania, jakiego podjął się Keckermann, który zdążył już 
wcześniej usystematyzować logikę (Systema logicae to renesansowa 
summa wiedzy o dialektyce) i opracować reformę nauczania filozofii 
w Gimnazjum Gdańskim, nie mogło ograniczyć się jedynie do kry-
tyki istniejącego stanu rzeczy, w którym zaczęto dostrzegać nazbyt 
wiele niejasności, wątpliwości, a nawet sprzeczności. Mówiąc nieco 
bardziej oględnie – retorykę trzeba było dopiero wymyślić, to znaczy 
wypracować od podstaw nowy model sztuki wymowy na podstawie 



32 ROZDZIAł 1

starannie wyselekcjonowanych pojęć i  idei z  dzieł antycznych, jak 
i  współczesnych autorów, oczywiście odpowiednio wcześniej zre-
interpretowanych i przetworzonych. Uwagę zwraca naturalistyczny 
obraz pokawałkowanego ciała retoryki (czytelna figura jej tradycyj-
nych części od inwencji aż po pronuncjację), któremu Keckermann 
niczym cudowny uzdrowiciel przywraca upragnioną jedność. Kon-
cepcja wymowy, jaką zaproponował podczas swych prywatnych wy-
kładów, oznaczała w  praktyce reintegrację dziedzin retorycznych 
i  redefinicję pełnionych przez nie funkcji, szczególnie w odniesie-
niu do inwencji i elokucji. Znajduje się ona tym samym w wyraźnej 
opozycji do doktryny Ramusa i jego uczniów (o czym jeszcze powie-
my), choć korzysta niekiedy z definicji i rozróżnień wprowadzonych 
przez francuskiego humanistę, jednego z  największych renesanso-
wych krytyków Arystotelesa. Keckermann, operujący metodą ana-
lityczną, która czyni użytek z podziałów dychotomicznych, porząd-
kuje, opisuje i uzdrawia „prawdziwą” wymowę. Całemu legionowi jej 
antagonistów z ramistami na czele zgłaszającymi alternatywne pro-
pozycje przeciwstawia innowacyjną do pewnego stopnia, choć wy-
wiedzioną z pism Arystotelesa, Cycerona i Kwintyliana, koncepcję 
retoryki jako sztuki rozkwitającej w pełni tylko w symbiozie z logiką. 

Pełny tytuł dzieła Keckermanna ujawnia rozległość i różnorod-
ność tematyki wygłoszonych przez niego w  1606 roku wykładów: 
System retoryki, w którym dokładnie i metodycznie wykłada się prze-
pisy sztuki, a także tworzy się cały program studiów wymowy, zarów-
no w odniesieniu do listów, jak i do przyjacielskich rozmów; w któ-
rym wyjaśnia się zasady właściwego czytania i omawiania mówców 
oraz porządkowania retorycznych miejsc wspólnych (Hanau 1608)27. 
Pojawiają się w  nim określenia, które w  niezliczonych wariantach 
pomagają humaniście w  opisie systemu, a  więc uporządkowanego 
zbioru reguł teoretycznych i praktycznych dotyczących danej sztu-

27 Dla porządku (i możliwości porównania) podaję także wersję oryginalną tytu-
łu: Systema rhetoricae, in quo artis praecepta plene et methodice traduntur et tota 
simul ratio studii eloquentiae tam quoad epistolas et colloquia familiaria, quam 
quoad orationes conformatur modusque ostenditur et oratores dextre legendi et 
resolvendi, denique locos commnes oratorios concinnandi. 
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ki. Dlatego w tytule podręcznika28 Gdańszczanina kładzie się akcent 
na takie epitety, jak „precyzyjny” i „metodyczny”, w dodatku ściśle 
ze sobą powiązane semantycznie (metoda implikuje dokładność, 
precyzja pozwala zaś doszukiwać się śladów metodyczności) i użyte 
w kontekście wykładu, który zmierza zgodnie z wewnętrzną logiką 
systemu (nieustannie oscylującego między częścią a całością, mię-
dzy analizą a syntezą) do objęcia swym zasięgiem całości dziedziny 
opisywanej dyscypliny. Keckermann nie poprzestał na systematycz-
nej prezentacji przepisów retoryki i  dlatego przedmiotem wykła-
dów uczynił również powiązane z nią zagadnienia dotyczące lektu-
ry mów wybitnych oratorów (głównie Cycerona) czy wypisywania 
i porządkowania formuł pełniących funkcję toposów retorycznych. 
Trzeba bowiem wyraźnie zaznaczyć, że system retoryki, jaki osta-
tecznie udało mu się opracować, jest nie tylko wykładem określonej 
teorii retorycznej, ale także ogólnym zarysem programu nauczania 
wymowy. Te dwie perspektywy, wskazywane w tytule dzieła huma-
nisty, są obecne w  myśleniu o  retoryce od samych jej początków, 
choć dopiero w renesansie za sprawą humanistów zainteresowanych 
praktycznym wykorzystaniem sztuki przemawiania uległy one nie-
spotykanemu wcześniej pogłębieniu i rozwinięciu. 

System retoryki nie wyczerpuje listy dzieł Gdańszczanina po-
święconych problematyce wymowy. W 1600 roku ukazał się w Ha-
nau podręcznik homiletyki, w którym Keckermann, korzystając za-
równo z  Retoryki Arystotelesa, traktatu św. Augustyna O  nauce 
chrześcijańskiej, jak i  listów św. Pawła, przedstawił przepisy retory-
ki kościelnej29. Tuż po śmierci humanisty (25 lipca 1609 roku) jego 
uczeń, Dawid Schumann, przygotował na podstawie prywatnych 
wykładów mistrza edycję dwóch traktatów związanych ze sztuką re-
toryczną. Pierwszy z nich dotyczył rozważań nad historią i historio-
grafią (Keckermann polemizuje w tym dziele z Jeanem Bodinem na 

28 Por. A. T. Grafton, Textbooks and the Disciplines, w: Scholarly Knowledge. Text-
books in Early Modern Europe, ed. E. Campi, Genève 2008, s. 11–38. 

29 Rhetoricae ecclesiasticae, sive artis formandi et habendi conciones sacras libri 
duo, Hanoviae: apud Guilielmum Antonium MDC. 
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temat topiki historycznej)30, drugi zaś stanowił wprowadzenie do 
lektury i analizy retorycznej wybranych mów Cycerona (problema-
tykę tę humanista zapowiedział w drugiej części Systemu retoryki)31. 
W  otwierającym ten podręcznik liście (pisanym z  Frankfurtu nad 
Menem, 20 czerwca 1609 roku)32 Schumann przedstawia okoliczno-
ści powstania tekstu, wskazując – podobnie jak wcześniej zrobił to 
Rey – na potrzebę uporządkowania wiedzy o sztuce przemawiania33, 

30 De natura et proprietatibus historiae commentarius, privatim in Gymnasio Dan-
tiscano propositus a Bartholomaeo Keckermanno, philosophiae ibidem profes-
sore, Hanoviae: apud Guilielmum Antonium MDCX. Por. B. Nadolski, Życie 
i działalność naukowa uczonego gdańskiego Bartłomieja Keckermanna. Studium 
z dziejów Odrodzenia na Pomorzu, s. 20–26; idem, Poglądy na historię uczonego 
gdańskiego Bartłomieja Keckermanna, „Rocznik Gdański” 1960, t. 17/18, s. 253– 
–261; K. Pomian, Historia między retoryką a teologią. Niektóre problemy myśli 
historycznej doby Odrodzenia i Reformacji, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 
1964, t. 9, s. 23–74; I. Dąmbska, Logika w Gimnazjum Akademickim w Gdań-
sku w pierwszej połowie XVII wieku, w: eadem, Znaki i myśli. Wybór pism z se-
miotyki, teorii nauki i historii filozofii, Warszawa 1975, s. 239–241; A. Grafton, 
What was History? The Art of History in Early Modern Europe, Cambridge 2007, 
s. 217–227. 

31 Introductio ad lectionem Ciceronis et aliorum oratorum fructuosiorem et dexte-
riorem pertinens ad specialem partem Systematis rhetorici, privatim tradita in 
Gymnasio Dantiscano a viro clarissimo Bartholomaeo Keckermanno, philoso-
phiae ibidem professore, Hanoviae: apud Guilielmum Antonium, MDCX. 

32 Analizę tego listu przeprowadziła Beata Gaj, Cyceron – nauczyciel śląskiej mło-
dzieży. Dydaktyzm w  retoryce, czyli o  wykorzystaniu retoryki cycerońskiej na 
przykładzie śląskich gimnazjów humanistycznych od XVI do XVIII wieku, „Sym-
bolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” 2009, nr 19, s. 369–370; 
eadem, Retoryka podstawowym narzędziem badań nad śląskim piśmiennictwem 
nowołacińskim, w: Uwieść słowem, czyli retoryka stosowana, red. J. Z. Lichański, 
Warszawa 2003, s. 157–158; eadem, Tradycje retoryczne na dawnym Śląsku (XVI– 
–XVIII wiek), Katowice–Opole 2007, s. 130–133. 

33 Por. początek listu Schumanna: „Unus est studiorum orbis, lector benevole, sed 
is pro scopo cuiusque versatur varie, ita tamen, ut eam perpetuo tenere opor-
teat partem, ad quam et rerum cognitio et cognitorum apta ac concinna elocu-
tio nos converterit. […] Rerum quod attinet scientiam, ea tum praeceptis infor-
matur, tum usu. Praecepta tot ac tam multiplicia omnium nunc disciplinarum 
exhibentur, ut iurare ausis, ullo mundi saeculo, nec plura, nec tam diversa re-
rum et autorum exstitisse monumenta, quam hoc nostro, nimirum vult Deus 
immortalis scientiae aedem unicuique esse latissime adapertam ac mundum 
reddere inexcusabilem, ne quisquam ad asylum ignorantiae cogatur confugere” 
(IAL, s. 3–4). Pisząc o dwóch zasadniczych celach studiów, a więc poznaniu rze-
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zwłaszcza wtedy, gdy pojawiło się tak wielu różnych nauczycieli i no-
wych, często sprzecznych ze sobą, koncepcji: 

Hunc eius usum cum aliis iunctum multi intellexerunt, qui eloquentiae 
praecepta foras certatim prodiderunt, intellexit et vir clarissimus, Bar-
tholomaeus Keckermannus, praeceptor colendus, qui Systema rhetori-
cum diuturno labore collectum, tandem in publicum studiorum sinum 
effudit et methodica praeceptorum concinnitate commendavit, ut fate-
ri necessum sit, hoc uno nos verbo dicam, Rhodum saltare. Id saltem et 
ipse et alii desiderabamus, ut certa nobis superesset instructio, qua ora-
tiones Ciceronis et aliorum ac etiam epistolas dextre evolveremus, evo-
lutas locisque communibus enotatas in nostrum postea promeremus 
usum, quam lubens petitionem praestitit et recreatus paulisper a gra-
vi morbo nobis privatim ea legit, quae tuis iam vides, lector benevole, 
obversari oculis; tu tantam viri agnosces facilitatem et gratiam, meo au-
tem, si male iudicas, ignosces amori, qui tuo haec bono publicaverim, 
sin contra, tibi habeto, fructum, quem alii ceperunt, spondeo (IAL,  
s. 4–6). 

Ten właśnie jej [wymowy] pożytek, wraz z innymi, wielu zrozumiało, 
którzy publicznie wykładali na wyścigi przepisy wymowy; zrozumiał 
też i mąż przesławny, Bartłomiej Keckermann, czcigodny nauczyciel, 
który przedstawił wreszcie publicznie na polu nauki swój System reto-
ryki, sporządzony w wyniku długotrwałej pracy i przydał mu warto-
ści dzięki metodycznemu uporządkowaniu przepisów, aby trzeba było 
przyznać, że [choćby] dzięki tylko tej rzeczy – że wyrażę to jednym 
słowem – skaczemy na Rodos. Pragnęliśmy także (zarówno on, jak 
i inni), aby pozostała nam pewna instrukcja, za pomocą której mogli-
byśmy odpowiednio czytać mowy, jak również listy Cycerona i innych 
[autorów], a przeczytane i oznaczone „miejscami wspólnymi” wyko-
rzystywać następnie dla naszego użytku. Pragnienie to chętnie spełnił 
i wróciwszy nieco do zdrowia po ciężkiej chorobie, odczytał nam pry-
watnie to, co ty, łaskawy czytelniku, możesz oglądać już własnymi ocza-
mi. Poznaj tak wielką zręczność i życzliwość [tego] męża, lecz jeśli źle 
o tym sądzisz, wybacz mej miłości, gdyż chciałem to ogłosić dla twego 

czy i zdobyciu umiejętności pięknego przemawiania, Schumann nawiązuje do 
początku listu Keckermanna do młodzieży studiującej wymowę, por. Aneks. 
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pożytku. Jeśli zaś nie, przyjmij to dla siebie, zapewniam pożytek, któ-
ry odnieśli inni. 

Keckermann postępuje w  relacji Schumanna nie tylko jako życz-
liwy nauczyciel, wysłuchujący próśb swych spragnionych wiedzy 
uczniów, ale także zręczny retor, który potrafi właściwie ocenić sy-
tuację i wykorzystać nadarzającą się okazję, aby w porę zabrać głos. 
Aktywnie włączył się dzięki temu w wielką dyskusję nad retoryką, 
jaka od co najmniej kilku dziesięcioleci toczyła się w ważniejszych 
miastach uniwersyteckich Europy. Posługując się zwięzłą i nieco za-
gadkową na pierwszy rzut oka frazą „skoku na Rodos”, zapożyczo-
ną z bajki Ezopa i opatrzoną komentarzem Erazma w zbiorze Adagia 
(przetłumaczył on zakończenie utworu jako „Hic Rhodus, hic saltus”)34, 
Schumann podkreśla umiejętność Keckermanna w nadawaniu dzie-
dzinie danej sztuki formy metodycznie uporządkowanego syste-
mu oraz wskazuje na demonstracyjny charakter obszernego trakta-
tu, jaki wyszedł spod pióra humanisty35. Przejrzysta i konsekwentnie 

34 Adagiorum chiliades Erasmi Roterodami quattuor cum dimidia ex postrema au-
toris recognitione, Basileae: Froben MDLI, s. 696–697: „Αὐτοῦ Ῥόδος, αὐτοῦ 
πήδημα, id est: hic Rhodus, hic saltus. Vulgo iactatum de his, qui sese negotio 
quopiam iactarent insolentius, cuius fides non exstaret”. 

35 Beata Gaj (Cyceron – nauczyciel śląskiej młodzieży. Dydaktyzm w retoryce, czyli 
 o wykorzystaniu retoryki cycerońskiej na przykładzie śląskich gimnazjów huma-
nistycznych od XVI do XVIII wieku, s. 369), powołując się na kontekst wypowie-
dzi Schumanna, nie dostrzega żadnego związku między przysłowiową formu-
łą z bajki Ezopa a Systemem retoryki Keckermanna. Autorka proponuje w tym 
miejscu karkołomną interpretację, która wiąże użytą przez ucznia humanisty 
frazę z  pobytem Cycerona na wyspie Rodos u  słynnego retora, Apoloniusza 
Molona. Miał on zaowocować wyraźną zmianą preferowanego przez rzymskie-
go mówcę modelu prozy retorycznej, unikającego skrajności dwóch przeciw-
stawnych sobie pod względem sposobu korzystania z zasobu figur wysłowie-
nia stylów, azjanizmu i  attycyzmu. Kwintylian powiada (Inst. orat. XII.6), że 
Arpinata słuchał wykładów greckiego nauczyciela wymowy już w Rzymie. Na-
wet jeśliby przyjąć, że pobyt Cycerona na Rodos stanowi cezurę w jego twór-
czości oratorskiej (co – jak przyznaje autorka, powołując się na ustalenia Kazi-
mierza Kumanieckiego – stanowi wciąż przedmiot sporów między badaczami 
życia i dzieł Arpinaty), to pozostaje jeszcze jeden, dość istotny problem. Jest 
nim uzgodnienie zaproponowanej interpretacji z sensem globalnym omawia-
nego fragmentu listu Schumanna, w którym o Cyceronie mówi się jedynie jako 
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stosowana metoda wykładu teorii retorycznej pozwoliła mu ujaw-
nić wobec innych, często nie mniej utalentowanych od niego, teo-
retyków wymowy niedoścignione mistrzostwo w szeroko zakrojo-
nej systematyzacji niezliczonych pojęć i  szczegółowych przepisów 
retoryki. W traktacie przedstawiającym reguły sztuki przemawiania 
Keckermann daje zdaniem Schumanna popis swej zręczności w za-
prowadzaniu pośród nich porządku. „Tutaj Rodos, tutaj skacz!” Ana-
lizowaną frazę można próbować wpisać w  retorykę listu pełniące-
go funkcję wstępu do traktatu Gdańszczanina. Laudacja autora jako 
utalentowanego wykładowcy wymowy przeplata się w nim z reko-
mendacją podręcznika (instrukcji), wydawanego przez jego ucznia. 
System retoryki przypomina w ten sposób skok oddany przez Kec-
kermanna na Rodos (w kontekście bajki Ezopa nazwa ta jest określe-
niem utopii, czyli miejsca, którego nie odnajdziemy na żadnej z map 
świata), gdyż humanista po raz kolejny dowodzi wszem wobec, cze-
go może dokonać myślenie o danej sztuce w kategoriach struktury, 
systemu i całości. 

Czytelnik Keckermannowego podręcznika wymowy spotka się 
na kartach traktatu z licznym zastępem teoretyków retoryki. Otwie-
rają go oczywiście uznane powszechnie autorytety starożytnej Grecji 
i Rzymu w sztuce oratorskiej z Arystotelesem, Cyceronem, Kwinty-
lianem, Hermogenesem z Tarsu na czele, zamykają zaś ich renesan-
sowi wydawcy, tłumacze, komentatorzy i krytycy: Rudolf Agricola, 
Antonio Mancinelli, Johann Sturm, Erazm z Rotterdamu, Juan Luis 
Vives, Peter Schade (Mosellanus), Konrad Celtis, Filip Melanchton, 
Piotr Ramus, Omer Talon, Melchior Junius, Hieronim Treutler, Wil-
helm Adolf Scribonius, Johannes Rivius, Johannes Fischer (Piscator), 
Johannes Althusius, Justus Lipsjusz czy Filip Nikodem Frischlin36. 
Dzięki kwerendom Beaty Gryzio37 stało się możliwe przynajmniej 
częściowe odtworzenie księgozbioru Keckermanna. Biblioteka sta-

o autorze mów i listów, analizowanych na podstawie instrukcji sporządzonej na 
prośbę uczniów przez Keckermanna. 

36 Por. B. Nadolski, Życie i działalność naukowa uczonego gdańskiego Bartłomieja 
Keckermanna. Studium z dziejów Odrodzenia na Pomorzu, s. 113–114. 

37 B. Gryzio, Księgozbiór Bartłomieja Keckermanna, „Rocznik Biblioteki Narodo-
wej” 2008, t. 39–40, s. 225–244. 
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nowiła duszę ożywiającą pracownię każdego humanisty, który na-
leżał do symbolicznej wspólnoty miłośników ksiąg38. Była bowiem 
miejscem rozmów, jak utrzymywał Gdańszczanin, prowadzonych 
za pośrednictwem tekstu z  Bogiem, prorokami, apostołami, Ojca-
mi Kościoła, a także Platonem i Arystotelesem. Zajrzyjmy więc na 
krótką chwilę do biblioteki Keckermanna. Odnajdziemy w niej dzie-
ła, z których mógł on korzystać podczas pracy nad systemem reto-
ryki. W księgozbiorze humanisty znalazły się między innymi trzy, 
niezwykle reprezentatywne pod względem myślenia o sztuce prze-
mawiania, podręczniki wymowy: Oratoriarum institutionum li-
bri XII Kwintyliana (Bazylea 1579), In partitiones oratorias Cicero-
nis dialogi quattuor Johanna Sturma (Strasburg 1543) i Ciceronianus 
Piotra Ramusa (Paryż 1557). Wskazują one nie tylko źródła teorii 
retorycznej Keckermanna, ale dają również wyobrażenie o metodzie 
jego pracy naukowej, polegającej na łączeniu ze sobą rozmaitych 
koncepcji w  jedną, spójną i  w  dodatku usystematyzowaną całość. 

Podobnie jak we wcześniejszych systemach poszczególnych dys-
cyplin Keckermann czerpie inspiracje z różnych – niekiedy trudnych 
do uzgodnienia ze sobą – tradycji myślenia wyrastających z filozofii 
Arystotelesa, reprezentowanych głównie przez perypatetyków, fili- 
pistów (zwolenników arystotelizmu w wydaniu Melanchtona) oraz 
ramistów, i usiłuje zaprowadzić między nimi jeśli nie pax rhetorica, to 
przynajmniej doprowadzić do chwilowego zawieszenia broni. Sta-
łym motywem przewijającym się w  opracowaniach dotyczących 
działalności naukowej i  pedagogicznej czy filozofii Keckermanna 
jest próba opisania stosunku gdańskiego humanisty do dialektycz-
no-retorycznej doktryny Ramusa39. Pojawiają się w tym miejscu za-
zwyczaj nowe formuły typu ramista40, kryptoramista, półramista czy 

38 Por. J. S. Gruchała, „Iucunda familia librorum”. Humaniści renesansowi w świe-
cie książki, Kraków 2002, szczególnie rozdz. 3 Gromadzenie ksiąg, s. 89–108.

39 Por. D. Facca, op. cit., s. 21–28, tam też szczegółowa bibliografia. 
40 Do grona ramistów zalicza Keckermanna Howard Hotson, który – opisując zło-

żony proces „ramifikacji” idei francuskiego humanisty na terenie Rzeszy Nie-
mieckiej – ukazuje Gdańszczanina, metodycznego perypatetyka, jako prekur-
sora XVII-wiecznego encyklopedyzmu, por. Commonplace Learning. Ramism 
and its German Ramifications, 1543–1630, rozdz. 4.iii Precursor to the Encyclo-



39W STRONę SYSTEMU       

antyramista, rozpięte między skrytą afirmacją a otwartą negacją my-
śli Pikardyjczyka, które moim zdaniem nie są w stanie oddać nawet 
w niewielkim stopniu złożoności relacji, jaka łączyła – ulegając nie-
kiedy nadwyrężeniu czy nawet zerwaniu, gdy w grę wchodziły meto-
dologiczne i logiczne pryncypia – na płaszczyźnie idei i intelektual-
nych inspiracji obu humanistów. Aby się o tym przekonać, wystarczy 
przywołać słowa Keckermanna z rozprawy adresowanej do studen-
tów logiki, poświęconej przedstawieniu rozbieżności między pery-
patetykami a  ramistami, pochodzącej z  traktatu Praecognita logica 
(Hanau 1599): 

De Petro Ramo ita semper iudicavi, ut de viro excelsi ingenii, singularis 
industriae et ardentis zeli adversus Scholasticorum et Sorbonistarum 
in philosophiam et logicam saepe intextas spinas, saepe intritas ina-
nissimas nugas. Si quis et constantem Christi martyrem velit nomina-
re Ramum, equidem non repugno, modo id quoque mihi, quod verissi-
mum est, concedatur, Ramo id accidisse quod plerumque solet raris et 
altis ingeniis, ut unum extremorum declinaturus, in alterum periculose 
abreptus, quas sanare volebat disciplinas, mutilarit ac truncarit minime 
probanda licentia. Hoc quando veritate compulsi dicimus, nihil certe 
Ramo, nihil Rami sectatoribus praeiudicatum imus. Ramum amo, colo, 
sed Aristotelis philosophiam proculcari nolim et Rameam praeferri41.

Piotra Ramusa uważałem zawsze za człowieka wybitnego umysłu, wy-
jątkowej pilności oraz zapalonego przeciwnika licznych wtrętów i bez-
sensownych bredni, włączanych często do filozofii przez scholastyków 
i profesorów Sorbony. Oczywiście, nie mam też nic przeciwko temu, 

paedia: Danzig and Keckermann’s “Systema systematum”, 1602–1613, s. 153–165. 
Hotson zauważa, że obaj humaniści wyznawali zasadę „labor omnia vincit” 
(Wergiliusz, Georg. I.145–146: „praca wszystko zwycięża”). W przeciwieństwie 
do Ramusa, zamordowanego podczas Nocy św. Bartłomieja (23/24 sierpnia 1572 
roku), Keckermann stał się, jak twierdzi Hotson, męczennikiem swych ency-
klopedycznych ambicji i aspiracji. 

41 Praecognitorum logicorum tractatus III. cum dispositione typica systematis logici 
adornati, Hanoviae: apud Guilielmum Antonium, 1606, s. 10. Korzystam z nastę-
pującego tłumaczenia, nieco je modyfikując: B. Keckermann, Przeciw Ramuso-
wi w obronie Arystotelesa, w: Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, cz. 2, wybrał, 
oprac., wstępem i przypisami opatrzył Z. Ogonowski, Warszawa 1979, s. 312. 
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jeśli ktoś chce nazywać Ramusa odważnym męczennikiem Chrystusa, 
byleby tylko zezwolił także i mnie na głoszenie tego, co jest bezwzględ-
ną prawdą, a mianowicie, że Ramusowi przydarzyło się to, co zwykle 
przydarza się i  innym wyjątkowym umysłom, to znaczy, że unikając 
jednej skrajności, w sposób niebezpieczny popadł w drugą oraz że oka-
leczył i okroił, i to w sposób w żadnym przypadku nie zasługujący na 
uznanie, dyscypliny, które pragnął uzdrowić. Jeśli, zmuszeni do tego 
prawdą, zajmujemy takie stanowisko, to z całą pewnością nie chcemy 
przez to pomniejszyć ani samego Ramusa, ani też jego zwolenników. 
Kocham i uwielbiam Ramusa; nie chcę jednak, aby filozofia Arystotele-
sa była deptana, a ramistyczna wynoszona ponad nią.

Odnajdujemy tu niezwykłą jak na miłośnika kryształowych pojęć 
logiki ambiwalencję, która znajduje częściowe uzasadnienie w kon-
tekście mowy polemicznej, pełnej szacunku dla osoby adwersarza, 
lecz bezwzględnej dla podzielanych przez niego poglądów, uzna-
nych za fałszywe. Stąd z jednej strony podziw dla niezaprzeczalnych 
zalet umysłu Ramusa, ujawnionych w trakcie oczyszczania filozofii 
z błędów scholastyki, z drugiej zaś oskarżenie o popadnięcie pod-
czas reformy systemu sztuk „trywialnych” w  niebezpieczną skraj-
ność, ponieważ w  trakcie porządkowania tych dyscyplin Ramus 
nazbyt radykalnie zredefiniował ich tradycyjne kompetencje (szcze-
gólnie w  przypadku retoryki), wskutek czego wprowadził pośród 
nich jeszcze większe zamieszanie. Czysto deklaratywne wyznanie 
miłości i uwielbienia pod adresem francuskiego profesora wymowy, 
któremu towarzyszy gorzka świadomość rozejścia się dróg obu hu-
manistów z powodu odmiennego podejścia do filozofii Arystotelesa 
(zwłaszcza nauki logicznej)42. Przez cały czas Keckermann posługu-
je się tutaj subtelną ironią, delikatnie i tylko nieznacznie rozluźniając 
związek słów z oznaczanymi przez nie rzeczami, lecz to w zupełności 
wystarczy, aby zachodzące między tymi autorami poróżnienie sta-
ło się jeszcze bardziej wyraźne. Logika schodzi na plan dalszy, ustę-

42 Por. D. Facca, op. cit., s. 23–25; T. Elsman, The Influence of Ramism on the Aca-
demies of Bremen and Danzig, w: La presenza dell’aristotelismo padovano nel-
la filosofia della prima modernità. Atti del Colloquio internazionale in memoria 
di Charles B. Schmitt (Padova, 4–6 settembre 2000), ed. G. Piaia, Roma–Padova 
2002, s. 54–67. 
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pując miejsca retoryce. Podczas studiów w Heidelbergu Gdańszcza-
nin z pewnością zetknął się z przekazywaną przez uczniów Ramusa 
opowieścią o męczeńskiej śmierci ich mistrza podczas Nocy św. Bar-
tłomieja (23/24 sierpnia 1572 roku). Być może czytał któryś z  ży-
wotów francuskiego humanisty (na przykład pióra Nicolasa de Nan-
cela), czyniący okrutnie zamordowanego na ulicach Paryża Ramusa 
protestanckim męczennikiem43. Trudno oprzeć się wrażeniu, że od 
żadnego błędu czy zniekształcenia myśli Stagiryty Keckermann nie 
dystansuje się tak bardzo, jak od tego powszechnie znanego pośród 
ramistów faktu z biografii ich intelektualnego protoplasty. Przyzwa-
la warunkowo, aby uczniowie Ramusa podtrzymywali o nim pamięć 
jako o  męczenniku Chrystusa, oczekując w  zamian jedynie prawa 
(a więc tylko tyle i aż tyle) do swobodnej krytyki projektu reorgani-
zacji modelu nauczania dialektyki i retoryki, jaki opracował uświę-
cony męczeńską śmiercią Ramus. Instrumentalnie potraktowana 
prawda, jednostkowa racja, której nadaje się pozory uniwersalności, 
ma legitymizować krytyczną i polemiczną aktywność Keckerman-
na wymierzoną – mimo wyzbycia się pragnienia deprecjonowania 
adwersarza i zapewnień o żywionej wobec niego miłości – przeciw-
ko wszelkim błędom doktryny ramistycznej. Wszystko to prowa-
dzi w efekcie do trawestacji znanej sentencji (wywiedzionej zresztą 
z myśli Stagiryty)44, która głosi, że Platon jest mi przyjacielem, lecz 
większą przyjaciółką – prawda. Pod piórem gdańskiego humanisty 
przybiera ona nieco inną postać – kocham Ramusa, lecz jeszcze bar-
dziej miłuję Arystotelesa45. 

Teksty polemiczne rządzą się własną retoryką. I  choć przyno-
szą wiele cennych informacji na temat stosunku Gdańszczanina do 

43 Por. M. Choptiany, Ramus Petri Rami. Topika martyrologiczna w  biografii  
Pierre’a de la Ramée autorstwa Nicolasa de Nancela (1581), w: Studia rhetorica,  
red. M. Choptiany, W. Ryczek, Kraków 2012, s. 25–40. 

44 Sentencja Amicus Plato, sed magis amica veritas uchodzi za parafrazę znane-
go stwierdzenia Arystotelesa z Etyki Nikomachejskiej (1096a15), które głosi, że 
prawdę należy cenić wyżej niż przyjaciół. 

45 K. Meerhoff, Bartholomew Keckermann and the Anti-Ramist Tradition at Heidel-
berg, w: Späthumanismus und reformierte Konfession, Hrsg. Ch. Strohm, J. S. Freed-
man, H. J. Selderhuis, Tübingen 2006, s. 169–206. 
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koncepcji wypracowanych przez Ramusa, nie pozwalają na opisa-
nie złożoności tej relacji za pomocą jednego określenia. Humanista 
nie ułatwia także tego zadania. Zdaniem Thomasa Conleya46 teoria 
retoryczna Keckermanna bywa najczęściej charakteryzowana nie-
co ogólnikowo jako ramistyczna, ponieważ dąży do stworzenia sys-
temu wiedzy na temat sztuki przemawiania i korzysta z podziałów 
dychotomicznych jako zasady organizującej wykład przepisów re-
toryki. Mimo tych podobieństw, wypływających z inspiracji nie tyle 
Ramusem, ile odrzuconym przez francuskiego humanistę Arysto-
telesem (twórcą metody i  systemu logiki), Keckermann wprowa-
dza znaczące różnice w postrzeganiu sztuki wymowy, wyróżniając 
chociażby inwencję i dyspozycję retoryczną oraz wskazując na po-
ruszanie serc słuchaczy jako na jedną z najważniejszych powinno-
ści mówcy. O wiele bliższa ramistycznemu myśleniu o umiejętności 
przemawiania, przynajmniej pod względem struktury i sposobu wy-
kładu reguł sztuki, jest Retoryka kościelna (Hanau 1600)47, w której 
Keckermann skupia się przede wszystkim na elokucji i pronuncjacji. 
Nie zapomina jednak całkowicie o wcześniejszych działach wymo-
wy48, proponując między innymi kategorię – niezwykle interesującą 
w  moim przekonaniu, gdyż stanowiącą renesansową antecedencję 
idei intertekstualności – inwencji tekstualnej (inventio textualis)49, 
wiążącej nierozerwalnie proces tworzenia kazania z uważną lekturą 
i wnikliwą interpretacją Pisma świętego. Sprawia ona, że tekst wy-
stąpienia kościelnego rodzi się z  doświadczenia biblijnego tekstu 

46 Por. T. M. Conley, op. cit., s. 158–159. 
47 Por. P. Mack, op. cit., s. 274–275. 
48 Przekonuje o tym graficzne przedstawienie retoryki kościelnej w postaci roz-

gałęziających się podziałów (typus rhetoricae ecclesiasticae), zamieszczone 
w Systema systematum (SS, s. 1303): „Formatio autem est: I. tractatio, qua est:  
1. inventio (praecognitio textus quoad scopum, partitio, explicatio verborum, 
amplificatio, applicatio) 2. dispositio (generalis, specialis), II. tractatorum exor-
natio, quae est in orationis (simplici perspicuitate, copia, efficacia, figuris)”. 

49 „Textualis ergo formatio concionis duabus constat partibus, quarum prior est 
textus tractatio, posterior tractatorum exornatio. Tractatio textualis iterum ha-
bet duas partes, quarum prior est textualis inventio, posterior textualis disposi-
tio. Inventio textualis est conceptio et excogitatio eorum, quae secundum textus 
praesentis ductum de re ipsa ad populum sunt dicenda” (SS, s. 1305). 
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jako skomplikowanej struktury retorycznej, która pozostaje otwarta 
na potencjalnie nieskończoną liczbę objaśnień, rozwinięć i komen-
tarzy. Lektura (analiza) retoryczna daje w tym przypadku początek 
sztuce inwencji. 

We wspomnianym powyżej wprowadzeniu Keckermanna do 
lektury Cycerona zaleca on korzystanie w trakcie studiów nad wy-
mową z podręcznika Ramusa noszącego tytuł Ciceronianus50, który 
stanowił głos francuskiego humanisty w dyskusji nad imitacją sty-
lu Arpinaty. Możemy więc przypuszczać, że podzielał bez większych 
zastrzeżeń poglądy Ramusa w tej kwestii, opowiadając się za twór-
czym naśladowaniem języka Cycerona, polegającym nie na niewol-
niczym i bezkrytycznym powielaniu słów i wyrażeń wyjętych z dzieł 
rzymskiego oratora, lecz na korzystaniu z podobnych środków reto-
rycznych (toposów, argumentów, figur retorycznych) w celu opra-
cowania mowy odpowiedniej dla omawianego przedmiotu i  od-
powiadającej okolicznościom jej powstania. W  Systemie retoryki 
odniesienie Keckermanna do sztuki wymowy wyłożonej przez Ra-
musa nie jest już tak jednoznaczne. Wprawdzie doskonale ją zna 
i wielokrotnie się do niej odwołuje w trakcie wykładu przepisów elo-
kucji (jak się o  tym jeszcze przekonamy), ale nazwisko humanisty 
z Paryża i jego bliskiego współpracownika, Omera Talona, pojawia 
się tutaj najczęściej w kontekście polemicznym. Ambiwalentny sto-
sunek Keckermanna do Ramusa jako teoretyka i reformatora sztu-
ki wymowy ujawnia się w strategii cytowania poszczególnych fraz, 
a  niekiedy całkiem pokaźnych fragmentów, z  podręcznika retory-
ki wydanego przez Talona. Widać to szczególnie wyraźnie w zesta-

50 „Quo facto, legi potest Ciceronianus Rami, in quo de Ciceronis eloquentia eius- 
que acquisitione, deque dispositione et ordine librorum eius adeoque de curri-
culo praestantissimi oratoris utiliter tractatur” (IAL, s. 19). Keckermann bardzo 
wyraźnie podkreśla, że kształcenie stylu na podstawie lektury oraz analizy re-
torycznej mów i listów Cycerona powinno rozpocząć się dopiero po zapozna-
niu uczniów z  gramatyką i  podstawami logiki oraz filozofii, gdyż słowa są 
uzależnione od rzeczy tak jak cień od ciała: „In summa, verba numquam intel-
liget aut ad usum loquendo scribendoque transferet, qui non capit res istis ver-
bis siginificatas. Pendent verba a rebus, ut umbra a corpore atque adeo pendet 
etiam stylus, qui est verborum conformatio a rerum sermone isto significatu-
rum captu atque intellectu” (IAL, s. 12).
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wieniu ze sposobem przywoływania cytatów z  dzieł Melanchtona, 
zapowiadanych przez Keckermanna („jak powiada Filip”), starannie 
lokalizowanych w odpowiednich traktatach niemieckiego humani-
sty i skrupulatnie opisywanych według następującego wzoru: skró-
cony tytuł tekstu, księga, rozdział, strona (z podobną dokładnością 
Gdańszczanin cytuje jeszcze tylko jednego autora, Rudolfa Agrico-
lę). Odniesienia do wspólnego dzieła Ramusa i  Talona przybiera-
ją natomiast najczęściej postać aluzji i kryptocytatów, odsyłających 
przykładowo do tego samego fragmentu z Cycerona czy Kwintylia-
na, niezależnie od tego, czy Keckermann posługuje się formułami 
zapożyczonymi z definicji niektórych tropów i figur retorycznych, 
czy polemizuje z  przyjętymi założeniami bądź zaproponowanymi 
przez autorów koncepcjami. Jeśli spojrzeć na tę kwestię z perspekty-
wy konfesjonalizacji humanizmu pod wpływem ruchu reformacyj-
nego51, to okazuje się, że związany z kalwinizmem Keckermann czyni 
swym sprzymierzeńcem w wykładzie elokucji Melanchtona, współ-
twórcę doktryny religijnej Marcina Lutra, porzucając tym samym 
swego „brata w wierze”, Ramusa. Na gruncie debaty humanistycz-
nej dotyczącej zasad retoryki usiłuje on zawiesić – przynajmniej teo-
retycznie – teologiczne spory i religijne kontrowersje, aby móc zająć 
się wyłącznie metodycznym wykładem przepisów omawianej sztuki. 
Poza tym porządek systemów, w jakie są ujęte poszczególne dyscy-
pliny, ma zapobiegać mieszaniu ze sobą rozmaitych zagadnień, na-
leżących do różnych dziedzin wiedzy, choć trzeba przyznać, że Kec-
kermann dość swobodnie traktuje to założenie i rozpatruje niektóre 
reguły retoryki w kontekście teologicznym. Od sympatii wyznanio-
wych ważniejsze okazują się tu – niepozostające bez związku z nimi – 
idee i pojęcia filozoficzne, jakie legły u podstaw myślenia danego au-
tora o rzeczywistości. Można w ten sposób, jak już widzieliśmy, de-
klarować miłość i szacunek dla Ramusa, przyzwalać na to, aby cieszył 
się wśród uczniów opinią męczennika Chrystusa, podzielać wyzna-

51 Por. E. Rummel, The Confessionalization of Humanism in Reformation Germany, 
Oxford 2000, rozdz. 1 Humanists and Reformers as Allies: A Constructive Mis- 
understanding?, s. 9–29; por. także: A. S. Q. Visser, Reading Augustine in the  
Reformation. The Flexibility of Intellectual Authority in Europe, 1500–1620, 
Oxford 2011, s. 8–9. 
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waną przez niego doktrynę religijną, a jednocześnie ostro krytyko-
wać ostentacyjny antyarystotelizm francuskiego humanisty i zdecy-
dowanie występować przeciwko zaproponowanej przezeń reformie 
sztuki wymowy, prowadzącej zdaniem Keckermanna wprost do od-
rodzenia się wrogiej prawdzie sofistyki52. 

System retoryki realizuje z dużą konsekwencją obecną w pozo-
stałych systematycznych opracowaniach sztuk, jakie przygotował 
Gdańszczanin, swoistą retorykę systemu, czyli określony sposób me-
todycznego tworzenia dyskursu, wywiedziony z  logiki, a polegają-
cy na porządkowaniu materii danej dyscypliny w postaci przepisów 
(definicji analizowanego pojęcia, najczęściej dychotomicznych po-
działów i szczegółowych rozróżnień), twierdzeń i „kanonów” (w za-
leżności od podziału dyscyplin na dziedziny teoretyczne i praktycz-

52 Warto w tym kontekście wspomnieć o epigramacie Johanna Heinricha Alsteda 
(1588–1638), profesora filozofii i teologii w Herborn, ucznia Keckermanna, któ-
ry dostrzegł w filozoficznym dziele swego mistrza ślady trzech wielkich umysło-
wości: Arystotelesa (którego Gdańszczanin miał przewyższyć intelektem), Me-
lanchtona (któremu zawdzięcza prostotę i zwięzłość wysłowienia) i Ramusa (od 
którego przejął metodę): „Keckermanne, vir es, quoniam tria pectora gestas, /  
/ Rami et Aristotelis, deinde Melanchthonii. / Es Ramus methodo, facili es bre-
vitate Melanchton, / Ingenio magno es maior Aristotele. / Ergo Philippaei, Ra-
maei et Aristotelei, / Hunc Keckermannum magnum acclamate virum” (BCN, 
s. 68). W przekładzie: „Keckermannie, jesteś mężem noszącym w sobie potrój-
nego ducha: Ramusa, Arystotelesa oraz Melanchtona. Ramusem jesteś z me-
tody, Melanchtonem – z prostoty i  zwięzłości, a dzięki wybitnemu umysłowi 
jesteś większy od Arystotelesa. Dlatego filipiści, ramiści i arystotelicy ogłoście 
Keckermanna wielkim mężem”. Alsted, wydawca dzieł zebranych Keckerman-
na (w tytule tego obszernego tomu posłużył się określeniem systema systema-
tum), łączył w swej filozofii najróżniejsze tradycje oraz sposoby myślenia i pod 
względem często wówczas praktykowanej sztuki kompilacji i stapiania ze sobą 
w filozoficznym tyglu różnorodnych idei i koncepcji (między innymi lullizmu, 
ramizmu, millenaryzmu) prześcignął gdańskiego humanistę. W  laudacyjnym 
epigramacie na cześć Keckermanna uczynił go swoim bezpośrednim poprzed-
nikiem, co przynajmniej częściowo tłumaczy fuzję intelektualnych cnót Ary-
stotelesa, Melanchtona i  Ramusa w  filozofii Keckermanna. Co więcej, Alsted 
stawia Gdańszczanina z tego powodu za wzór do naśladowania wszystkim fi-
lipistom, ramistom i renesansowym perypatetykom (stąd kończące utwór we-
zwanie, aby uznali jednogłośnie Keckermanna za wielkiego męża). Eklektyczna 
myśl filozoficzna humanisty miała być w przekonaniu profesora teologii z Her-
born sposobem na zaprowadzenie między nimi pokoju. 
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ne), opatrzonych mniej lub bardziej rozwiniętymi komentarzami53. 
Cechą charakterystyczną dla retoryki tego typu wywodu przywią-
zanego do myśli o uporządkowaniu określonej sztuki (w tym przy-
padku wymowy) jest próba pogodzenia ze sobą dwóch porządków, 
analitycznego i syntetycznego, która oznacza w praktyce przejście od 
analizy ogółu (przedstawienie natury retoryki, określenie jej przed-
miotu, wyznaczenie celów) do omówienia szczegółu (dziedziny wy-
mowy, konkretne toposy, argumenty, figury, gesty). Wychodząc za-
tem od rozpoznania istoty sztuki retorycznej, przemierzamy kolejno 
wszystkie etapy konstruowania mowy, od wynalezienia za pomocą 
topiki odpowiedniego argumentu, przez katalog niezliczonych figur 
retorycznych, aż do momentu jego wygłoszenia (operowanie gło-
sem i gestem). W trakcie tej wędrówki po krętych ścieżkach ogrodu 
wymowy (albo raczej gmachu retoryki) towarzyszy nam humanista, 
który jest jego głównym architektem i budowniczym.

Kłopoty z antystrofą

„Retoryka jest antystrofą dialektyki” (Rhet. 1354a: ἡ ῥητορική ἐστιν 
ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ). Błyskotliwe sformułowanie, które 
otwiera traktat Arystotelesa stanowiący jedną z  pierwszych szero-
ko zakrojonych prób systematyzacji wiedzy o sztuce retoryki54, za-
częło budzić liczne kontrowersje już pośród pierwszych komenta-
torów pism Stagiryty. Aleksander z Afrodyzji, uznawany za jednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli filozofii perypatetyckiej (znany 
głównie z naturalistycznej interpretacji myśli Arystotelesa), odwo-
łując się w komentarzu do Arystotelesowskiego wykładu topiki lo-
gicznej do analizowanej frazy, uznał retorykę za sztukę równorzędną 
względem dialektyki i ściśle z nią powiązaną (ἀντίστροφος oznacza 
według niego ἰσόστροφος; antystrofa to izometryczne odwzorowa-

53 Por. D. Facca, op. cit., s. 27–29. 
54 Por. A. G. Gross, What Aristotle Meant by Rhetoric, w: Rereading Aristotle’s 

“Rhetoric”, eds. A. G. Gross, A. E. Walzer, Carbondale, IL 2000, s. 24–37. 
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nie strofy)55. Użyta przez filozofa ze Stagiry formuła (szybko weszła 
ona na stałe do pojęciowego słownika sztuki wymowy), jak każda 
umiejętnie skonstruowana sentencja retoryczna, okupuje językową 
wyrazistość wieloznacznością. Źródłem wszelkich problemów inter-
pretacyjnych stało się pojęcie antystrofy, zapożyczone przez Arysto-
telesa ze słownika poetyki (ściślej: poetyki tragedii przeznaczonej do 
wystawienia na scenie) i wykorzystane w określeniu relacji między 
dwiema autonomicznymi sztukami, retoryką i dialektyką. Antystro-
fa należy strukturalnie i funkcjonalnie do pieśni chóralnych z trage-
dii greckiej (na przykład Eurypidesa), jak wyjaśnia Cyceron (Orat. 
32.114)56, i układów triadycznych (strofa–antystrofa–epoda)57 z epi-
nikiów Pindara. Trzeba przypomnieć, że pod względem organiza-
cji rytmicznej stanowi ona symetryczne (lustrzane) odbicie budowy 
metrycznej strofy, a także kontynuuje wprowadzony przez nią temat, 
poddając go nieznacznym modyfikacjom (rozwija go na ogół i uzu-
pełnia o dodatkowe znaczenia)58. Responsja metryczna między stro-
fą a antystrofą zakłada identyczność nie pod względem ilości i jako-
ści sylab, lecz rodzaju wierszy59. Poza tym relacja semantyczna, jaka 
wiąże ze sobą dwie pierwsze części każdej triady, odwołuje się do 
konkretyzacji, uszczegółowienia – strofa wprowadza ogólne twier-
dzenie (pewną uniwersalną prawdę), antystrofa ilustruje je zaś przy-
wołaniem określonego, jednostkowego przypadku (często w posta-
ci krótkiej narracji mitologicznej albo historycznej). Grecka liryka 
chóralna, która rozwijała się w ramach tragedii, dopuszczała moż-
liwość wystąpienia opozycji w warstwie semantycznej między stro-

55 Por. Aristotle, Rhetoric, Vol. 1, eds. E. M. Cope, J. E. Sandys, Cambridge 2010,  
s. 1–2; W. M. A. Grimaldi, Aristotle, Rhetoric I. A Commentary, Fordham 1980, 
s. 1–3. 

56 Por. Cyceron, Orat. 32.114: „Vox a scena ducta videtur. Chori antistrophe stro-
phae ad assem respondet, eiusque motus ita fit, ut posterior in prioris locum 
succedat. Significat ex altera parte respondere et quasi ex adverso oppositum 
esse; id quod etiam in antistrophen cadit”.

57 G. Ley, The Theatricality of Greek Tragedy. Playing Space and Chorus, Chicago 
2007, szczególnie rozdz. Strophe, Antistrophe, and Choreia, s. 167–173. 

58 Por. R. Price, Some Antistrophes to the “Rhetoric”, „Philosophy and Rhetoric” 
1992, Vol. 25, No. 3, s. 29–47. 

59 M. Dłuska, W. Strzelecki, Metryka grecka i łacińska, Wrocław 1959, s. 64–65, 90–91.
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fą a następującą tuż po niej antystrofą. Jeśli poza tym chór prezen-
tował w trakcie śpiewu strofy nieskomplikowane ewolucje taneczne, 
polegające chociażby na przemieszczaniu się rytmicznym krokiem 
z  jednej strony na drugą stronę sceny (ze wschodu na zachód), to 
w trakcie odśpiewywania antystrofy powtarzał ten sam układ cho-
reograficzny w przeciwnym kierunku (z zachodu na wschód) w ten 
sposób, aby móc ostatecznie powrócić do miejsca wyjściowego i tam 
wykonać „dośpiew”, a więc epodę. Wynika więc z tego, że na gruncie 
sztuki poetyckiej antystrofa odpowiada strofie (metrycznie, tema-
tycznie i kompozycyjnie), a jednocześnie ciągle się jej przeciwstawia, 
podkreślając swą niezależność w ramach układu triadycznego, a tak-
że porządku sztuk mających do czynienia z  tworzeniem dyskursu. 

Określenie relacji między retoryką a dialektyką, jakim posłużył 
się Arystoteles, staje się o wiele bardziej czytelne w kontekście Pla-
tońskiego dialogu, który wziął swój tytuł od nazwiska znanego sofi-
sty, Gorgiasza z Leontinoi60, autora słynnej Pochwały Heleny61. Re-
kontekstualizacja ta pozwala ujawnić zamysł polemiczny Stagiryty 
względem poglądów Platona deprecjonujących nie tylko sofistycz-
ną sztukę wymowy (w tym dziele był on wiernym sojusznikiem swe-
go nauczyciela i mistrza), ale przy okazji retorykę w ogóle. Na kar-
tach dialogu zatytułowanego Gorgiasz Platon utrwalił ostrą krytykę 
wymowy sofistów, ograniczających ją niemal wyłącznie do umie-
jętności wytwarzania wątpliwych mniemań (doksa), zręcznie ukry-
tych pod grubą warstwą rozlicznych figur retorycznych62. Retoryka 
jest, jak głoszą skrzydlate słowa spisane ręką Platona, a  wypowie-
dziane ustami Sokratesa, potężną twórczynią (demiurgiem) per-
swazji (Gorg. 453a: πειθοῦς δημιουργός ἐστιν ἡ ῥητορική). W dys-
kusji Sokratesa z  Gorgiaszem przeplatają się ze sobą nieustannie 

60 Por. S. IJsseling, Rhetoric and Philosophy in Conflict. An Historical Survey, The Ha-
gue 1976, s. 7–17. 

61 Z. Nerczuk, „Pochwała Heleny” Gorgiasza z Leontinoi, „Studia Antyczne i Me-
diewistyczne” 2012, nr 10 (45), s. 17–36. Por. idem, Sztuka a prawda. Problem 
sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem, Toruń 2013. 

62 K. Tuszyńska-Maciejewska, Filozofia w retoryce Gorgiasza z Leontinoj, Poznań 
1987; eadem, Platon a retoryka: od krytyki do modelu, Poznań 1996, s. 50–62. 
Por. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, s. 26–27. 
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dwa, tylko do pewnego stopnia opozycyjne względem siebie, logo-
sy – dialektyczny i  retoryczny63. Sokrates wciąga Gorgiasza w dia-
lektykę pozornie prostych pytań i  bynajmniej nieoczywistych od-
powiedzi, a  prowadząc dysputę z  utalentowanym retorem, nader 
często sięga po narzędzia retoryczne, nie ustępując pod tym wzglę-
dem w niczym swemu interlokutorowi. Nie bez powodu opromie-
nia go sława mistrza intelektualnej ironii. W kluczowym momencie 
rozumowania wymierzonego w  koncepcję retoryki reprezentowa-
ną przez Gorgiasza i czyniącą z niej sztukę tworzenia odpowiednio 
upiększonych językowo pozorów prawdy (doprawionych – zgod-
nie z przyjętą przez Platona metaforyką kulinarną – figurami słów 
i myśli) Sokrates stwierdza, że tak rozumiana wymowa jest dla ludz-
kiej duszy tym, czym sztuka kulinarna dla ciała, a relację odpowied-
niości zachodzącą między obiema umiejętnościami określa mia-
nem antystrofy (Gorg. 465d: ἀντίστροφος ὀψοποιίας). Protagonista 
Platońskiego dialogu konstruuje analogię opartą na podobieństwie  
i dlatego od samego początku metaforyczną, łącząc ze sobą z jednej 
strony duszę i działającą za pomocą słów retorykę, z drugiej zaś – 
ciało i umiejętność przyrządzania wymyślnych potraw. Zestawienie 
to pozwala Sokratesowi na uznanie wymowy za odpowiednik (ana-
logon czy antystrofę) sztuki kulinarnej, gdyż okazują się one podob-
ne do siebie pod względem zaspokajania kapryśnych oczekiwań od-
biorców i schlebiania ich zmiennym gustom. Retoryka sofistyczna, 
zdegenerowana etycznie i  zredukowana do bezkrytycznych wystą-
pień panegirystów, jako antystrofa (ekwiwalent) kucharstwa (ono 
zaś to fałszywy odpowiednik medycyny) jest pseudosztuką żerującą 
na ludzkich słabościach, zdeformowaną i nieudaną imitacją „praw-
dziwej” (czyli służącej odkrywaniu i wyrażeniu prawdy) retoryki czy 
też „pięknej i szlachetnej”, jak w innym miejscu dialogu mówi o niej 
Sokrates (Gorg. 503a)64. 

Sięgając po określenie, jakim wcześniej posłużył się Platon 
w  krytyce retoryki sofistów, wędrownych nauczycieli utartych ar-

63 Por. D. Olesiński, Perswazja logosu w „Gorgiaszu” Platona, w: Kolokwia Platoń-
skie. ΓΟΡΓΙΑΣ, red. A. Pacewicz, Wrocław 2009, s. 139–148. 

64 Por. M. Domaradzki, Ambiwalentna ocena retoryki w „Gorgiaszu” Platona, w: ibi-
dem, s. 149–162. 
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gumentów i wypolerowanych słów, lecz odnosząc je celowo nie do 
sztuki gotowania, lecz rozumowania, Arystoteles przystępuje do re-
habilitacji wymowy, w czym po raz drugi nawiązuje do swego na-
uczyciela, który w Fajdrosie (271d) przedstawił model retoryki ściśle 
współpracującej z  dialektyką (nazwijmy ją retoryką filozoficzną) 
i mającej dzięki temu dostęp do królestwa poznawanych intelektu-
alnie idei. Skoro w żaden sposób nie można jej skutecznie uniknąć, 
to trzeba spróbować nad nią zapanować. Formułą opisującą odtąd 
istotę retoryki staje się psychagogia (w tym określeniu pobrzmiewa 
„brzydka demagogia”, którą Sokrates krytykował w Gorgiaszu), czyli 
umiejętność prowadzenia dusz ludzkich za pomocą słów wprost do 
odkrycia prawdy. Nawet jeśli podczas realizacji programu odbudo-
wy (albo raczej retorycznej kreacji, tworzenia od podstaw) autory-
tetu retoryki, nadszarpniętego podejrzaną etycznie działalnością so-
fistów, Arystoteles pozostaje zasadniczo wierny myśleniu Platona 
o głównych celach i powinnościach sztuki przemawiania (zawdzię-
cza mu w tej materii znacznie więcej niż pojęcie antystrofy), to i tak 
w porównaniu z nim wykazuje o wiele większe zrozumienie i posza-
nowanie dla jej artystycznej odrębności65. 

Analizowana przeze mnie fraza, która rozpoczyna traktat Ary-
stotelesa, wskazuje niezwykle złożoną i  skomplikowaną problema-
tykę określenia relacji łączących wspomniane powyżej sztuki, która 
w nieco szerszej perspektywie przekłada się bezpośrednio na pró-
bę usytuowania retoryki względem filozofii. Historia każdej z nich 
pokazuje, że stanowią dla siebie zazwyczaj negatywny punkt odnie-
sienia, umożliwiający im przynajmniej częściową autoidentyfikację 
(dyskurs filozoficzny ma być w założeniach, a więc czysto teoretycz-
nie, czymś różnym od oratorskiego wystąpienia). Kwestia ta po raz 
pierwszy została tak wyraźnie postawiona przez Platona, a rozwią-
zanie, jakie zaproponował on w Gorgiaszu i Fajdrosie, przesądziło na 
wiele stuleci o bezwzględnym (wprost kategorycznym) podporząd-
kowaniu retoryki dyskursowi filozoficznemu. W tę tradycję myśle-
nia o uporządkowaniu relacji między obiema dyscyplinami wpisuje 

65 Por. M. P. Nichols, Aristotle’s Defense of Rhetoric, „The Journal of Politics” 1987, 
Vol. 49, s. 657–677. 
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się zarówno Arystoteles, jak i jego renesansowy uczeń i komentator, 
Bartłomiej Keckermann. 

Stagiryta, w odróżnieniu od Platona, zachowując przez cały czas 
świadomość różnicy dzielącej retorykę i dialektykę, wynajduje zbli-
żające je do siebie podobieństwa, aby wskazać te płaszczyzny, na któ-
rych obie sztuki mogą nie tylko harmonijnie koegzystować (współ-
istnieć), ale także owocnie kooperować (współpracować): 

Retoryka jest antystrofą dialektyki. Obie przecież dotyczą tego rodza-
ju spraw, które do pewnego stopnia znane są wszystkim ludziom i nie 
stanowią przedmiotu żadnej określonej nauki. Wszyscy więc w jakimś 
stopniu posługujemy się jedną i  drugą sztuką, gdyż każdy człowiek 
w pewnej mierze ma do czynienia z podważaniem lub udowadnianiem 
jakiegoś sądu, z oskarżeniem lub obroną66.

Wyjaśniając, na czym polega związek między omawianymi dyscypli-
nami, Arystoteles odwołuje się do ogólnoludzkiego doświadczenia, 
które poucza, że każdy człowiek czyni użytek z obu sztuk, nie zdając 
sobie w praktyce do końca sprawy, gdzie kończy się pierwsza z nich, 
a zaczyna druga. Wytyczenie granicy dzielącej retorykę od dialekty-
ki, a także wyłożenie rządzących nimi reguł, to zadanie dla ich teo-
retyka. Obie łączy ta sama rozległa dziedzina przedmiotowa, a więc 
zbiór spraw i  zagadnień (zwłaszcza etyczno-politycznych) na tyle 
ogólnych, że znanych wszystkim ludziom (choć oczywiście w różny 
sposób) i wyłączonych poza nawias specjalistycznych dziedzin wie-
dzy. Jeśli łącznikiem między analizowanymi dyscyplinami jest poru-
szana na ich gruncie uniwersalna do pewnego stopnia problematy-
ka, która odwołuje się do ludzkich wyobrażeń, podzielanych przez 
niemal wszystkich przekonań i mniemań (doksa), to można powie-
dzieć, że dowartościowanie retoryki odbywa się tu kosztem sprowa-
dzenia dialektyki ze sfery logicznej abstrakcji zarezerwowanej wy-
łącznie dla filozofów w  świat obiegowych poglądów i  zmiennych 
opinii. Enigmatyczne pojęcie antystrofy wskazuje w tym kontekście 

66 Arystoteles, Retoryka, przeł. H. Podbielski, w: idem, Dzieła wszystkie, t. 6, War-
szawa 2001, s. 302. Wszystkie cytaty z dzieła Arystotelesa podaję za tym wyda-
niem. 
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na analogiczność tych dwóch sztuk, które odpowiadają sobie pod 
względem tematycznym. Eksponuje między nimi „miejsca wspól-
ne”, a zaciera – przynajmniej na razie – pojawiające się różnice. Na 
jedną z nich zwraca uwagę Jacques Brunschwig67, który podkreśla 
odmienne podejście każdej ze sztuk do języka (do tego zagadnienia 
zaraz powrócę) – dialektyka korzysta z niego w sposób „prywatny 
i konwersacyjny”, zgodnie z modelem dyskusji opartej na swobodnej 
wymianie zdań, retoryka stanowi zaś domenę „publicznego użytku 
z języka (politycznego w szerokim sensie)”, dzięki któremu przema-
wiająca jednostka (i  głoszone przez nią racje) staje wobec zbioro-
wego audytorium. Albo inaczej, dialektyka, jak metaforycznie po-
wiada Brunschwig, to kwiat cieplarniany wyhodowany pod czujnym 
okiem filozofów, którzy sprawują nad nim intelektualną kontrolę, 
retoryka natomiast to roślina rosnąca na wolnym powietrzu często 
w zmiennych i trudnych warunkach społeczno-kulturowych. Sztu-
ka wymowy jako antystrofa dialektyki, podobnie (a  zarazem ina-
czej) niż u Platona, odzyskuje dzięki otwarciu na współpracę z logi-
ką (a tym samym filozofią w ogóle) status pełnoprawnej sztuki.

Kwestia antystroficzności relacji łączącej retorykę z  dialekty-
ką stała się w XVI wieku przedmiotem komentarzy wielu humani-
stów zainteresowanych odrodzeniem studiów nad sztuką wymowy68. 
John Rainolds podczas wykładów na temat Retoryki Arystotelesa, ja-
kie wygłosił w  latach 1572–1578 w  Oksfordzie, powiadał, że „ist-
nieje tyle interpretacji tego słówka, ile jest interpretatorów”69. Rene-
sansowi uczeni odkryli na nowo nieco zapomniane dzieło Filozofa 

67 Por. J. Brunschwig, Aristotle’s Rhetoric as a “Counterpart” to Dialectic, w: Essays 
on Aristotle’s “Rhetoric”, ed. A. O. Rorty, Berkeley–Los Angeles 1996, s. 36. 

68 Por. J. D. Moss, Antistrophic Rhetoric. Aristotelian Rhetoric in Renaissance Rome 
and Padua, w: Philosophy in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Conversa-
tions with Aristotle, eds. C. Blackwell, S. Kusukawa, Aldershot 1999, s. 86–106. 

69 John Rainold’s Oxford Lectures on Aristotle’s “Rhetoric”, ed. and transl. with com-
mentary by L. D. Green, Newark–London–Toronto 1986, s. 104: „huius voca-
buli quot sunt interpretes, tot interpretationes”. Co ciekawe, Rainolds odwołu-
je się kilka razy w swoich wykładach o Retoryce Arystotelesa do podręcznika 
Jakuba Górskiego Commentariorum artis dialecticae libri decem (Lipsk 1563). 
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o wymowie70, oplatając poszczególne rozdziały, a niekiedy pojedyn-
cze frazy krytycznymi glosami i dodatkowymi wyjaśnieniami. Poja-
wiały się nowe edycje i tłumaczenia na łacinę retorycznego traktatu 
Stagiryty (Piero Vettori, Carlo Sigonio, Johnn Sturm)71. Charakte-
rystycznym rysem renesansowych eksplikacji formuły otwierającej 
wykład retoryki Arystotelesa pozostaje odwołanie do wspomniane-
go już wcześniej Aleksandra z Afrodyzji i Cycerona (Orat. 32.113– 
–114), a więc autorów wskazujących na analogie zachodzące między 
interesującymi nas umiejętnościami. 

Johnn Sturm przywołał w swoim tłumaczeniu-parafrazie poję-
cia antystrofy omówiony powyżej kontekst liryki chóralnej (zwłasz-
cza ody Pindara): „sztuka wymowy odpowiada sztuce rozprawiania 
jak chór idący z naprzeciwka”72. Antonio Riccoboni, wykładowca re-
toryki z Padwy73, podkreślał w swym komentarzu do traktatu Ary-
stotelesa podobieństwo i zgodność (similitudo et convenientia) obu 
dyscyplin74, które na podstawie zaproponowanego przez Arpinatę 

70 J. M. Atwill, Rhetoric Reclaimed. Aristotle and the Liberal Arts Tradition, New 
York 2009, s. 4–46. 

71 Por. P. D. Brandes, A History of Aristotle’s “Rhetoric” with a Bibliography of Early 
Printings, Metuchen, NJ 1989; Ch. H. Lohr, Latin Aristotle Commentaries. Renais-
sance Authors, Florence 1988, s. 481–483. 

72 Aristotelis Rhetoricorum libri III, in Latinum sermonem coversi et scholis bre-
vioribus explicati a Ioanne Sturmio, Argentinae MDLXX: excudebat Theodo-
sius Rihelius, k. A: „Ars dicendi quasi in choro e regione disserendi rationem 
respicit”. 

73 Por. Rhetoric and Dialectic in the Time of Galileo, eds. J. D. Moss, W. A. Wallace, 
Washington, D.C. 2003, rozdz. 4 Antonio Riccobonio on Aristotle’s “Rhetoric”,  
s. 215–296. 

74 Antonius Riccobonus, Paraphrasis in Rhetoricam Aristotelis, Oxonii: e typo-
grapheo Clarendoniano, MDCCCXIX, s. 9–10: „Proemium libri primi probat 
duo, rhetoricam esse similem dialecticae et esse utilem, ut apparet ex eius epilo-
go ad hunc modum ac non esse quidem unius alicuius generis definiti rhetori-
cam, sed similem dialecticae atque esse utilem apparet. Tale autem prooemium 
quinque habet partes, quarum altera est de similitudine rhetoricae et dialecti-
cae, altera reprehendit veteres dicendi magistros, qui huiusmodi similitudinem 
parum observarunt, tertia ostendit rhetoricae utilitatem, quarta tollit obiectio-
nem, quinta res quattuor concludit partim expressas, partim significatas. […] Et 
respondere ex altera parte dici illa, quae partim similia, partim dissimilia sunt et 
illa vox respondere significet rem essem similem et illae ex altera parte valeant 
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przekładu antystrofy jako „odpowiadającej z drugiej strony” (stano-
wiącego czytelne nawiązanie do relacji strofa–antystrofa) okazują się 
podobne do siebie pod względem materii, lecz różne pod względem 
formy (odwołanie do głównych pojęć z filozofii Stagiryty nie jest tu 
bez znaczenia). Z prawie identycznym wyjaśnieniem Arystotelesow-
skiej formuły spotykamy się w komentarzu Marcantonia Maioraggia, 
który eksponował niemalże naturalne pokrewieństwo i powinowac-
two (affinitas) między sztuką przemawiania a rozumowania, a jed-
nocześnie przeprowadzał skrupulatną inwentaryzację dzielących je 
różnic. Retoryka dysponuje w jego przekonaniu tą samą siłą i umie-
jętnością, co dialektyka, ale stanowi zaledwie jakiś jej obraz (simula-
crum)75. Użyte przez włoskiego humanistę określenie, przywołujące 
zestawienia typu oryginał–kopia czy prawda–pozór, eksponuje nie-
równość w ramach podobieństwa, która tyleż zbliża do siebie objęte 
nim rzeczy, co wciąż utrzymuje między nimi dystans, niepozwalają-
cy na zatarcie wytyczonych między nimi granic. Retoryka jako an-
tystrofa (obraz, kopia) dialektyki pozostaje od niej silnie uzależnio-
na. Obie sztuki łączy zatem co najwyżej powinowactwo z wyboru. 

Zarówno Riccoboni, jak i Maioraggio76 bronili tłumaczenia an-
tystrofy, jakie sporządził Cyceron, przed krytyką Piero Vettoriego. 

contra. Quamobrem, si illud ἀντί Cicero interpretatus est ex altera parte profec-
to nonnullam expressit contrarietatem, cum ἀντί significet contra et e regione. 
At si voluit explicare illud totum ἀντίστροφoς ἐστι per unam vocem respondet 
et addidit ex altera parte, spectans sequentia Aristotelis verba, quae ostendunt 
rhetoricam et dialecticam inter se similes esse in materia, quamvis in forma dif-
ferant, nullam contrarietatem denotavit, contra quam sensit Victorius”. 

75 Marcus Antonius Maioragius, In tres Aristotelis libros de arte rhetorica, quos ipse 
Latinos fecit, explanationes, Venetiis: apud Franciscum Franciscium Senensem, 
MDLXXII, s. 2: „Ut intelligamus rhetoricam eandem vim et facultatem habere, 
quam habet dialectica et eiusdem simulacrum quoddam esse, sicut oligarchia 
maximam habet cum tyrannide similitudinem”. 

76 Por. L. D. Green, Aristotelian Rhetoric, Dialectic, and the Traditions of Anti-
strophe, „Rhetorica” 1990, Vol. 8, No. 1, s. 5–27. Studium to zawiera interesu-
jący przegląd przekładów i komentarzy do pojęcia „antystrofa”, które opraco-
wali autorzy należący do trzech głównych tradycji interpretacji Arystotelesa: 
perypatetyckiej (Aleksander z Afrodyzji), arabskiej (Awerroes) i scholastycznej 
(Wilhelm z Moerbecke, Idzi Rzymianin). ślady każdej z nich można odnaleźć 
w omawianych traktatach humanistów. Jak zauważa Lawrence D. Green, rozu-
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Humanista zarzucił Arpinacie, że wbrew intencji Arystotelesa, któ-
ry sięgając po analizowane pojęcie ze sztuki poetyckiej, chciał zazna-
czyć podobieństwo i analogię między dwiema dyscyplinami związa-
nymi z tworzeniem dyskursu, położył zbyt mocny akcent na różnicę. 
Jednak o  wiele bardziej gruntowną reinterpretację formuły ukutej 
przez Arystotelesa przeprowadził Piotr Ramus77 w traktacie Brutinae 
quaestiones (Paryż 1547), w którym druzgocącej krytyce poddał za-
łożenia retoryki Cycerona: 

Attamen cum nobis dialecticam tradas, qua ratione a rhetorica seiun-
gis? Facile vero fuit veris finibus et terminis separare, quia rhetorica 
est ornate dicendi, quod elocutione fit et actione, dialectica est ars sa-
pienter disserendi, quod inventione rerum fit et dispositione, tu vero 
quomodo distinguis? Dialectica est eloquentia contracta, rhetorica 
quaedam est dilatata dialectica, sic Zeno, sic Aristoteles philosophi sen-
serunt. „Zeno quidem (ais) ille a quo disciplina Stoicorum est, manu 
demonstrare solebat, quid inter has artes interesset, nam cum com-
presserat digitos pugnamque fecerat, dialecticam aiebat eius modi esse, 
cum autem diduxerat et manum dilataverat, palmae illius similem elo-
quentiam esse dicebat. Atque etiam ante hunc Aristoteles principio ar-
tis rhetoricae dicit, illam artem quasi ex altera parte respondere dialec-
ticae, ut hoc videlicet differant inter se, quod haec ratio dicendi latior 
sit, illa loquendi contractior” [Cyceron, Orat. 32.113]78. 

Jednakże, gdy uczysz nas dialektyki, na jakiej zasadzie oddzielasz ją 
od retoryki? Z  łatwością można było je oddzielić na podstawie ich 
prawdziwych celów i granic, ponieważ retoryka jest sztuką mówienia 

mienie antystrofy pozostaje zawsze silnie uzależnione od poglądów danego au-
tora na dialektykę i retorykę Stagiryty. Według niego pojęcie to oznacza „obu-
stronną i uregulowaną transformację”. 

77 Por. między innymi W. J. Ong, Ramus, Method, and the Decay of Dialogue: 
From the Art of Discourse to the Art of Reason, 3rd ed., Chicago 2004, s. 270– 
–288; J. V. Skalnik, Ramus and Reform: University and Church at the End of Re-
naissance, Kirksville 2002, s. 42–48. 

78 Petrus Ramus Veromanduus, Brutinae quaestiones ad Henricum Valesium, Fran-
ciae regem, secunda editio, Parisiis: ex typographia Matthaei Davidis, 1549,  
s. 78–79. Por. P. Ramus, Peter Ramus’s Attack on Cicero. Text and Translation of 
Ramus’s “Brutinae quaestiones”, transl. C. E. Newlands, introduction J. J. Murphy, 
Davis, CA 1992, s. 78–79. 
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w sposób ozdobny, co dokonuje się za pomocą elokucji i pronuncjacji, 
dialektyka jest sztuką rozprawiania w sposób rozumny, co dokonuje się 
dzięki inwencji rzeczy oraz dyspozycji, ty zaś w jaki sposób je odróż-
niasz? Dialektyka jest ściśniętą wymową, retoryka zaś rozciągniętą dia-
lektyką, tak uważali filozofowie, Zenon i Arystoteles. „Zenon (powia-
dasz), od którego pochodzi nauka stoików, pokazywał zazwyczaj ręką, 
czym różnią się między sobą te sztuki, albowiem gdy kurczył palce i za-
ciskał pięść, powiadał, że to dialektyka, gdy zaś rozluźniał i rozprosto-
wywał palce, powiadał, że wymowa jest podobna do tej dłoni. Również 
przed nim Arystoteles na początku Sztuki retoryki powiada, że ta sztu-
ka odpowiada z drugiej strony dialektyce i różnią się oczywiście między 
sobą w tym, że ta sztuka przemawiania jest bardziej rozciągnięta, tamta 
zaś mówienia bardziej ściśnięta” [Cyceron, Orat. 32.113]. 

Dla Ramusa problem wyznaczenia linii demarkacyjnej między re-
toryką a dialektyką był wciąż otwarty. Dzieje się tak dlatego, że roz-
wiązanie, jakie zaproponował Arystoteles, prowadzi do pomieszania 
pojęć i jeszcze większego poplątania kompetencji obu sztuk. Zosta-
ło ono jednak przyjęte przez Cycerona i Kwintyliana zwiedzionych 
fałszywą doktryną Stagiryty i niemal w niezmienionej postaci prze-
trwało do czasów współczesnych Ramusowi, znajdując pośród hu-
manistów wielu zwolenników, bezkrytycznie ufających starożytnym 
autorytetom. Arystoteles powiązał ze sobą, zdaniem francuskiego 
humanisty, obie dyscypliny na zasadzie chiazmu, czyli symetrycznej 
inwersji dwóch słów albo nieco bardziej złożonych fraz, który umoż-
liwia definiowanie jednej sztuki przez drugą sztukę, przy założeniu, 
że jedyną rzeczą, jaka je bez wątpienia różni, jest stosunek do języ-
ka. Stąd uznanie dialektyki za „ograniczoną” retorykę, zaś retory-
ki za „powiększoną” dialektykę79. Zachodzącą między nimi różnicę 
wyobraża gest Zenona z Kition, przywoływany za Cyceronem przez 
większość humanistów komentujących problem usytuowania sztuki 
wymowy i logiki (odwołuje się do niego również Keckermann przy 

79 Por. Cyceron, Brut. 90.309: „[...] a quo [Diodoto] cum in aliis rebus tum stu-
diosissime in dialectica exercebar, quae quasi contracta et astricta eloquentia 
putanda est, sine qua etiam tu, Brute, iudicavisti te illam iustam eloquentiam, 
quam dialecticam esse dilatatam putant, consequi non posse”. 
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okazji rozważań nad amplifikacją)80. Zaciśnięta pięść filozofa wyra-
ża figuratywnie dyskurs dialektyki w swych licznych odsłonach (dys-
kusji, polemiki czy dowodzenia) opisywany z perspektywy języka, 
który dąży do zwięzłości wysłowienia i redukcji figur retorycznych 
do niezbędnego minimum. Inaczej kwestia ta wygląda w retoryce, 
która czyni swym znakiem rozpoznawczym dwie formy powiększa-
nia słów i argumentów, a mianowicie figuratywność i amplifikację. 
Chiazmatyczny charakter relacji zachodzącej między omawianymi 
sztukami sprawia, że oddzielająca je granica ulega rozmyciu i zawie-
szeniu. Ujawnia swą retoryczną naturę niczym gest Zenona. Albo-
wiem retoryka to dialektyka uwolniona od językowych ograniczeń, 
a dialektyka to retoryka poddana delimitacji i kontroli, z czego wy-
nika, że jedna sztuka może swobodnie przechodzić w drugą sztukę 
w zależności od potraktowania (zaciskania bądź rozluźniania, czyli 
pomniejszania bądź powiększania) materii językowej. Krytykując 
Cycerona, a pośrednio także – albo przede wszystkim – Arystote-
lesa, który oparł swą teorię retoryczną i dialektyczną na sofizmacie 
antystrofy, analogii z niezgodności i powtórzenia z różnicą, Ramus 
zarysował nową propozycję podziału kompetencji właściwych tym 
sztukom, uwzględniającą cele i swoistość każdej z nich – estetycznie 
zorientowana retoryka ma obejmować elokucję i pronuncjację, na-
tomiast osadzona w  poszukującej mądrości (prawdy) filozofii dia-
lektyka inwencję i  dyspozycję. Pikardyjczyk zaproponował wobec 
tego specjalizację każdej z dyscyplin, upatrując w niej szansę na ich 
przejrzyste i czytelne dla wszystkich uporządkowanie. 

80 W podobny sposób rzecz tę przedstawia Melanchton: „Tanta est dialecticae et 
rhetoricae cognatio, vix ut discrimen deprehendi possit. Quidam enim inven-
tionem et dispositionem communem utrique arti putant esse, ideo in dialecti-
cis tradi locos invenien dorum argumentorum, quibus rhetores etiam uti solent. 
Verum hoc interesse dicunt, quod dialectica res nudas proponit, rhetorica vero 
addit elocutionem quasi vestitum. Hoc discrimen etsi nonnulli reprehendunt, 
ego tamen non repudio, quia et ad captum adolescentium facit et ostendit, quid 
rhetorica maxime proprium habeat, videlicet elocutionem, a qua ipsum rhetori-
ces nomen factum est”, Philippus Melanthon, Elementorum rhetorices libri duo, 
Martini Crusii quaestionibus explicati in Academia Tybingensi, Basileae, per 
Iaonnem Oporinum, 1563, s. 15. 
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Koncepcje Arystotelesa przejęte między innymi przez Cycero-
na i wielu podążających za nim humanistów (w tym Keckermanna) 
wzięły się zdaniem Ramusa z niewłaściwego podziału, jaki przepro-
wadził filozof ze Stagiry: 

Quod de hominibus discrimen, non de artibus ipsis est inventum, qui 
in scholis tenuiter et succincte de re proposita disserebant dialectici, 
qui in foro res civiles copiosius et uberius tractarent, oratores sunt ap-
pellati. Et hoc Aristotelis somnium est, qui syllogismos dialecticis, en-
thymemata oratoribus attribuit, somnium inquam, non enim observa-
tum ex vero et naturali usu documentum. Sunt enim in Demosthenis 
et Ciceronis orationibus syllogismi frequentiores et absolutius conclu-
si, quam in spinetis et sophismatis Aristotelis, unde constat hominem 
hunc effudisse nobis, quod somniasset, non explicasse, quod observas-
set. Hoc commentum arripuit Zeno, aetate enim paulo inferior fuit et 
cum tam ieiunus et aridus esset omnique eloquentia tam nudus, ausus 
est tamen de rhetorica etiam cum Aristotele fabulari et argutari81.

To rozróżnienie zostało wynalezione na podstawie ludzi, a nie samych 
sztuk; ci, którzy rozprawiali w szkołach o przedłożonej rzeczy subtelnie 
i zwięźle, zostali nazwani dialektykami, ci zaś, którzy omawiali obszer-
niej i obficiej na forum sprawy publiczne – mówcami. Lecz jest to uro-
jenie Arystotelesa, który dialektykom przydzielił sylogizmy, mówcom – 
entymematy; urojenie powiadam, nie zaś świadectwo poświadczone 
obserwacją prawdziwego i naturalnego zastosowania. W mowach De-
mostenesa i Cycerona znajdują się bowiem o wiele częstsze i o wiele 
dokładniej wyprowadzone sylogizmy niż w zawiłościach i sofizmatach 
Arystotelesa, skąd wiadomo, że człowiek ten zalał nas tym, co mu się 
przyśniło, a nie wyjaśnił tego, co zaobserwował. To zmyślenie przejął 
Zenon, gdyż był nieco młodszy i choć był pod względem wszelkiej wy-
mowy tak ciasny, suchy i ubogi, to ośmielił się jednak zmyślać i pleść 
głupoty o retoryce wespół z Arystotelesem.

81 Petrus Ramus Veromanduus, Brutinae quaestiones ad Henricum Valesium, 
Franciae regem, s. 79. 
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Rozróżnienie, jakie postulował francuski humanista w miejsce kon-
cepcji Arystotelesa82 obarczonej błędnie przeprowadzoną według 
niego dystynkcją, znajduje oparcie w naturalnym procesie powsta-
wania tekstu, w  którym sięgamy po przepisy danej sztuki zawsze 
wtedy, gdy wymaga tego omawiana rzecz. Nie można więc redu-
kować różnicy między dialektyką a  retoryką do prostego przeciw-
stawiania sylogizmu entymematowi. Zdaniem Ramusa na wielo-
znacznym i ambiwalentnym pojęciu antystrofy nie uda się nikomu 
zbudować spójnej teorii danej dyscypliny w  postaci zamkniętego 
zbioru reguł dotyczących konstruowania dyskursu. Podobieństwo, 
na jakie ono wskazuje, jest zbyt silne, a  różnica, jaką sygnalizuje, 
zbyt słaba, aby wyraźnie oddzielić od siebie te dwie sztuki opero-
wania językiem. Uznanie retoryki za antystrofę dialektyki prowa-
dzi do zupełnie niepotrzebnej reduplikacji inwencji i  dyspozycji, 
oddzielnych dla każdej z dyscyplin. A tymczasem nie można wska-
zać żadnej logicznej racji dla wyodrębnienia inwencji dialektycznej 
i  rzekomo różnej od niej inwencji retorycznej. Identycznie wyglą-
da sprawa z dyspozycją. Nauka o wynalezieniu argumentów czy też 
o ich uporządkowaniu jest tylko jedna i to w zupełności wystarczy, 
aby w zależności od celu perswazji posługiwać się w mowie raz sylo-
gizmami, a raz entymematami tak, jak to czynił chociażby Demoste-
nes czy Cyceron. Istotą ramistycznego projektu rekonfiguracji obu 
sztuk wyzwolonych pozostaje zachowanie pięciu tradycyjnych eta-
pów tworzenia dyskursu, od inwencji aż po pronuncjację, lecz od-
powiednio rozdzielonych między dialektykę (inwencja, dyspozycja) 
a retorykę (elokucja, pronuncjacja). Różnica, jaką Ramus wprowa-
dził na podstawie odmiennych celów obu sztuk (metodyczne rozu-
mowanie–ozdobne przemawianie), skutecznie separuje je od siebie 
na gruncie teorii, a jednocześnie jeszcze bardziej integruje na pozio-
mie praktyki dyskursywnej. 

82 H. Szabelska, Metamorfozy toposu Arystotelesowskiej „obscuritas”. O filozoficz-
nych i  teologicznych koneksjach retoryki renesansowej, „Terminus” 2005, R. 7,  
z. 1–2, s. 141–173.
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Keckermann przywołuje formułę Arystotelesa w liście z 4 kwiet-
nia 1605 roku do młodzieży studiującej wymowę, zamykającym 
podręcznik logiki zatytułowany Gymnasium logicum: 

Inde nimirum est, quod Rhetoricen suam his verbis ordiatur Aristote-
les: [ἡ] ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος τῇ διαλεκτικῇ, rhetorica ad dia-
lecticam sese refert et ei correspondet, et capite secundo, libro primo: 
συμβαίνει τὴν ῥητορικὴν οἷον παραφυές τι τῆς διαλεκτικῆς εἶναι, rhe-
torica est quoddam annatum, sive accrementum, aut quaedam velut la-
cinia dialecticae83.

Dlatego jest czymś oczywistym, że Arystoteles rozpoczyna swą Retory-
kę tymi słowami: „retoryka jest antystrofą dialektyki”, retoryka odnosi 
się do dialektyki i jej odpowiada, i w drugim rozdziale pierwszej księ-
gi: „retoryka jest jakby odroślą dialektyki”, retoryka jest jakimś przyro-
stem, czyli powiększeniem albo jakby jakąś fałdą dialektyki. 

Przekład słów Filozofa musi tu z konieczności wystarczyć za ich ko-
mentarz. Interpretacja, jaką proponuje Gdańszczanin, oscylująca se-
mantycznie wokół pokrewieństwa, podobieństwa i  analogii, unika 
niejednoznaczności towarzyszących wszystkim wymienionym po-
wyżej pojęciom dzięki odwołaniu do precyzyjnego języka logiki. 
Keckermann odczytuje antystrofę jako po pierwsze referencję (pa-
radygmatyczna relacja oznaczania res–verba), a po drugie korespon-
dencję zachodzącą między dwoma podobnymi do siebie sztukami 
(odpowiedniość i adekwatność jako kryteria prawdziwości). W mo-
delu referencjalnym dialektyka stanowi dla retoryki niezmienny 
układ odniesienia. Jeśli działanie antystrofy przypomina tu rela-
cję oznaczania, to logikę możemy powiązać ze sferą przedmiotową 
(rzeczami), domeną wymowy uczynić zaś słowa (tak zresztą dzie-
je się w koncepcji Ramusa). Albo nieco inaczej: dialektyka jest bliż-
sza temu, co pozajęzykowe, retoryka natomiast – temu, co językowe. 
Obie sztuki posługują się wprawdzie materią językową, lecz każda 
z nich we właściwy dla siebie sposób – dla dialektyki jest ona narzę-
dziem przeźroczystego opisu rzeczywistości, natomiast dla retoryki – 
dziedziną twórczej ekspresji artystycznej (estetycznej). 

83 Transkrypcję listu wraz z tłumaczeniem zamieszczono w Aneksie. 
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W modelu korespondencyjnym, inspirowanym Cyceroniańską 
wykładnią słów Arystotelesa, sztuka wymowy odpowiada dialektyce 
niczym antystrofa poprzedzającej ją strofie. W tej odpowiedzi, jakiej 
jedna dyscyplina udziela drugiej dyscyplinie, odnajdujemy przy-
zwolenie na narzucone przez logikę reguły gry, a  także wyrażenie 
gotowości do naśladowania stosowanych przez nią strategii dyskur-
sywnych. W kontekście analizowanego określenia Arystotelesa Kec-
kermann przywołuje równie metaforyczną frazę wyjętą z jego trak-
tatu retorycznego, głoszącą, że retoryka jest odroślą dialektyki. O ile 
antystrofa, mimo wyraźnej implikacji podrzędności sztuki wymo-
wy względem logiki, zachowywała pozory względnej neutralności 
(a może nawet przychylności) Stagiryty wobec retoryki, o  tyle ko-
lejne dookreślenia relacji łączącej obie dyscypliny nie pozostawia-
ją już żadnych złudzeń, co do prawdziwych intencji Arystotelesa za-
interesowanego wyłącznie wykładem reguł retoryki „filozoficznej”84, 
wyrastającej niczym odrośl (kłącze) z rozłożystego drzewa dialekty-
ki (filozofii), którą w każdej chwili, gdy okaże się nazbyt bujna albo 
rozgałęziona, będzie można odciąć. Czy możemy wyobrazić sobie 
bardziej „ramistyczną” metaforykę? Warto zwrócić uwagę, że gestu 
marginalizacji sztuki wymowy Stagiryta dokonuje za pomocą meta-
fory, współtworzącej w tym przypadku swoistą antyretorykę, a więc 
retorykę wymierzoną przeciwko niej samej, służącą pomniejszeniu 
i osłabieniu jej znaczenia. Keckermann podejmuje myśl Arystotele-
sa i ogranicza tę dyscyplinę do naddatku względem dialektyki, na-
suwającego skojarzenia z bogato zdobionym brzegiem szaty. Jak się 
okazuje, każda próba dyskredytacji czy nawet chwilowego zniesie-
nia sztuki wymowy potwierdza paradoksalnie niemożność uniknię-
cia retoryki. 

Jerzy Ziomek zwraca słusznie uwagę, że na gruncie logiki Ary-
stotelesa mianem antystroficznego określa się „stosunek dwu po-

84 Arystoteles pisze: „W rzeczywistości jest ona [retoryka] częścią dialektyki i, jak 
już na wstępie stwierdziliśmy, jest do niej podobna. Żadna z nich nie jest bo-
wiem nauką zajmującą się jakimś określonym przedmiotem i  jego właściwo-
ściami, obie są natomiast pewnymi umiejętnościami dostarczania argumentacji 
logicznej” (Retoryka, s. 307). 
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jęć, które wzajemnie mogą się zastępować i wymieniać”85. Problem 
jednak w  tym, że tak rozumianej antystrofy nie możemy w  żaden 
sposób odnieść do relacji między retoryką a  dialektyką. Substytu-
cja nie znajduje w tym przypadku zastosowania, gdyż sylogizm nie 
daje się bez uszczerbku na wiarygodności dyskursu zastąpić entyme-
matem, a prosta kategoria logiczna – wieloznaczną figurą retorycz-
ną. Henryk Podbielski (podobnie jak wcześniej Edward Meredith 
Cope i William Grimaldi) w komentarzu do analizowanej senten-
cji z początku traktatu Stagiryty86 wyjaśnia, że Arystoteles rozumiał 
ją jako pokrewieństwo i analogię między obiema sztukami. Następ-
nie dodaje, że pierwotny kontekst, w jakim funkcjonowało pojęcie 
antystrofy (układy triadyczne znane z tragedii greckiej i epinikiów 
Pindara), nie pozwala całkowicie wykluczyć relacji o  charakterze 
przeciwstawnym. Usiłując usytuować wobec siebie dwa heteroge-
niczne modele dyskursywności, Arystoteles sięgnął po termin po-
chodzący spoza pojęciowego słownika zarówno retoryki, jak i dia-
lektyki. Wybrał neutralne – wydawałoby się – określenie antystrofy, 
które wywodzi się z terminologicznego repertuaru sztuki poetyckiej. 
Rezygnacja z  pojęcia antytezy (semantycznego odpowiednika an-
tystrofy na gruncie teorii wymowy) i  relacji antystroficznej (ekwi-
walentu analizowanej frazy w  języku dialektyki) mogła sugerować 
równorzędność obu siostrzanych dyscyplin, nawet jeśli to chwilowe 
wrażenie miało się szybko rozwiać pod wpływem dalszych komen-
tarzy i wyjaśnień Arystotelesa. 

Analiza pojęcia antystrofy w kontekście opisywanego przez poe-
tykę układu triadycznego pozwala uznać je za wyrażenie o ograni-
czonej autonomii znaczeniowej. Terminy takie określa się w  logi-

85 J. Ziomek, op. cit., s. 14. Trudności interpretacyjne, jakie sprawia analizowana 
formuła Arystotelesa, Ziomek wiąże z lakonicznością stylu filozofa ze Stagiry, 
który, jak się wydaje, pisze nie tyle traktat teoretyczny, ile raczej jego konspekt. 
Antystrofę należy w tym kontekście rozumieć jako nazwę pojęcia komplemen-
tarnego. 

86 Arystoteles, Retoryka, s. 302: „[…] przez użycie tego terminu Arystoteles chce 
podkreślić pokrewieństwo i analogię między dialektyką i retoryką. Czasowni-
ka ἀντιστρέφειν używa w swej logice dla oznaczenia pojęć, które mają tę samą 
wartość i mogą być użyte zamiennie”, por. M. Rusinek, Między retoryką a reto-
rycznością, Kraków 2003, s. 57–59. 
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ce mianem synkategorematu (terminu współoznaczającego), który 
wymaga koniecznie dookreślenia ze strony kategorii pomocniczych. 
I  tak, aby właściwie zrozumieć znaczenie antystrofy, trzeba wie-
dzieć, czym była i  jaką funkcję pełniła w  greckiej liryce chóralnej 
strofa. W schematach triadycznych związek łączący ją z następują-
cą tuż po niej antystrofą miał charakter strukturalny (responsja me-
tryczna, czyli powtórzenie tego samego metrum), jak i funkcjonalny 
(eksplikacja tematu wprowadzonego w strofie) i był o wiele silniejszy 
od relacji, w jaką wchodziły one z zamykającą całość epodą. Każdy 
taki tryptyk liryczny stanowił układ hierarchiczny, w którym głów-
ne miejsce przypadało strofie, narzucającej między innymi dopeł-
niającej ją antystrofie temat i metrum. Jeśli tego typu schemat jest 
dla Arystotelesa w  pewien sposób paradygmatyczny dla uporząd-
kowania sztuk wyzwolonych, to dialektyka okazuje się – jak już wie-
my – na zasadzie prostej transpozycji strofą, zaś retoryka – anty-
strofą. A co z pozostającą nieco na uboczu epodą? Możemy ją, jak 
sądzę, powiązać bez większych przeszkód z poetyką, ponieważ spo-
śród wszystkich trzech części, to epoda, czyli dośpiew, syntetyzują-
ca i generalizująca przedstawione wcześniej jednostkowe doświad-
czenia i przeżycia ludzkie, była w całości dziełem poetyckiego talentu 
i rzemiosła, wyniesionych na niedostępne dla wielu wyżyny artyzmu. 
W  układzie triadycznym, w  którym każdej z  pieśni odpowiada po-
szczególna dyscyplina, niepodzielną władzę sprawuje dialektyka-stro-
fa projektująca na swój obraz i  podobieństwo retorykę-antystrofę. 

Enigmatyczna fraza otwierająca traktat Arystotelesa poświęco-
ny przedstawieniu teorii retorycznej stanowi intruzję figuratywności 
w dość jednolity językowo dyskurs filozoficzny. Metaforyczne okreś-
lenie antystrofy (zapożyczone z neutralnego słownika poetyki), ja-
kim powiązał on ze sobą dwie sztuki operowania słowem, odznacza 
się semantyczną ambiwalencją, sięgającą korzeniami do paradok-
salnego splotu podobieństwa i  różnicy. Wyrastają z niej pełne we-
wnętrznych sprzeczności kolejne propozycje usytuowania względem 
siebie dwóch siostrzanych dyscyplin. Retoryka odpowiada w prze-
konaniu Arystotelesa (a  także podążającego za nim Keckermanna, 
który mówi w tym miejscu o referencji i korespondencji) dialekty-
ce, a  jednocześnie się jej przeciwstawia. Naśladując ją pod wzglę-
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dem sztuki tworzenia i dystrybucji argumentów, przewartościowu-
je wypracowane na jej gruncie schematy rozumowania (przedkłada 
prawdopodobny entymemat nad prawdziwy sylogizm) i  występu-
je przeciwko ograniczeniu języka wyłącznie do przeźroczystego na-
rzędzia opisu rzeczywistości. Wszelkie występujące między retoryką 
a dialektyką opozycje ulegają jednak za sprawą antystrofy złagodze-
niu, gdyż niezależnie od obranego kierunku interpretacji tej relacji 
(podobieństwo albo różnica, metafora albo ironia) zawsze okazują 
się od siebie uzależnione, a być może nawet nieodwołalnie na sie-
bie skazane. 

Intelekt i afekty  

Zanim przejdziemy do przedstawienia reguł sztuki wymowy, po-
dążając szlakiem wyznaczonym przez tradycyjne działy retoryki, 
od inwencji aż po pronuncjację, trzeba zatrzymać się przynajmniej 
na chwilę przy omówieniu natury interesującej nas dyscypliny. Oto 
w jaki sposób definiuje ją Keckermann: 

Rhetorica est ars orationis conformandae et habendae ad popularem 
notitiam et commotionem animorum (SR, s. 9). 

Retoryka jest sztuką tworzenia i wygłaszania mowy w celu powszech-
nej znajomości rzeczy i poruszenia dusz ludzkich. 

Humanista z Gdańska zaznacza, że będzie posługiwał się pokrew-
nymi semantycznie pojęciami retoryki i  wymowy podczas wykła-
du przepisów umiejętności przemawiania w sposób wymienny, choć 
niektórzy nauczyciele tej sztuki skrupulatnie je odróżniają, wiążąc 
retorykę z praktyką oratorską opracowaną teoretycznie i wyłożoną 
w postaci sytemu reguł, wymowę zaś z ćwiczeniem i konkretnym za-
stosowaniem abstrakcyjnych przepisów87. Zgodnie z zaproponowa-

87 „Rhetorica unde dicatur, iam etiam pueris notum est. Sumimus autem hic 
rhetoricam et eloquentiam pro uno et eodem, etsi non ignorem quod alii ista 
scrupuloso distinguant. Nempe rhetoricam sumunt pro habitu, sive systemate 
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ną przez Keckermanna definicją retoryka jest sztuką, a więc zbio-
rem ogólnych reguł tworzenia dyskursu, uporządkowanych zgodnie 
z naturalnym procesem powstawania mowy, od wynalezienia argu-
mentów, przez naukę o tropach i figurach retorycznych, aż do wy-
głoszenia oracji. Dzięki szczegółowym przepisom nadawania formy 
bezkształtnej materii argumentacyjno-leksykalnej wystąpienia re-
toryka zmierza do harmonijnego zespolenia ze sobą teorii i  prak-
tyki przemawiania. W pełni urzeczywistnia się ona dopiero wtedy, 
gdy aktualizuje słowem, głosem i  gestem ukryty milcząco w  języ-
ku potencjał do przedstawiania i  wyrażania rzeczywistości. Spo-
śród trzech głównych powinności każdego mówcy (pouczania, po-
ruszania i sprawiania przyjemności) tylko dwa z nich Keckermann 
wymienia w definicji retoryki, uznając je tym samym za istotne dla 
wszelkiej aktywności oratorskiej. Nie są one jednak zdaniem huma-
nisty równorzędnymi wobec siebie celami retoryki88. Nauczanie, któ-
re pojawia się w zaproponowanej przez niego definicji jako pierwsze, 
stanowi – jak się okazuje – rzecz drugorzędną89. Bezwzględne pierw-
szeństwo przypada w sztuce wymowy poruszaniu uczuć słuchaczy 
i oddziaływaniu na emocje audytorium. Tezy tej dowodzi Kecker-

praeceptorum, eloquentiam autem pro exercitatione praeceptorum sive pro fa-
cultate, quamquis sibi ex praeceptis et usu comparavit” (SR, s. 9). 

88 „Obiectum rhetoricae vel minus principale, vel principale. Minus principa-
le obiectum eloquentiae, sive rhetoricae est intellectus, sive notitia, circa hanc 
enim rhetor et orator secundario est occupatus et sufficit ei populariter et fami-
liariter docuisse et instruxisse mentes auditorum. […] Si autem gravem audi-
torem habeat orator, cuius intellectus sit capax etiam accuratae tractationis et 
solidae rerum explicationis et probationis, tum iam recurrit magis ad artem lo-
gicam et depromit argumenta tractationis omnia, quae ad propositum plene 
ac solide considerandum pertinent additque deinceps artificia quaedam parca 
et moderata artis rhetoricae. Et hoc est, quod Aristoteles dicit, rhetoricam esse 
παραφυές, annatum quid logicae I Rhetoricae, capite 2” (SR, s. 10–11). 

89 „Principale obiectum eloquentiae est hominis voluntas et affectus. Praecipue 
enim orator respicit ad cor, ut illud commoveat et vario affectu concitet. Recte 
quidem id dicitur, quod officium oratoris sit docere, movere et delectare, sed in-
terim hoc quoque certum est, quod docere tantum sit minus principale officium 
oratoris et quod is, qui docet magis iuvetur per logicam, quam per rhetoricam. 
Movere autem est id, quod principalissime in studio eloquentiae et rhetoricae 
quaeritur et unde maxima perfectio et laus huius artis aestimatur, id quod par-
tim autoritatibus, partim rationibus probari potest” (SR, s. 11). 
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mann za pomocą odwołania do świadectw autorytetów w dziedzi-
nie retoryki (sentencje wybrane z dzieł Arystotelesa, Platona, Cyce-
rona, Kwintyliana, Rudolfa Agricoli) oraz racji logicznych. Retoryka 
apeluje przede wszystkim do serca i ludzkiej woli. Starannie obmy-
ślona w tym celu perswazja ma doprowadzić do tego, że odbiorca nie 
tylko będzie podzielać poglądy mówiącego, ale odpowiednio uspo-
sobiony zacznie odczuwać pod wpływem wypowiedzianych słów ra-
dość, smutek, współczucie, żal, gniew czy oburzenie. Każdy orator 
czyni przedmiotem szczególnej troski serce, aby je poruszyć i dzię-
ki temu wzbudzić (w zależności od charakteru mowy, celu perswazji 
i okoliczności) różne uczucia. Z tego powodu Arystoteles wiele miej-
sca poświęcił w swojej teorii retorycznej opisowi poruszeń ludzkiej 
duszy (księgę drugą Retoryki wypełniają w całości rozważania nad 
zagadkową naturą afektów), uporządkowanych w opozycyjne pary 
typu przyjaźń–nienawiść czy wstyd–bezwstyd. 

Nauczanie w przypadku retoryki powinno mieć charakter od-
powiednio uproszczonego i przystępnego dla wszystkich słuchaczy 
wykładu. Za tę hierarchizację celów wymowy odpowiada oczywi-
ście uznanie logiki za dyscyplinę najwłaściwszą dla przekazywania 
„prawdziwej” wiedzy: 

Diligenter distinguendae sunt metae eloquentiae a  metis artis logi-
cae. Nam logica principaliter respicit mentem ac notitiam humanam 
eamque vult plene, perspicue et methodice de rebus docere atque adeo 
res ipsas accuratissime ac solidissime tractare, nec respicit utrum au-
ditor hoc possit capere, necne, sed attendit solum modo rei naturam 
et omnia affert argumenta, quae tractationem sive explicationem, sive 
probationem propositi sui pertinent, sive argumenta illa sint facilia, 
sive difficilia, sive ab auditore possint intelligi, sive non possint. Orator 
vero prudenter respicit ac considerat circumstantias personarum atque 
ea argumenta solum modo ad explicandam aut probandam rem deligit, 
quae possint intelligi ac capi ab auditoribus quaeque auditorum corda 
possint movere et delectare (SR, s. 10–11). 

Trzeba starannie odróżnić cele sztuki wymowy od celów sztuki logiki. 
Logika uwzględnia bowiem umysł oraz wiedzę ludzką i chce ona uczyć 
o  rzeczach precyzyjnie, przejrzyście i  metodycznie, a  także omawiać 
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same rzeczy najściślej i najdokładniej. Nie bierze pod uwagę tego, czy 
słuchacz może to zrozumieć, czy też nie, ale zważa tylko na istotę rze-
czy i wynajduje wszystkie argumenty, które dotyczą ujęcia, wyjaśnienia 
lub dowodzenia sprawy, [niezależnie od tego], czy argumenty te są ła-
twe, czy trudne, aby mogły być zrozumiane przez słuchacza, czy też nie. 
Mówca zaś roztropnie uwzględnia i rozważa sytuację osób i w celu wy-
jaśniania i dowodzenia rzeczy wybiera tylko te argumenty, które mogą 
być zrozumiane i pojęte przez słuchaczy i które są w stanie poruszyć ich 
serca i sprawić im przyjemność.

Zasadnicza różnica między retoryką a dialektyką zaznacza się w od-
miennym podejściu każdej z nich do sposobu omawiania określo-
nej rzeczy. Nie pozostaje ono bez wpływu na postrzeganie odbior-
cy tworzonych przez obie sztuki tekstów. Alternatywa, przed jaką 
stawia nas gdański humanista, wygląda następująco: wszelkie za-
biegi inwencyjno-argumentacyjne koncentrują się albo na rozważa-
nym przedmiocie albo na projektowanym adresacie. Można też ująć 
tę myśl nieco inaczej: albo dana sztuka poświęca wszystkie środ-
ki i narzędzia, aby gruntownie i możliwie jak najdokładniej anali-
zować i  opisywać przedmiot swych mniej lub bardziej metodycz-
nych rozważań, albo ogranicza pełne wyjaśnienie sprawy (chociażby 
przez selekcję strategii argumentacyjnych), mając na uwadze od-
biorcę, jego ogólne wykształcenie i zainteresowania. Dwa przeciw-
stawne człony alternatywy wyznaczają dwa różne modele rozpra-
wiania o przedłożonej sprawie – analityczny i metodyczny (dyskurs 
logiki) oraz selektywny i kontekstualny, uwzględniający okoliczno-
ści przemowy i  rodzaj audytorium (dyskurs retoryki). Są one po-
chodnymi podstawowych funkcji, jakie przypisuje się każdej z tych 
sztuk, a mianowicie dowodzenia w przypadku dialektyki i perswa-
zji na gruncie umiejętności przemawiania. Skupiając się wyłącznie 
na analizowanym przedmiocie, logika traci całkowicie z pola widze-
nia odbiorcę. Inaczej postępuje retoryka, która częściej poucza, niż 
naucza (mówi raczej o tym, co należy czynić, a nie objaśnia natury 
rzeczywistości), poszukując nieustannie złotego środka w przywią-
zywaniu jednakowej uwagi do omawianej rzeczy, jak i adresata swej 
wypowiedzi. Jeśli pragnie pozyskać go dla sprawy, jest zmuszona do 
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rezygnacji z chłodnego i neutralnego emocjonalnie wykładu charak-
terystycznego dla siostrzanej dialektyki. A to sprawia, że wszystkie 
jej zabiegi perswazyjne ciągle oscylują wokół intelektu oczekujące-
go na przekonującą argumentację i serca, które trzeba od czasu do 
czasu poruszać. Żadnemu z tych dwóch przedmiotów perswazji nie 
może się ona całkowicie poświęcić bez narażenia na rozmycie czy 
nawet utratę swej artystycznej tożsamości. 

Odwołującej się wyłącznie do intelektu logice Keckermann 
przeciwstawia retorykę, zainteresowaną wpływaniem przez wywoła-
ne uczucia na ludzką wolę, którą zgodnie z tradycją Arystotelesow-
ską rozumie jako „dyspozycję duszy rozumnej, dzięki której czło-
wiek pouczony przez intelekt postępuje dobrze i unika zła”90. Także 
i w tym kontekście Gdańszczanin powraca do różnicy dzielącej obie 
dyscypliny: 

Atque haec etiam maxima est ratio, cur praecipuus scopus eloquentiae 
sit constitutus in motu affectuum. Cui rationi aliam quoque addimus, 
ductam a distinctione inter rhetoricam et logicam. Quod enim maxi-
me discernit rhetoricam a logica, id est praecipuum eius obiectum. At 
vero cor et motus cordis praecipue discernit rhetoricam a logica. E mo-
tus cordis est praecipuus rhetoricae finis. Sed et alia est ratio, ducta 
a proprietate hominis, nempe quod plerique homines ex sensu pende-
ant, nec habeant intellectum ita praeparatum, ut nudae et simplici ve-
ritati acquiescant, qua propter oportet ipsorum affectus et corda com-
movere, ut quod sola ratione agere nolunt, id agant affectu (SR, s. 12). 

Jest też w  najwyższym stopniu uzasadnione, że szczególny cel sztuki 
wymowy został ustanowiony w  poruszaniu uczuć. Do reguły tej do-
damy jeszcze inną regułę, wyprowadzoną z  różnicy między retoryką 
a dialektyką. Sztuka wymowy różni się bowiem najbardziej od logiki 
w tym, co stanowi jej szczególny cel. I dlatego serce i poruszenia serca 
szczególnie odróżniają retorykę od dialektyki. W poruszeniach serca 
znajduje się szczególny cel sztuki wymowy. Ale jest także inny powód, 

90 „Caeterum affectus, quem commovere orator vult, tria in se complectitur, nem-
pe voluntatem, hominis appetitum et locomotivam. Voluntas est vis animae ra-
tionialis per quam homo bonum ab intellectu monstratum prosequitur et ma-
lum fugit” (SR, s. 12). 
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wyprowadzony z właściwości człowieka, gdyż niektórzy ludzie są uza-
leżnieni od uczuć, a także nie mają umysłu przygotowanego w ten spo-
sób, aby zadowolić się nagą i prostą prawdą i dlatego trzeba poruszać 
ich serca i uczucia, aby to, czego nie chcą uznać za pomocą intelektu, 
uznali za pomocą uczucia. 

Powtórzmy raz jeszcze: poruszanie ludzkiego serca i  wzbudzanie 
uczuć odróżnia retorykę od skoncentrowanej na analitycznych ope-
racjach umysłu poznającego rzeczywistość logiki. Główną rolą sztuki 
wymowy pozostaje jednak przygotowanie intelektu na pełen subtel-
nych dystynkcji i podziałów dyskurs dialektyki, wyjaśniający, czym 
w  swej istocie są rzeczy znane z  codziennego doświadczenia (na 
przykład retoryka). Do głosu dochodzi tu Keckermann-logik, który 
z różnicy celów obu sztuk, zaznaczonej wyraźnie w przedstawionej 
na samym początku definicji retoryki, wyprowadza kolejne uzasad-
nienia dla przyjętych tez. Mówca ma do czynienia z  różnorodny-
mi oraz niestałymi uczuciami i dlatego musi uwzględniać tempera-
ment, wiek, status społeczny słuchaczy oraz pozostałe okoliczności 
przemawiania (czas i miejsce), podczas gdy dialektyk (logik), odwo-
łujący się do niezmiennego i  niewzruszonego intelektu, może po-
zwolić sobie na pominięcie tego wszystkiego, co wobec dyskursu ze-
wnętrzne, a przez to przygodne i nieistotne91. Gdyby wszyscy ludzie 
byli logikami biegłymi w analizowaniu pojęć, retoryka byłaby zupeł-
nie niepotrzebna, gdyż mieliby oni zdaniem humanisty bezpośred-
ni dostęp do prawdy i opierali na niej głoszone przekonania. W tym 
możliwym do pomyślenia świecie – królestwie nieznającej cienia fał-
szu ani wątpliwości logiki – perswazja ustępuje miejsca pewności, 
poruszanie uczuć – poznawaniu, a serce – intelektowi. Tymczasem 
ludzka natura jest o wiele bardziej złożona i zróżnicowana. Człowiek 
dociera do prawdy niekiedy okrężną drogą, a podczas tej wędrówki 

91 „Intellectus hominis paucis quibusdam et certis modis instruitur et perficitur; 
voluntas vero et affectus hominum varii sunt et mutabiles pro ratione tempera-
menti, aetatis, conditionis, locorum et temporum, ideo ars rhetorica tamquam, 
quae circa voluntatem et affectus movendos versatur et variis opus habet prae- 
ceptis et maiorem requirit discretionem circumstantiarum, quam ars logica” 
(SR, s. 14). 



70 ROZDZIAł 1

trzeba go na nią wielokrotnie naprowadzać92. Pragnienie perswazji, 
a więc bycia przekonywanym i prowadzonym za pomocą słów (Pla-
tońska psychagogia), stanowi niezbywalny atrybut ludzkiego istnie-
nia w świecie wypełnionym nieczytelnymi znakami, któremu przez 
cały czas towarzyszy niepewność i epistemologiczny niepokój. Reto-
ryka, potężna (wy)twórczyni perswazji, jako teoria i praktyka poru-
szania uczuć pełni w przekonaniu Keckermanna funkcję propedeu-
tyczną względem najpełniejszego poznania, jakie staje się udziałem 
człowieka dzięki logice, obywającej się bez zbędnych emocji i  po-
rywów serca. Umiejętnie stosowana sztuka wzbudzania poruszeń 
ludzkiej duszy zapewnia głoszonej przez mówcę prawdzie (wyzna-
wanym poglądom i przekonaniom) jeszcze większy przystęp do in-
telektu, gdyż angażuje dodatkowo w  akt perswazji serce, siedlisko 
uczuć, a także wolną wolę, ośrodek podejmowania decyzji. 

Żadna sztuka nie wymaga zdaniem Keckermanna tak wielkiej 
przychylności natury, jak retoryka i  poetyka93. Poetami i  mówca-
mi rodzimy się, a nie stajemy przez naukę artystycznego rzemiosła. 
Naturalne predyspozycje sprzyjające zajmowaniu się oratorstwem 
mogą znajdować się zarówno w duszy, jak i w ciele94. Do tych pierw-
szych uzdolnień humanista zalicza: bystrość umysłu i  sądu, dobrą 
pamięć, wrażliwość serca oraz umiejętność wyjaśniania (δύναμις 
ἑρμηνευτικὴ, facultas interpretativa) nawet najbardziej zawiłych 

92 Por. J. Hartman, Heurystyka filozoficzna, Wrocław 1997, rozdz. 4 Myślenie reto-
ryczne, s. 135–163. 

93 „Natura sive naturalis propensio ad eloquentiam hic omnium maxime praesup-
ponitur: nec ulla ars ad quam plus naturae requiratur, quam rhetorica et poeti-
ca. Hinc nimirum videmus multos esse qui per naturam polleant facultate or-
nate atque affectuose dicendi, cum tamen non ita repariantur multi, qui per 
naturam aliquid praestent in logica, vel in aliis disciplinis. Interim tamen ingens 
manet discrimen inter eos, qui per solum naturae impetum orationem formant 
et habent. Et inter alios, qui naturae istam inclinationem et certis regulis guber-
nant et rationibus atque causis in arte expressis confirmant” (SR, s. 9–10). 

94 „Natura, sive naturalis propensio ad eloquentiam est vel in animo, vel in cor-
pore. In animo requiritur 1. dexteritas ingenii et iudicii, 2. fidelitas memoriae et  
3. impetus cordis, quo concitatur mens ad id foras enuntiandum, quod intus 
meditata est, qui impetus si sit promptus et felix vocatur δύναμις ἑρμηνευτικὴ, 
id est facultas interpretativa. In corpore requiritur bona temperies et quoddam 
membrorum decus ac spectabilitas” (SR, s. 10). 
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kwestii. Te drugie predyspozycje obejmują natomiast proporcjo-
nalność członków ciała, ich piękno i okazałość, niepozwalające słu-
chaczom oderwać oczu od mówcy. Retoryka rozwija i doskonali te 
zdolności elokwentnego mówienia, jakie podarowała człowiekowi 
natura95, przez sztukę, czyli system metodycznie opracowanych re-
guł, które biorą początek z przedmiotu oraz celów danej dyscypliny, 
a także przez cnotę roztropności (prudentia) i starannie wykonywa-
ne ćwiczenia (exercitationes). 

Oddziałując na emocje audytorium, mówca powinien naślado-
wać nieruchomego poruszyciela, który wzbudza rozmaite uczucia 
u  słuchaczy (rozpięte niejednokrotnie między krańcowo różnymi 
od siebie afektami), pozostając samemu nieporuszonym, a przynaj-
mniej sprawiając takie wrażenie. Skoro uczucia przebywają poten-
cjalnie, jak powiada Keckermann96, w  duszy adresata oratorskiego 
wystąpienia, to jest on ważnym przedmiotem retoryki i celem, dla 
którego tworzy się mowę. Arystoteles uczynił retorykę teoretycznym 
opisem i klasyfikacją wszelkich poruszeń ludzkiej duszy. Kontynu-
ując tę tradycję myślenia o sztuce wymowy i afektach, Keckermann 
wylicza i  porządkuje uczucia dzięki dychotomicznym podziałom 
(przykładowo: ogólne–szczegółowe, proste–złożone, dotyczące te-
raźniejszości–związane z przyszłością, gwałtowne–spokojne czy też 
wreszcie dobre–złe). Kwestią, jaka się tu sama nasuwa, jest powin-
ność idealnego (projektowanego) mówcy w zakresie sztuki porusza-
nia słuchaczy. Stanowisko humanisty cechuje w tej sprawie katego-
ryczność i bezkompromisowość: 

95 „Cura rhetorica est vel artis, vel prudentiae et exercitationis. Cura artis est circa 
methodum praeceptorum, quae pendet partim ex obiecto artis rhetoricae, par-
tim ex scopo et fine” (SR, s. 10). W doktrynie retorycznej Arystotelesa zespolenie 
sztuki wymowy z cnotą roztropności umożliwia przejście od teorii do praktyki, 
od inwencji do wygłoszenia mowy i od interpretacji do działania, por. V. Kuhn, 
Rhetoric, Prudence, and Scepticism in the Renaissance, Ithaca 1985, s. 10–11. 

96 „Quia vero affectus resident in auditore et in auditore sunt movendi, ideo au-
ditor quoque est obiectum oratoris et finis, cui oratio formatur atque habetur, 
ita ut oratorem imprimis habere oporteat rationem et discretionem auditorum, 
nempe, cuius sint status, cuius aetatis, temperamenti et ingenii et quibusnam 
rebus potissimum commoveri possint” (SR, s. 14). 
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Orator vult tantum movere bonos affectus, malos autem vult amovere, 
nempe per se et ex artis suae natura; per accidens autem oratores saepe 
etiam movent malos affectus, sed id non faciunt quatenus oratores, sed 
quatenus mali viri (SR, s. 13). 

Mówca chce poruszać tylko dobre uczucia, a  złe pragnie odpędzać, 
w każdym razie sam z siebie i z natury swej sztuki. Często jednak mów-
cy przez przypadek budzą złe uczucia, lecz nie czynią tego jako mówcy, 
ale raczej jako źli mężowie.

Retoryka ze swej istoty, a więc pod względem formalnym związa-
nym z dziedziną artystycznych regulacji, jest przeznaczona do wzbu-
dzania wyłącznie dobrych uczuć. Każde odstępstwo od tego idealne-
go założenia, leżącego u podstaw projektowanej przez Keckermanna 
sztuki wymowy, ma charakter akcydentalny, przygodny, przypadko-
wy i wynika ze złego charakteru osoby zabierającej głos. Odpowie-
dzialność za wywoływanie niekiedy negatywnych uczuć ponosi kon-
kretny mówca, nie zaś retoryka, neutralna pod tym względem jako 
sztuka teoretyczna. Keckermann jeszcze ściślej łączy ją z postulatem 
poruszania tylko dobrych afektów przez jednoznaczną identyfikację 
mówcy z mężem dobrym, szlachetnym, znanym z formuły Katona 
Starszego, odnotowanej i upowszechnionej przez Kwintyliana (Inst. 
orat. XII.1.1: orator to mąż dobry, biegły w przemawianiu), nie tylko 
w praktykowanym rzemiośle, ale i nienagannym etycznie. 

Dowodząc tej ważnej dla swego systemu retoryki tezy, Kecker-
mann sięga również po narzędzia logiki, aby za ich pomocą udo-
wodnić jej prawdziwość. Przypomnijmy w tym miejscu, że tradycyj-
ne dyscypliny, jakie wchodziły w skład sztuk „trywialnych”, układały 
się w  czytelną strukturę hierarchiczną, będącą swoistym układem 
podporządkowania, w którym rację istnienia i funkcjonowania da-
nej sztuki określała umiejętność znajdująca się wyżej od niej w hie-
rarchii. System ten wynikał z naturalnej kolejności stopniowego za-
poznawania ucznia z podstawowymi wiadomościami z gramatyki, 
retoryki i  wreszcie na samym końcu – dialektyki. Skuteczną apo-
logię retoryki, a więc taką, która nie byłaby tylko mową popisową, 
może przynieść dopiero logika. Aby uzasadnić prawdziwość zapro-
ponowanej tezy, Keckermann sięga po dowód logiczny. Podobnie 
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czynił Ramus w tekstach wymierzonych w główne założenia teorii 
retorycznej Cycerona czy Kwintyliana, w których wielokrotnie kon-
struował sylogizmy wykazujące fałszywość twierdzeń głoszonych 
przez tych dwóch czołowych rzymskich teoretyków wymowy (ta-
kich jak chociażby przekonanie o tym, że retoryka wiąże się z cno-
tą moralną, a doskonały mówca powinien posiadać również wiedzę 
z zakresu filozofii). Przyjrzyjmy się bliżej przesłankom przeprowa-
dzonego przez Keckermanna rozumowania97. Pierwsza z nich głosi, 
że retoryka jest sztuką, a założenie to zostało zaczerpnięte w niewiele 
zmienionej postaci z omówionej powyżej definicji. Przesłanka druga 
brzmi następująco: wszelka sztuka łączy się z cnotą i pewną dosko-
nałością moralną. Prostą obserwację empiryczną Keckermann pod-
daje tutaj generalizacji za pomocą kwantyfikatora ogólnego i podno-
si ją do rangi uniwersalnej prawidłowości. Doświadczenie nauczania 
jakiejkolwiek sztuki przekonuje, że jest to równoległy proces formo-
wania zarówno intelektu ucznia, jak i jego charakteru. Teoretyczne 
czy praktyczne opanowanie danej umiejętności stawia przed adep-
tem coraz trudniejsze wymagania i piętrzy kolejne trudności, któ-
rych pokonanie wymaga pracy nad samym sobą, kształcenia przyro-
dzonych zdolności i nieustannego pokonywania własnych słabości. 
Sztuka ma bowiem udoskonalać naturę. Stoicy sądzili, że staranne 
i pilne studiowanie sztuki dialektycznej stanowi najpewniejszą dro-
gę do osiągnięcia doskonałości etycznej. Kwintylian zwracał uwagę 
(Inst. orat. II.15.34), że „nie można dobrze przemawiać, jeśli nie jest 
się dobrym człowiekiem” („bene dicere non possit, nisi bonus”)98. 
Rozumowanie, jakie przeprowadza Keckermann, a które opiera się 
na sylogizmie wykorzystującym prawo przechodniości implikacji, 
jest następujące: jeśli retoryka jest sztuką, a każda sztuka jest cno-
tą i pewną doskonałością, to retoryka sama z siebie i z własnej isto-
ty (natury) nie pobudza nikogo do zła, ale raczej dobra. Tę konkluzję 
można domknąć formułą quod erat demonstrandum wtedy i  tylko 

97 „Quia autem rhetorica est ars, omnis autem ars est virtus et perfectio quaedam, 
ideo rhetorica per se et sua natura, neminem ad malum impellit, sed tantum ad 
bonum” (SR, s. 13). 

98 Por. S. Fish, Retoryka, przeł. A. Szahaj, w: idem, Interpretacja, retoryka, polityka, 
red. A. Szahaj, wstęp R. Rorty, przekład zbiorowy, Kraków 2002, s. 423–426.
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wtedy, gdy uznamy, że odnosi się ona bezpośrednio do idealnego 
świata dialektyki. 

Cel retoryki może być zdaniem Keckermanna dwojaki, ze-
wnętrzny albo wewnętrzny. Ten pierwszy, podzielony dodatkowo na 
zasadniczy i mniej zasadniczy, dotyczy perswazji99, którą humanista 
rozumie jako poruszenie serca słuchacza, aby postępował w określo-
ny sposób, zgodny z intencją mówcy. Tak pojmowana sztuka prze-
konywania nie ogranicza się wyłącznie do argumentowania na rzecz 
przyjęcia przez odbiorcę racji oratora. Nie wyczerpuje się w dowo-
dzeniu ani wyjaśnianiu przedmiotu mowy. Retoryka pragnie bo-
wiem wpływać za pomocą słów na ludzkie działania. Chce mieć zna-
czący udział w  podejmowanych przez słuchaczy decyzjach. Każde 
wystąpienie oratorskie jest ze swej natury perswazyjne, choć inten-
cja ta najczęściej bywa zręcznie ukryta: 

Si quis dicat, persuasionem non esse finem rhetoricae, quia orator non 
semper hoc assequitur, ut persuadeat, etiamsi artificiosissime peroret. 
Respondeo: distinguendum esse inter artem rhetoricam et inter orato-
rem artificem. Arti absolute et in idea, seu perfectione sua consideratae, 
manet hic finis, etiamsi artifex istam artis perfectionem non assequa-
tur. Nam quia impulsio ad recte agendum est bonum quid et quidem 
valde bonum. Omne autem bonum sit finis aliquis utique necesse est, 
impulsionem ad recte agendum esse finem alicuius disciplinae. Non 
potest autem esse alterius disciplinae finis, quam rhetoricae (SR, s. 15). 

99 „Et tantum de obiecto rhetoricae. Finis eius est vel externus vel internus; exter-
nus finis est vel principalis, vel minus principalis. Principalis finis rhetoricae est 
concitatio, sive compulsio cordis ad aliquid agendum. Aristoteles 1 libro Rhe-
toricae, capite 2 et aliis in locis principalem finem rhetoricae dicit esse persua-
sionem, quae vox cum vulgo non est accipienda pro sola probatione, quasi per-
suadere nihil aliud sit, quam adductis argumentis quaestionem aliquam, sive 
conclusionem ita probare, ut auditor assentiatur. Sed latius capiendum vocabu-
lum persuasionis est pro commotione cordis et affectuum, eiusmodi, qua au-
ditor impellatur, non tantum ut credat, sed etiam ut agat aliquid. Nam etiam 
laudatio, gratulatio, gratiorum actio, optatio et votum veniunt appellatione per-
suasionis, cum tamen in illis hoc non agatur principaliter, ut auditor quaestioni 
controversae fidem adhibeat, imo cum etiam in talibus nulla controversa quae-
stio tractetur” (SR, s. 14–15). 
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Gdyby ktoś powiedział, że przekonywanie nie jest celem retoryki, po-
nieważ mówca nie zawsze to osiąga, że przekonuje, nawet jeśli najbar-
dziej umiejętnie przemawia, [to] odpowiadam: trzeba rozróżnić mię-
dzy sztuką retoryczną a działalnością mówcy. Cel ten istnieje dla sztuki 
rozważanej w  ogólności i  w  ujęciu idealnym, czyli w  swej doskona-
łości, nawet jeśli mówca nie osiąga tej doskonałości sztuki. Pobudka 
do postępowania dobrze jest bowiem pewnym dobrem i bez wątpie-
nia wielkim dobrem. Każde zaś dobro jest celem czegoś i dlatego z ko-
nieczności pobudka do postępowania dobrze musi być celem jakiejś 
dyscypliny. Nie może zaś być celem innej dyscypliny, jak retoryki. 

I tym razem spójność teorii retorycznej, jaką wykłada Keckermann, 
pozostaje uzależniona od starannie przeprowadzonego rozróżnienia 
między retoryką jako sztuką, sferą idealnych i uniwersalnych regula-
cji artystycznych, a konkretnym mówcą, podejmującym za każdym 
razem, gdy zabiera głos, próbę ich z konieczności częściowego i nie-
pełnego urzeczywistnienia w  materii językowej. Dla retoryki jako 
idei wymowy, doskonałego pod każdym względem modelu prze-
mawiania, perswazja jest niezmiennie celem najważniejszym, który 
nadaje kierunek zarówno poruszaniu uczuć, jak i pouczaniu za po-
mocą dowodzenia i wyjaśniania. Tę drugą umiejętność, jak już wie-
my, Keckermann uważa za drugorzędną na gruncie retoryki100, gdyż 
sztuką stworzoną w  całości do tego, aby zdobywać i  przekazywać 
wiedzę jest metodyczna i daleka od perswazji logika. Nie ma nicze-
go w woli i uczuciu, czego wcześniej nie było w umyśle, jak powia-
da Gdańszczanin, i nie pragniemy tego, czego nie znamy. Potrzeba 
więc dopiero retorycznej perswazji, sięgającej po odpowiednio do-
brane argumenty i figury wysłowienia, aby słuchacz, pouczony i jed-
nocześnie poruszony, mógł odkryć drzemiące w  sobie od zawsze 
pragnienia. 

100 „Minus principalis finis externus est ipsum docere, sive ipsa instructio mentis 
et notitiae humanae, quae instructio sit explicando et probando […]. Nihil est 
in voluntate et affectu, nisi prius fuerit in intellectu. Et ignoti nulla est cupido. 
Idcirco moveri effectus non possunt, nisi prius mens sit informata explicatione 
et probatione. Ideo informatio mentis etsi sit minus principalis finis rhetoricae 
atque adeo sit dignitate posterior, tamen natura prior est, quam impulsio ani-
mi” (SR, s. 15–16).
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Poruszając ludzkie serce i dostarczając w ten sposób słuchaczom 
impulsów do postępowania właściwie, sztuka wymowy współdziała 
z etyką, chociaż cele obu dyscyplin wyraźnie się różnią: 

Si quis enim diceret esse hunc finem ethicae, respondebimus, finem 
ethicae esse ipsam felicitatem civilem, nec posse ethicam habere gemi-
nos fines aeque pares. Et quamvis ethica, ut et aliae disciplinae reales, 
suppeditent materiam rhetoricae, sive res ipsas per quas sit impulsio ad 
recte agendum, tamen modus istas res inveniendi, disponendi, exor-
nandi, eloquendi in nulla alia disciplina per se et essentialiter traditur, 
aut tradi etiam potest, vel debet, quam in rhetorica (SR, s. 15).

Lecz jeśli ktoś powiedziałby, że jest to celem etyki, to odpowiemy, że 
celem etyki jest sama szczęśliwość społeczna, a etyka nie może mieć 
dwóch równorzędnych celów. I  chociaż etyka, jak i  inne dyscypliny 
praktyczne, dostarczają materii retoryce, czyli samych rzeczy, dzięki 
którym powstaje pobudka do czynienia dobrze, to jednak sposób wy-
najdywania, porządkowania, przyozdabiania, wygłaszania tych rzeczy 
nie jest ani nawet nie może czy nie powinien być wykładany w sposób 
istotny w żadnej innej dyscyplinie, jak [tylko] w retoryce.

Jednoznaczność przyporządkowania celów do poszczególnych sztuk 
jest w myśleniu Keckermanna kluczem do ich systematycznego upo-
rządkowania. Retorykę i  etykę, a  także pozostałe dyscypliny prak-
tyczne, łączy ze sobą materia, a  więc omawiane rzeczy, lecz dzieli 
forma, czyli sposób ich potraktowania. Spośród wszystkich umie-
jętności tylko sztuka wymowy wykłada przepisy formowania argu-
mentacyjnej i językowej materii wypowiedzi od inwencji aż po pro-
nuncjację. Nie rozprawia ona o naturze dobra ani szczęścia w celu 
jej poznania, ale wywołując i kontrolując poruszenia ludzkiej duszy, 
usiłuje przejść od mówienia do działania, od afektu do efektu, od 
słowa do czynu. 

Celem wewnętrznym retoryki jest mowa, starannie przemyśla-
na, spisana, lecz ostatecznie wygłoszona, zaktualizowana za pomocą 
głosu i gestu101. Keckermann określa ten cel mianem wewnętrznego, 

101 „Internus finis rhetoricae est oratio, nempe primo quidem meditata et scripta, 
sed principaliter tamen prolata voce ac gestu. Itaque potissimum officium rhe-
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gdyż orator pragnie go osiągnąć w sobie i przez siebie (wynalezienie 
argumentów, ozdobienie ich figurami retorycznymi, trwałe zapa-
miętanie mowy, operowanie głosem i gestem podczas przemawia-
nia). Cel zewnętrzny znajduje się natomiast poza mówcą, w słucha-
czu, który ma zostać dopiero poruszony. Rozróżnienie to zachowuje 
jedynie wartość teoretyczną. W  praktyce oratorskiej tworzą one 
spójną i  harmonijną całość, gdyż narzędziem wzbudzania uczuć 
jest wygłoszona mowa. Keckermann przywołuje w  tym kontek-
ście sztukę architektoniczną, która analogicznie do retoryki ma cel 
zewnętrzny w  postaci zaprojektowanego domu oraz wewnętrzny, 
równoznaczny z zamieszkaniem w nowym budynku. To, co zosta-
ło sztucznie rozdzielone na potrzeby systematycznego wykładu re-
guł sztuki wymowy, okazuje się w pełni zintegrowane w konkret-
nym akcie przemawiania. 

Analizując za pomocą kategorii logicznych istotę, przedmiot 
i cel retoryki, Keckermann powraca za każdym razem do poruszania 
uczuć, które identyfikuje z podstawowym wymiarem jej aktywności 
dyskursywnej, powiązanym z odpowiednio uproszczonym naucza-
niem słuchaczy. Odwołanie do narzędzi logiki pozwala humaniście 
udowodnić tezę stanowiącą jeden z fundamentów jego systemu re-
toryki, która głosi, że „prawdziwa” sztuka wymowy, czyli zakorze-
niona w etyce i mająca solidne oparcie w logice, porusza wyłącznie 
dobre uczucia. Jako sztuka perswazji, wytwórczyni prawdopodob-
nych przekonań i  nieruchoma poruszycielka emocji, apeluje ona 

toris non est in meditanda aut scribenda, sed in habenda oratione et per conse-
quens in orationis formatione, sive inventione, dispositione, exornatione et elo-
quutione. Quae effecta et artis et per artem artificis vocantur in scholis officia 
rhetoris atque oratoris. Quae effecta sive officia nonnulli confundunt cum fine 
artis. Vocatur alias oratio finis internus rhetoricae, quia rhetor seu orator istum 
finem vult intra se assequi et per se. Sicut contra impulsio ad aliquid agendum 
dicitur finis externus, quia hunc finem orator vult extra se assequi in ipso au-
diotore. Sic etiam in architectonica arte finis internus est ipsa domus, quia cir-
ca domum tamquam suam propriam occupationem architectus laborat. Habi-
tatio vero istius domus dicitur finis externus architectonicae artis, quia nempe 
non ad architectum ea spectet, sed ad eum, cui architectus domum parat. Alias 
in logicis finis externus idem est, quod finis ultimus; finis autem internus idem, 
quod finis intermedius, qui ad ultimum dirigitur” (SR, s. 16).
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w zależności od zamierzonego celu do intelektu, woli i afektów, łą-
cząc w sobie piękno wysłowienia ze skutecznością oddziaływania na 
słuchaczy. Antystroficzna relacja intelektualnej logiki i  afektywnej 
(a niekiedy nawet afektowanej) retoryki, oparta z  jednej strony na 
komplementarności i analogii, z drugiej zaś na grze różnic, stano-
wi główny wyznacznik myślenia Keckermanna o sztuce wymowy, jej 
wyraźnie określonych powinnościach i  potencjalnie nieograniczo-
nych możliwościach. 

Blask wymowy  

W liście do młodzieży studiującej sztukę wymowy, pisanym z Gdań-
ska 4 kwietnia 1605 roku, a  zamieszczonym w podręczniku Gym-
nasium logicum (Hanau 1605, Londyn 1606, Hanau 1608), Kecker-
mann przedstawia w  zwięzły sposób główne założenia swej teorii 
retorycznej. Tworząc wyważoną w każdym słowie apologię retory-
ki jako umiejętności oświecającej blaskiem wysłowienia pracę inte-
lektu i całe ludzkie życie, humanista porzuca przynajmniej na chwi-
lę obfitujący w liczne podziały i definicje język logiki: 

Niezwykłą i wyjątkową ozdobą człowieka jest z całą pewnością talent 
i rozsądek. Lecz ważnym i koniecznym blaskiem ich obydwu jest wy-
mowa, dzięki której ludzki umysł roztacza na zewnątrz swe tajemne 
oraz ukryte wewnątrz światło i  oświeca każdą dziedzinę życia prze-
pięknie lśniącymi promieniami. Nikt nie poznałby wspaniałości Słoń-
ca i ciał niebieskich ani by ich nie podziwiał, gdyby nie oświecały one 
promieniami swego najprzyjemniejszego światła zarówno samych sie-
bie, jak i całego tego znajdującego się pod nimi świata. Podobnie nie 
moglibyśmy wystarczająco poznać boskiej doskonałości ludzkiej duszy 
ani jej oszacować, gdyby język i mowa nie odmalowały nam jej obrazu 
i gdyby ten płomyk i światło zapalone w nas przez ową wiekuistą świat- 
łość – tak bowiem duszę człowieka określali wszyscy najmądrzejsi au-
torzy starożytni – nie zajaśniał blaskiem daru słowa i wymowy. Trze-
ba więc uznać za rzecz ustaloną, że są dwa cele wszystkich naszych 
studiów i całego nauczania, do których powinniśmy zmierzać, a mia-
nowicie poznanie wzniosłych rzeczy i wysłowienie tego, co poznane; 
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Grecy nazywają je poznaniem (σύνεσις) i  umiejętnością wyjaśniania 
(δύναμις ἑρμηνευτική)102.

Rozbudowana metaforyka związana ze światłem, blaskiem i jasno-
ścią, zrośnięta w dyskursie filozoficznym z mówieniem o prawdzie, 
mądrości i poznaniu, ulega zgodnie z prawami retorycznej amplifi-
kacji zwielokrotnieniu, dając początek aż trzem podobnym do siebie 
pod wieloma względami obrazom iluminacji z udziałem wymowy, 
Słońca i ciał niebieskich, a także duszy. Retoryka, którą Keckermann 
łączy tu przede wszystkim z  ozdabianiem wypowiedzi za pomo-
cą różnych form wysłowienia (elokucja), okazuje się światłem pro-
mieniującym z ludzkiego umysłu, a figury retoryczne przypomina-
ją świetliste punkty rozjaśniające tekst niejako od wewnątrz. Dzięki 
niej myślenie człowieka nie zamyka się w granicach intelektu ope-
rującego niematerialnymi pojęciami, ale może się ujawnić w postaci 
zmysłowo percypowanej mowy. Wyprowadzając na światło dzienne 
myśli z niedostępnego ukrycia, retoryka rozświetla je za pomocą od-
powiednio wyszukanych form językowych.

Trzy sztuki wyzwolone, przynoszące podstawową znajomość re-
guł posługiwania się słowem dla osiągnięcia zamierzonego celu, a więc 
gramatyka, retoryka i dialektyka, tworzą system dyscyplin współdzia-
łających ze sobą w dziedzinie artykulacji myśli w języku: 

Język zaś, jeśli jest ojczysty, tworzy w nas natura i zwyczaj, jeśli zaś obcy, 
to gramatyka, lecz tworzy tylko w ten sposób, aby był odpowiedni pod 
względem swych sylab i swego użycia. To zaś, by mowa była jasna i wol-
na od dwuznaczności oraz wyrażała myśl ściśle, prawdziwie i  meto-
dycznie, sprawia z kolei logika, która rządzi zarówno samym umysłem, 
jak i mową, ponieważ jest ona obrazem i znakiem rozumu. Skoro jed-
nak w człowieku znajduje się nie tylko umysł i intelekt, lecz także wola 
i uczucie, to mowa nie jest tylko obrazem intelektu, lecz także tłumacz-
ką i zwiastunką woli oraz królową uczuć, która pod każdym względem 
potrafi czy to, jeśli trzeba, pobudzać duszę, czy to przyjemnie i łagodnie 

102 Transkrypcję listu Keckermanna wraz z przekładem i objaśnieniami zamiesz-
czono w Aneksie. 
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prowadzić ją i uspokajać, tak że starożytni nie bez powodu nazywali 
[tę sztukę] poruszającą duszę swadą. 

Gramatyka uczy zasad poprawnego posługiwania się językiem, za-
trzymując się niejako na powierzchni słów, odsuwając na plan dalszy 
kwestie semantyczne. Opis litery, wyizolowanej z kontekstu sylaby 
czy frazy, jest dla niej ważniejszy od analizowania znaczeń. Forma-
lizm gramatyki stoi na straży normy poprawności językowej, czyli 
zgodności danego wyrażenia z powszechnie przyjętym i usankcjo-
nowanym kulturowo zwyczajem mówienia. Natomiast dla logiki 
język stanowi niezbędne (choć wadliwe z powodu wieloznaczno-
ści) narzędzie w analitycznej pracy ludzkiego intelektu, ponieważ 
dostarcza pojęć umożliwiających precyzyjne opisanie i metodycz-
ne uporządkowanie rzeczywistości. Dialektyka jest bowiem sztuką, 
która reguluje złożony i wieloetapowy proces poznania. Aby rozu-
mowanie przebiegało bez większych zakłóceń, logika redukuje ję-
zyk do zestawu kategorii, czyli ogólnych i uschematyzowanych for-
muł, za pomocą których prowadzi ona umysł krok po kroku do 
odkrycia prawdy. Retoryka czyni zupełnie inny użytek z form języ-
kowych. Sytuuje się między gramatyką, skoncentrowaną na opisy-
waniu i klasyfikowaniu wyrażeń, a  logiką, zainteresowaną niemal 
wyłącznie analizowaniem pojęć. Definiując i  wyliczając rozmaite 
figury retoryczne, sztuka wymowy zajmuje się zarówno opisywa-
niem struktury określonych postaci wysłowienia, jak i  uważnym 
śledzeniem wszelkich towarzyszących im zmian i  przesunięć se-
mantycznych. Ozdoby językowe, które przechowuje w sobie reto-
ryka, służą do oddziaływania na wolę i uczucia słuchaczy, powo-
dując w zależności od potrzeb perswazji albo pobudzenie ludzkiej 
duszy, albo jej uspokojenie. 

W trakcie powstawania mowy trzy dyscypliny „trywialne” dopeł-
niają się i harmonijnie ze sobą współpracują, a granice między nimi 
(istotne dla ich teoretyków) ulegają tymczasowemu zawieszeniu: 

Wszystkie te sztuki są konieczne w państwie, z których pierwsza do-
tyczy czystości, druga – prawdy, trzecia – wymowy. Zadaniem gra-
matyka jest bowiem nauczanie przepisów i jakby reguł czystej mowy, 
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dialektyka zaś – odróżnianie prawdziwych wniosków od fałszywych 
i objaśnianie rodzajów argumentacji, dzięki którym można odróżnić 
rzeczy konieczne od prawdopodobnych, trwałe od nietrwałych, nie-
poszlakowane od zepsutych. Lecz retorzy ozdabiają tę prawdę wspa-
nialej, bronią jej silniej, zalecają przyjemniej i sprawiają, że człowiek 
może przewyższyć człowieka w tej samej dziedzinie, w której ludzie 
górują nad pozostałymi istotami ożywionymi, tak że żaden wyna-
lazek ani dzieło człowieka nie wydają się bardziej zadziwiające od 
umiejącej się wysłowić i  wymownej roztropności, czyli roztropnej 
i mądrej wymowy.

Przypomnijmy raz jeszcze – trzy sztuki wyzwolone, trzy różne spo-
soby myślenia o  języku, trzy odmienne przedmioty zainteresowa-
nia: gramatyka – czystość (poprawność) językowa, logika – praw-
da (kryteria prawdziwości), retoryka – wysłowienie (figuratywność). 
Co ciekawe, Keckermann za każdym razem, gdy omawia wszystkie 
trzy dyscypliny wchodzące w skład trivium, umieszcza sztukę wy-
mowy na ostatnim miejscu, traktując ją jako ważny (a  nawet ko-
nieczny) dodatek do gramatyki i dialektyki. Retoryka przyozdabia 
prawdę, którą wcześniej odkryła logika, co jeszcze bardziej zbliża 
obie te umiejętności do siebie. Dzięki regułom wymowy człowiek 
może doskonalić przyrodzoną sobie umiejętność mówienia, czy-
niąc ją dziedziną twórczej aktywności artystycznej, budzącej podziw 
wielu ludzi. łącząc wymowę z  mądrością (a  tym samym mądrość 
z wymową), Keckermann nawiązuje wprost do Platońsko-Arystote-
lesowskiego modelu retoryki filozoficznej (dialektycznej), pozosta-
jącej nieustannie pod kontrolą dialektyki (filozofii). Blask wymowy 
może zajaśnieć bowiem w pełni tylko dzięki prawdzie logiki. 





rozdział 2
Inwencja retoryczna     

inventio est excogitatio rerum verarum aut veri 
similium, quae causam probabilem reddant. 

Inwencja jest wynalezieniem rzeczy prawdziwych 
bądź prawdopodobnych, które czynią sprawę wiarygodną. 

 Cyceron, De inventione I.7.9

facultas orandi consummatur natura,  
arte, exercitatione.

Umiejętność przemawiania osiąga się dzięki  
naturze, sztuce i ćwiczeniu.

Kwintylian, Institutio oratoria III.5.1

Inwencja oznacza w retoryce1, mówiąc najogólniej i w dość dużym 
uproszczeniu, umiejętność wynajdywania argumentów. Słowo, które 
dało jej początek (inventio), pozostaje na gruncie teorii wymowy da-
lekie od konotacji nasuwających skojarzenia z wyzwoloną od wszel-
kich regulacji danej sztuki pomysłowością i odkrywaniem czegoś po 
raz pierwszy, co stanie się u początków XIX wieku ważnym elemen-
tem romantycznego mitu oryginalności (ożywiało go, godne umysłu 
i wyobraźni geniusza, dążenie do stworzenia wyraźnego idiomu sty-
listycznego, wynalezienia nowego, prywatnego języka). Tymczasem 
w ramach modelu twórczości, który obowiązywał powszechnie we 
wczesnonowożytnej Europie, kształtowanego przez postulat szero-
ko pojmowanej imitacji i emulacji, istota retorycznej inwencji leżała 
w wynajdywaniu rzeczy przydatnych w konstruowaniu przekonują-
cej argumentacji w tak zwanych „miejscach wspólnych” (toposach). 
Zamiast inwencyjnej swobody w  niespokojnym zadawaniu pytań 

1 Por. M. Kienpointner, inventio, hasło w: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, 
Bd. 4, Hrsg. G. Ueding, kol. 561–587. 
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i wytrwałym poszukiwaniu nowych rozwiązań odnajdujemy okreś- 
lony już wcześniej schemat działania, a zamiast niezwykłego odkry-
cia natrafiamy na gotowe zawczasu szablony odpowiedzi. Jednak to 
wyłącznie od talentu i pomysłowości mówcy zależy, w jaki sposób 
opracuje na nowo wynaleziony materiał, wykroi z niego poszczegól-
ne argumenty, pozszywa je ze sobą nicią głównego toku rozumowa-
nia, a wreszcie przyozdobi wymyślnymi wzorami i figurami. Dopie-
ro wówczas tkanina (tekst) mowy, utworzona z odnalezionych pod 
ręką włókien (toposów), ujawni błyskotliwość umysłu oratora i jego 
zręczność w opanowaniu reguł artystycznego rzemiosła. 

Na etapie inwencji (a także dyspozycji) mówca opracowuje kon-
cepcyjnie tekst wystąpienia, ustala jego temat i  wynajduje odpo-
wiednie argumenty. Przynajmniej teoretycznie rzeczy (pojęcia, idee, 
przykłady, dowody wspierające przyjętą tezę) wyprzedzają tutaj sło-
wa, o ile tylko jesteśmy w stanie wyobrazić sobie myśl obywającą się 
zupełnie bez języka. Inwencyjny namysł to czas intensywnego od-
krywania, regenerowania i zwielokrotniania znaczeń2. Umiejętność 
wynajdywania prawdopodobnych argumentów nie była jednak wy-
łączną własnością retoryki. Dzieliła ją ona z poetyką i dialektyką, co 
powodowało, że pojęcie inwencji rozciągano na sztukę obmyślania 
dowodów (retoryka i logika), ale także kierowania trudno uchwyt-
ną abstrakcyjnie pracą wyobraźni (poetyka)3. Wraz z  początkiem 
humanizmu rozpoczęła się trwająca przez wiele dekad XVI stulecia 
dyskusja nad wyraźnym rozgraniczeniem kompetencji dwóch dys-
cyplin odwołujących się w swej praktyce tworzenia argumentacji do 
inwencji. Problem określenia jej statusu na gruncie retoryki i dialek-
tyki pojawił się już w traktacie Lorenza Valli Uporządkowanie dialek-
tyki i filozofii (Repastinatio dialecticae et philosophiae, 1439)4, w któ-

2 Por. R. Copeland, Rhetoric, Hermeneutics, and Translation in the Middle Ages. 
Academic Traditions and Vernacular Texts, Cambridge 2001, rozdz. 6 From Ani-
quity to the Middle Ages II: Rhetorical Invention as Hermeneutical Performance, 
s. 151–178. 

3 Por. U. Langer, Invention, w: The Cambridge History of Literary Criticism, Vol. 3: 
Renaissance, ed. G. P. Norton, Cambridge 1999, s. 136–144. 

4 M. Cogan, Rodolphus Agricola and the Semantic Revolutions of the History of In-
vention, „Rhetorica” 1984, Vol. 2, No. 2, s. 163–194; P. Mack, Renaissance Argu-
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rym włoski humanista usiłował przeprowadzić reorganizację sztuk 
wchodzących w skład średniowiecznego systemu trivium przez do-
wartościowanie znaczenia gramatyki i retoryki dla studiów zwanych 
coraz częściej „bliższymi człowiekowi” (humaniora). 

Równie innowacyjną propozycję redefinicji dyscyplin zwią-
zanych z konkretnym użyciem języka przedstawił Rudolf Agricola 
z Fryzji, wykładowca literatury greckiej w Uniwersytecie w Heidel-
bergu, w podręczniku logiki O inwencji dialektycznej (De inventio-
ne dialectica, 1479)5, cieszącym się dużym i niesłabnącym przez całe 
XVI stulecie zainteresowaniem humanistów. Pojawiła się w nim po 
raz pierwszy tak wyraźnie wyrażona myśl o ograniczeniu pojęcia in-
wencji tylko do dialektyki: 

Orationem omnem initio diximus in id paratam esse, ut animi sui par-
ticipem quisque faceret alium. Tria ergo constat in omni oratione esse 
oportere: eum, qui dicat, eum, qui audit et rem, de qua habetur ora-
tio, tresque proinde in dicendo observationes, ut percipi possit, quid 
sibi velit, qui dicit, ut cupide audiat, cui dicitur, ut probabile sit habe-
aturque fides ei, quod dicitur. Primum grammatice docet, quae emen-
date et aperte loquendi viam tradit. Proximum rhetorice, quae orna-
tum orationis cultumque et omnes capiendarum aurium illecebras 
invenit. Quod reliquum igitur est, videbitur sibi dialectice vendicare, 
probabiliter dicere de qualibet re, quae deducitur in orationem. Itaque 

ment. Valla and Agricola in the Traditions of Rhetoric and Dialectic, Leiden 1993, 
szczególnie rozdz. 5 Grammar, Rhetoric and Dialectic in “Repastinatio”, s. 96– 
–116. Por. także: L. Nauta, In Defense of Common Sense. Lorenzo Valla’s Humanist 
Critique of Scholastic Philosophy, Part 3: Toward a Humanist Dialectic, Cambridge, 
MA 2009, s. 211–268, oraz M. Spranzi, The Art of Dialectic between Dialogue and 
Rhetoric. The Aristotelian Tradition, Amsterdam 2011, rozdz. 4 The New Humanist 
Dialectic and Rhetoric: Rudolph Agricola on Invention and Probability, s. 65–98. 

5 Bartłomiej Keckermann doskonale znał i cenił ten traktat Agricoli za wykład 
topiki dialektycznej, jednak zarzucał humaniście zbyt duże przywiązanie do ka-
tegorii retorycznych, niepozwalające na przejrzyste odseparowanie od siebie 
obu dziedzin ludzkiej aktywności intelektualnej. Błąd ten wziął się jego zda-
niem z niewłaściwego wyboru przewodnika w podejmowanym przez Agrico-
lę dziele uporządkowania obu dyscyplin – bliższego retoryce Cycerona zamiast 
skoncentrowanego na dialektyce Arystotelesa. Por. W. Ryczek, „Divina magistra 
logica”. Bartłomiej Keckermann jako historyk logiki, „Odrodzenie i Reformacja 
w Polsce” 2011, t. 55, s. 177–178. 
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quaecumquae ad inventionem pertinebunt, huius (si verum fateri vo-
lumus) erunt negotii6.

Powiedzieliśmy na początku7, że każda mowa jest przygotowana w tym 
celu, aby ktoś mógł uczynić kogoś innego wspólnikiem swego umysłu. 
Wiadomo zaś, że w każdej mowie powinny znaleźć się trzy rzeczy: ten, 
kto mówi; ten, który słucha; i rzecz, której dotyczy mowa, i dlatego po-
winno się mieć wzgląd na trzy rzeczy: aby można było zrozumieć to, 
co ma na myśli ten, który mówi; aby chętnie słuchał ten, do którego się 
mówi; aby było prawdopodobne i można było dać wiarę temu, o czym 
się mówi. Pierwszej rzeczy uczy gramatyka, która podaje zasadę mó-
wienia w sposób poprawny i jasny. Drugiej retoryka, która wynajduje 
ozdoby i ornamenty mowy i wszelkie przynęty służące zdobywaniu po-
słuchu. Wydaje się więc, że to, co pozostaje, przypisuje sobie dialekty-
ka – mówić o dowolnej rzeczy, którą wprowadza się do mowy w sposób 
prawdopodobny. Cokolwiek zatem będzie należało do inwencji (jeśli 
chcemy powiedzieć prawdę) będzie jej sprawą.

Agricola, nawiązując w czytelny sposób już w tytule traktatu do mło-
dzieńczego dzieła Cycerona O  inwencji (De inventione)8, wskazuje 
na istotę wszelkich praktyk dyskursywnych9 podejmowanych przez 
człowieka, które biorą się z pragnienia dzielenia się własnymi prze-
myśleniami z innymi. Przez wypowiedź otwiera on swój umysł (du-

6 Rodolphus Agricola Phrisius, De inventione dialectica libri tres cum scholiis Io-
annis Matthaei Phrissemii, Parisiis: apud viduam Claudii Chevalonii 1538, k. 84. 

7 „Oratio quaecumque de re quaque instituitur omnisque adeo sermo quo cogi-
tata mentis nostrae proferimus, id agere hocque primum et proprium habere 
videtur officium, ut doceat aliquid eum, qui audit. Cuius rei quod certius quis 
propiusque capiat indicium, quam quod soli omnium animantium homini, ut 
rationis doctrinaeque capaci, parens ille et autor rerum Deus, loquendi atque 
orationis indulserit munus? Quod si est signum rerum, quas is qui dicit animo 
complectitur oratio, liquet hoc esse proprium opus ipsius, ut ostendat id atque 
explicet, cui significando destinatur”, ibidem, k. 1. 

8 P. Mack, Renaissance Argument. Valla and Agricola in the Traditions of Rhetoric 
and Dialectic, rozdz. 8 Dialectical Invention, s. 168–189. 

9 Aby uniknąć jakichkolwiek niejasności i  nieporozumień terminologicznych, 
pragnę zaznaczyć, że pojęcia „dyskurs” używam w odniesieniu do szeroko ro-
zumianej wypowiedzi, mowy czy tekstu wystąpienia jako ostatecznego efektu 
pracy mówcy. Dyskurs oznacza więc dla mnie myśl uzewnętrznioną w rozma-
ity sposób w języku, a retoryka – ogólną sztukę jego konstruowania. 
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szę), chcąc w ten sposób choćby przez krótką chwilę uczynić osobę, 
do której mówi, współuczestnikiem i towarzyszem swych uzewnętrz-
nionych dzięki słowu myśli. Trzy elementy sytuacji komunikacyjnej 
(mówiący, słuchacz i wreszcie rzecz, której dotyczy mowa), jakie na-
stępnie wymienia za Arystotelesem humanista z  Fryzji10, potwier-
dzają dodatkowo dialogiczny (dialektyczny w  źródłowym sensie) 
charakter wszelkiej aktywności językowej człowieka, który zawsze 
kieruje swe słowa do rzeczywistego bądź wyimaginowanego adresa-
ta. Potrzeba mówienia wobec kogoś pozostaje do pewnego stopnia 
pochodną dialogiczności myślenia, z czego znakomicie zdawali so-
bie sprawę Platon i Arystoteles. Na podstawie wymienionych powy-
żej elementów Agricola wyprowadza i ustanawia porządek dyscyplin 
w obrębie trivium, przyporządkowując jednoznacznie każdej z nich 
poszczególne rzeczy składające się na akt przemawiania. Retoryka 
w tym ujęciu pozostaje skoncentrowana wyłącznie wokół słuchacza, 
o którego życzliwość i przychylność musi nieustannie zabiegać, ucie-
kając się do różnego rodzaju figur retorycznych. Określając jej pod-
stawową funkcję, Agricola posługuje się pojęciem inwencji, lecz uży-
tym celowo w charakterystycznie zmienionym kontekście. Przenosi 
je bowiem ze sztuki wynajdywania argumentów, z którą pozostawa-
ło ono naturalnie zrośnięte, na umiejętność tworzenia rozmaitych 
ozdób językowych, zawężając tym samym retorykę do elokucji zwią-

10 W  liście do Jakuba Barbiriana, znanym pod tutyłem De formando studio, 
omawiając studia nad wymową, Agricola podkreśla troskę o  właściwe rozpla-
nowanie mowy (przyrównanej tutaj do ludzkiego ciała), a  dopiero poźniej jej 
przyozdobienie: „Postremo, ut hunc locum concludam, quicquid eris scripturus, 
des operam, ut quam purissime id recte tantum Latineque inter initia eloquaris. 
Ornate dicendi posterior erit cura, quod contingere certe, nisi sana et integra sit ora-
tio, non potest. Evenit enim eloquentiae, quod corpori, in quo si non omnia mem-
bra sint suo quodque loco disposita, si sint a recto habitu detorta, si magnitudinis 
suae modum egressa, frustra illi circumdederis ornatum. Pugnabit enim cum or-
namentis suis corpus et illustriorem deformitatem eius decor externus faciet illi 
comparatus”, cyt. za: Rodolphus Agricola, De formando studio, epistola ad Iaco-
bum Barbirianum, Parisiis 1550, k. 5. Por. E. Kooiman, The Letters of Rodolphus 
Agricola to Jacobus Barbirianus, w: Rodolphus Agricola Phrisius (1444–1485).  
Proceedings of the International Conference at the University of Groningen, 28– 
–30 October 1985, eds. F. Akkerman, A. J. Vanderjagt, Leiden 1988, s. 136–146; R. Agri-
cola, Letters, ed. and transl. with notes A. van der Laan, F. Akkerman, Leiden 2002. 
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zanej z upiększaniem mowy z myślą o przykuciu i zatrzymaniu na 
dłużej uwagi słuchacza. Humanista osiąga w ten sposób dwie rzeczy – 
odcina sztukę wymowy od inwencji rozumianej jako koncepcyjne 
opracowanie wystąpienia, a jednocześnie oczyszcza i przygotowuje 
pole dla dialektyki, która nabywa prawa do wyłącznego użytkowania 
spornej umiejętności (inwencja topiczna, logiczna). Inwencja reto-
ryczna uzyskuje tym samym nową formułę – jest sztuką wynajdywa-
nia figur słów i myśli w celu ozdabiania mowy (inwencja elokucyjna).

Idee Agricoli odżyły w połowie XVI wieku za sprawą Piotra Ra-
musa, który podjął na nowo próbę uporządkowania tradycyjnych 
dyscyplin tworzących trivium. Podobnie jak w  przypadku Fryzyj-
czyka, również dla francuskiego humanisty kluczowe znaczenie 
miało wyraźne oddzielenie od siebie kompetencji retoryki i dialek-
tyki. Urzeczywistnienie tego szeroko zakrojonego programu zrefor-
mowania systemu edukacji humanistycznej miało zależeć od wcześ-
niejszego przeprowadzenia precyzyjnych i  klarownych dystynkcji 
w obrębie poszczególnych sztuk związanych z umiejętnościami po-
sługiwania się słowem: 

Duae sunt universae et generales homini dotes a natura tributae: ra-
tio et oratio, illius doctrina dialectica est, huius grammatica et rheto-
rica. Dialectica igitur generales humanae rationis vires in cogitandis et 
disponendis rebus persequatur, grammatica orationis puritatem in ety-
mologia, syntaxi et prosodia ad recte loquendum, in ortographia etiam 
ad recte scribendum interpretetur, rhetorica orationis ornamentum 
tum in tropis et figuris, tum in actionis dignitate demonstret. Ab his 
deinde generalibus et universis velut instrumentis aliae artes sunt effec-
tae, arithmetica in numeris, geometria in lineamentis aliaeque in rebus 
aliis, quae si distinctae propriis finibus et conclusae fuerint. Certe quod 
grammatica suo iure docebit, rhetorica non confundet, quod utraque 
perspicue descripserit, dialectica non attinget; usus earum coniunge-
tur, ut eadem sit oratio, quae et pure et ornate et sapienter et loquatur et 
dicat et sentiat, praecepta tamen pure loquendi et ornate dicendi et sa-
pienter sentiendi distinguentur neque confundentur11. 

11 Arguments in Rhetoric against Quintilian. Translation and Text of Peter Ramus’s 
“Rhetoricae Distinctiones in Quintilianum”, transl. C. Newlands, ed. J. J. Murphy, 
Dekalb 1986, s. 169–170. 



89INWENCJA RETORYCZNA     

Dwa są powszechne i ogólne dary przydzielone człowiekowi przez na-
turę: rozum i  mowa; nauką o  tym pierwszym darze jest dialektyka, 
o tym drugim – gramatyka i retoryka. Dialektyka więc zajmuje się ogól-
nymi władzami ludzkiego rozumu w obmyślaniu i porządkowaniu rze-
czy, gramatyka tłumaczy czystość mowy za pomocą etymologii, składni 
i prozodii w celu poprawnego mówienia, a także ortografii w celu po-
prawnego pisania, retoryka przedstawia przyozdobienie mowy w tro-
pach i figurach, a także w dostojeństwie wygłoszenia. Następnie dzięki 
tym jakby ogólnym i powszechnym narzędziom powstały inne sztuki, 
arytmetyka dotycząca liczb, geometria dotycząca kształtów, oraz inne 
zajmujące się innymi rzeczami, jeśli tylko da się je określić i odróżnić 
pod względem właściwych im celów. Bez wątpienia tego, czego będzie 
nauczać na mocy swych przepisów gramatyka, nie powinna mieszać 
retoryka, tego zaś, co obie przejrzyście opiszą, nie powinna poruszać 
dialektyka. Powinno się je łączyć w praktyce, aby ta sama mowa była 
powiedziana, wygłoszona i pomyślana poprawnie, ozdobnie i mądrze, 
lecz powinno się rozróżniać, a nie mieszać przepisy poprawnego mó-
wienia, ozdobnego przemawiania i mądrego rozumowania.

W traktacie wymierzonym w niekwestionowany dla wielu humani-
stów autorytet Kwintyliana na gruncie teorii wymowy Ramus powta-
rza ze znacznie większą stanowczością i determinacją gest Agricoli 
(miał to być gest fundacyjny nowej tradycji myślenia), redefiniując 
każdą z dyscyplin wchodzących w skład sztuk „trywialnych” i wyty-
czając między nimi wyraźne granice. Już w tym skrótowym przed-
stawieniu retoryki pozostaje ona ograniczona do elokucji i pronun-
cjacji, a  jej główną domeną staje się ozdabianie mowy za pomocą 
rozlicznych figur słów i myśli, a także operowania głosem i gestem 
w trakcie wygłoszenia oracji. Jak można się łatwo domyślić, inwen-
cja i dyspozycja zostały przeniesione do kierującej działaniem ludz-
kiego intelektu dialektyki, służącej przede wszystkim odkrywaniu 
niewzruszonej prawdy. 

Uzasadnienie nowego porządku dyscyplin, jakie przedstawia 
Ramus, różni się jednak zasadniczo od argumentacji Agricoli. Oba 
wywody rozpoczynają się wprawdzie od rozpoznania i stwierdzenia 
ogólnego faktu, który dotyczy konieczności posługiwania się przez 
człowieka językiem w celu komunikowania własnych myśli i prze-
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żyć. Lecz w tym miejscu drogi myślenia obu humanistów się rozcho-
dzą. Rozumowanie Agricoli ma od samego początku charakter ściśle 
różnicujący (trzy elementy sytuacji komunikacyjnej, trzy dyscypliny, 
trzy sposoby działania). Tymczasem Ramus wskazuje na zasadniczą 
dla praktyki mówienia integrację na poziomie dyskursu (mowa jest 
jedna) i współdziałanie ze sobą wszystkich trzech dyscyplin w prak-
tyce jego wytwarzania. Można powiedzieć, że poszczególne sztuki 
regulują trzy wymiary wypowiedzi językowej rozpatrywane we wza-
jemnej izolacji – poprawność (gramatyka: norma językowa), ozdob-
ność (retoryka: figuratywność) i  wreszcie prawdopodobieństwo 
(dialektyka: kryteria prawdziwości sądu). 

Retoryka aplikacji  

Przedstawiam w zarysie te dwie zbliżone do siebie koncepcje rekon-
figuracji systemu trivium, aby ukazać tło dla poglądów Bartłomieja 
Keckermanna na temat retorycznej inwencji. Gdańszczanin znał je 
bowiem doskonale, a one nie pozostały bez wpływu na myślenie hu-
manisty o pierwszej fazie opracowania mowy. Polemizował z nimi 
w  wielu miejscach systemu retoryki, upominając się o  zapewnie-
nie jej, choćby ograniczonego, dostępu do umiejętności wynajdy-
wania argumentów w postaci rozbudowanej topiki (nauki o korzy-
staniu z  „miejsc wspólnych”). Retoryka ogólna obejmuje zarówno 
materię mowy, jak i  sposób jej opracowania12. Sekwencja szczegó-
łowych rozróżnień pozwala Keckermannowi na określenie inwencji 
jako pierwszego etapu w starannym obmyśleniu struktury wypowie-
dzi. łączy się ona z  umiejętnością konstruowania różnego rodza-
ju argumentów służących wyjaśnieniu, dowodzeniu czy powiększe-

12 „Ex fine ergo isto interno, videlicet oratione rhetorica dividitur in partem gene-
ralem et specialem. Generalis pars rhetoricae est, quae docet de oratione in ge-
nere. Et haec pars tractat vel de materia orationis, vel de modo, quo oratio de 
aliqua materia, seu themate instituenda est. Thema orationis est propositum, 
seu materia aliqua, de qua oratio institui debet” (SR, s. 17).
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niu tematu13. W ogólnych rozważaniach humanisty nad tą dziedziną 
wymowy na plan pierwszy wysuwają się dwie rzeczy. Po pierwsze, 
niezwykle rzadko posługuje się on określeniem „inwencja”, zastrze-
żonym – jak sądzę – także i w jego przekonaniu dla dialektyki, pre-
ferując w tym miejscu bardziej neutralne pojęcie opracowania (trac-
tatio). A po drugie, niemal na każdym kroku wskazuje w wykładzie 
reguł inwencji retorycznej na uzależnienie retoryki od dialektyki. 
Z  niej powinna ona bowiem czerpać gotowe i  sprawdzone sposo-
by argumentacji. 

W mówieniu o tworzeniu tekstu wystąpienia Keckermann się-
ga do języka Arystotelesa, który wyróżnił dwa komponenty (materię 
i formę) składające się na każdą bez wyjątku rzecz:

Sicut in omnibus rebus solemus respicere ad materiam et ad formam, 
sive ad rem ipsam et ad modum rei, ita quoque in oratione instituen-
da seu formanda, prima cogitatio esse debet de his duobus, nempe de 
materia orationis et de forma, seu modo istam materiam tractandi. Iam 
sicut in omnibus artibus forma feliciter in materiam induci non po-
test, nisi prius artifex perpendat, an ista materia apta sit ad formam re-
cipiendam, nec ne exempli gratia, aurifaber, antequam formam annuli 
vel poculi introducat in aurum, primo omnium considerat qualitatem 
et conditionem auri, sic statuarius antequam pulchram statuam efficiat, 
ante omnia cogitat, an lignum istud quod habet, sit satis siccum aut 
aliis qualitatibus praeditum atque ita instructum, ut ex eo formosa sta-
tua fieri possit (SR, s. 17–18). 

Jak we wszelkich rzeczach mamy zwyczaj zwracać uwagę na mate-
rię i  formę, czyli na samą rzecz i postać rzeczy, tak również w przy-
padku tworzenia, czyli formowania mowy, trzeba najpierw pomyśleć 
o  tych dwóch rzeczach, a mianowicie o materii i  formie mowy, czyli 

13 „Et sic de consideratione materiae, seu thematis, de quo sermo instituendus est, 
sequitur modus instituendae orationis, sive sermonis. Orationis constitutio est 
vel prima, vel orta a prima, sive, quod idem est, constituitur oratio vel forman-
do, vel habendo. Constitutio orationis prima est, qua oratio, vel in mente tan-
tum, vel in mente et scripto simul formatur. Et haec est vel prima etiam, vel orta 
a prima. Prima formatio, seu structura orationis dicitur tractatio, sive inventio. 
Et haec est vel explicantium argumentorum, vel probantium, vel denique am-
plificantium” (SR, s. 19).



92 ROZDZIAł 2

sposobie opracowania tej materii. Jak bowiem w każdej sztuce nie moż-
na pomyślnie wprowadzić formę w materię, zanim wcześniej autor nie 
rozważy, czy ta materia będzie odpowiednia dla przyjęcia formy, na 
przykład złotnik nie nada materii złota formy pierścienia czy pucha-
ru, zanim najpierw nie rozważy jakości i  stanu złota; podobnie rzeź-
biarz zanim wykona piękny posąg, rozważa przede wszystkim, czy to 
drewno, które posiada, jest wystarczająco wysuszone czy wyposażone 
w inne zalety i tak obrobione, aby mógł powstać z niego piękny posąg. 

Mowa stanowi pojęciowo-językowy twór oratora, a więc rzemieśl-
nika biegłego w sztuce retorycznej, dlatego możemy w niej wyróż-
nić aspekt materialny i formalny. Wstępny proces obmyślania tekstu 
wystąpienia, znany tradycyjnie pod nazwą inwencji, zakłada kry-
tyczny namysł nad rzeczami (pojęciami, ideami – i jak zobaczymy – 
„miejscami wspólnymi”, w których ukrywają się argumenty)14, a tak-
że sposobem ich opracowania. W  tej dość schematycznej strategii 
heurystycznej Keckermann wskazuje na konieczność wynajdywa-
nia rzeczy zawierających w sobie coś nieoczywistego, a nawet zadzi-
wiającego15, co przydaje mowie wdzięku, a także ułatwia pozyskanie 
życzliwości i przychylności słuchaczy. 

Co ciekawe, od umiejętności wynajdywania i gromadzenia ma-
terii mowy ważniejszą funkcję pełni tutaj ocena jakości posiadane-
go materiału z uwagi na jego zdolność do przyjęcia określonej formy. 
Z  pomocą w  tym wartościowaniu przychodzi mówcy niezawodna 
logika, sztuka krytycznego osądu (iudicium) danej rzeczy w świetle 
jednoznacznych kategorii: 

14 Por. M. C. Leff, The Topics of Argumentative Invention in Latin Rhetorical Theory 
from Cicero to Boethius, „Rhetorica” 1983, Vol. 1, No. 1, s. 23–44. 

15 „Inventio orationis non debet esse nimis obvia et vulgata, sed talis, quae habe-
at aliquid admiratonis. Imprimis cavendum est ei, qui orationem format, ne ni-
mis vulgata et obvia atque protrita auditoribus proponat, si enim id faciat, peri-
bit omnis gratia orationis, neque sibi conciliabit auditorum vel attentionem, vel 
etiam benevolentiam, nec eriget ipsorum animos sed potius taedium iis et nau-
seam movebit, quam ut stimulus in eorum cordibus relinquat […]. Si velis pul-
chram et iucundam orationem habere necesse est, tales res invenias, quae sint 
rarae et arduae, quaeve non cuius inter auditores poterant in mentem venire;  
talia enim admirationem concitant” (SR, s. 19). 
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Neque enim ex omni ligno sit Mercurius, ut proverbio dicitur, ita quo-
que orator primam cogitationem suscipit de materia et themate oratio-
nis suae et ex arte logica considerat tacite secum istius thematis natu-
ram, an nempe possit recipere formas rhetoricas, id est amplificationes, 
exaggerationes et varias exornationes atque adeo an possit populari-
ter tractari ad movenda auditorum corda. Et sic etiam fieri videmus in 
medicina, ubi antequam formas suas medicas, seu remedia praescri-
bit et ordinat medicus, prius considerat temperamentum aegri et se-
cundum illud temperamentum totam suam curam instituit. Idem faciat 
orator, tamquam aliquis cordium humanorum medicus et certo statuat 
primum exercendae suae artis principium, unde reliqua pendent et in 
quod resolvuntur, esse thema, de quo oratio aliqua formanda et haben-
da est […] (SR, s. 18).

Nie z każdego bowiem drzewa powstanie Merkury, jak powiada przy-
słowie; tak również mówca podejmuje pierwszy namysł nad materią 
i tematem swej mowy i na podstawie sztuki logiki rozważa w milczeniu 
w  sobie naturę tego tematu, czy może mianowicie zastosować formy 
retoryczne, to jest powiększenia, pomnożenia i różne ozdoby, a także 
czy może mówić zwyczajnie w celu poruszenia serc słuchaczy. Widzi-
my bowiem, że tak dzieje się w medycynie, w której lekarz zanim prze-
pisze i zaleci swe formy medyczne, czyli lekarstwa, wcześniej rozważa 
temperament chorego i rozpoczyna całe swe leczenie według tego tem-
peramentu. Podobnie czyni mówca, jak gdyby jakiś lekarz serc ludz-
kich, i  zapewne postanawia najpierw, że początkiem praktykowania 
jego sztuki, od którego zależą wszystkie pozostałe rzeczy i ze względu 
na który są wyjaśniane, jest temat, na podstawie którego trzeba stwo-
rzyć i wygłosić jakąś mowę […].

Abstrakcyjne pojęcia domagają się konkretyzacji i  rozwinięcia na 
gruncie sztuki wymowy. Materii oratorskiego wystąpienia odpowia-
dają formy retoryczne, ogólne i  do pewnego stopnia uniwersalne 
sposoby konstruowania dyskursu (amplifikacja, egzageracja oraz or-
namentalizacja mowy za pomocą tropów i figur wysłowienia), regu-
lowane określonymi przepisami. Logika pozwala rozpoznać temat, 
to znaczy ustalić na podstawie kategorii logicznych, czy jest na przy-
kład prosty czy złożony; czy odnosi się bezpośrednio do substancji 
(podmiotu orzekania, predykacji) czy przypadłości (jak chociażby 
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w przypadku okoliczności związanych z miejscem i czasem). Umoż-
liwia ona ponadto dostosowanie odpowiednich środków retorycz-
nych do zamierzonego celu perswazji. Figura mówcy jako lekarza 
serc ludzkich stanowi ważny element w myśleniu o  sztuce wymo-
wy jako umiejętności ograniczonej w  dużej mierze do poruszania 
słuchaczy. Retoryka przypomina tym samym swoistą medycynę du-
szy, obejmującą niezbędną znajomość jej anatomii (teoria afektów 
opracowana przez Arystotelesa), jak i  rozmaitych sposobów lecze-
nia (terapia za pomocą dwóch głównych form retorycznych: ampli-
fikacji i figuratywności), uwzględniających między innymi „tempe-
rament” chorego. 

W  wykładzie reguł inwencji Keckermann zmaga się niemal 
przez cały czas ze swoistym toposem humanistycznego dyskursu 
związanego z  ogólnie pojętą teorią retoryki, który zadomowił się 
w  niej na stałe od czasów Valli i  Agricoli. Tym „miejscem wspól-
nym”, tak bardzo zajmującym renesansowych humanistów i  intry-
gującym współczesnych historyków sztuki wymowy, była oczywiście 
obustronna relacja między dialektyką a retoryką w systemie dyscy-
plin „trywialnych”, pełna wewnętrznych napięć i niespójności. I cho-
ciaż dominującą (i  zwycięską pod koniec XVIII wieku) tendencją 
okazało się ograniczenie doktryny retorycznej do nauki o figuratyw-
ności, to w czasie, gdy gdański humanista przystępował do prowa-
dzenia wykładów z retoryki, cała sprawa wydawała się znów otwarta. 
Kwestia ta łączyła się również w systemie filozoficznym gdańskiego 
humanisty z projektem uporządkowania wszystkich dyscyplin ludz-
kiego poznania (teoretycznych, jak i praktycznych) spod znaku sys-
tema systematum, a  także programem reformy nauczania filozofii 
w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku: 

Hoc loco necessarium fuerit duas quaestiones breviter excussisse, qua-
rum prior est: an logica prius docenda et discenda sit rhetorica, alte-
ra est: an explicatio, probatio atque adeo etiam amplificatio, quae est in 
arte oratoria, sit logicae solius propria. Quod ad priorem quaestionem 
attinet, respondemus neccessario prius esse tradendam et discendam 
logicam, quam rhetoricam, nec posse quemquam feliciter in rhetori-
cis proficere, aut orationem ullam recte formare, nisi prius sit in logicis 
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eruditus. Idque probamus hoc argumento: cuius artis finis et obiectum 
prius est, illa etiam prius tradi et disci debent. At logicae finis et obie-
ctum logicae prior est fine et obiecto rhetoricae, ergo et caetera. Maior 
est certa, nam fine et obiecto artes et consistuuntur et ad invicem ordi-
nantur. Minorem probamus, quia mens sive notitia prior est voluntate 
et affectu et nihil est in voluntate, quod non prius fuerit in mente. Iam 
autem obiectum logicae est mens, seu cogitatio. Finis autem est men-
tis, seu cogitationis directio. Rhetoricae artis finis primarius est volun-
tas et affectus. Finis artis est concitatio, sive impulsio voluntatis et af-
fectuum (SR, s. 21). 

W tym miejscu koniecznie trzeba było pokrótce omówić dwie kwestie, 
z  których pierwsza jest następująca: czy logiki powinno się nauczać 
i  uczyć wcześniej niż retoryki, druga zaś: czy wyjaśnianie, dowodze-
nie, a nawet powiększanie, które należy do sztuki wymowy, właściwe 
jest tylko logice. Co się tyczy pierwszej kwestii, to odpowiadamy, że 
logiki powinno się koniecznie nauczać i  uczyć wcześniej niż retory-
ki; nikt nie może pomyślnie robić postępów w retoryce ani prawidłowo 
stworzyć żadnej mowy, jeśli wcześniej nie będzie wykształcony w logi-
ce. Dowodzimy tego takim argumentem: sztuki, której cel i przedmiot 
jest wcześniejszy, powinno się także nauczać i uczyć wcześniej. Cel lo-
giki i przedmiot logiki jest wcześniejszy od celu i przedmiotu retory-
ki, a zatem i tak dalej. Przesłanka większa jest oczywista, albowiem na 
podstawie celu i przedmiotu określa się sztuki i porządkuje się je w sto-
sunku do siebie nawzajem. Mniejszą przesłankę dowodzimy, ponieważ 
umysł, czyli wiedza, jest wcześniejszy niż wola i uczucie, a nie ma ni-
czego w woli, czego wcześniej nie byłoby w umyśle. Przedmiotem logi-
ki jest więc umysł, czyli myślenie. Celem zaś jest kierowanie umysłem, 
czyli myśleniem. Pierwszorzędnym celem sztuki retorycznej jest wola 
i uczucie. Celem sztuki jest poruszenie, czyli pobudzenie woli i uczuć.

Nieco abstrakcyjny dylemat renesansowych teoretyków wymowy 
dotyczący statusu inwencji retorycznej Keckermann przekłada na 
problem całkiem praktyczny – której z dwóch sztuk słowa (retory-
ki czy logiki) powinno się wcześniej nauczać? Aby zdać sobie sprawę 
z kontrowersyjnego charakteru propozycji zgłoszonej przez humani-
stę, trzeba przypomnieć, że nauka dialektyki stanowiła zwieńczenie 
kształcenia na poziomie trivium. Znajomość poprawnego (gramaty-
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ka) i ozdobnego (retoryka) posługiwania się językiem była w trak-
cie edukacji poszerzana i uzupełniana wiedzą na temat rozmaitych 
sposobów rozumowania (sylogistyka) i  konstruowania prawdopo-
dobnych argumentów. Składające się na ów system nauczania dyscy-
pliny porządkowano tradycyjnie na podstawie wzrastającego stop-
nia komplikacji każdej z nich. Keckermann całkowicie odwraca ten 
porządek, nie tylko wysuwając na plan pierwszy najtrudniejszą ze 
sztuk, ale uzależniając od jej wcześniejszego poznania naukę reto-
ryki. Myślenie i pozostająca jego dyskursywnym odbiciem filozofia 
humanisty z Gdańska ma wyraźny charakter logocentryczny, skupia 
się wokół logiki i czyni ją Archimedesowym punktem dla wszelkich 
operacji spekulatywnych. Teza o  pierwszeństwie sztuki logicznej 
przed sztuką retoryczną, nie tylko zresztą w  praktyce pedagogicz-
nej, narzuca reguły wykładu, ulegającego pod wpływem rozumowa-
nia sylogistycznego wyraźnemu usztywnieniu, a nawet formalizacji.

Obie przesłanki, jakie pokrótce komentuje Keckermann, doma-
gają się rozwinięcia. Nie są bowiem wcale aż tak oczywiste, jak ży-
czyłby sobie tego humanista, ani zupełnie wolne od dodatkowych 
założeń. Przyjrzyjmy się „dowodowi”, który uzasadnia przesłankę 
mniejszą. Zasadza się on na przeświadczeniu o  uprzywilejowanej 
pozycji, jaką zajmuje ludzki intelekt. Stanowisko to pozostaje wyni-
kiem milczącej akceptacji presupozycji antropologicznych, dalekich 
od oczywistości. Jeśli nawet założyć, że przyjęcie filozofii Arystote-
lesa implikuje zbiór sądów na temat jednostki ludzkiej, to jak wytłu-
maczyć tezę głoszącą, że nie ma niczego w woli, czego wcześniej nie 
byłoby w umyśle, będącą modyfikacją znanego stwierdzenia, jedne-
go z aksjomatów perypatetyzmu, wywiedzionego z psychologii (na-
uki o duszy) Stagiryty, że nie ma niczego w umyśle, czego wcześniej 
nie byłoby w zmysłach? Czy nie mówi się tutaj o woli poddanej ścis-
łej kontroli intelektu, być może nawet zniewolonej dyktatem swe-
go zwierzchnika w postaci rozumu? Czy ta wola zachowuje jeszcze 
jakiś margines wolności? W  jakim zakresie jest ona wolna? Zada-
ję te wszystkie pytania nie po to, aby zakwestionować prawdziwość 
przyjętych przez Keckermanna przesłanek czy wykazać fałszywość 
jego argumentacji, lecz aby wskazać na ukrywające się za nimi za-
łożenia i koncepcje, często dyskusyjne nawet w gronie zwolenników 
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tej samej tradycji filozoficznej. Uogólnienie i opatrzenie ich dużym 
kwantyfikatorem nie czyni ich bardziej oczywistymi. Antropologicz-
ne i epistemologiczne implikacje twierdzeń sformułowanych przez 
Gdańszczanina schodzą jednak na plan dalszy. Ważniejsza od nich 
jest tutaj przejrzystość wprowadzonych dystynkcji i dychotomii, po-
zwalająca na usytuowanie wobec siebie dwóch dyscyplin – logiki 
kierującej pracą ludzkiego umysłu i retoryki odpowiedzialnej za od-
działywanie na wolę i uczucia słuchaczy.

W  swej argumentacji na rzecz przyjęcia tezy o  konieczności 
wcześniejszego uczenia się dialektyki Keckermann idzie nieco dalej. 
Nauka o umiejętności przemawiania wymaga bowiem wcześniejszej 
znajomości niektórych terminów logicznych: 

Accedit altera ratio, quia per totam rhetoricam subinde fit mentio ter-
minorum logicae, sine quibus solide explicatis impossibile est rhetori-
ca praecepta, vel mediocriter saltem intellexisse. Id quod satis est ma-
nifestum in omnium rhetorum methodicis libellis et illorum etiam, qui 
solam doctrinam exornationis et actionis in rhetorica reliquam faciunt. 
Illi enim habent tropos terminis logicis definitos, exempli gratia synec-
doche generis, speciei, totius, partis. Item metonymia causae et effec-
tus, quae omnia velle intelligere sine praemissa logica, nihil aliud est, 
quam velle sine alis volare. Itaque hoc certo sciant eloquentiae studiosi 
plane operam ludi ab illis, qui ad rhetoricam audiendam et discendam 
accedunt, antequam sint in logica versati (SR, s. 22). 

Dochodzi to tego druga przyczyna, gdyż w całej retoryce pojawiają się 
od czasu do czasu terminy logiki, bez których, dokładnie wyjaśnio-
nych, niemożliwe jest zrozumienie choćby nawet w niewielkim stop-
niu prawideł retorycznych. Wystarczająco wyraźne jest to w książkach 
metodycznych wszystkich retorów, a nawet tych, którzy pozostawiają 
retoryce jedynie naukę o ozdobieniu i wygłoszeniu. Definiują oni bo-
wiem tropy za pomocą terminów logicznych, jak na przykład synek-
docha rodzaju, gatunku, całości, części. Podobnie metonimia przyczy-
ny i skutku, a chcieć zrozumieć to wszystko bez przesłanek logicznych 
to nic innego, jak chcieć latać, nie mając skrzydeł. Niech więc studen-
ci wymowy wiedzą to na pewno, że ci, którzy przystępują do słuchania 
i uczenia się retoryki, zanim nauczyli się logiki, trudzą się na próżno.



98 ROZDZIAł 2

O  konieczności przyswojenia sobie niektórych terminów ze słow-
nika logiki Keckermann mówi nie w kontekście inwencji, lecz – co 
szczególnie istotne dla dalszego ciągu jego argumentacji – elokucji. 
Polemizuje z  tymi renesansowymi teoretykami wymowy (głównie 
Ramusem i  wyznawcami opracowanej przezeń doktryny retorycz-
nej), którzy mając nadzieję na przeprowadzenie wyraźnej granicy 
między logiką a  nauką przemawiania, zawęzili retorykę do umie-
jętności wynajdywania ozdób językowych w postaci tropów i figur 
wysłowienia, lecz w wykładzie reguł elokucji nie mogą się oni obyć 
bez podstawowych terminów logicznych (szczególnie w przypadku 
dwóch tropów, a mianowicie metonimii i synekdochy, o czym jesz-
cze powiemy). Zdaniem gdańskiego humanisty niekonsekwencja ta 
dowodzi prymatu dialektyki nad sztuką wymowy, przekładającego 
się w praktyce na potrzebę wcześniejszego nauczania logiki. Wyni-
ka z niej również mniej oczywisty wniosek, który Keckermann (wie-
rzący w  możliwość systematycznego opisania retoryki) naturalnie 
pomija milczeniem. Jeśli bowiem w dziedzinie elokucji, uznawanej 
powszechnie za znak rozpoznawczy sztuki przemawiania, natrafia-
my na pojęcia logiczne (przykładowo część czy całość), to tym sa-
mym okazuje się, że nie można przeprowadzić żadnego precyzyjne-
go rozgraniczenia między tymi dwiema dyscyplinami, a każda próba 
ich uporządkowania zakończy się prędzej czy później niepowodze-
niem. Przenikając do teorii figuratywności, logika znacznie poszerza 
zasięg swego oddziaływania, a  jej supremacji w  obrębie wszelkich 
praktyk dyskursywnych (związanych z tworzeniem rozmaitych wy-
powiedzi) retoryka może przeciwstawić tylko figurę retoryczną, po-
wstałą w wyniku naruszenia normy gramatycznej albo reguły logicz-
nej. W przekonaniu Keckermanna, któremu wielokrotnie daje on na 
różny sposób wyraz, dialektyka pozostaje, mówiąc metaforycznie, 
jedyną sztuką uskrzydlania ludzkiego umysłu.

Kwestia uregulowania stosunków logiki z retoryką stanowi bez 
wątpienia jedno z najważniejszych zagadnień w wykładzie reguł in-
wencji, jaki przedstawił humanista. Czy wyjaśnianie i dowodzenie 
należy tylko do sztuki logicznej? Pojęciowym (a także językowym) 
wyrazem gestu rozróżnienia i  wytyczenia granicy jest dystynkcja, 
wykazanie różnicy i odmienności analizowanych przedmiotów: 
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Quod ad alteram quaestionem, respondemus per distinctionem, nam 
quod attinet ad explicationem et probationem, ea quidem vel absolute 
consideratur et sic solius logicae propria est, vel consideratur cum re-
strictione peculiaris applicationis ad popularem notitiam et ad affec-
tum et sic dicimus eam pertinere ad rhetoricam et neutiquam ad logi-
cam, id quod probamus ex eo, quia explicationis et probationis absolute 
consideratae obiectum est pura mens. Eius autem explicationis et pro-
bationis, quae in rhetorica traditur, obiectum non est pura mens, sed 
affectus per popularem notitiam commovendus. Quae autem in artibus 
obiecto et fine differunt, ea realiter differunt (SR, s. 22). 

Co się tyczy drugiej kwestii, odpowiadamy przez rozróżnienie, albo-
wiem co się odnosi do wyjaśnienia i  dowodzenia, jest ono albo poj-
mowane bezwzględnie i w ten sposób jest właściwe tylko logice, albo 
rozpatruje się je z  uwzględnieniem szczególnego przystosowania do 
powszechnej znajomości rzeczy oraz do uczucia, i wówczas mówimy, 
że należy ono do retoryki, nie zaś logiki, co dowodzimy na podstawie 
tego, że przedmiotem wyjaśnienia i  dowodzenia pojmowanych bez-
względnie jest czysty umysł. Przedmiotem zaś tego wyjaśnienia i do-
wodzenia, którego uczy się w retoryce, nie jest czysty umysł, ale uczu-
cie, które ma być wzbudzone za pomocą powszechnej znajomości 
rzeczy. Rzeczy zaś, które w sztukach różnią się przedmiotem i celem, 
różnią się realnie.

Jak już wcześniej powiedzieliśmy, podążając za tokiem argumenta-
cji Keckermanna: dwa różne przedmioty i cele, dwie odrębne sztuki. 
Uwaga logiki koncentruje się wokół „czystego umysłu”, przy czym 
pojawiający się tutaj zmetaforyzowany epitet16 wskazuje na intelekt, 
który nie jest zanieczyszczony żadnymi naleciałościami pochodzą-
cymi od pozostałych władz ludzkiej duszy, w tym oczywiście niesta-
łej woli i gwałtownych afektów, mogących w każdej chwili wytrącić 
go ze stanu pożądanej równowagi. To niemal doskonały instrument 
epistemologiczny, niewzruszony podmiot kontemplacji i niezmąco-

16 Użyty w  tym miejscu przez Keckermanna epitet purus jest polisemantyczny 
i w kontekście następującego po nim rzeczownika może również znaczyć: nie-
zapisany (jak woskowa tabliczka), prawdziwy i uczciwy (prostota jako atrybut 
prawdy), a także nieozdobiony (świetnie obywający się bez – właściwych reto-
ryce, apelującej do ludzkiej woli i uczuć – ozdób językowych). 
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ne zwierciadło natury. Nic zatem dziwnego, że wszelkie procedu-
ry dowodzenia i wyjaśniania stanowią w pierwszej kolejności wła-
sność logiki. Mają one również swe zastosowanie w retoryce, ale po 
ich wcześniejszej specjalizacji i funkcjonalizacji – uproszczone i do-
stosowane do zamierzonego celu perswazji powinny służyć porusza-
niu słuchaczy17. Charakterystyka dwóch różnych przedmiotów obu 
sztuk (czystego umysłu i wolnej woli) przekłada się bezpośrednio na 
ich deskrypcję, pozwalając wyróżnić Keckermannowi zdystansowa-
ną, chłodną i krytyczną logikę z jednej strony, z drugiej zaś zaanga-
żowaną, niestałą i uzależnioną od zmiennych sądów ludzkich i opi-
nii retorykę. 

Różnicę miedzy tymi dwiema dyscyplinami humanista z Gdań-
ska wyjaśnia również, opierając się na tezach sformułowanych na 
użytek prowadzonych analiz przy użyciu właściwej sobie frazeologii 
filozoficznej, wywodzącej się w prostej linii z arystotelizmu: 

Hinc nimirum fit, quod etsi quis logice possit aliquid bene explicare et 
probare, tamen non possit statim rhetorice; sicut experientia testatur, 
plerosque felicissimos et accuratissimos logicos non esse rhetores, nec 
posse populariter explicare vel probare, quod oportebat. Si autem ea-
dem esset logica et rhetorica, ubique illi, qui aliquid logice possint ex-
plicare et probare, statim etiam et eodem momento, id possent agere 
rhetorice, quod tamen falsum est, ut experientia testatur. Sed excipi-
mus, ubi tantum est diversa applicatio rei, ibi non est statim diversitas 
rei. Respective ad antecedens: ubi est tantum diversa applicatio, nem-
pe in uno genere, sive ad obiectum unius generis, ibi non est diver-
sitas rei. Sed iam consequens est falsum. Nam applicatio argumento-
rum explicantium et probantium, quae sit in rhetorica, non sit ad unius 
eiusdemque generis, sed ad obiectum diversi generis. Nam argumen-
ta ista applicantur ad puram mentem, sive intellectum. In rhetorica au-
tem non ad puram mentem et intellectum, sed ad puram voluntatem et 
affectum (SR, s. 22–23).

17 „Utilissimum est thema propositum primum logica inventione tractasse et 
deinceps fecisse delectum, ita ut ex argumentis in logica thematis tractatione 
adhibitis ea transferas ad orationem, quae maxime possint conducere ad affec-
tus movendos et quae maxime sint accommodata personae tum tuae, tum audi-
toris atque etiam adeo praesenti loco et tempori” (SR, s. 20–21). 
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Z tego zapewne powodu zdarza się, że nawet jeśli ktoś może coś dobrze 
wyjaśnić i dowieść zgodnie z logiką, to jednak nie może od razu [zrobić 
tego] zgodnie z retoryką. Jak dowodzi doświadczenie, wielu najpomyśl-
niejszych i najdokładniejszych logików nie było retorami ani nie po-
trafiło wyjaśniać czy dowodzić czegoś, co jest konieczne dla całej spo-
łeczności. Jeśli zatem logika i retoryka byłyby tą samą rzeczą, to wtedy 
ci, którzy potrafią coś wyjaśnić i udowodnić zgodnie z logiką, natych-
miast w tej samej chwili mogliby to również zrobić zgodnie z retory-
ką, co jest jednak nieprawdą, jak dowodzi doświadczenie. Lecz zastrze-
gamy, że gdzie jest jedynie różne zastosowanie rzeczy, tam nie od razu 
zachodzi różnorodność rzeczy. Odnośnie do poprzednika: gdzie jest 
jedynie różne zastosowanie, a mianowicie w jednym rodzaju albo od-
nośnie do przedmiotu jednego rodzaju, tam nie ma różnorodności rze-
czy. Lecz już następnik jest fałszywy. Wykorzystanie bowiem argumen-
tów wyjaśniających i dowodzących, istniejących w retoryce, nie odnosi 
się do jednego i tego samego rodzaju, ale do przedmiotu różnego ro-
dzaju. Argumenty te bowiem stosuje się do czystego umysłu, czyli in-
telektu. W retoryce zaś nie do czystego umysłu i intelektu, ale do czy-
stej woli i uczucia.

Nic nie ma w retoryce takiej wartości argumentacyjnej, jak dowód 
odwołujący się do powszechnego doświadczenia, zakładający pewną 
wspólnotę doświadczeń między mówiącym a adresatem jego wypo-
wiedzi. Strategia ta jest oczywiście bardziej retoryczna niż logiczna 
(niesie ze sobą zbyt duże ryzyko błędu). Keckermann wykorzystu-
je ją, aby wykazać fałszywość hipotezy głoszącej identyczność logi-
ki i  retoryki na gruncie inwencji. Argument, jaki przedstawia, bę-
dący stwierdzeniem, że nie każdy logik, nawet ten najznakomitszy, 
jest od razu równie utalentowanym retorem, ociera się niewątpliwie 
o  truizm, ale to zwiększa jedynie jego prawdopodobieństwo. Cho-
ciaż można kwestionować tezę uznaną za oczywistą, przywołując 
autorytet Arystotelesa, który jak wiadomo opracował zarówno teo-
rię sylogizmu, jak i po części entymematu, to praktyczne zajmowa-
nie się którąś z  tych dyscyplin prowadzi z  pewnością do utrwale-
nia się określonego sposobu argumentowania i mówienia. Aby się 
o tym przekonać, wystarczy odwołać się do przykładu Keckerman-
na jako logika czy teoretyka wymowy, który przyglądał się jej przez 
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pryzmat kategorii logicznych. Z przedstawionego stwierdzenia wy-
nika więc, że między kompetencjami obu sztuk zachodzi wyraźna 
różnica, gdyż każda z nich robi inny użytek z tych samych umiejęt-
ności inwencyjnego opracowania mowy. Tezę tę od razu Gdańszcza-
nin przekłada na język logiki, aby raz jeszcze wyraźnie podkreślić 
sposób, w jaki odrębność przedmiotu i celu omawianych dyscyplin 
(tym razem czysty umysł–czysta wola) przekłada się na szereg róż-
nic w ich teoretycznym i praktycznym wymiarze. 

Na podstawie odmiennego użycia tych samych procedur pozy-
skiwania argumentów Keckermann wykazuje, na czym polega auto-
nomiczność każdej ze sztuk, choć w przypadku retoryki jest ona nie-
co ograniczona: 

Similiter solvitur et illud argumentum: ubi sunt eadem instrumenta ar-
tis, ibi et ars est eadem. Sed eadem sunt instrumenta, sive argumenta 
explicationis et probationis in logica, quae erant in rhetorica, nempe 
argumentum a causa, ab effectu et caetera, ergo et caetera. Respective 
ad antecedens: ubi sunt eadem instrumenta ad obiectum et materiam 
eiusdem generis applicata, ibi doctrina est eadem. Sed sic consequens 
est falsum, ut antea ostendimus. Quod autem in diversis artibus possint 
esse eadem instrumenta ad diversam nempe materiam applicandam, 
manifestissime probatur exemplo artium mechanicarum. Nam malleo 
utitur et faber ferrarius et aurifaber et plures alii diversissimi artifices, 
sic etiam dolabro et serra diversissimorum generum mechanici utun-
tur, sic etiam pingere novit et pictor et caelator, sive aurifaber, item vi-
trarius, qui in vitro pingit et quamvis omnes hi pingant, tamen quia in 
obiecta diversorum generum agunt et pingunt, ideo artes istae sunt di-
versissimae. Sic ut aliquis excellens sit lapicida, praesupponitur, ut pri-
mo sit pictor et sculptor bonus, interim tamen ars pictoria et ars lapidi-
cidarum sunt diversae artes, etiamsi una alteram praesupponant. Idem 
cogita de logica et rhetorica, etiamsi rhetor praesupponat logicum et 
iisdem utatur instrumentis, quibus logicus (SR, s. 23). 

W podobny sposób rozwiązuje się ten argument: gdzie są te same na-
rzędzia sztuki, tam i  sztuka jest ta sama. Lecz te same są narzędzia, 
czyli argumenty wyjaśniania i dowodzenia w  logice, które są w reto-
ryce, a mianowicie argument z przyczyny, ze skutku i tak dalej, a za-
tem i tak dalej. Odnośnie do poprzednika: gdzie są te same narzędzia 
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zastosowane do przedmiotu i materii tego samego rodzaju, tam nauka 
jest ta sama. Lecz stosownie do tego, co wcześniej wykazaliśmy, następ-
nik jest fałszywy. Tego zaś, że te same narzędzia można w różnych sztu-
kach wykorzystywać do różnej materii, dowodzi w sposób najbardziej 
oczywisty przykład sztuk rzemieślniczych. Młotkiem bowiem posługu-
je się kowal, złotnik i wielu innych przeróżnych rzemieślników, takim 
również sposobem rzemieślnicy najróżniejszych rodzajów używają he-
bla i piły. Podobnie umie malować zarówno malarz, rytownik i złotnik, 
jak i [rzemieślnik] wyrabiający szkło, który maluje na szkle; i chociaż 
wszyscy oni malują, to ponieważ działają na przedmiotach [należących 
do] różnych rodzajów i  malują je, to sztuki te są bardzo różne. Jeśli 
ktoś chce być doskonałym rzeźbiarzem w kamieniu, to przyjmuje się, 
że najpierw powinien być dobrym malarzem i rzeźbiarzem, a tymcza-
sem jednak sztuka malarstwa i  sztuka rzeźbienia w kamieniu są róż-
nymi sztukami, nawet jeśli jedna zakłada drugą. To samo sądź o logice 
i retoryce, nawet jeśli retor oznacza w domyśle logika i korzysta z tych 
samych narzędzi, co logik.

Istotnym wyznacznikiem omawianej argumentacji Keckermanna, 
kluczowej w  moim przekonaniu dla zrozumienia pojęcia inwencji 
retorycznej, pozostaje przeplatanie ze sobą argumentów wyjaśniają-
cych i dowodzących, pochodzących z dwóch interesujących nas tu-
taj szczególnie sztuk. Teoretyczny dyskurs nauki o wymowie, nor-
matywny na poziomie konkretnych reguł dotyczących opracowania 
wystąpienia, powstaje w wyniku ich praktycznej aplikacji. Oznacza 
to, że teoria retoryki sama w sobie jest praktyką dyskursywną (dys-
kursem o tworzeniu dyskursu, retoryką teorii retorycznej, jak twier-
dzi Erik Gunderson)18. Można powiedzieć, że przemawiając przez 
mniej lub bardziej usystematyzowany wykład swej sztuki (dialogi 
Cycerona czy traktat Keckermanna), retoryka nie może mówić ina-
czej, jak tylko retorycznie. Dzięki temu wywód gdańskiego humani-
sty stanowi prezentację określonej koncepcji związanej z próbą roz-
graniczenia obu dyscyplin zajmujących się słowem, a także ilustrację 
ich owocnej, szczególnie dla mającej rozmyte kontury retoryki, 
współpracy. Korzystając z pojęć logiki (takich jak rodzaj, przedmiot, 

18 E. Gunderson, The Rhetoric of Rhetorical Theory, w: The Cambridge Companion 
to Ancient Rhetoric, ed. E. Gunderson, Cambridge 2009, s. 109–125. 
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cel), Keckermann konstruuje kolejne twierdzenia przynoszące pew-
ne rozstrzygnięcia analizowanego problemu, aby następnie poddać 
je krytycznemu osądowi. Logik, uzbrojony w  narzędzia sztuki lo-
gicznej, broni tutaj autonomiczności inwencji retorycznej względem 
sprawującej niepodzielną władzę w  przestrzeni dyskursu dialekty-
ki. Wszystkie tezy, jakie humanista demontuje, wskazując zazwy-
czaj na fałszywość ich następnika (z prawdziwej przesłanki wypro-
wadza się błędny wniosek), wyrastają z wcześniejszego rozróżnienia 
dwóch odrębnych przedmiotów i celów każdej z umiejętności czy-
niącej nieco inny użytek ze słowa. Te same instrumenty sztuki (ar-
gumenty wyjaśniające i dowodzące) nie implikują zatem koniecznie 
ich identyczności. Po argumencie z doświadczenia i kilku bardziej 
subtelnych i sformalizowanych rozumowaniach przychodzi czas na 
odwołanie się do przykładów. Obrazują one odmienność sztuk, któ-
rych rzemieślnicy posługują się tymi samymi narzędziami. Teza wy-
wiedziona wcześniej logicznie otrzymuje teraz dodatkowy dowód 
w postaci konkretnej praktyki rzemieślniczej, która potwierdza traf-
ność pojęciowego rozpoznania. Aby spełnić swe zadanie, sugestyw-
ne przykłady muszą zostać na nowo powiązane z rozpatrywanymi 
sztukami. Jeśli uznamy logikę za presupozycję retoryki19, jak suge-
ruje Keckermann, wówczas retoryczna nauka o opracowaniu tematu 
i argumentacji mowy okaże się pochodną inwencji logicznej20. 

19 Jak zobaczymy, logika nie jest jedyną, choć niewątpliwe najbardziej wyekspo-
nowaną, presupozycją systemu retoryki Keckermanna. Kiedy omawia on stra-
tegie mówienia budzące podejrzenie o moralną dwuznaczność (jak na przy-
kład ironia i mowa ironiczna), postuluje konieczność odwołania się do etyki, 
traktowanej jako rodzaj wstępnego założenia, które uwierzytelnia całą prak-
tykę oratorską.  

20 Przy okazji mówienia o podziale tematów rozpatrywanych przez mówcę Kecker- 
mann powiada, że inwencja retoryczna pozostaje uzależniona od inwencji lo-
gicznej: „Ante enim diximus inventionem rhetoricam dependere ab inventione 
logica, idcirco adminiculo artis logicae examinanda sunt themata et videndum 
an sint themata perfecta vel imperfecta. Sic enim orator vehementer consulet 
memoriae suae, si nempe prius in mente accuratam habeat istius thematis ex-
plicationem secundum canones in Gymnasio logico traditos, qui enim firmiter 
arcum intendere potest, facile etiam remittere potest eundem et laxiorem red-
dere, ita qui logice, id est accuratissime et solidissime in mente sua themata ali-
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Analizowana argumentacja gdańskiego humanisty zmierza za-
tem w  dwóch kierunkach. Usiłuje on wytyczyć w  miarę wyraźną 
granicę między tymi dwiema dyscyplinami, a jednocześnie poddać 
sztukę wymowy, przynajmniej w przypadku teorii o wynajdywaniu 
argumentów, ścisłej kontroli logiki: 

Et sane cum certum sit applicationem argumentorum in rhetorica di-
versam requiri et vero illam applicationem non possimus praestare 
a  natura, idcirco egebit praeceptis alicuius artis. Non traditur autem 
ista applicatio in logicis, ergo neccessario erit tradenda in rhetoricis. 
Hoc nempe est quod dicimus, argumenta quidem explicantia et pro-
bantia eorumque naturam et canones absolute in logica tractari debe-
re. Sed in rhetorica tamen debere ostendi praecepta, per quae ista ar-
gumenta ad diversum plane finem et obiectum, nempe ad voluntatem 
movendum, debeant et possint applicare. Quod vero ad amplificatio-
nem attinet, etsi per eadem argumenta fiat amplificatio, per quae fit 
explicatio et probatio, tamen ipsa natura amplificationis nullo modo 
potest aut debet ad logicam referri. Logica enim nihil amplificat, prop-
terea quod amplificatio nihil faciat ad mentem erudiendam, quam sola 
logica spectat, sed tantum ad affectus per istam argumentorum dilata-
tionem commovendos. Iam ergo, sicut manifestum est discrimen inter 
inventionem logicam et rhetoricam, ita quoque manifestissimum est 
inter dispositionem logicam et rhetoricam. Logica enim dispositio nec 
curat exordium aut perorationem, quae tamen sunt praecipuae partes 
dispositionis rhetorici (SR, s. 23–24).

I jeśli jest rzeczą pewną, że w retoryce wymaga się innego wykorzysta-
nia argumentów, zaś tego wykorzystania nie możemy otrzymać z na-
tury, dlatego potrzeba reguł pewnej sztuki. Nie naucza się tego wyko-
rzystania w  logice, a  zatem z  konieczności trzeba będzie nauczać go 
w retoryce. Mówimy mianowicie, że argumenty wyjaśniające i dowo-
dzące, ich natura i reguły, powinny być omawiane bezwzględnie w logi-
ce. Lecz także w retoryce trzeba wskazać przepisy, dzięki którym trzeba 
będzie i można stosować te argumenty do zupełnie innego celu i przed-
miotu, a mianowicie do poruszania woli. Co się tyczy amplifikacji, to 
nawet jeśli amplifikacja powstaje dzięki tym samym argumentom, 

quod explicat, facile poterit de eodem themate populariter docere; si nempe ac-
cedant artificia quaedam rhetorica” (SR, s. 24–25). 
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dzięki którym tworzy się wyjaśnienie i dowodzenie, to jednak sama na-
tura amplifikacji żadnym sposobem nie może czy nie powinna być od-
noszona do logiki. Logika bowiem niczego nie powiększa, dlatego że 
amplifikacja nie czyni niczego w celu kształcenia umysłu, na co zwra-
ca uwagę sama logika, lecz tylko w celu poruszenia uczuć dzięki temu 
powiększeniu argumentów. A więc, jak oczywista jest różnica między 
inwencją logiczną i retoryczną, tak również najbardziej oczywista jest 
ona między dyspozycją logiczną a retoryczną. Dyspozycja logiczna nie 
troszczy się bowiem o  wstęp ani zakończenie, które są szczególnymi 
częściami dyspozycji retorycznej.

W  jaki sposób funkcjonuje inwencja retoryczna, której istnienia 
dowodzi Keckermann również przy użyciu argumentów zaczerp-
niętych z  logiki? Reguły i  strategie argumentacji zawdzięcza ona 
w dużej mierze sztuce logicznej. Retoryka skrupulatnie je przejmu-
je i odpowiednio dostosowuje, aby osiągnąć zamierzony cel, czyli – 
zdaniem humanisty – poruszenie uczuć słuchaczy. Kluczowe w tym 
kontekście słowo „aplikacja” zakłada w pierwszej kolejności adapta-
cję, a  więc dostosowanie danej rzeczy do konkretnej funkcji, jaką 
ma spełniać. Nie przypadkiem to właśnie skuteczność jest jednym 
z  głównych atrybutów dobrze obmyślonej i  zaplanowanej perswa-
zji. Wynika z tego, że ten sam argument (przykładowo odwołanie do 
praktyki kowala i złotnika, korzystających w swym rzemiośle z młot-
ka) może zostać zupełnie inaczej potraktowany przez logika (ilustra-
cja ogólnego twierdzenia – użycie tych samych narzędzi przez róż-
nych rzemieślników nie implikuje identyczności praktykowanych 
przez nich sztuk), a jeszcze inaczej przez mówcę (element znacznie 
bardziej rozbudowanego opisu w humanistycznym dyskursie na te-
mat potrzeby wyrzeczeń i ciężkiej pracy w związku z podjęciem stu-
diów). Jednak ta uzależniona w wielu miejscach od logiki inwencja 
zawiera w sobie swoistą „różnicę gatunkową” w postaci nauki o am-
plifikacji, która pozostaje całkowicie obca sztuce metodycznego ro-
zumowania, ceniącej prostotę i zwięzłość wysłowienia.

Stosując iście Arystotelesowską zasadę „złotego środka”, Kecker-
mann usiłuje za wszelką cenę pogodzić ze sobą dwie zupełnie wy-
kluczające się koncepcje inwencji retorycznej. Zwolennicy pierw-
szej z nich, odwołując się do pism Stagiryty, Cycerona i Kwintyliana, 
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powiadają, że sztuka wymowy ma właściwą sobie naukę o  wynaj-
dywaniu argumentów i  dowodów, niezależną od dialektyki. Auto-
rzy opowiadający się za drugą koncepcją (Ramus i jego uczniowie), 
przywołując autorytet tych samych antycznych teoretyków retoryki, 
głoszą tezę przeciwną – istnieje wyłącznie inwencja logiczna (dia-
lektyczna) i dlatego nie ma żadnej potrzeby, aby tworzyć sztuczny 
twór w postaci jej retorycznego odpowiednika, gdyż nauka o wynaj-
dywaniu prawdopodobnych argumentów powinna być tylko jedna, 
jak jeden jest dyskurs, choć analizowany za pomocą różnych kryte-
riów (poprawności – gramatyka, ozdobności – retoryka, prawdzi-
wości – logika). Z konieczności nieustannego balansowania między 
dwoma sprzecznymi stanowiskami, z uważnego namysłu nad racja-
mi obu stron, z ich krytycznego osądu rodzi się kompromisowa pro-
pozycja Keckermanna, który dzięki kategoriom logicznym wyróżnia 
wprawdzie inwencję retoryczną, ale od samego początku poddaje ją 
ścisłej kontroli logiki. Kompetencje, jakie z nią łączy, sprowadzają się 
w praktyce do przystosowywania odkrytych dzięki narzędziom sztu-
ki dialektycznej argumentów do konkretnych potrzeb perswazji. Na-
uka o tworzeniu mowy pozostaje więc sztuką aplikacji inwencji lo-
gicznej do konkretnych celów retoryki, wzbogaconą i  rozszerzoną 
o właściwą wyłącznie jej amplifikację. 

W korzystaniu z terminów dialektyki w trakcie pracy nad mową 
trzeba jednak pamiętać o  przestrodze Keckermanna, że „najwięk-
szą sztuką w całej retoryce jest ukrywanie samej sztuki”21. Na pra-

21 „Cavendum ne in inventione ipsos terminos artis nominemus, sed quam fie-
ri postest maxime, artem dissimulemus. In rhetoricis enim maxima ars est dis-
simulare artem et non indicare auditori artificia dispositionis, amplificatio-
nis, exornationis et caetera” (SR, s. 24). Argument ten można potraktować jako 
rozwinięcie znanego toposu ars est artem celare („sztuka polega na ukrywa-
niu [wysiłków] sztuki”), związanego ze stwierdzeniem Owidiusza „si latet, ars 
prodest”, „sztuka przyniesie korzyść, jeśli będzie ukryta” (Ars amat. II.313). 
Sentencją „podstawą sztuki [retorycznej] jest ukrycie sztuki” („caput artis est 
dissimulare artem”), przypisywaną Cyceronowi, posługiwał się wielokrotnie 
Erazm z Rotterdamu, między innymi w traktacie Ecclesiastes (II.17), w którym 
czytamy: „Primum igitur ex his, quae rhetores statim consideranda proponunt, 
quid sit ars, quis artifex, quale opus, nos artis nomen libenter relinquimus, quan-
do illi ipsi, qui de praeceptis eloquentiae conscripserunt, ambigunt, num rhe-
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wach wyjątku dopuszcza się w ten sposób symulację jako artystycz-
ną umiejętność tworzenia pozorów; sprawiania wrażenia, że słowa 
same podążają za myślami mówcy, a przemawianie jest dla niego co 
najmniej tak naturalne, jak mówienie. Symulacja połączona z wyko-
rzystaniem przez oratora narzędzi logicznych, której humanista daje 
dość łatwo przyzwolenie, czyni z inwencji retorycznej sztukę tworze-
nia artystycznej iluzji. Zaleca się bowiem mówcy korzystanie z  in-
strumentów logicznych w  taki sposób, aby dla dobra oratorskiego 
przedsięwzięcia nie ujawniał ich przed audytorium, lecz przechowy-
wał w zaciszu swej pracowni, mając jednak te narzędzia cały czas na 
podorędziu. Trudno sobie wyobrazić przemawiającego – poza rzecz 
jasna obmyślaną wcześniej mową ironiczną i parodią – który zamiast 
od razu przejść do przedstawienia narracji rozprawia o argumencie 
z przyczyny i toposie z okoliczności miejsca i czasu, a zamiast zasto-
sowania ironii wylicza rozmaite figury sprzeczności, z których bierze 
ona swój początek. Dobry mówca ma bowiem pięknie przemawiać, 
a nie wnikliwie analizować pojęcia przy użyciu terminów dialektyki, 
nawet jeśli zrobił z nich wcześniej użytek w trakcie obmyślania ko-
lejnych argumentów. 

Obecność, a nawet dominacja, logiki w omówieniu reguł poję-
ciowego opracowania mowy wyraźnie zaznacza się w uporządkowa-
niu teoretycznego wykładu na podstawie logicznej typologii tema-
tów, jakie potencjalnie mogą stać się przedmiotem zainteresowania 
oratora. Ujmując rzecz najogólniej, Keckermann wyróżnia tema-

torice sit ars et ille summus eloquentiae parens fatetur, caput artis esse dissimu-
lare artem. Qualis autem est ars illa, quae nocet, nisi dissimuletur?”, Desiderius 
Erasmus Roterodamus, Ecclesiastae, sive de ratione concionandi libri quattuor, 
recensuit, in capita divisit, indice rerum ac verborum copiosissimo instruxit 
F. A. Klein, Lipsiae 1820, s. 201. Michael Cahn zauważa, że dzięki tej formule 
naturalizacji retoryki największą (czy też najdoskonalszą) sztukę identyfikuje 
się z umiejętnością ukrywania jej artystycznego rzemiosła. Retoryczny topos 
skromności (Cahn określa go mianem figury) zostaje w ten sposób przeniesiony 
na poziom teorii, która prezentuje opisywaną dyscyplinę jako (równie retoryczny) 
gest samozniesienia, por. M. Cahn, The Rhetoric of Rhetoric: Six Tropes of Disci-
plinary Self-Constitution, w: The Recovery of Rhetoric. Persuasive Discourse and  
Disciplinarity in the Human Sciences, eds. R. H. Roberts, J. M. M. Good, Charlot-
tesville–London 1993, s. 79–80. 
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ty proste (dotyczące jednej rzeczy o prostej naturze22 albo – w wer-
sji semantycznej – ich przedmiotem jest jedna rzecz oznaczana 
pojedynczym terminem) i złożone23, opisywane za pomocą szczegó-
łowych podziałów i dystynkcji, które zakładają konieczność ich dal-
szej, znacznie bardziej pogłębionej analizy z wykorzystaniem oczy-
wiście stosownej aparatury logicznej. W kontekście sztuki wymowy 
humanista określa temat retoryczny jako założenie (propositio), ro-
dzaj hipotezy czy kwestii otwartej na w pełni rozwiniętą argumenta-
cję, a sposób jego opracowania, o czym już wspominaliśmy, nazywa 
inwencją, polegającą na wynajdywaniu odpowiednich argumentów. 
Jej szczególną odmianą jest wyjaśnienie (explicatio)24, składające się 
z  dwóch części, to znaczy rozpoznania tematu mowy, a  następnie 
skonstruowania właściwej argumentacji. Lecz w swym przywiązaniu 
do mnożenia podziałów Keckermann nie poprzestaje na omówio-

22 W Gymnasium logicum, a więc traktacie, do którego Keckermann wielokrot-
nie odsyła studenta wymowy, podaje on następującą definicję tematu proste-
go: „Thema simplex est res unica unico termino significata. Sicut omnis ars, 
ita etiam logica habet certum quoddam subiectum circa quod versatur et in 
quod sua artificia introducit, id unico vocabulo dicitur logicis quaestio, vel the-
ma, sive propositum, neque enim in vocabulis est anxie sudandum, modo con-
stet quid velimus” (GL, s. 81). W innym miejscu dodaje: „Thema simplex est res 
unius et simplicis naturae. […] Thema simplex vocatur etiam propositum, item 
quaestio simplex. Thema simplex non semper effertur una voce, saepe etiam 
plura vocabula assumuntur ad unum idemque thema simplex exprimendum. 
Ut cum quaeritur: quomodo recte sint instituenda studia est thema, seu quae-
stio simplex, neque enim aliud quaeritur, quam quibus causis possimus conse-
qui effectum studiorum nostrorum atque adeo quaeritur explicatio studiorum 
nostrorum per suas causas, explicatio rei per suas causas est thematis simplicis 
tractatio”, Systema logici plenioris pars altera, quae est specialis, cyt. za: SS, s. 318. 

23 Podział tematów wystąpienia na tematy proste i złożone odnajdziemy również 
w podręczniku Filipa Melanchtona Elementa rhetorices z 1531 roku, por. P. Mack, 
A History of Renaissance Rhetoric, 1380–1620, Oxford 2011, s. 112–114. 

24 „Sic de inventione in genere; iam singulas species inventionis ordine videamus, 
inter quas primo loco esse diximus explicationem. Est autem explicatio consi-
deratio unius et simplicis propositi, sive ad popularem notitiam rei, sive etiam 
ad affectum laudis vel vituperii. In explicatione enim duo spectanda sunt: 1. qui- 
dem ipsum propositum, seu thema, quod explicari debet, 2. modus, sive argu-
menta per quae fit explicatio” (SR, s. 24). Dzięki Kwintylianowi (Inst. orat. VII.1) 
wiemy, że Cyceron upowszechnił w łacińskiej terminologii retorycznej pojęcie 
propositio w znaczeniu greckiego terminu thema, oznaczającego temat mowy. 
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nym powyżej rozróżnieniu. W nadziei na zapanowanie nad możli-
wie największą liczbą potencjalnych pretekstów do zabrania przez 
mówcę głosu, uzupełnia go i dodatkowo komplikuje, wyszczególnia-
jąc tematy zupełne25 i niezupełne26. W przypadku pierwszych z nich 
roztrząsana kwestia dotyczy rzeczy rozważanej ogólnie per se w swej 
całości i pojedynczości. Te drugie tematy objaśnia specjalistycznymi 
terminami logiki, stwierdzając, że dotyczą one każdego indywidu-
um (niezależnie od tego, czy jest ono ujmowane jako substancja czy 
przypadłość), relacji, części, konkretnej przypadłości, zbioru róż-
nych elementów, a wreszcie braku. Choć wymienione pojęcia wydają 
się na pierwszy rzut oka więcej zaciemniać niż cokolwiek wyjaśniać, 
to najlepszego dowodu ich inwencyjnej operacyjności dostarczy już 
niebawem przywołanie konkretnych przykładów. 

Retoryka aplikacji zakłada akomodację i przystosowanie okreś-
lonej rzeczy do zmiennych okoliczności. Opisuje ona formowanie 

25 Definicję tematu zupełnego określa Keckermann w traktacie Gymnasium logi-
cum: „Perfectum thema est, quod in ordine rerum, seu praedicamentis perfec-
te collocatur, tamquam res universalis per se, una et tota” (GL, s. 90). Tematy te 
mogą dotyczyć zarówno substancji, jak i przypadłości. Jako przykład omówie-
nia tematu zupełnego, odnoszącego się do substancji, humanista podaje logicz-
no-semantyczną analizę pojęcia „istota żyjąca” (animal), por. GL, s. 97–100. 

26 „Sic de themate simplici, sequitur modus explicationis, sive argumenta quibus 
thema simplex explicatur. Iste autem modus est vel in imperfecto themate, vel 
in perfecto. […] Ante monuimus cum thema aliquod oratorium explicandum 
est, debere primis considerari ex arte logica, an sit perfectum, vel imperfectum, 
ut pro diversa ratione thematis etiam diversa esse possit argumentorum ad sco-
pum oratoris applicatio. Quare cum hactenus ostenderimus applicationem ora-
toriorum argumentorum ad thema simplex perfectum; videnda quoque erit ap-
plicatio argumentorum, sive locorum ad explicandum thema imperfectum. Est 
autem thema imperfectum, ut logica docuit: 1. omne individuum thematis im-
perfecti, tam substantialis, quam accidentalis, deinde omnis relatio, 3. omnis 
pars, 4. omne concretum accidens, 5. omne collectivum, seu aggregatum, et de-
nique omnis privatio. Individua sunt vel substantialia, vel accidentalia. Substan-
tialia individua sunt, vel ea, quibus non inest vita aut anima rationalis, ut sunt 
individua metallorum, arborum, item bestiarum” (SR, s. 25, 31–32). I jeszcze dla 
porządku definicja z Gymnasium logicum: „Themata imperfecta sunt actiones, 
quae in ordine rerum, sive in praedicamentis perfecte non collocantur. Eaque 
sunt vel respectu nostri intellectus tantum, vel sua natura imperfecta. […] The-
ma sua natura imperfectum est quintuplex: 1. res singularis, 2. pars, 3. concre-
tum, 4. collectivum, 5. privatio” (GL, s. 133–134). 
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inwencji właściwej sztuce retorycznej na wzór tej, jaką znamy z logi-
ki, za pomocą serii zabiegów modyfikujących i adaptacyjnych, takich 
jak delimitacja czy specjalizacja. Keckermann porządkuje dziedzinę 
przedmiotową retoryki za pomocą kategorii logicznych, co sprawia, 
że przynajmniej na tym etapie przygotowania mowy (ustalenie te-
matu i określenie jego rodzaju z uwagi na stopień złożoności i przed-
miot odniesienia) niczym nie różni się ona od inwencji dialektycz-
nej. Różnice, jak już ustaliliśmy, pojawiają się dopiero na poziomie 
aplikacji (konkretnego zastosowania) i dlatego w dalszej części re-
konstrukcji poglądów Gdańszczanina na temat wstępnego opraco-
wania mowy przyjrzymy się kolejno topice (sztuce skutecznego ko-
rzystania z  „miejsc wspólnych”), zasadom tworzenia argumentów 
wyjaśniających i dowodzących, a także teorii – i częściowo prakty-
ce – amplifikacji.

Toposy i topika    

Już na samym początku analizowania nauki o  topice, stanowiącej 
w tradycyjnej sztuce retoryki rdzeń wykładu reguł inwencji, trzeba 
powiedzieć, że Keckermann poświęca jej w swym systemie retorycz-
nym zaskakująco niewiele miejsca. Za taki stan rzeczy odpowiada 
w dużej mierze to, że ogólne zasady wynajdywania i dalszego opra-
cowywania toposów przedstawił i wyczerpująco omówił w traktacie 
Gymnasium logicum, do którego co jakiś czas odsyła studenta sztu-
ki wymowy, a wraz z nim także czytelnika Systemu retoryki. Prezen-
tując zasady dobrego (owocnego) uczenia się27, gdański humanista 
zwrócił uwagę, że podczas dokonywania niezbędnego wyboru rze-
czy godnych naszej uwagi i pamięci, powinniśmy tworzyć na użytek 
prywatny podręczne katalogi „miejsc wspólnych”. W definicji anali-

27 „Discere autem est ea, quae a docente seu scripto, seu voce proposita sunt no-
bisque nostro iudicio comprobata, mente comprehendere. […] Acroamatice di-
scere est iudicium suum in rerum comprehensione ad ipsarum rerum naturam 
et ordinem atque ad accuratum docentis iudicium conformare. Sic autem disci-
tur per haec quattuor: 1. attentione, 2. ordinatione, 3. selectione, 4. imitatione” 
(GL, s. 247). 
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zowanego pojęcia na plan pierwszy wysunął rolę i znaczenie topo-
sów pogrupowanych metodycznie w porządkowaniu danej dziedzi-
ny wiedzy: 

Loci communes sunt tituli metodice dispositi ad quos lecta et meditata 
referuntur. Suntque vel verborum, vel rerum. Quidquid enim legimus 
et meditamur, id omne ad haec duo reducitur, res nimirum et signa re-
rum, itaque omnis locus communis seu titulus erit vel rei ipsius, vel 
verbi alicuius titulus; verborum autem locos propono, quia cum sint si-
gna rerum, sensui sunt viciniora atque adeo notiora nobis, quo accedit, 
quod in aetate puerili et adolescentia verborum studium prius a nobis 
tractetur, antequam aetate et iudicio maturescente admittamur ad res 
ipsas (GL, s. 257).

Miejsca wspólne są metodycznie uporządkowanymi nagłówkami, do 
których odnosi się to, co przeczytane i przemyślane. Dotyczą one słów 
albo rzeczy. Cokolwiek bowiem czytamy i  rozważamy, to wszystko 
sprowadza się do tych dwóch [rzeczy], a mianowicie rzeczy i znaków 
rzeczy, dlatego każde miejsce wspólne, czyli nagłówek będzie albo [na-
główkiem] rzeczy albo nagłówkiem jakiegoś słowa; zwracam zaś uwagę 
na miejsca słów, bo skoro są znakami rzeczy, są bliższe zmysłowi, a tak-
że bardziej nam znane, to wynika z tego, że nauka słów powinna być 
przez nas wcześniej wykładana w wieku chłopięcym i młodzieńczym, 
zanim przy dojrzalszym wieku i sądzie przystąpimy do samych rzeczy28.

28 Niemal w niezmienionej, choć nieco bardziej rozszerzonej postaci Keckermann 
powtarza definicję toposu w liście do miejskiego radnego, Gwalberta ab Holten 
z 22 września 1603 roku, znanym jako Epistola de locis communibus, a przedru-
kowanym w podręczniku Gymnasium logicum: „Ac principio quidem id doc-
torum hominum consensu magno constat, locos communes neccessarium esse 
et doctrinae omnis apparatum et memoriae labentis subsidium, sed qualiter ii 
concinnandi, quave forma et methodo, id vero et olim et nunc a multis anxie 
quaeritur. Et est sane magna hic consiliorum ac sententiarum apud doctos tum 
varietas, tum discrepantia, ita, ut non paucos hodie audias excellentes viros et 
scriptis etiam publicis clarissimos, qui ita sentiant, locorum communium con-
cinnandorum certam quendam ac statam viam nullam ostendi posse, sed esse 
eam operam privato cuiusque arbitrio et consilio relinquendam. […] Sunt enim 
loci communes nihil aliud quam doctrinae omnis liberalioris velut summa quae- 
dam capita et tituli partesque summatim et breviter designatae” (GL, s. 276). 
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Kluczową rolę w tym zaproponowanym przez Keckermanna ujęciu 
toposu odgrywa słowo „nagłówek” (titulus), oznaczające, że w prak-
tyce przyjmuje on zazwyczaj postać krótkiej frazy, pełniącej funk-
cję hasła wywoławczego dla znacznie bardziej złożonego i  skom-
plikowanego zagadnienia. „Miejsce wspólne” nie jest więc niczym 
innym, jak skróconym tytułem, odpowiednio uproszczoną formułą 
czy poręczną etykietką odsyłającą do ukrywającej się za nią kwestii 
ogólnej. We wczesnonowożytnej Europie pojęcie toposu pod wpły-
wem ożywionych dyskusji humanistów (Rudolf Agricola De forman-
do studio, Erazm z Rotterdamu Ratio colligendi exempla i Filip Me-
lanchton De locis communibus ratio) związanych z wypracowaniem 
nowego modelu nauczania opartego na przewartościowanym syste-
mie trzech sztuk „trywialnych” oraz kontrowersji egzegetycznych, 
jakie przyniosła reformacja religijna, uległo znaczącej reinterpreta-
cji29. Wyjęte z naturalnego kontekstu inwencji dialektycznej (a także 
retorycznej), w którym stanowiło ważny element entymematu (do 
czego jeszcze powrócimy), zaczęło funkcjonować jako tematycz-
ny nagłówek, wskazujący i porządkujący zagadnienia filozofii mo-
ralnej czy kwestie związane z teologią i hermeneutyką biblijną (to-
posy teologiczne Filipa Melanchtona, Joachima Périona, Melchiora 
Cana)30. W utożsamieniu toposu z tytułem, wskazującym określoną 
problematykę, Keckermann pozostaje wiernym uczniem i komenta-
torem Melanchtona, który w podręcznikach retoryki, jak i traktacie 
dotyczącym topiki teologicznej, powiązał ze sobą „miejsce wspólne” 

29 Por. J. M. Lechner, Renaissance Concepts of Commonplaces, New York 1962;  
H. F. Plett, Rhetoric and Renaissance Culture, Berlin 2004, s. 132–146. 

30 Komentując szczególnie kontrowersyjne miejsca Listu św. Pawła do Rzymian 
(na przykład fragment o dostąpieniu usprawidliwienia przez wiarę, Rz 5,1), Me-
lanchton wyłożył podstawy teologii ewangelickiej w dziele zatytułowanym Loci 
communes rerum theologicarum, seu hypotyposes theologicae (ukazało się ono 
po raz pierwszy w 1521 roku w Bazylei i Wittenberdze). Niedługo później nastą-
piła odpowiedź strony katolickiej. Francuski benedyktyn Joachim Périon opu-
blikował traktat Topicorum theologicorum libri duo, in quorum secundo agitur de 
iis omnibus, quae hodie ab haereticis defenduntur (Paryż 1549, Kolonia 1559), zaś 
hiszpański dominikanin Melchior Cano: De locis theologicis libri duodecim (Sa-
lamanca 1563). 



114 ROZDZIAł 2

z szeroko rozumianą sentencją31. W niewielkiej rozprawie De locis 
communibus ratio, będącej rozdziałem wyjętym z podręcznika O re-
toryce (De rhetorica) z 1519 roku (ukazał się on równocześnie w Wit-
tenberdze i Bazylei), a dotyczącej sposobów gromadzenia i zasady 
korzystania z toposów, humanista pisał: 

Voco igitur locos communes omnes omnium rerum agendarum, virtu-
tum, vitiorum aliorumque communium thematum communes formas, 
quae fere in usum variasque rerum humanarum ac litterarum causas 
incidere possunt, possuntque comprehendi locis argumentorum gene-
ris deliberativi, ut fortunam, opes, honores, vitam, mortem, virtutem, 
prudentiam, iustitiam, liberalitatem, temperantiam. Et his contraria: 
paupertatem, ignominiam, exilium, temeritatem, iniustitiam, sordes, 
intemperantiam, seu luxum. De usu locorum communium optime 
scripserunt Rodolphus Agricola in epistola De ratione studii et Erasmus 
in Copia, in hanc fere sententiam. Qui destinavit per omne genus auto-
rum lectione grassari, prius sibi quam plurimos paret locos32.

Wszystkie więc miejsca wspólne nazywam ogólnymi ideami wszyst-
kich rzeczy związanych z tym, co należy czynić, cnót, wad i innych te-
matów ogólnych, które mogą dotyczyć działania oraz różnych spraw 
ludzkiego i literackiego świata i mogą zostać wyrażone jako argumen-
ty rodzaju doradczego, jak szczęście, bogactwo, zaszczyty, życie, śmierć, 
cnota, roztropność, sprawiedliwość, hojność, umiarkowanie. I  rzeczy 
im przeciwne: ubóstwo, hańba, wygnanie, zuchwałość, niesprawiedli-
wość, chciwość, nieumiarkowanie, czyli zbytek. Najlepiej o zastosowa-
niu miejsc wspólnych pisali Rudolf Agricola w liście O programie stu-
diów oraz Erazm w  Zasobie [słów i  rzeczy] i  byli tego zdania, że kto 
postanowił wędrować dzięki lekturze po wszystkich rodzajach autorów, 
powinien wcześniej przygotować sobie jak najwięcej miejsc.

31 Por. K. Meerhoff, Entre logique et littérature. Autour de Philippe Melanchthon, 
Orléans 2001, szczególnie rozdz. Logique et création selon Melanchthon, s. 63– 
–82; F. Goyet, Le sublime du « lieu commun ». L’invention rhétorique dans l’Anti-
quité et à la Renaissance, Paris 1996, s. 551–553. 

32 De formando studio Rodolphi Agricolae, Erasmi Roterodami et Philippi Melanch-
thonis rationes cum locorum quorundam indice, Coloniae Agrippinae: ad inter-
signium Monocerotis [1555], k. D4. 
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Określone w ten sposób „miejsca wspólne”, przydatne w trakcie lek-
tury i dalszych studiów, są próbą uporządkowania każdej z dziedzin 
wiedzy na podstawie zwięzłych haseł tematycznych odsyłających do 
konkretnej problematyki. Melanchton proponował tym samym re-
organizację i rozszerzenie scholastycznego modelu dyskusji nauko-
wej (prowadzonej nie tylko w  uniwersyteckich murach), skupio-
nej na quaestio disputata, o bliską znacznej większości humanistów 
(a nawet drogą sercu wielu z nich) analizę retoryczno-dialektyczną 
(topika logiczna).

Toposy są indeksami rzeczy. Jeśli zgromadzone loci zostaną 
odpowiednio uporządkowane (metodycznie, przykładowo za po-
mocą kolejnych liter alfabetu), to ułatwią uczniowi nie tylko trwa-
łe przyswojenie sobie przepisów danej dyscypliny praktycznej czy 
teoretycznej, ale będą także pomocne w  posługiwaniu się zdobytą 
już wiedzą33. Odwołanie do ulubionej przez Keckermanna pary po-
jęć, a więc porządku i metody, pozwala przypuszczać, że tak rozu-
miane toposy są bliższe logice niż retoryce. Ich pierwszy podział na 
„miejsca wspólne” dotyczące słów i  rzeczy wyrasta z przekonania, 
że wszystko, z czym stykamy się podczas lektury czy rozmyślania, 
daje się sprowadzić do tego elementarnego zdaniem humanisty34 ze-
stawienia: rzeczy i  znaków rzeczy, czyli słów. Analizując strukturę 
i funkcje „miejsca wspólnego” w kontekście zaproponowanego przez 
Keckermanna podziału, możemy uznać topos za rodzaj znaku (wy-
różnionego słowa albo wyrażenia), który odsyła albo do rzeczy (do 
„samych rzeczy”, czyli idei i abstrakcyjnych pojęć), albo do innych 
znaków (słów). Tak rozumiany znak ma charakter metajęzykowy 
(jest znakiem drugiego stopnia). Jego znaczenie zostało zmienione 
i poszerzone, aby mógł odsyłać do tych dwóch autonomicznych sfer 
rzeczywistości (res–verba). Semiotyczna interpretacja toposu, wyra-
stająca z logicznych reguł oznaczania (model referencjalny: system 

33 Por. W. Pawlak, „De eruditione comparanda”. Studia z dziejów erudycji humani-
stycznej w XVII wieku, Lublin 2012, s. 443–444. 

34 Jeśli uznać, że głównym przedmiotem logiki są pojęcia i rzeczy (inwencja), a re-
toryki – słowa (elokucja), to możemy powiedzieć, że Keckermann przypomina 
w nieco zmienionej terminologicznie postaci tradycyjny podział loci na toposy 
dialektyczne i retoryczne. 
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językowych odniesień i powiązań), pozwala lepiej zrozumieć, jak są-
dzę, myślenie humanistów o  „miejscach wspólnych”. Nie ograniczali  
oni pojęcia toposu wyłącznie do inwencji albo argumentacji (dia-
lektycznej czy retorycznej). Rozszczepiając go na dwa podstawowe 
komponenty (pojęciowy i językowy), mogli posługiwać się nim rów-
nież poza macierzystym kontekstem sztuki rozumowania albo mó-
wienia. Dlatego wśród różnych pojęć i wyrażeń określanych przez 
humanistów nazwą toposu znajdziemy kategorie logiczne, schema-
ty argumentacyjne, indeksy tematyczne, przykłady (exempla), tropy 
i figury retoryczne, sentencje i formuły, a także krótkie cytaty z Pisma 
świętego i dzieł uznanych autorów. 

Podział toposów na pojęciowe i  językowe uruchamia całą se-
kwencję dalszych rozróżnień w obrębie ich poszczególnych rodza-
jów. Do „miejsc wspólnych” związanych z rzeczami Keckermann za-
licza toposy teoretyczne (odnoszą się do wiedzy oraz poznania)35 
i  praktyczne. Te ostatnie dzieli dodatkowo na dwie grupy, z  któ-
rych pierwszą tworzą toposy retoryczne (dotyczą praktycznego ko-
rzystania z  konkretnych przepisów sztuki wymowy)36, drugą zaś 

35 „Tantum do locis communibus verborum, sequuntur loci ipsarum rerum, qui 
sunt vel theoretici, vel practici. Loci communes theoretici sunt, qui ad noti-
tiam et cognitionem pertinent. Suntque vel praeceptorum essentialium, vel 
commentariorum. Loci praeceptorum sunt sedes materiarum, quae in singu-
lis disciplinis secundum propriam methodum disponuntur” (GL, s. 261). Loci 
związane ze słowami dzielą się na toposy słów zwyczajnych i specjalistycznych 
(terminy należące do poszczególnych dyscyplin wiedzy). Te pierwsze z  nich 
obejmują ponadto słowa proste („toposy słów wspólnych”) i złożone (tak zwane 
frazy): „Verborum loci sunt vel verborum communium, vel verborum techno-
logicorum. Verborum communium loci sunt iterum duplices aut simplicium, 
aut coniunctorum. […] Verborum coniunctorum, seu phrasium loci ita opti-
me videntur disponi, si solemniores tantum et usitatiores vel in vita communi, 
vel in tua facultate, quam profiteri vis, formulas secundum ordinem ipsarum re-
rum colligas” (GL, s. 257–258).  

36 „Tantum de locis communibus theoreticis; sequuntur practici, qui sunt vel rhe-
torici, vel historici. Rhetorici loci non vocantur hoc loco illi, qui ad praecep-
ta rhetoricae pertinent, sed qui ad usum et praxin praeceptorum referuntur. 
Loci communes de praeceptis rhetoricae qualiter colligendi sunt, ex antedictis 
est manifestum, nimirum si ex systemate huius artis dextre disposito, tituli ex 
eo ordine describantur, quo ipsae materiae praeceptorum in systemate dispo-
nuntur. Hoc loco aliud nobis consilium propositum est de ipsa praxi eloquen-
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historyczne (różnego rodzaju przykłady, podzielone na proste i zło-
żone). Jak można przypuszczać, tak rozumiane loci dotyczą odpo-
wiednio uogólnionych reguł retoryki związanych z tworzeniem wy-
stąpienia (przykładowo topos pozyskania życzliwości słuchaczy 
albo zakończenia mowy)37. Wyjaśniając, w  jaki sposób należy wy-
najdywać toposy, Gdańszczanin zarysowuje szeroko zakrojony pro-
gram opracowania przy użyciu narzędzi logicznych topiki dla każdej 
z dyscyplin38. Komentarze, jakimi opatruje kolejne podziały „miejsc 
wspólnych”, są więc na tyle ogólne, aby uwagi te mogły zostać bez 
większych przeszkód wykorzystane w tworzeniu katalogu toposów 
danej sztuki. 

Retoryczne miejsca i okolice 

Kwestia kolekcjonowania „miejsc wspólnych” na gruncie inwen-
cji retorycznej pozostaje powiązana z umiejętnością tworzenia ich 
zbioru, do którego mówca będzie mógł w każdej chwili powrócić, 
aby zaczerpnąć materiał argumentacyjny ze składu słów i rzeczy: 

Infra in manductione nostra ad usum rhetoricae inter alia compendia 
conficiendi orationes, etiam illud suggeremus, quod facile orationem 
aliquis possit conficere, si habeat collectas ex variis autoribus sententias, 
sive ut alii vocant, locos communes. Et ex istis sententiis effecta et pro-
pria illustriora rei excerpat eaque nonnihil amplificet similitudinibus 

tiae, qualiter eam per locos communes iuvare possimus” (GL, s. 268–269). Jeśli 
uznamy uogólnione reguły praktyczne retoryki za toposy, to kategorii tak szero-
ko rozumianego „miejsca wspólnego” będą podlegać również tropy i figury re-
toryczne. Przykładowo figura zamilknięcia, aposjopeza (reticentia), nie będzie 
ograniczać się jedynie do warstwy językowej mowy, lecz będzie także oznaczać 
sposób konstruowania argumentu.  

37 Por. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przeł. i oprac. 
A. Borowski, Kraków 2005, rozdz. 5 Topika, s. 86–114. Klasyczna już dziś kon-
cepcja toposu opracowana przez Ernsta Roberta Curtiusa przynosi reinterpre-
tację tego pojęcia zmierzającą do uznania za loci wszelkich „stałych środków 
ekspresji” (Ausdruckkonstanten). Tak rozumiane toposy działają analogicznie 
do formuł symbolicznych Carla Gustava Junga, co jednak wcale nie oznacza, że 
są z nimi tożsame. 

38 Por. D. Facca, Bartłomiej Keckermann i filozofia, Warszawa 2005, s. 30–32. 
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et exemplis, quod ubi fecerit, videbit statim iustam et plenam oratio-
nem confici posse et talem omnino, quae auditorio satisfaciat. Est enim 
haec magna cautio ad studiosos eloquentiae pertinens, ut si velint feli-
citer perorare, non onerent se nimia copia, varietate et multitudine ar-
gumentorum, sed sint uno, alio et tertio loco contenti (SR, s. 26–27).

Poniżej w naszym wprowadzeniu do stosowania retoryki, pośród in-
nych krótkich przepisów dotyczących układania mów, przypominamy 
również to, że każdy będzie mógł z łatwością tworzyć mowę, jeśli bę-
dzie rozporządzał zebranymi z różnych autorów sentencjami, czyli, jak 
mówią inni, „miejscami wspólnymi”. A z tych sentencji wybierze skut-
ki i ważniejsze właściwości rzeczy i trochę je powiększy za pomocą po-
równań i  przykładów; gdy to uczyni, przekona się, że może od razu 
stworzyć odpowiednią i obszerną mowę, taką, która całkowicie czyni 
zadość słuchaczom. Jest to bowiem ważne ostrzeżenie odnoszące się do 
studentów wymowy, że jeśli chcieliby pomyślnie przemawiać, to niech 
nie obciążają się za bardzo obfitością, różnorodnością i wielką liczbą 
argumentów, lecz niech ograniczą się do jednego, drugiego i  trzecie-
go miejsca.

W świetle powyższych słów Keckermann daje się poznać jako orę-
downik gromadzenia loci (w podobny sposób wypowiadał się w tej 
kwestii Melanchton), starannie wypisywanych z  dzieł utalentowa-
nych mówców i  innych autorów w  postaci tak zwanych sentencji, 
a więc trafnych i błyskotliwych językowo sformułowań wynalezio-
nych dla trącących niekiedy truizmem myśli, które następnie stawa-
ły się budulcem, jak przekonująco dowodzi Ann Moss, rozmaitych 
książek „miejsc wspólnych”39. W zakończeniu drugiej części Syste-
mu retoryki40 humanista przedstawia sposób uporządkowania topo-

39 Por. A. Moss, Książki „miejsc wspólnych” w szkole, przeł. M. Skwara, w: Retoryka, 
red. M. Skwara, Gdańsk 2008, s. 169–171.

40 Por. SR, s. 659–670. Uporządkowanie toposów należących do retoryki specjal-
nej przedstawia się następująco: 1) tematy proste; 2) tematy złożone; 3) mowa 
poruszająca dotycząca pojedynczego afektu; 4) mowa poruszajaca dotycząca 
wielu afektów; 5) mowa specjalna rozważana z uwagi na etykę; 6) mowa związa-
na z zarządzaniem; 7) mowy polityczne i sądowe; 8) mowy skrócone; 9) mowy 
należące do określonego stylu. Wyliczenie toposów znajdujących się w poszcze-
gólnych „klasach” może stanowić spis treści dla wykładu Keckermanna. Oto jak 
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sów retorycznych. Dla wymowy ogólnej wyróżnia pięć „klas” formuł 
topicznych związanych z poszczególnymi etapami tworzenia mowy: 
1) inwencja związana z  eksplikacją; 2) inwencja oparta na dowo-
dzeniu, sylogistyczna; 3) amplifikacja i  egzageracja; 4) dyspozycja 
oraz 5) przyozdobienie i wygłoszenie. Keckermann, pisząc o topo-
sie z przykładów (locus exemplorum) i jego roli w perswazji ukierun-
kowanej na zachęcanie do jednej rzeczy, a zniechęcanie do drugiej, 
odsyła studenta wymowy do konkretnych kolekcji toposów, które 
mogą okazać się przydatne w omawianiu tematów związanych z rze-
czami akcydentalnymi (wszelkiego rodzaju tematy historyczne). Za-
leca mu poszukiwanie przykładów szczególnie w trzech pokaźnych 
kompendiach „miejsc wspólnych”, a mianowicie w słynnym dziele 
Dziewięć ksiąg wydarzeń i powiedzeń godnych zapamiętania (Facto-
rum et dictorum memorabilium libri novem) Waleriusza Maksimusa, 
Teatr ludzkiego życia (Theatrum humanae vitae, Bazylea 1565) au-
torstwa szwajcarskiego humanisty, Teodora Zwingera, a także Teatr 
historyczny, czyli spiżarnia najważniejszych przykładów (Theatrum 
historicum, sive promptuarium illustrium exemplorum, Wittenber-
ga 1604), przygotowanym przez niemieckiego historyka, Filipa Lo-
nicera41. W  innym miejscu, podkreślając niemożność dokładnego 

wyglądają przykładowo formuły amplifikacji: „Formulae, quae usurpantur in 
explicando et probando possunt etiam adhiberi in dilatando et exaggerando. 
Formulae dilatandi, qua ipsum thema et nondum argumenta thematis extendi-
tur. Dilatandi, qua ipsa argumenta dilatantur. Dilatandi per genus. Digredien-
di ad locum communem. Generalia ad specialia accommodandi breviter qua-
si per epiphonema. Dilatandi per exempla. Dilatandi per causas, effecta atque 
adeo cumulandi effecta, per diamerismon, sive diductionem partium. Compa-
rationem, similia, paria, diversa, dissimilia, imparia, nempe minoris aut maio-
ris, opposita, testimonia. Formulae exaggerandi. Dicendi nos satis exaggerare 
non posse. Exaggerandi per effectorum cumulationem. Per partium cumulatio-
nem. Formulae exaggerandi per comparationem similium. Per comparationem 
parium, dissimilium, imparium, nempe maioris vel minoris. Per oppositionem. 
Formulae imminuendi, sive extenuandi” (SR, s. 662–663). 

41 „Etsi ergo nonnulli locum exemplorum soleant tantum ad argumentationem 
referre sive ad tractationem thematis coniuncti, propterea quod magna exem-
plorum sit vis in suadendo et dissuadendo, tamen sciendum est non minorem 
esse usum exemplorum in declarandis simplicibus thematibus. Et potest hic lo-
cus apte referri tum ad locum individui, tum etiam ad locum subiecti singula-
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przeczytania wszystkich autorów w  trakcie studiów nad wymową, 
Keckermann proponuje lekturę Antologii (Anthologium) Jana Sto-
bajosa, gromadzącą wypisy z  dzieł Cycerona, Seneki, Terencjusza 
i Arystotelesa, a także wielokrotnie wznawianej w XVI wieku księgi 
sentencji, znanej pod tytułem Antologia, czyli dzieło ozdobione naj-
przyjemniejszymi kwiatami słynnych sentencji greckich i  łacińskich 
(Polyanthea, hoc est opus suavissimis floribus celebriorum sententia-
rum, tam Graecarum, quam Latinarum, exornatum, Bazylea 1512) 
Dominika Nanusa Mirabelliusa, uzupełnianej następnie przez Bar-
tłomieja Amantiusa (Kolonia 1567) i Franciszka Tortiusa (Wenecja 
1592)42. Wszystkie z wymienionych książek „miejsc wspólnych” były 
pomocą w nauczaniu retoryki, jak i skarbnicą toposów w postaci go-
towych fraz, cierpliwie oczekujących na kolejną rekontekstualizację. 

Gdy chcemy zrobić użytek z  danego toposu, powinniśmy wy-
łuskać z wyrażenia, pod postacią którego się ukrywa, najważniejszą 
rzecz, a potem opracować ją na nowo przy wykorzystaniu amplifi-
kacji czy argumentów z przykładu. Posłużenie się toposem, a więc 
formułą utrwaloną kulturowo w wyniku serii powtórzeń i zakrzepłą 
w  języku pod postacią łatwo rozpoznawalnej frazy, nie jest wobec 
tego równoznaczne dla Keckermanna z mechanicznym i bezreflek-
syjnym wykorzystaniem cytatu czy włączeniem cudzych słów i my-
śli w  tekst powstającej właśnie mowy. Wprost przeciwnie, zawiera 
w sobie element twórczej reinterpretacji spetryfikowanego skądinąd 

ris in accidentibus. Et est sane inter compendia magna orationem feliciter con-
ficiendi de aliquo themate accidentali, si post effecta addamus exempla eorum, 
qui isto accidenti praediti fuerunt, sicut modo dicebam de themate fortitudinis 
et eloquentiae. Siquidem exempla facile reperire possumus ex Valerio Maximo, 
ex Lonicero Promptuario historico, Theatro Zwingeri” (SR, s. 27–28). 

42 „Sunt autem testimonia, sive sententiae depromendae ex ipsis oratoribus atque 
adeo ex nativo eorum sensu, diligenter consideratis antecedentibus et conse-
quentibus, sed quia impossibile est omnes autores ita perlegere, ideo succen-
turiatam operam praestabunt studiosis eloquentiae libri, quos vocant loco-
rum communium, sive propriorum, quod magis optandum est, sive alienorum, 
quod facilius est. Ut sunt loci communes Stobaei, sententiae collectae ex Cice-
rone, Seneca, Terentio, Aristotele, imprimis autem liber ille, cuius titulus est 
Polyanthea, cum delectu breviores et efficaciores sententiae ad materias quasuis 
citari possunt” (SR, s. 57–58). 
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wyrażenia. Humaniści niezwykle wysoko cenili sentencje nie tylko 
z powodu ich formy językowej, ale także przekazywania opinii, które 
były podzielane niemal powszechnie przez wszystkich uczestników 
dyskursu. Stąd przedstawienie nawet najbardziej kontrowersyjnej 
sprawy wymagało, przynajmniej na początku, odwołania do wspól-
notowej mądrości, przechowywanej w utartych zarówno pojęciowo, 
jak i językowo toposach. 

W  przypadku tematów prostych argumenty budujące mate-
rię wywodu dzielą się z uwagi na pamięć na podstawowe i te, które 
od nich pochodzą, a także na argumenty z nazwy (różnego rodzaju 
etymologie) i z rzeczy43. Te pierwsze mogą być ponadto wewnętrz-
ne i  zewnętrzne. Kryterium podziału dostarcza w  tym przypadku 
analiza logiczna tematu wystąpienia. Argumenty wewnętrzne, opar-
te przykładowo na pojęciu rodzaju, gatunku, różnicy, materii czy 
formy (choć rzadko są wykorzystywane – jak zauważa Keckermann – 
w eksplikacji retorycznej), nie wymagają przyjęcia dodatkowej rze-
czy niejako spoza rozpatrywanej sprawy. Użycie określonej katego-
rii logicznej pozwala na wyprowadzenie argumentu tylko z tematu. 
Dzięku temu podziałowi dowodów humanista nawiązuje do znane-
go rozróżnienia toposów wprowadzonego przez Arystotelesa (Rhet. 
1355b)44 i przejętego później przez rzymską teorię wymowy za spra-
wą Cycerona (Part. orat. 1.1–2, Top. 11)45. Arpinata, podążając za 

43 „Distinguuntur primo argumenta tacite, idque memoriae causa in prima et orta 
a primis, itemque in argumenta ex voce et ex re ipsa. Argumenta ex voce prae- 
mittantur, sed ita, ut etymologia nominis, si sit elegans aliquanto latius dedu-
catur, ambiguitates autem vocabuli parcius commemorentur. Argumenta pri-
ma deinde distinguantur in interna et externa. Inter argumenta interna genus, 
species, differentia raro ad explicationem oratoriam afferuntur. Causae efficien-
tes thematis principales etiam non ita exquisite distinguuntur, ut sit in logica. 
In causis autem impellentibus et instrumentalibus rhetor magis sese exerit. Ma-
teria et forma raro in explicationem rhetoricam deducuntur” (SR, s. 25–26). 

44 Thomas M. Conley zwrócił uwagę, że pojęcie toposu na gruncie „hylemorfizmu 
logicznego” Arystotelesa opiera się na opozycji formy i materii, która pozwala 
mówcy na przejście od konkretnego szczegółu do uniwersalnego ogółu, “Logi-
cal hylomorphism” and Aristotle’s “koinoi topoi”, „Communication Studies” 1978, 
Vol. 29, No. 2, s. 92–97. 

45 Por. S. Rubinelli, “Ars topica”. The Classical Technique of Constructing Argu-
ments from Aristotle to Cicero, Dordrecht 2009, s. 52–53. Więcej pisałem na te-



122 ROZDZIAł 2

Stagirytą wyróżniającym loci techniczne i  nietechniczne (jeszcze 
do nich wrócimy), podzielił „miejsca wspólne” na wewnętrzne (loci 
insiti) i zewnętrzne (loci assumpti), a więc należące od samego po-
czątku do sprawy (inherencja podkreśla zawieranie się jednej rzeczy 
w drugiej) i odkrywane w trakcie rozumowania, a także te, które są 
przyjmowane niejako „z zewnątrz” tematu mowy (asumpcja ozna-
cza w logice przyjęcie przesłanki) i opierają się najczęściej na auto-
rytecie i świadectwie. 

Loci należące do wewnętrznych apelują do intelektu, zewnętrz-
ne zaś – do woli. Mówiąc jeszcze inaczej, pierwsze są przedmiotem 
rozumu, drugie – wiary. Użycie przez Keckermanna znanej z dialo-
gu Cycerona typologii toposów w kontekście bliższej charakterystyki 
argumentów ukazuje swoistość myślenia Gdańszczanina o topice re-
torycznej, w której pojęcie „miejsca wspólnego”, zawężone do indek-
su tematycznego, odgrywa co najwyżej rolę drugorzędną względem 
kategorii logicznych. Co ciekawe, humanista tak starannie przestrze-
gający klarowności pojęciowych podziałów i  terminologicznych 
dystynkcji jak Keckermann, wyczulony na wszelkie niekonsekwen-
cje w  posługiwaniu się nimi, mówiąc o  dowodach wewnętrznych 
i  zewnętrznych, zaciera różnicę między toposem a  argumentem, 
co w konsekwencji może prowadzić do utożsamienia ze sobą tych 
dwóch pojęć. Podobnie czynił Cyceron w  młodzieńczym trakta-
cie o inwencji46, lecz trudno przypuszczać, aby Keckermann bezre-
fleksyjnie powielił uproszczenie, jakie wyszło spod pióra Arpinaty, 
nawet jeśli uznawał za niekwestionowany autorytet Cycerona jako 
teoretyka i praktyka sztuki wymowy. Kwintylian łączył topos z miej-
scem (siedzibą, składem) przechowywania argumentów (Inst. orat. 
V.10.20: sedes argumentorum)47. Myśl ta została podjęta przez huma-

mat „miejsc” zewnętrznych i wewnętrznych w książce „Rhetorica christiana”. 
Teoria wymowy kościelnej Stanisława Sokołowskiego, Kraków 2011, s. 101–111.  

46 Por. H. Szabelska, Kilka refleksji na temat badań nad topiką, „Terminus” 2007, 
R. 9, z. 1, s. 97–157. Por. także: B. Emrich, Topika i topoi, przeł. J. Koźbiał, w: Re-
toryka, s. 118–157. 

47 Por. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich, „Pamięt-
nik Literacki” 1982, z. 1/2, s. 3–23. Pojęcie toposu i funkcje loci w tworzeniu argu-
mentacji w sztuce retoryki Cycerona i Kwintyliana zwięźle omówił Michael C. 
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nistów zainteresowanych topiką (przykładowo Joachima Périona), 
którzy wielokrotnie powtarzali, że z jednego toposu można wypro-
wadzić wiele różnych argumentów zgodnie z przeświadczeniem, że 
„miejsce wspólne” jako formuła konceptualno-leksykalna (pojęcio-
wo-językowa) o minimalnym zróżnicowaniu językowym projektu-
je wiązkę swych rozmaitych konkretyzacji48. Keckermann doskonale 
zdawał sobie sprawę z tego faktu (jak się zaraz o tym przekonamy), 
a  beztroska, którą przejawiał wobec używanych często wymiennie 
pojęć toposu i argumentu, była wyrazem – jak sądzę – niewielkie-
go znaczenia, jakie przywiązywał do topiki retorycznej, sprowadza-
jącej się do katalogu mniej lub bardziej metodycznie uporządkowa-
nych sentencji. 

Przywołajmy kilka przykładowych „miejsc wspólnych”, przyto-
czonych i pokrótce skomentowanych przez Keckermanna w kontek-
ście inwencji właściwej retoryce, pozostającej silnie uzależnioną od 
logiki. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że Rudolf Agricola dzie-
lił wszystkie toposy na wewnętrzne (związane z  substancją okreś-
lonej rzeczy albo jej przypadłością) oraz zewnętrzne (przyłącza-
ne w dodatku do czegoś w sposób konieczny albo niekonieczny)49, 

Leff, Commonplaces and Argumentation in Cicero and Quintilian, „Argumenta-
tion” 1996, Vol. 10, No. 4, s. 445–452. Por. także: D. E. Mortensen, The “Loci” of 
Cicero, „Rhetorica” 2008, Vol. 26, No. 1, s. 31–56. 

48 Parafrazuję tutaj niezwykle trafne stwierdzenie Jerzego Ziomka: „[…] topos nie 
istnieje poza konwencją i wszelkie odstępstwa od normy czerpią swe znaczenie 
właśnie z jej naruszenia; topos jako stan minimalnej inwariantności projektu-
je wiązkę swoich wariantów”, por. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990,  
s. 299. 

49 P. Mack, Rudolph Agricola’s Topics, w: Rodolphus Agricola Phrisius (1444–1485). 
Proceedings of the International Conference at the University of Groningen, 28– 
–30 October 1985, s. 257–269. Typologia toposów w wydaniu Agricoli wygląda 
następująco: I wewnętrzne: 1) in substantia rei: definitio, genus, species, pro-
prium et differentia, totum, partes, coniugata; 2) circa substantiam: adiacen-
tia, actus, subiectum; II zewnętrzne: 1) aut necessitate quapiam rei cohaerent: 
(a) cognata: (a1) causae: efficiens, finis; (a2) eventa: effecta destinata; (b) appli-
cita: locus, tempus, connexa; 2) nulla necessitate sunt rei coniuncti: (a) acciden-
tia: contingentia, nomen rei, pronuntiata, comparata, similia et dissimilia; (b) re-
pugnantia: opposita, distantia, seu diversa. Por. także: W. Ong, Ramus, Method, 
and the Decay of Dialogue: From the Art of Discourse to the Art of Reason, 3rd ed., 
Chicago 2004, s. 92–136. 
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a podział ten i rozszerzony względem topiki Arystotelesa, Cycero-
na i Boecjusza wykaz loci, jaki sporządził fryzyjski humanista, został 
w dużej mierze przejęty przez Gdańszczanina jako najbardziej przej-
rzysty i kompletny. W opracowaniu tematu prostego ważną funkcję 
pełni miejsce ze skutków (locus effectorum)50, dzięki któremu mów-
ca zestawia ze sobą cel danej rzeczy i  skutki, jakie ona wywołuje. 
Przykładem może tu być wystąpienie, które dotyczy wymowy, za-
kładające porównanie celu i  możliwych skutków retoryki. Wśród 
toposów humanista wymienia również miejsce z całości lub części 
(locus totius et partium), znajdujące szczególne zastosowanie w oma-
wianiu tematów odnoszących się do substancji cielesnych51. Do to-
posów zewnętrznych (loci externi) zalicza on między innymi miej-
sce z okoliczności miejsca i czasu (circumstantia loci et temporis) czy 
poprzednika i  następnika (antecedens et consequens). Korzysta się 
z nich w mówieniu o rzeczach akcydentalnych, szczególnie ludzkich 
działaniach (stąd obecność tego typu toposów w narracjach histo-
rycznych), cnotach i słabościach, jak przykładowo w mowie o zmy-
śle wzroku („najszlachetniejszym ze wszystkich zmysłów”)52, w któ-

50 „Finis et scopus ab oratore solet in actionibus praesertim diligenter enucleari, 
sed saepissime fit et recte quidem, quod fines rerum cum propriis effectis co-
niungantur, praesertim cum una eademque res possit esse et finis et effectus. 
Finis quidem respectu eius, qui rem intendit. Effectus vero respectu ipsius su-
biecti, sive rei quae intenditur. Exempli gratia, si tractandum sit de eloquentia 
coincidunt fines eloquentiae cum eius effectis, sic si tractandum sit de homine 
numerantur inter effecta eius glorificatio et cultus Dei, qui ipse tamen est finis 
ipsius principalis. Finis quidem respectu Dei, qui gloriam sui nominis intende-
bat cum hominem crearet. Effectus vero respectu ipsius subiecti, sive hominis, 
qui hanc praestantissimam actionem edit. Idem observabunt in aliis thematibus 
eloquentiae studiosi. In loco effectorum maxime triumphat rhetorica, ita ut in-
tegra et plena oratio de themate simplici formari saepissime possit ex solo loco 
effectorum, quia nimirum effecta, praesertim propria, evidenter rem illustrant 
et in sensus hominum incurrunt, ut per ea homines praesertim populares, sta-
tim rem ipsam possint intelligere” (SR, s. 26). 

51 „Locus totius et partium raro adhibetur ad oratoriam thematis explicationem, 
sed praecipue adhibetur in substantiis declarandis corporeis, ut ex logica con-
stare potest” (SR, s. 28). 

52 „Sequuntur deinceps loci primi externi, ut est adiunctum, connexum, cir-
cumstantia loci et temporis, item obiectum, antecedens et consequens, ex qui-
bus locis obiectum magnum usum habet in declarando themate accidentali, 
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rej powinna znaleźć się wzmianka o świetle i barwach niezbędnych 
dla zaistnienia percepcji wzrokowej. 

Humanista wylicza również toposy z rzeczy pokrewnych (locus 
cognatorum, szczególnie równych i podobnych), różnych (locus di-
versorum), przy czym różnica między nimi zaznacza się na ogół jako 
nierówność oraz niepodobieństwo i wreszcie przeciwstawnych (lo-
cus oppositorum)53. W ostatnim przypadku sprzeczność ujawnia się 
zazwyczaj pod postacią braku, przykładowo wtedy, gdy mówca roz-
prawiając o świetle, celowo wspomina o ciemnościach, aby na ich tle 
słuchacze mogli zrozumieć znaczenie światła i  je podziwiać54. Na-
wet powierzchowny przegląd toposów, jakie wymienia gdański hu-
manista (dodajmy jeszcze miejsce z  opisu, definicji, podziału, po-
równania), pozwala zauważyć, że wywodzą się one w  prostej linii 
z  repertuaru topiki, właściwej dla inwencji logicznej. Tłumaczy to 
częściowo, dlaczego Keckermann posługuje się pojęciami topo-
su i argumentu wymiennie. Miejsce ze sprzeczności wskazuje spo-
sób konstrukcji dowodu i  wymaga przywołania w  umyśle mówcy 

praesertim actionis, ut et virtutum ac vitiorum. Exempli gratia, si perorandum 
sit de nobilissimo omnium sensu, nempe de visu, ante omnia in oratione facien-
da est mentio lucis et postea etiam coloris circa quae obiecta visus versatur. Sic 
si perorandum sit de fortitudine, utique imprimis adhibendus est locus obie-
cti et ostendendum, quod fortitudo praecipue versetur circa mortis periculum, 
tamquam circa omnium terribilissimum” (SR, s. 28). 

53 „Sequitur locus cognatorum, qui valde utilis est rhetori ad declarandum. Cum 
autem cognata varia sint, praecipue in iis dominantur paria et similia. Et prae 
paribus ad explicandum excellunt similia, nempe si iudicemus, quod proposi-
tum nostro themati sit amicum et simile, praesertim si illa similia sint audito-
ribus perspecta et nota et si habeant venustatem. Locus diversorum adhibetur 
quidem interdum, sed tamen non ita frequenter ut cognatorum, inter diversa 
autem potissimum vigent dissimilia et imparia. Locus oppositorum etiam su-
binde magnum usum habet, praecipue in qualitatibus, actionibus et passioni-
bus atque adeo etiam in declarando habitu, utile fuerit adduxisse privationem. 
Exempli gratia, si tractandum sit de luce, utile valde fuerit de tenebris etiam 
dixisse. Quia ex harum consideratione lucem tanto penitius et intelligent audi-
tores et admirabuntur” (SR, s. 29–30).

54 Thomas O. Sloane podkreśla, że przeciwieństwa i opozycje stanowią centrum 
inwencji retorycznej, gdyż umożliwiają wyprowadzenie argumentacji in utram- 
que partem, por. T. O. Sloane, On the Contrary. The Protocol of Traditional Rhe-
toric, Washington, D.C. 1997, rozdz. 2 Invention, s. 28–53.
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nauki o przeciwieństwie, jego odmianach i rządzących nim prawi-
dłach, dla których topos jest tylko poręcznym oznaczeniem przez 
słowo-indeks. Ważniejszy jest od niego utworzony na postawie to-
posu argument. Poszczególne kategorie logiczne, jakie dały począ-
tek wymienionym „miejscom wspólnym”, określiły również warunki 
aplikacji dialektycznych loci do konkretnych tematów oratorskiego 
wystąpienia. Dominacja logiki jako sztuki tworzenia dyskursu ujaw-
nia się z całą wyrazistością również na polu topiki, retorycznej tylko 
ex nomine. Albo jeszcze inaczej: logicznej, lecz wtórnie i z pewnymi 
zastrzeżeniami aplikowanej do inwencji sztuki wymowy. 

Topika logiczna

Keckermann raz jeszcze wylicza i opisuje w systemie retoryki szcze-
gólnie ważne dla niej toposy w  związku z  przedstawieniem reguł 
omawiania tematów złożonych. W tym kontekście pojawia się istot-
ne dla tradycyjnej topiki, wywodzącej się od Arystotelesa, powią-
zanie „miejsca wspólnego” z  tworzeniem entymematów. Lecz po-
dążajmy za myślą gdańskiego profesora filozofii, aby nie pobłądzić 
w gąszczu prezentowanych definicji i podziałów. Omawiając temat 
złożony (nazywany również kwestią), mówca powiniem zadbać, aby 
nie był on nazbyt dokładny i szczegółowy, a przez to wymagał prze-
prowadzenia wielu rozróżnień i  dystynkcji, gdyż zagadnienia tego 
rodzaju należy pozostawić – jak można łatwo odgadnąć – logikowi, 
ewentualnie filozofowi biegłemu w  logice i metafizyce. Opracowa-
nie kwestii złożonej jest dwustopniowe i obejmuje rozpoznanie ma-
terii tematu i ustalenie sposobu jego rozważania55. W tym miejscu 
rozpoczyna się analityczna praca logika, gdyż sposób ten przebie-

55 „In themate coniuncto (ubi quaeritur, an aliquid sit verum vel falsum) tractan-
do, duo etiam consideranda sunt: 1. materia istius thematis, 2. modus istius the-
matis tractandi. […] Orator eligat thema coniunctum, seu quaestionem, quae 
non sit nimis subtilis et scrupulosa et quae non egeat multis et accuratis limi-
tationibus ac distinctionibus adeoque non sit quaestio mixta ex logicis aut me-
taphysicis terminis” (SR, s. 50). 
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ga dwufazowo56 i obejmuje przyjęcie terminów średnich (asumpcja), 
które umożliwiają omówienie przedłożonej kwestii, a następnie wy-
pracowanie odpowiedniej argumentacji, pozwalającej na ich powią-
zanie z  pozostałymi terminami sylogizmu. Pierwszy etap zgodnie 
z porządkiem rozgałęziających się dychotomii wymaga znajomości 
metod wynajdywania terminów średnich, a także krytycznego osą-
du, który z nich będzie szczególnie przydatny mówcy w rozważaniu 
konkretnej kwestii. 

Co oznaczają te wszystkie techniczne i  pozostające na wyso-
kim poziomie abstrakcji zalecenia w  praktyce oratorskiej? Odwo-
łajmy się do przykładu, jaki za Rudolfem Agricolą przywołuje Kec-
kermann57. Rozważana przez Fryzyjczyka kwestia, a mianowicie czy 
filozof powinien się żenić, wywodzi się z antycznej tradycji szkół re-
torycznych, w której teza an uxor ducenda (czy należy się żenić)58 
stanowiła znakomity pretekst do opracowania przez ucznia sztuki 
wymowy argumentacji in utramque partem („za i przeciw”). W tak 
określonym temacie wyróżniamy dwa tworzące go elementy logicz-
ne, czyli podmiot (filozof) i predykat (żona, ściślej: pojęcie kobie-

56 „Modus tractandi quaestionem, seu thema coniunctum duo in se continet:  
1. sumptionem mediorum terminorum, per quos proposita quaestio tractan-
da est, 2. ipsam formam argumentandi, per quam hoc medium cum extremis 
connectitur. Sumptio terminorum iterum duabus partibus constat, nam 1. di-
cendum est, quomodo inveniendi sint medii termini, 2. indicandum est, qui-
nam loci mediorum terminorum, seu argumentorum oratori praecipue usur-
pandi sint” (SR, s. 50). 

57 „Nullum est promptius inveniendorum mediorum terminorum consilium, 
quam hoc ipsum, quod in canone traditur et de quo etiam monet Rudolphus 
Agricola libro 1 De inventione capite 21, ubi tale exemplum proponit: »Sit – in-
quit – haec quaestio tractanda, an philosopho ducenda sit uxor. Ibi – inquit – pri-
mo philosophum deducito per locos (ego dixerim potius philosophiam dedu-
cito per locos, tamquam thema perfectius) et inquire philosophi genus, causas, 
propria, effecta et pugnantia, postea etiam praedicatum, nempe uxorem, per 
eosdem locos tacite tecum explica et tum nullo modo poterunt deesse argu-
menta, quibus quaestionem vel probes, vel confirmes, vel refutes«” (SR, s. 51). 

58 Por. B. B. Awianowicz, Teza „An uxor ducenda” w szesnastowiecznych komen-
tarzach progymnasmatycznych, w: Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowa-
ne Profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, red. A. Borowski,  
J. Niedźwiedź, Kraków 2007, s. 67–74. 
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ty za żonę)59. Otrzymujemy w  ten sposób dwa tematy proste, któ-
re wymagają z  kolei ustalenia, czy mamy do czynienia z  tematem 
zupełnym czy niezupełnym60. Następnie każdy z nich rozpatrujemy 
w kontekście poszczególnych toposów (przykładowo rodzaju, przy-
czyn, skutków, podobieństwa czy różnicy). Wyczulony na punkcie 
precyzji dyskursu logicznego Keckermann nie może sobie przy tym 
darować okazji do uściślenia języka Agricoli, który – skądinąd zgod-
nie z literą przedłożonej kwestii – mówi o analizie pojęcia „filozof ” 
na podstawie toposów dialektycznych, co Gdańszczanin proponu-
je zastąpić przez omówienie filozofii za pomocą „miejsc wspólnych”. 
Zarówno więc „filozofia” („filozof ”), jak i „żona” muszą zostać skon-
frontowane z topiką. 

Rozważanie tematu złożonego ma od samego początku charak-
ter analityczny; ulega on rozbiciu na części składowe (rozłożenie te-
matu złożonego na prostsze elementy), a więc podmiot i predykat, 
po czym rozpatruje się je osobno w kontekście tych samych loci. To 
właśnie tutaj ujawnia się działanie toposu jako łącznika, który spaja 
na nowo oba elementy, lecz niejako na innej zasadzie, dając począ-
tek terminowi średniemu sylogizmu stanowiącemu solidną podsta-
wę argumentu. Dowód ten bardzo często przybiera postać entyme-
matu, czyli takiego rozumowania, w  którym celowo opuszcza się 
jedną z  przesłanek z  powodu jej oczywistości. Praktyka oratorska 
uczy nas, że pominiętą przesłanką jest zazwyczaj topos (powszech-
nie znana prawda), który tworzy wspólną płaszczyznę komunika-
cji między mówcą a słuchaczem, ponieważ dostarcza gotowego pół-
fabrykatu w postaci utartych schematów myślowych. W sylogistyce 

59 „Haec ergo est expeditissima et certissima ratio inveniendi medios terminos, si 
primo subiectum propositae conclusionis ducas per omnes locos, tam primos, 
quam ortos; tam internos, quam externos. Nempe, ut vocem subiecti expendas, 
genus inquiras, causas investiges, accidentia propria et effecta assignes, adiunc-
ta, connexa, obiecta, antecedentia et consequentia, cognata denique et eius di-
versa ac pugnantia addas. Deinde idem plane facias cum praedicato atque hoc 
quidem quoque per omnes locos ita diducas” (SR, s. 51).

60 „Diligenter orator sigillatim perpendet subiectum et praedicatum propositae 
conclusionis et considerabit, an subiectum sit thema perfectum, an vero imper-
fectum. Et sic etiam de praedicato, sed imprimis ista cura circa subiectum adhi-
benda est” (SR, s. 50). 
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termin średni występuje w obu przesłankach (mniejszej i większej) 
sylogizmu, lecz nie pojawia się we wniosku. Podobnie działa topos, 
zwłaszcza w  argumentacji kształtowanej w  dużej mierze przez lo-
gikę, z taką jednak różnicą, że jako struktura o mniejszym stopniu 
formalizacji może zostać całkowicie wyeliminowany już na etapie 
konstruowania dowodu, a  i  tak pomyślnie spełni swą funkcję dys-
kursywną.

Przedstawione powyżej ujęcie toposu ma wiele „miejsc wspól-
nych” z poglądami Arystotelesa (Rhet. 1356b–1358a) na temat isto-
ty i funkcji loci w procesie wynajdywania i konstruowania argumen-
tów, dalekich jednak od spójności (nie mówiąc już o tak pożądanej 
w  tej tradycji myślenia systematyczności), a  przez to tworzących 
zbiór luźno powiązanych ze sobą uwag poczynionych na marginesie 
rozważań o entymemacie jako sylogizmie (dowodzie) retorycznym. 
W topice, jaką zarysowuje Keckermann, przemawiający częściej gło-
sem wykładowcy logiki niż retora, formalno-logiczna interpretacja 
toposu, konsekwentnie utożsamianego raz z argumentem, innym ra-
zem z terminem średnim sylogizmu, wysuwa się zdecydowanie na 
plan pierwszy:

Et sic de ratione inveniendi medium oratorium. Loci, ex quibus me-
dium depromitur perinde ut in logicis distinguendi sunt, sed delec-
tus oratori est adhibendus, ne promiscue omnes aut quosuis adhibeat. 
Loci ergo, sive medii termini, primo distinguantur in artificiales et in 
inartificiales. Artificiales iterum distinguantur in primos et ortos a pri-
mis. Inter locos primos iterum distinguantur, quod alii sunt interni, alii 
externi. Inter locos primos internos potissimum apud oratorem domi-
natur species et individuum, sed individuum imprimis, utpote ad quod 
pertinent exempla, quae in oratoria probatione magnam vim habent, 
si nempe sint perspicua et propositis personis, loco et tempori accom-
modata (SR, s. 52).

I tyle o zasadzie wynajdywania terminu średniego w retoryce. Miejsca, 
z  których wydobywa się termin średni, trzeba rozróżniać w  ten sam 
sposób, jak w logice, lecz mówca powinien dokonać ich wyboru, aby nie 
korzystał z wszystkich bez różnicy. Miejsca więc, czyli terminy średnie, 
dzielą się po pierwsze na techniczne i nietechniczne. Techniczne dzielą 
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się również na podstawowe i od nich pochodzące. Wśród miejsc pod-
stawowych istnieje podział, że jedne są wewnętrzne, drugie zewnętrz-
ne. Wśród miejsc podstawowych wewnętrznych największe znaczenie 
dla mówcy ma rodzaj i indywiduum, lecz przede wszystkim indywidu-
um, jako że do niego odnoszą się przykłady, które mają w dowodze-
niu retorycznym dużą siłę, jeśli oczywiście będą jasne i dostosowane do 
przedstawianych osób, miejsca i czasu.

Toposy powiązane z terminami średnimi w rozumowaniach sylogi-
stycznych dzielą się między innymi na artystyczne i nieartystyczne61, 
a ten podział, jak już wcześniej wspominaliśmy, humanista zawdzię-
cza Arystotelesowi. Odróżniał on bowiem środki przekonywania 
(można je więc identyfikować zarówno z toposami, jak i argumenta-
mi) należące do sztuki wymowy od pozostałych środków, które po-
chodzą spoza niej i znajdują się niemal na wyciągnięcie ręki mówcy 
(na przykład zeznania świadków czy pisemne oświadczenia). Jak wi-
dać z przytoczonych powyżej przykładów, Keckermann posługiwał 
się dwoma podziałami ogólnymi toposów rozłącznie (techniczne– 
–nietechniczne, wewnętrzne–zewnętrzne), a  więc zupełnie inaczej 
niż Cyceron, dla którego loci insiti były tożsame z  tymi należący-
mi do sztuki retorycznej. Kryterium pierwszej dychotomii stanowi-
ła pozycja, jaką dany topos lub argument zajmował względem teorii 
retoryki jako zbioru określonych reguł, drugiej zaś miejsce, w jakim 
sytuował się on wobec danej rzeczy (przykładowo topos z  etymo-
logii). Arystoteles twierdził (Rhet. 1358a) ponadto, że nieartystycz-
nymi środkami perswazji należy się posługiwać, artystyczne środki 
trzeba natomiast wynaleźć, co pozwala przypuszczać, że wprowa-
dzając to odróżnienie, miał na myśli argumenty. 

61 Proponuję to tłumaczenie jako bardziej adekwatne wobec litery tekstu Arysto-
telesa, w którym czytamy (Rhet. 1355b): „τῶν δὲ πίστεων αἱ μὲν ἄτεχνοί εἰσιν 
αἱ δ᾽ ἔντεχνοι”. W tłumaczeniu Henryka Podbielskiego cytowana fraza brzmi 
następująco: „Jedne środki przekonywania należą do sztuki (retorycznej), inne 
do niej nie należą”. Wprowadzona przez Keckermanna opozycja artificiales–in-
artificiales stanowi niemal dosłowny przekład na łacinę terminologii Stagiryty 
(ἔντεχνοι–ἄτεχνοι), z celowym pominięciem propozycji Cycerona, który suge-
rował w tymi miejscu loci insiti–loci assumpti, por. Part. orat. 1.1–2, Top. 11. 
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Wymieniając i na nowo porządkując toposy przydatne w oma-
wianiu tematów złożonych, Keckermann rozbudowuje obecne 
w sztuce wymowy od czasów Arystotelesa i Cycerona wyliczenie roz-
maitych loci technicznych i nietechnicznych. Wśród „miejsc wspól-
nych” związanych ze zgodnością (pokrewieństwo, podobieństwo, 
równość) i niezgodnością (różnica, nierówność, sprzeczność)62, wie-
le uwagi humanista poświęca kwestii podobieństwa istotnej szcze-
gólnie w  kontekście tworzenia argumentów z  przykładów, należą-
cych zdaniem Keckermanna do stałego repertuaru topiki każdego 
mówcy, który może pochwalić się biegłością w sztuce inwencji re-
torycznej: 

Similitudo tamquam regina dominatur in oratione, ita, ut etsi neces-
sitatem credendi per se non adferat, incutiat tamen magnum dissen-
tiendi pudorem. Sed oportet similitudinem his duabus virtutibus prae- 
ditam esse: 1. ut sit perspicua et obvia auditori, ducta nempe a rebus  
familiaribus et in communi vita positis, non a rebus remotis, abstrusis 
et subtilibus, 2. ut sit apta propositae rei, non minus ac apta esse debeat 
auditori. Sed non est utendum similitudinibus, nisi prius iacto funda-
mento et nisi causa, sive quaestio, quibusdam argumentis firmius prius 
sit munita. Tum enim similitudo magis urgebit auditorem atque dubi-
tationem penitus eximet (SR, s. 54).

Podobieństwo niczym królowa rządzi w mowie dlatego, że nawet jeśli 
samo w sobie nie przynosi konieczności uwierzenia, to jednak wywołu-
je wielki wstyd z powodu niezgody na nie. Lecz trzeba, aby podobień-
stwo było zaopatrzone w te dwie zalety: 1. aby było jasne i wychodzące 

62 „Locum descriptionis, definitionis et divisionis non ita frequenter in oratio-
nibus usurpamus. Reliqui loci orti sunt vel consentanei, vel dissentanei. Con-
sentaneus locus est locus cognationis, seu comparationis. Comparatio autem 
gemina potissimum oratori prodest, nempe similitudo et paritas. […] Loci dis-
sentanei duo sunt, nempe diversa et opposita. Diversa, quae prosunt oratori, 
sunt vel dissimilia, vel imparia. Dissimilia raro usurpat orator. Imparia vero 
triumphant in oratione, nempe argumenta vel a maiori, vel a minori. Opposi-
ta etiam frequenter usurpat orator, praesertim vel pugnantia cum subiecto, vel 
praedicato quaestionis atque adeo disparata tam effecta, quam propria, quae 
tanto maiorem vim habent, quando validius evertunt id, quod auditor everti 
non volebat” (SR, s. 54–55).
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naprzeciw słuchacza, a  mianowicie wyprowadzone z  rzeczy znanych 
i  dotyczących zwyczajnego życia, nie zaś z  rzeczy dalekich, tajemni-
czych i szczegółowych, 2. aby było odpowiednie dla przedłożonej rze-
czy, a także aby było odpowiednie dla słuchacza. Lecz nie należy uży-
wać podobieństw, zanim wcześniej nie zostanie położony fundament, 
ani zanim sprawa, czyli kwestia, nie będzie solidniej obwarowana pew-
nymi argumentami. Wtedy bowiem podobieństwo będzie pobudzać 
słuchacza i całkowicie odeprze wątpliwość. 

Podczas gdy logik tłumaczy rzeczywistość dzięki przejrzystym kate-
goriom i oznajmia kategorycznie, jak się rzeczy mają, mówca zatrzy-
muje swą uwagę na tworzonym dyskursie, aby za pomocą rozma-
icie aplikowanego do konkretnych potrzeb perswazji podobieństwa 
i analogii móc nie tylko poruszyć słuchacza, ale także nakłonić go 
do przyjęcia swego punktu widzenia. Lecz aby tak się stało, potrze-
ba solidnego fundamentu w postaci przemyślanego i opracowanego 
logicznie tematu, który będzie wspierać przekonująca argumentacja. 
Podobieństwo, choć plastyczne i  obrazowe, a  przez to sugestywne 
i mające stosunkowo dużą siłę oddziaływania na umysły i serca słu-
chaczy, zawiera bowiem w sobie zbyt dużą arbitralność, aby mogło 
z powodzeniem zastąpić inne argumenty. 

Topos w  swej wyjściowej inwariantności jest konwencjonalny 
(dzięki czemu może zostać rozpoznany), lecz jego konkretna reali-
zacja tekstowa zależy tylko od pomysłowości i  sprawności orator-
skiej danego mówcy. Identycznie jest w  przypadku podobieństwa, 
którego potencjał perswazyjny pozostaje zawsze silnie uzależniony 
od wrażenia pewnej naturalnej odpowiedniości (zgodności) między 
dwoma różnymi porządkami zestawianych ze sobą rzeczy. Aby się 
o tym przekonać, wystarczy przywołać analogie, jakie Keckermann 
skonstruował przy okazji mówienia o podobieństwie – rządzi ono 
retoryką niczym królowa (władzę nad logiką sprawuje, jak można 
przypuszczać, oparta na proporcji, bardziej restrykcyjna i sformali-
zowana analogia), proces tworzenia zasadniczej części mowy, a więc 
argumentacji, przypomina zaś budowę fortecy, odpornej na wszel-
kie ataki przeciwnika, gdyż uzbrojonej silnymi argumentami. Rze-
czy i słowa porządkowane za pomocą podobieństwa, jak zobaczymy 
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w wykładzie reguł elokucji, składają się na wieloznaczną, a przez to 
wystawioną na ryzyko niezrozumienia i błędnego odczytania, mowę 
metafory. 

Toposy określone jako nietechniczne są w topice wyłożonej przez 
gdańskiego humanistę powiązane z różnego rodzaju świadectwami, 
dzielącymi się na świadectwa konieczne (są one dodatkowo boskie 
i  zmysłowe)63 i  prawdopodobne, czyli przygodne (między innymi 
sentencje, przysłowia i gnomy)64. Szczególne znaczenie dla mówcy, 
powiada Keckermann65, mają świadectwa sensualne (w tym również 
odwołujące się do świadomości jako „zmysłu wewnętrznego”), gdyż 
tworzą iluzję uobecnienia rzeczy, o której się mówi, lecz pod warun-
kiem, że zostanie ona „odmalowana żywymi barwami i postawiona 
pośrodku”, aby słuchacz „mógł ją zobaczyć i dotknąć”. Metaforyczne 
wyobrażenie oratora jako malarza malującego słowami wypływa po-
niekąd z toposu literatury jako mówiącego malarstwa (ut Simonides 
dixit), a  jednocześnie stanowi jedno z najważniejszych loci w kon-
cepcji retoryki, wedle której jest ona jedynie sztuką posługiwania się 
rozmaitymi barwami retorycznymi (colores rhetorici). Wśród licz-
nych podziałów toposów, jakie przeprowadził Keckermann, jeszcze 
jeden z nich zasługuje na opatrzenie kilkoma słowami komentarza. 

63 „Et sic de locis, seu argumentis artificialibus. Inartificiale argumentum est te-
stimonium, sive sententia, qua nostram conclusionem probamus. Distinguet 
autem orator testimonium necessarium a testimonio probabili, seu contingen-
ti. Testimonium necessarium est vel Dei, vel nostrum sensum. Testimonium 
Dei, prout ingentem vim habere debet, ita strenue ab oratore urgendum est”  
(SR, s. 55). 

64 „Ad probabilia testimonia referuntur sententiae eorum, ad quos cuasa non per-
tinet et eorum, qui causae non interfuerunt. Istae autem sententiae sunt vel ge-
nerales, nempe proverbia, dicteria pulchra et gnomae; idem sententia incerto 
autore prodita” (SR, s. 55). 

65 „Testimonium sensuum est vel interioris conscientiae ad quam provocare debet 
orator et vehementer excutere atque irritare in auditore atque ibi diutius immo-
rari, si nempe sciat auditorem conscium esse, quod res ita se habeat, vel non ha-
beat. Sed exteriorum sensuum, praesertim visus, auditus et tactus testimonium 
magnifacere debet orator, inque eo diu immorari et si fieri possit, rem de qua 
aliquid affirmat vel negat vivis coloribus debet depingere, aut etiam in medio 
statuere, quod ipsi auditores palpare et videre possent” (SR, s. 55). 
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„Miejsca wspólne” mogą być bowiem konieczne, to znaczy praw-
dziwe na mocy logiki (a więc z konieczności), albo prawdopodobne: 

Discernet orator inter locos probabiles et necessarios, sed discernet ta-
cite secum, neque id discrimen auditoribus indicabit. Et discernet hoc 
fine, ut probabilia argumenta possit amplificationibus et exornationi-
bus vestire, necessaria autem magis nude proponere et velut sine vesti-
bus. Et sic quidem de argumentis, sive locis ad probandum thema co-
niunctum […] (SR, s. 58).
 
Mówca będzie rozróżniał między miejscami prawdopodobnymi i ko-
niecznymi, lecz będzie odróżniał milcząco dla siebie i nie będzie poka-
zywał tego rozróżnienia słuchaczom. A będzie odróżniał w tym celu, 
aby argumenty prawdopodobne mógł przyodziać za pomocą powięk-
szeń i ozdób, konieczne zaś przedstawić raczej otwarcie i jakby bez szat. 
I tyle o argumentach, czyli miejscach w dowodzeniu tematu złożone-
go […]. 

Podział loci (a  także argumentów) na konieczne i prawdopodobne 
daje się z łatwością zastąpić nieco innym, bardziej ogólnym rozróż-
nieniem, które rządzi całym myśleniem Keckermanna o topice, ale 
nie może zostać w pełni wyartykułowane z uwagi na przyjęty wcześ-
niej model inwencji retorycznej, pozostającej pod specjalnym nad-
zorem logiki, a przy tym przedkładającej prawdziwość nad prawdo-
podobieństwo. Można powiedzieć, że humanista wyróżnia toposy 
logiczne (konieczne, prawdziwe) i retoryczne (przygodne, prawdo-
podobne). Podstawą tego podziału jest charakterystyczne dla róż-
nych form arystotelizmu myślenie o prawdzie jako pełnej zgodno-
ści (adekwatności) słowa z rzeczą. Toposy należące do drugiej grupy 
(przykładowo topos z  podobieństwa) są dotknięte od samego po-
czątku skazą i brakiem z powodu o wiele większego w porównaniu 
z tymi pierwszymi toposami oddalenia od prawdy. Nic więc dziwne-
go, że podział toposów oraz argumentów na prawdziwe (logiczne) 
i prawdopodobne (retoryczne), dokonywany w milczeniu wyłącznie 
na prywatny użytek mówcy, musi pozostać ukryty przed słuchacza-
mi, a niedoskonałość – jeśli nie zniwelowana, to przynajmniej czę-
ściowo zmniejszona dzięki ich artystycznemu przetworzeniu (stra-
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tegie amplifikacji i figuratywności). Zalecenie to ma jednak również 
drugą stronę, gdyż zamieszczone w podręczniku wymowy zdradza 
tajemnicę retorycznego warsztatu mówcy czytelnikowi, który będzie 
odtąd wiedział, że wszelkie argumenty powiększone i przyozdobio-
ne figurami wysłowienia są tylko prawdopodobne i dlatego wymaga-
ją od niego większej ostrożności i krytycyzmu, aby nie dał się zwieść 
pięknej iluzji prawdy. Nie da się ukryć, że amplifikacja i ornamenta-
lizacja językowa (rozmaite figury słów i myśli), utożsamiane niekie-
dy z istotą retoryki, wskazują na jej szczególną aktywność w sferze 
uwierzytelniania prawdopodobieństwa. 

W rozważaniach na temat topiki retorycznej Keckermann po-
sługuje się pojęciem „miejsca wspólnego”, któremu przypisuje o wie-
le szerszy zakres znaczeniowy od tego, jaki miało ono w antycznej 
sztuce wymowy. Humanista używa go zasadniczo w trzech różnych 
kontekstach. Topos oznacza w systemie retoryki albo poręczny na-
główek tematyczny pomocny w tworzeniu katalogów sentencji, albo 
regułę logiczną określającą sposób konstrukcji argumentu (przykła-
dowo topos ze sprzeczności), albo termin średni w  rozumowaniu 
sylogistycznym (zgodnie z myślą Arystotelesa), który w przypadku 
entymematu może zostać całkowicie pominięty. Wyraźna domina-
cja formalno-logicznego ujęcia toposu odzwierciedla wszechobec-
ność logiki na gruncie nauki o  opracowaniu tematu i  argumenta-
cji mowy. Obie sztuki współdziałają ze sobą w  procesie tworzenia 
głównej części mowy, nawet jeśli tylko jedna z nich dyktuje de facto 
warunki skutecznego działania w celu wynalezienia odpowiednich 
argumentów. Niezależnie od jakichkolwiek prób określenia natury 
toposu – logicznego (prawdziwego) czy retorycznego (prawdopo-
dobnego), technicznego czy nietechnicznego, wewnętrznego czy ze-
wnętrznego – pozostaje on miejscem spotkania z utrwaloną i nie-
co skostniałą formą myślenia, która wymaga ponownego ożywienia. 
Dzięki konieczności językowej (tekstowej) rewitalizacji topika reto-
ryczna, choć inspirowana w koncepcji Gdańszczanina kategoriami 
logicznymi, otwiera się na dwie formy retoryczne – amplifikację i fi-
guratywność. 
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Potrzeba eksplikacji  

Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać mówca, aby przygotować 
przekonującą mowę, jest – jak już zdążyliśmy wcześniej powiedzieć – 
rozpoznanie tematu wystąpienia w świetle kategorii logicznych (pro-
sty–złożony, zupełny–niezupełny), służących do opisu i  uporząd-
kowania zagadnień, które potencjalnie mogą stać się przedmiotem 
zainteresowania zarówno retora, jak i  logika. Kwestia ta ma szcze-
gólnie ważne znaczenie w  praktyce retorycznej, gdyż szczegółowe 
określenie tematu mowy warunkuje zdaniem Keckermanna kieru-
nek wynajdywania i sposób dostosowania argumentów do omawia-
nego zagadnienia (applicatio argumentorum)66, ich dobór, a  także 
kolejność. Zamiast jednak wiernie podążać za definicjami i podzia-
łami, przeprowadzonymi z precyzją godną wytrawnego dialektyka, 
proponuję, aby chwilowo odwrócić kierunek wykładu humanisty 
i od konkretnych przykładów, jakie podaje, przejść do teoretycznych 
konstatacji i uogólnień. Z dość dużym prawdopodobieństwem mo-
żemy przyjąć, że z tematami, które zaraz wspólnie z Keckermannem 
omówimy, musieli też zmagać sie uczniowie Gimnazjum Akademic-
kiego w Gdańsku podczas zajęć ze sztuki wymowy. Dają nam one 
zatem pewne wyobrażenie, częściowe rzecz jasna i niepełne, na te-
mat praktycznego nauczania retoryki we wczesnonowożytnej Rze-
czypospolitej. 

Tematy określone jako niezupełne dotyczą między innymi indy-
widuów, które mogą być w dodatku rozpatrywane w kontekście sub-
stancji bądź akcydensu. Wiążą się one poza tym z relacją, częścią, 
konkretną przypadłością, zbiorowiskiem, a  także brakiem (utra-
tą czegoś). Przykładu mowy dotyczącej tego pierwszego rodzaju in-
dywiduów dostarcza kwestia wydobyta z dzieł starożytnych history-
ków. Jest nią przedstawienie i charakterystyka Bucefała, ulubionego 

66 „Ante monuimus cum thema aliquod oratorium explicandum est, debere pri-
mis considerari ex arte logica, an sit perfectum, vel imperfectum, ut pro diver-
sa ratione thematis etiam diversa esse possit argumentorum ad scopum oratoris 
applicatio. Quare, cum hactenus ostenderimus applicationem oratoriorum ar-
gumentorum ad thema simplex perfectum, videnda quoque erit applicatio ar-
gumentorum, sive locorum ad explicandum thema imperfectum” (SR, s. 31). 
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konia Aleksandra Wielkiego67, który miał dorównać w  sławie nie-
śmiertelnym rumakom Achillesa, Ksantosowi i Baliosowi: 

Exempli gratia, si quis velit tractare de Bucephalo, equo Alexandri Ma-
gni ex Curtio et aliis historicis, qui admirabilia de illo equo scribunt, 
praemitteret primo notationem nominis, quod vocabulum Graecum, 
sit deductum a capite bovis, nam capiti bubulo simile hic equus habuit. 
Secundo, posset speciei mentionem facere, nempe quod fuerit equus et 
quidem equus certi generis. Tertio, posset adhibere argumentum cau-
sae efficientis et commemorare procreationem istius equi et ibi addu-
cere simul circumstantiam temporis et loci. Deinceps accidentia equi 
enumerare, post effecta, deinceps cognata, denique pugnantia atque 
adeo mortem istius equi et consequentia mortis. Quod nempe Alexan-
der Magnus hunc magna cum solemnitate sepeliri curavit et in eius ho-
norem civitatem extruxit, quae Bucephalia nominata est (SR, s. 32–33).

Na przykład, jeśli ktoś chce mówić o Bucefale, koniu Aleksandra Wiel-
kiego, na podstawie [Kwintusa] Kurtiusa [Rufusa] i innych historyków, 
którzy przekazują o  tym koniu zadziwiające rzeczy, niech po pierw-
sze wyjaśni znaczenie nazwy, która jest słowem greckim, wyprowadzo-
nym od „głowy wołu”, ponieważ koń ten miał głowę podobną do wolej 
głowy. Po drugie, będzie mógł wspomnieć o gatunku, a mianowicie, że 
był to koń i zapewne koń określonego rodzaju. Po trzecie, będzie mógł 
użyć argumentu z  przyczyny sprawczej i  wspomnieć o  rodowodzie 
tego konia, a przy tej okazji określić także okoliczność czasu i miejsca. 
Wreszcie [będzie mógł] wyliczyć przypadłości konia, na końcu osiąg-
nięcia, a następnie krewnych, ponadto trudności, a także śmierć tego 
konia i rzeczy, które nastąpiły po tej śmierci. Aleksander Wielki pole-
cił go bowiem pochować z dużą okazałością i wybudował na jego cześć 
miasto, które nazwano Bukefala.

Na podstawie przytoczonego powyżej przykładu widzimy, w  jaki 
sposób Keckermann wykorzystuje niektóre „miejsca wspólne” w celu 
wyprowadzenia z  nich kolejnych argumentów. Mowę rozpoczy-
na etymologiczne objaśnienie imienia głównego bohatera narracji 

67 Por. T. ślęczka, Aleksander Macedoński w literaturze staropolskiej, Wrocław 2003, 
s. 176–178. 
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zgodnie z wyjątkowo żywym wśród humanistów przekonaniem her-
meneutycznym, że nazwa skrywa w sobie istotną właściwość danego 
indywiduum („Wołogłowy” nie jest tu więc żadnym wyjątkiem). Na-
stępnie pojawiają się dowody argumentacyjne, wymienione zgodnie 
z hierarchią logicznych loci, od gatunku (Bucefał był koniem tessal-
skim o czarnej maści), przez przyczyny sprawcze (przodkowie sław-
nego rumaka), aż do okoliczności śmierci (podczas wyprawy do Indii, 
w czasie bitwy nad rzeką Hydaspes, 326 rok p.n.e.). Opis występuje 
w tego typu mowach przeważnie w zakończeniu, zwłaszcza w sytua-
cji, gdy przedmiot wypowiedzi jest rzadki i nieznany słuchaczom68. 
Głównym źródłem inwencyjnym są w przypadku tego tematu roz-
pracowanego wstępnie (rozłożonego na argumenty) przez Kecker-
manna dzieła historyków, relacjonujące życie i  wyprawy wojenne 
Aleksandra Wielkiego. Od samej materii jest jednak ważniejsza tutaj 
forma jej opracowania, współtworzona z jednej strony przez narra-
cje historyczne, z drugiej zaś – topikę logiczną. 

Do tematu związanego z indywiduum należy również charakte-
rystyka człowieka (individuum personalis). „Miejsca wspólne”, jakie 
wylicza Gdańszczanin przy tej okazji, są dokładnie takie same, jak 
wymienione powyżej. Wspomnę tylko o jednym z nich, aby poka-
zać, jak abstrakcyjny na pierwszy rzut oka topos logiczny przybiera 
postać całkiem konkretnego argumentu. Jest nim miejsce ze sprzecz-
ności (pugnantia), które obejmuje przeciwieństwo, a  także stwier-
dzenie straty czegoś (braku), niewymagające jednak od razu języka 
negacji. Aby urzeczywistnić pierwszy wariant tego toposu, wystarczy 
przywołać nieprzyjaciół i rywali człowieka, o którym mówimy. Roz-

68 „Talia quando sub explicationem veniunt, quod tamen non sit ita frequenter 
explicantur primo ex etymologia sua et notatione nominis, deinde facta bre-
vi mentione speciei. Post ex causis materialibus praecipue, nam formalis cau-
sa non facile adhibetur in talibus individuis. Deinde ex causis efficientibus, post 
ex accidentibus singularibus, quae eis insunt et in quibus praecipue oratoris ex-
plicatio dominatur, ut et in effectis singularibus. Adduntur deinde partes istius 
individui quaecumque habent aliquam singularem considerationem. Postea 
adduntur cognata, in quibus etiam orator maiorem operam ponit. Diversa de-
nique et pugnantia non ita saepe adduntur. Descriptio interdum praemittitur et 
ponitur statim post notationem nominis, interdum ponitur circa finem, si nem-
pe individuum sit valde rarum et ab auditoribus non conspectum” (SR, s. 32). 
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winięciem drugiej możliwości argumentacyjnej, jaka milcząco kryje 
się w analizowanym „miejscu wspólnym”, pozostaje narracja o cho-
robie (utracie zdrowia) czy śmierci (utracie życia) bohatera naszej 
mowy69. Praktyczna aplikacja logicznych loci okazuje się zatem dale-
ka od mechanicznego reprodukowania gotowych fraz i wyrażeń. Tak 
rozumiany topos zakreśla ogólne ramy myślenia o  danym przed-
miocie w kontekście konkretnych kategorii logiki, a niekoniecznie 
dostarcza utartych formuł językowych. Albo inaczej: jest bardziej 
formą (figurą) myśli niż słów. Jeśli miejsce z szeroko pojętej sprzecz-
ności wskazuje na odwołanie do negatywności jako fenomenu lo-
giczno-semantycznego, to możemy doszukiwać się również śladów 
tego toposu w  mówieniu o  wszelkiego typu niepowodzeniach czy 
nawet wadach moralnych bohatera naszego wystąpienia, z czym, jak 
sądzę, zgodziłby się nawet Keckermann. Wszystkie one są bowiem 
podszyte mniej lub bardziej ewidentnym brakiem. 

W  omawianiu tematów związanych z  rzeczami pojedynczymi 
o charakterze przypadłości (wielkość, cecha, działanie, odczucie) de-
cydującą rolę odgrywa unaocznienie (hypotyposis)70, a  więc szcze-

69 „Denique subiiciantur pugnantia, quae sunt vel contraria, nempe inimici, invi-
di, aemuli, vel privativa, nempe morbi et mors. Et mors quidem explicetur pri-
mo per circumstantiam temporis, quo anno aetatis mortuus sit, interdum etiam 
loci, ubi mortuus sit. Deinde per argumenta antecedentium, si quae forte signa 
et prodigia mortem praecesserunt. Post per argumenta causae, unde ortus fue-
rit extremus iste et fatalis morbus. Causae, inquam, naturales, si mors natura-
lis fuit, violentae vero, si mors violenta fuit. Addatur etiam argumentum con-
nexorum, quid nempe egerit aut dixerit in agone et circa mortem. Denique per 
consequentia mortis, quae duplicia sunt, nempe interna et externa. Interna con-
sequentia voco, exsequias et sepulturam ac monumentum. Externa vero conse-
quentia dico casus et eventa, quae magnarum personarum mortem in Ecclesia 
et republica sequuntur” (SR, s. 35–36). 

70 „Thema singulare accidentale in genere tractatur per nominis notationem, per 
subiectum, cui istud accidens inest. Deinde per causas efficientes post per effec-
ta, per cognata et pugnantia. Quantitas singularis rarissime tractatur, qualitas 
interdum tractatur, ut si quis tractet de castitate Iosephi. Sed actio et passio sin-
gularis frequentissime ab oratore explicatur. Et si luculenter, plene et velut ad 
oculum declaretur ac depingatur actio vel passio, tum dicitur hypotyposis, alias 
in genere vocatur narratio. Neque enim aliud est narratio, quam explicatio ac-
tionis et passionis singularis. Explicantur autem potissimum actiones et passio-
nes personarum, nam caeterorum individuorum actiones et passiones rarius 
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gółowy opis przedmiotu (ale także zdarzenia albo doznania), sku-
piający się często na jego najmniejszym detalu w celu postawienia 
go niejako przed oczami słuchacza71. Mówca tylko niekiedy, jak za-
uważa Keckermann, czyni tematem swej mowy cechę, jak w przy-
padku mowy o  czystości biblijnego Józefa (Rdz 39,1–20). Równie 
ważne znaczenie ma tu narracja, która oznacza dla gdańskiego hu-
manisty „wyjaśnienie czyjegoś działania albo odczucia”. Na tę eks-
plikację składają się toposy z  etymologii imienia głównej postaci, 
z podmiotu, z przyczyn sprawczych (rola okazji, a więc zewnętrznej 
wobec osoby działającej sposobności), z poprzedników, z następni-
ków, z okoliczności miejsca i czasu, ze skutków, a wreszcie z przeci-
wieństwa, różnicy i sprzeczności. 

Przykładem rozwinięcia tematu niezupełnego, który może do-
tyczyć relacji, części i zbiorowiska, jest omówienie Związku Hanze-
atyckiego (nie można sobie wyobrazić bardziej odpowiedniego te-
matu dla uczniów Gdańskiego Gimnazjum): 

Ut si quis tractaret oratorie de foedere Hansatico, eum necesse est com-
memorare, primo aliquid de civitatibus Hansaticis, tamquam de subie-
cto. Deinde, de causa impulsiva istius relationis, sive foederis, post de 
causis instrumentalibus, sive legatis ad istud foedus adhibitis itemque 
de causis sociis et adiuvantibus, deque accidentibus, de circumstantia 
loci, ubi foedus istud Hansaticum sit sancitum, de circumstantia tem-
poris, quando sit sancitum, de accidentibus requisitis, seu conditioni-
bus, quibus est sancitum, de connexis iis memorabilibus, quae eo tem-
pore cum illud foedus sanciretur in Europa acciderunt, post de causis 
finalibus, effectibus et utilitatibus foederis, item cognatis, diversis, vel 
pugnantibus (SR, s. 39). 

oratori ad explicandum occurrunt. […] Exponitur causa impulsiva istius actio-
nis, tam interna, quam externa, quae dicitur occasio. […] Passio iisdem fere in-
strumentis tractatur, quibus et actio, nisi quod obiecti argumentum in passione 
ita locum non habeat et quod causae etiam impellentes non ita hic adhibeantur. 
Effecta quoque in passionibus et finales causae non adhibentur, nisi passio sit 
naturalis et bona, aut saltem talis, qua non inferat privationem, sicut in affecti-
bus, ut amore ira et caetera effecta afferuntur, quia istae passiones sunt natura-
les” (SR, s. 36–37). 

71 A. Gorzkowski, „Ut pictura verba...”. Zagadnienie unaocznienia w retoryce staro-
żytnej i wczesnonowożytnej, „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 2, s. 37–59. 
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Jeśli ktoś chciałby wystąpić z mową o Związku Hanzeatyckim, ten po-
winien koniecznie wspomnieć po pierwsze o miastach hanzeatyckich 
jako podmiocie. Po drugie, o przyczynie sprawczej tego związku czy 
przymierza, następnie o przyczynach instrumentalnych, czyli posłach 
wykorzystanych do [zawarcia] tego przymierza, również o  przyczy-
nach towarzyszących i  sprzyjających, a  także o  przygodnych, o  oko-
liczności miejsca, w którym ten Związek Hanzeatycki został zawarty, 
o okoliczności czasu, w którym go zawarto, o przypadłościach wyma-
ganych, czyli warunkach, na których go zawarto, o związanych z tym 
rzeczach godnych pamięci, które w tym czasie, gdy zawierano to przy-
mierze, wydarzyły się w Europie, potem o przyczynach celowych, skut-
kach i korzyściach związku, a także o pokrewieństwach, różnicach czy 
przeciwieństwach. 

I znów materiału ilustracyjnego dostarcza Keckermannowi historia, 
tym razem związana dodatkowo z rodzinnym miastem humanisty. 
Zbiorowym podmiotem są tu miasta (w tym Gdańsk, który w 1361 
roku przyłączył się do Hanzy), leżące na ogół w basenie Morza Pół-
nocnego i Bałtyckiego, które zawarły ze sobą porozumienie, znane 
pod nazwą Związku Miast Hanzeatyckich72. Zobowiązały się w nim 
one między innymi do wspierania swych interesów ekonomicznych 
i  gospodarczych (przykładowo ustalanie ceł dla kupców zawijają-
cych do portów Hanzy), a z czasem również i politycznych. Argu-
mentację budują właściwie trzy główne rodzaje toposów, a mianowi-
cie z przyczyn, ze skutków i z okoliczności towarzyszących, które są 
poddawane serii drobiazgowych uszczegółowień. Wybór akurat tych 
„miejsc wspólnych” został podyktowany tematem wystąpienia, doty-
czącym relacji (na przykład uznawana za idealną przyjaźń Orestesa 
i Pyladesa, zgodne i szczęśliwe małżeństwo Jakuba i Rebeki)73 i dla-

72 Por. Ph. Dollinger, Dzieje Hanzy XII–XVIII w., przeł. V. Soczewińska, Warszawa 
1997. 

73 „Et sic quidem tractatur relatio universalis. In singulari, seu individuali rela-
tione, primo breviter tractatur utrumque subiectum, seu individuum, quod 
istam relationem contraxit. Ut, si quis tractet amicitiam Piladae et Orestis, de-
bet utramque personam hanc breviter explicare. Item, si quis tractet de coniu-
go Iacobi et Rebeccae debet utriusque themata breviter prius explicare, hoc est 
thema Iacobi et Rebeccae. Deinceps causae impulsivae istius relationis comme-
morandae sunt simulque antecedentia, item circumstantia loci et temporis, ubi 
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tego preferującym toposy akcentujące związek między dwoma ele-
mentami. Nie wyklucza to oczywiście aplikacji do tego zagadnienia 
innych loci, jak chociażby z przeciwieństwa czy różnicy.

I jeszcze jeden przykład zarysu argumentacji opracowanej przez 
Keckermanna; tym razem dotyczy on analizy tematu niezupełnego 
związanego ze zbiorowiskiem:  

Exemplum tractati thematis collectivi fuit in thesibus de mundo, sed 
notandum hic est, quaedam collectiva habere materiam, sive partes di-
versi generis, quae diligenter distinguendae sunt. Exempli gratia, si quis 
tractare velit de Regno Poloniae, primo explicabit materiam, sive par-
tes ex quibus collectivum hoc aggregatum est, quae partes sunt diversi 
generis, nempe vel terra, vel homines. Et terra quidem sic consideran-
da foret, ut primo eius accidentia quantitativa, nempe situs terrae, ma-
gnitudo et fines, seu termini considerarentur, deinde eius terrae partes 
principales, ut Polonia maior et minor. Postea secundariae, ut Lithua-
nia, Russia, Prussia, Livonia. Post terram consideratam, considerandi 
sunt homines et primo quidem homo principalis, ipse rex, eiusque ac-
cidentia omnia corporis et animi. Postea partes subiectae, sive subdi-
ti, qui iterum distinguendi in magnates et urbanos, sive cives. Magna-
tes in senatores et nobiles et sic etiam de urbibus usque ad rusticos. 
Et singularum harum partium subiectarum consideranda essent acci-
dentia animi et corporis, item adiuncta, nempe vestitus, bona, posses-
siones, ritus et instituta vivendi, postea accedendum esset ad formam 
regiminis eiusque causas efficientes, nempe electionem regis. Deinde 
causas finales, post accidentia, nempe comitia, iudicia tribunalitia, con-
ventus provincials, administrationem bellicam, post cognata, diversa et 
pugnantia (SR, s. 45).

Przykład omówionego tematu zbiorowego pojawił się w tezach o świe-
cie74, lecz trzeba tutaj zaznaczyć, że zbiory mają pewną materię, czyli 

et quando relatio instituta est, deinceps etiam connexa, item requisita, sive acci-
dentia, effecta, cognata, diversa et pugnantia” (SR, s. 38–39). 

74 Keckermann dzieli rzeczy zbiorowe na przypadkowe i uporządkowane, te ostat-
nie zaś dodatkowo na substancjalne i przypadłościowe. Przykładem kolektywu 
związanego z substancją jest świat, wojsko, kościół, królestwo, por. „Collecti-
vum substantiale voco, ubi multae substantiae collectae et aggregatae sunt, qua-
le collectivum est mundus, exercitus, ecclesia, regnum. Eiusmodi collectiva sic 



143INWENCJA RETORYCZNA     

części różnego rodzaju, które trzeba starannie rozróżniać. Na przykład, 
gdy ktoś chce mówić o Królestwie Polski, objaśni po pierwsze materię, 
czyli części, z których ten zbiór został utworzony, a części te są różnego 
rodzaju, a mianowicie kraj albo ludzie. A kraj powinien być rozważany 
w ten sposób, aby najpierw rozważać jego przypadłości ilościowe, czyli 
położenie kraju, wielkość, granice, czyli linie graniczne, a  następnie 
części główne tego kraju, jak Wielkopolska i Małopolska. Potem dru-
gorzędne, jak Litwa, Ruś, Prusy, Inflanty. Po omówieniu kraju, trzeba 
omówić ludzi, a na początku z pewnością najważniejszego człowieka, 
samego króla, a także jego wszystkie właściwości ciała i duszy. Następ-
nie części podległe, czyli poddanych, których także trzeba podzielić na 
możnych i mieszczan, czyli obywateli. Możnych na senatorów i szlach-
ciców i  tak samo w przypadku mieszczan aż do chłopów. A spośród 
tych części pojedynczych poddanych trzeba rozważyć właściwości du-
szy i ciała, a także rzeczy zewnętrzne, a mianowicie ubiór, dobra, po-
siadłości, obrzędy i sposób życia, a potem trzeba przejść do formy rzą-
dów i jego przyczyn sprawczych, a mianowicie elekcji króla. Następnie 
przyczyny celowe, potem przygodne, a mianowicie sejmy, sądy trybu-
nalskie, sejmiki wojewódzkie, zarządzanie wojenne, potem rzeczy po-
krewne, różne i przeciwstawne.

Opracowanie argumentacji w przypadku tematu obejmującego rzecz 
zbiorową polega na analitycznym rozłożeniu jej na części, z których 
powstała, tym bardziej że należą one do różnych gatunków. Aby roz-
prawiać o Królestwie Polskim, trzeba poddać omawiane pojęcie ko-
lejnym podziałom i rozróżnieniom, które umożliwiają wyodrębnie-
nie poszczególnych części składowych tego kolektywu. Toposy, jakie 
się tu pojawiają, wspomagają proces różnicowania przedmiotu wy-
stąpienia. W tworzeniu argumentacji można wyróżnić dwa etapy75, 

explicantur, ut post nomen consideratum, statim explicetur materia, seu partes, 
quae ordine dividendae sunt, ut primo ponantur partes principales, sive sub- 
limiores, deinde partes inferiores, a primis usque ad ultimas” (SR, s. 44–45). 
Zbiorowiskiem przypadkowym jest dla Keckermanna sterta gruzu. 

75 „Consideratis partibus et ordine divisis ac distinctis, accedendum est ad forma-
le, sive ad relationem et ordinem his partibus inhaerentem eiusque relationis cau-
sas efficientes, finales, propria, effecta, cognata, diversa et pugnantia, quae tamen 
propria et effecta, diversa et pugnantia in concreto, seu collecto possunt conside-
rari, id est ipsi collectivo tribui et non nudae tantum relationi” (SR, s. 45). 
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a  mianowicie materialny (przeprowadzenie koniecznych podzia-
łów i  dystynkcji pozwalających na przejście od całości zbiorowej 
do części konkretnej) i  formalny (przedstawienie relacji zachodzą-
cych między elementami składowymi danej rzeczy, a  także wytłu-
maczenie zasady uporządkowania całości). Dokładnie według tego 
zalecenia retorycznego postępuje Keckermann, który przedstawia 
możliwy sposób rozwinięcia tematu dotyczącego Królestwa Polskie-
go. Wychodząc od najbardziej ogólnego podziału (terytorium i za-
mieszkujący je ludzie), przez kolejne, coraz bardziej drobiazgowe 
(wyliczenie krain historycznych państwa)76, dociera do takich kwe-
stii szczegółowych, jak elekcja króla czy ubiór i sposób życia obywa-
teli Rzeczypospolitej. 

Tematy związane z  przedmiotami zbiorowymi mogą dotyczyć 
również przypadłości, takich jak: jakość, działanie, doznanie czy od-
czucie. Przykładem tematu wymagającego omówienia jakości jest 
analiza dwóch pojęć, a mianowicie wykształcenia, które – jak powia-
da Keckermann77 – „nie jest niczym innym, jak zbiorem wszystkich 
umiejętności, posiadanych przez człowieka wykształconego, albo 
zbiorem wszystkich sztuk wyzwolonych” i filozofii będącej „połącze-
niem (compages) nauk i roztropności”, to znaczy umiejętnym zespo-
leniem ze sobą dyscyplin teoretycznych i  praktycznych. Działania 
zbiorowe (przykładowo wyprawa Aleksandra Wielkiego przeciw-

76 Wymienienie przez Keckermanna Litwy, Prus i Inflant jako drugorzędnych czę-
ści państwa polskiego pozwala przypuszczać, że pojęciem „Królestwo Polskie” 
posługiwał się on w  znaczeniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ten orga-
nizm państwowy składał się jednak z dwóch, mówiąc językiem Gdańszczani-
na, w dużej mierze samodzielnych politycznie „substancji”, to znaczy Królestwa 
Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wydaje się, że nie pamięta on tutaj 
o tym dość istotnym podziale.

77 „Collectivum accidentale est vel qualitatis, vel actionis, vel passionis. Collec-
tivum qualitatis est quando multae qualitates in unum colliguntur. Quale the-
ma est eruditio, quae nihil aliud est, quam collectio omnium habituum, quibus 
homo eruditus redditur, sive collectio omnium liberalium disciplinarum. Tale 
etiam thema est philosophia, quae nihil aliud est, quam compages, sive collectio 
scientiarum et prudentiarum. Si cui ergo esset perorandum de eruditione aut 
philosophia numquam posset dextram rationem dispositionis suae instituere, si 
non consideraret, sibi non de perfecto et unico themate, sed de themate imper-
fecto et collectivo perorandum esse” (SR, s. 46). 
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ko Dariuszowi, poselstwo Temistoklesa do Lacedemończyków albo 
walka Dawida z Goliatem) czy doznania (męka i śmierć Chrystusa 
na krzyżu) omawia się przy użyciu narracji i unaocznienia z wyko-
rzystaniem takich loci, jak określenie podmiotu(ów), wyliczenie rze-
czy poprzedzających dane wydarzenie, okoliczności miejsca i czasu, 
a także jego skutków. 

Uwagi nad traktowaniem tematów niezupełnych zamyka krótkie 
przedstawienie wynajdywania argumentów dla kwestii oscylujących 
wokół braku lub straty (pojawia się tu wspomniany już wcześniej 
przykład ze światłem i ciemnościami) albo opozycji (przyjaźń–nie-
przyjaźń, małżeństwo–rozwód, stan małżeński–stan wdowi)78. Klu-
czową funkcję pełnią w tego typu argumentacji toposy z eksplika-
cji nazwy (etymologia, definicja) i  z  przeciwieństwa. Dysponując 
jednym członem opozycji, mówca uzupełnia jego negatywny odpo-
wiednik i czyni go ośrodkiem nowego argumentu. 

Wszystkie z przytoczonych powyżej przykładów (mowy o Bu-
cefale, Związku Hanzeatyckim, Królestwie Polskim), jakie podaje 
Keckermann, aby opatrzyć abstrakcyjne reguły inwencji retorycznej 
praktyczną ilustracją, mają z całą pewnością jedno miejsce wspól-
ne. łączy je bowiem ta sama strategia wynajdywania dowodów, któ-
ra polega na zestawieniu danego tematu wystąpienia, odpowiednio 
wcześniej rozpoznanego i  poddanego analizie na podstawie za-
proponowanej przez Keckermanna typologii tematów oratorskich, 

78 „Restant themata privativa et relative opposita. Thema privativum explicatur  
1. per nomen, 2. ex loco oppositi, nempe ex habitu, qui habitus suis causis, pro-
prius et effectis explicandus est. Siquidem tota cognitio privationis pendet ex no-
titia habitus. Postea accedendum est ad causas privationis, sive sublati habitus, 
ad subiectum, ad effecta et consequentia et subsistendum in cognatis et diver-
sis. Ut si cui esset disserendum de tenebris explicato nomine statim veniendum 
est ad locum oppositorum, nempe ad lucem et explicanda lucis causa efficiens, 
item propria et effecta, post dicendum de causis tollentibus lucem et inducenti-
bus tenebras itemque de proprio et effectis tenebrarum, ut et cognatis ac diver-
sis. Oppositum relativum hoc loco voco, non relatum vel correlatum, ut logici 
vulgo appellant, sed relationem contrariam alteri relationi, vel relationis priva-
tionem, quae quidem eodem modo tractandae est quo alia tractatio, ut nem-
pe 1. explices nomen, 2. tractes illam relationem, quae sublata est, deinceps ad-
das relationis privativa causas, propria requisita, effecta, cognata et diversa” (SR,  
s. 48–49). 
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z  gotowym wykazem dialektycznych loci uporządkowanych zgod-
nie z hierarchią kategorii logicznych (od podmiotu, przez rozmaite 
przypadłości, aż do braku i różnicy). Inwencja jest w sztuce wymowy 
sferą intensywnego poszukiwania znaczeń, ustalania nowych relacji 
między rzeczami i twórczego rozwijania zalążków argumentów, któ-
re drzemią w toposach. Nie zmienia tego faktu nawet sformalizowa-
na topika logiczna aplikowana przez Keckermanna do retoryki, która 
dostarcza uniwersalnych schematów myślenia (etymologia, definicja, 
podział, rozróżnienie, przeciwieństwo), a niekoniecznie utartych sza-
blonów mówienia. Leżąca u podstaw inwencji potrzeba eksplikacji, 
możliwie najpełniejszego rozwinięcia tematu, objaśnienia danej rze-
czy i wyjaśnienia swoich racji, pozostaje bowiem wspólną własno-
ścią sztuki wymowy i dialektyki, niezależnie od tego, która z dwóch 
sztuk usiłuje w danej chwili przeprowadzić jej prywatyzację. 

Argument z retoryki   

Przejdźmy teraz do reguł dowodzenia retorycznego (probatio ora-
toria)79, w  którym mówca korzysta z  takiego samego zestawu to-
posów jak w przypadku eksplikacji, aczkolwiek czyni z nich nieco 
inny użytek. Dostosowuje je do głównego przedmiotu wystąpienia, 
jakim nieodmiennie jest w  systemie retoryki Gdańszczanina na-
uczanie albo poruszanie słuchaczy. W  pierwszym przypadku do-
wodzi prawdy albo odpiera fałszywe twierdzenia80, w  drugim zaś 
tworzy argumentację mającą przemawiać bardziej do woli i uczuć 
odbiorcy niż jego umysłu. W zależności od rodzaju omawianego 
przez mówcę zagadnienia Keckermann zalicza do tematu proste-
go pochwałę, naganę, gratulację, dziękczynienie, złorzeczenie, do 

79 Por. M. Skwara, O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach 
pogrzebowych XVII wieku, Szczecin 1999, s. 41–45. 

80 „Huc usque de oratoria thematum explicatione, sequitur probatio oratoria, 
quae est vel ad notitiam magis, vel magis ad affectum. Probatio ad notitiam ma-
gis est, qua verum probatur, aut falsum refutatur, sive qua conclusio aliqua pro-
batur esse vera, vel falsa. Atque adeo quando aliqua controversa quaestio trac-
tatur” (SR, s. 49).
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złożonego natomiast – doradzanie, zachęcanie, odradzanie i  znie-
chęcanie81. W dowodzeniu określonym jako dowodzenie retorycz-
ne istotną rolę odgrywa umiejętność posługiwania się sylogizmami, 
a  także ich „osłabionymi” (z powodu pominięcia jednej z przesła-
nek) odpowiednikami w postaci entymematów: 

Orator nonnumquam integro syllogismo argumentatur, ita ut vel mi-
norem, vel maiorem syllogismi praemittat, sed enthymemate longe fre-
quentius utitur, praesertim si maior non contineat aliquam insignem et 
memorabilem sententiam, aut etiam si auditoribus valde nota sit, tum 
enim sola minore et conclusione utitur, ne taedio aliquo auditoris ani-
mum offendat. Quando autem syllogismis integris, quando enthyme-
matibus utendum sit, id non tam praecepta artis, quam prudentia ora-
toris praestabit (SR, s. 58).

Mówca argumentuje niekiedy za pomocą całego sylogizmu w ten spo-
sób, że zaczyna albo od większej, albo od mniejszej przesłanki sylogi-
zmu, lecz o wiele częściej korzysta z entymematu, szczególnie wtedy, 
gdy przesłanka większa nie zawiera jakiejś wyróżniającej się i godnej 
pamięci sentencji, czy też wtedy, gdy jest bardzo znana słuchaczom, 
wówczas korzysta więc z samej przesłanki mniejszej i wniosku, aby ja-
kimś znudzeniem nie zniechęcić słuchacza. Kiedy zaś należy używać 
całych sylogizmów, kiedy entymematów, to zależy nie tyle od przepi-
sów sztuki, ile od roztropności mówcy.

W teorii retorycznej Arystotelesa (Rhet. 1355a) dowodzenie stanowi 
najwyższą formę uwierzytelnienia danej tezy. Podobnie jak w przy-
padku toposów logicznych i  retorycznych różnica między sylogi-
zmem a  entymematem sprowadza się, przynajmniej teoretycznie, 
do przeciwstawienia sobie prawdy i  prawdopodobieństwa. Wykła-
dając reguły retoryki, omawiając jej rozmaite definicje i wyliczając 
cechy szczególne, Stagiryta podkreśla, że każdy, kto opanuje sztu-
kę operowania sylogizmami, będzie mógł z powodzeniem korzystać 
również z entymematów. W dowartościowaniu znaczenia sztuki re-

81 „Tractatio pertinens magis ad affectum, etiam est vel simplicis thematis, ut est 
laudatio, vituperatio, gratulatio, votum, imprecatio, vel est thematis coniuncti, 
ut suasio, adhortatio, dissuasio et dehortatio” (SR, s. 66–67). 
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torycznej idzie on znacznie dalej, podejmując nawet próbę rehabili-
tacji kojarzonego z nią powszechnie prawdopodobieństwa. Choć na-
tura zaszczepiła w nas pragnienie poznania i poszukiwanie prawdy 
(gest „naturalizacji” dyskursu filozoficznego i naukowego), to – jak 
powiada – „to samo usposobienie ma człowiek dążący do odkrycia 
prawdopodobieństwa, co dążący do prawdy” (Rhet. 1335a). A zatem 
mówca nie ustępuje pod względem przedmiotu argumentacji logi-
kowi, nawet jeśli niekiedy poprzestaje na ledwo wyczuwalnym po-
dobieństwie do prawdy. Czyni tak oczywiście nie dlatego, aby osten-
tacyjnie okazywać swą arogancję wobec idei prawdomówności albo 
bezinteresownego poznania, lecz z  powodu perswazji retorycznej, 
bliskiej ludzkim sądom i mniemaniom. 

W tradycji Arystotelesowskiej entymemat bardzo szybko zaczął 
uchodzić za skrócony82, a przez to w pewien sposób niedoskonały, sy-
logizm. W koncepcji Keckermanna możliwość opuszczenia przesłan-
ki większej pojawia się zawsze wtedy, gdy nie zawiera ona łatwo zapa-
dającej w pamięć sentencji albo wyraża powszechnie znaną wszystkim 
ludziom prawdę. Funkcję wstępnego założenia, które może zostać 
przemilczane z powodu oczywistości bądź braku językowej (i poję-
ciowej) wyrazistości, pełni – jak już wcześniej powiedzieliśmy – to-
pos. „Miejsce wspólne” działa w schemacie entymematycznym przez 
znaczącą nieobecność formuły, z  którą bywa utożsamiane. Dzieli 
tym samym los kliszy językowej, leksykalnej skamieliny krążącej 
w nieobjętej przestrzeni dyskursu, myśli zakrzepłej w utartych sło-
wach i frazach. Nie występuje wprawdzie literalnie w tekście, nie po-
jawia się na powierzchni dyskursu, lecz inicjuje i  wzmacnia prze-
pływ znaczeń, a  także stanowi nieodzowny element rozumowania 
zachodzącego dzięki domyślności odbiorcy, który potrafi zrekon-
struować w całości zarysowany tylko częściowo schemat myślenia. 
Topos jako negatywny i konieczny warunek entymematu umożliwia 
mówcy dotarcie do konkluzji drogą na skróty, a słuchaczowi oszczę-
dza nużącego wyliczenia przyjętych przesłanek i śledzenia kolejnych 
etapów dowodzenia. Thomas Farell wyróżnia tak zwaną referen-

82 Por. M. F. Burnyeat, Enthymeme: Aristotle on the Rationality of Rhetoric, w: Essays 
on Aristotle’s “Rhetoric”,  ed. A. O. Rorty, Berkeley–Los Angeles 1996, s. 88–115. 
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cję entymematyczną, czyli właściwy tylko temu schematowi argu-
mentacyjnemu sposób ustanawiania niejako w nadzwyczajnym (re-
torycznym) trybie odniesienia przedmiotowego, które uwzględnia 
przede wszystkim szeroko pojęty kontekst (rodzaj audytorium, oko-
liczności przemawiania, obowiązujące konwencje), niezwykle waż-
ny dla odczytania entymematu83. Posługiwanie się różnymi formami 
dowodzenia Keckermann uzależnia – co ciekawe – nie tyle od kon-
kretnych przepisów sztuki, ile od roztropności mówiącego, jego wy-
czucia umiaru i  stosowności nawet w  odniesieniu do sztuki argu-
mentacji, gdy omawia on temat prosty, rozważa dylemat czy sięga po 
sylogizmy w celu sprowadzenia danej tezy do absurdu84. 

Rozmaite strategie dowodzenia znajdują szczególne zastosowa-
nie w dowodzeniu głoszonych tez i odpieraniu twierdzeń przeciw-
nika uznanych za błędne i fałszywe. Ten drugi rodzaj argumentacji 
przebiega dwufazowo:

Refutatio duabus partibus constat, quarum prior est oppositio argu-
mentorum adversario facta, quando nempe contra sententiam adver-
sarii argumenta nostra proponimus. Altera pars refutationis est solutio 
argumentorum, quae adversarius adduxit pro sua sententia confirman-
da, aut pro nostra refutanda. Prior pars refutationis habet communia 
praecepta cum probatione, nam ex quibus locis vera sententia confir-
matur ex iisdem falsa refutatur (SR, s. 59). 

Refutacja składa się z  dwóch części, z  których pierwsza część to za-
przeczenie argumentom przeciwnika, wtedy mianowicie, gdy przed-
stawiamy nasze argumenty przeciw tezie przeciwnika. Druga część re-
futacji to omówienie argumentów, które przeciwnik wymienił w celu 

83 Por. T. B. Farell, Aristotle’s Enthymeme as Tacit Reference, w: Rereading Aristotle’s 
“Rhetoric”, eds. A. G. Gross, A. E. Walzer, Carbondale, IL 2000, s. 93–106. 

84 „Saepe etiam orator utetur dilemmatibus, quae vehementer urgent adversarium 
atque eum utrinque veluti constringunt. […] Saepe etiam orator utetur syllo-
gismis ducentibus ad absurdum, ita nimirum ut posita adversarii sententia et 
adducta propositione alia, quam auditores propositam veram agnoscerent, cu-
mulet deinde adversitates, quae ex adversarii propositione nascerentur easque 
urgeat auditoribus et exaggeret. Non est necesse, ut orator enthymema vel syllo-
gismum in figura et modo proponat, quod facit logicus, sed debet studio artifi-
cium logicum occultare ac vestire” (SR, s. 58–59). 
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udowodnienia swej tezy albo odparcia naszej. Pierwsza część refuta-
cji ma wspólne przepisy z dowodzeniem, ponieważ dzięki „miejscom 
wspólnym” dowodzi się prawdziwej tezy i dzięki nim odpiera się rów-
nież fałszywą tezę.
 

Refutacja jest rewersem afirmacji logicznej (dowodzenia) i  dlate-
go obie procedury dowodowe łączą te same toposy i wywiedzione 
z nich argumenty, a zasadnicza różnica między nimi dotyczy przy-
świecającego im celu (wykazywanie prawdziwości bądź fałszywo-
ści danego twierdzenia). Można w niej wyróżnić dwa momenty, po-
wiązane ze sobą obustronną relacją dopełniania się i uzupełniania. 
Pierwszy z  nich to negacja tez przeciwnika sprowadzająca się do 
przeciwstawienia mu własnej argumentacji, drugi zaś to krytyczny 
demontaż (czy analityczna rozbiórka) wysuwanych przez niego ar-
gumentów. Za pomocą narzędzi logicznych mówca uważnie i w mil-
czeniu analizuje wywód swego adwersarza pod kątem wszelkich 
możliwych błędów materialno-formalnych85, jakie mógł popełnić 
w rozumowaniu, a następnie prezentuje je słuchaczom z pominię-
ciem specjalistycznej terminologii logicznej, skupiając się wyłącznie 
na „występkach” popełnionych względem prawdy czy prawdopodo-
bieństwa argumentacji. Swą krytyczną i demaskatorską działalność 
odnosi on albo do rzeczy, albo osoby, porzucając tym samym chwi-
lowo logikę dla retoryki86. Mówca korzysta wówczas z takich strate-
gii perswazji, jak osłabienie i pomniejszenie znaczenia skonstruowa-
nych przez przeciwnika argumentów (extenuatio); przedstawienie 

85 „Orator prius tacite secum, secundum artis praecepta et terminos, argumenta 
singula adversarii solvat et in animo suo consideret fallacias formae et materiae. 
Postea ad auditores non utatur quidem istis terminis et appellationibus logicis 
fallaciarum, sed tamen auditoribus circumscriptione quadam verborum indicet 
fraudem esse in argumento commissam” (SR, s. 60). 

86 „Cum solutio argumentorum duplex sit, quaedam ad rem, quaedam ad per-
sonam, idcirco solutionem ad rem breviter praemittet orator, sed ita ut quo-
que addat solutiones ad personam et eas, quas logici vocant apparentes solutio-
nes, nempe extenuationem, cum argumentum revera tenue ac leve est, subinde 
etiam reprehensionem, quod nempe adversarius habuerit animum fallendi au-
ditores, aut quod contra conscientiam sit argumentatus, aut quod ista eius as-
sertio cum aliis eius assertionibus pugnet” (SR, s. 60). 
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mu zarzutu, że świadomie zwodzi słuchaczy czy też dowodził wbrew 
sumieniu, a wreszcie – z czym możemy się spotkać najczęściej w róż-
nego rodzaju polemikach – że głoszona przezeń teza jest sprzeczna 
z  jego wcześniejszymi stwierdzeniami (reprehensio). Pojawia się tu 
również odwrócenie argumentu (retorsja dowodu retorycznego)87, 
który zostaje zręcznie przejęty przez mówiącego, czasami nieco zre-
interpretowany i  zmodyfikowany (odpowiednio „odkształcony”), 
a następnie obrócony przeciwko oponentowi (zmiana wektora siły 
argumentacyjnej na przeciwny). Jeśli zabieg ten będzie stosowany 
umiejętnie i często, to – jak powiada Keckermann – mówca nie tylko 
pognębi przeciwnika, ale także zyska sobie wielką chwałę u słucha-
czy z powodu pomysłowości. 

Dużą ostrożnością musi się on wykazać wtedy, gdy próbuje ode-
przeć argumenty wzmocnione przywołanymi przez oponenta świa-
dectwami zaczerpniętymi z pism autorów cieszących się niekwestio-
nowanym autorytetem:

Quando adversarius magni alicuius et celebris autoris testimonium pro 
se citavit, imprimis caveat orator ne istius autoris, cuius autoritatem 
magnam esse apud auditores intelligit, testimonium arroganter reiiciat, 
sed vel in genere tantum dicat de infirmitate testimoniorum humano-
rum, deque eorundem varietate et discrepantia atque interim quoque 
pro se citet aliorum virorum magnorum testimonia. Vel etiam testimo-
nium illud, quod adversarius citavit, mitiget et pro se interpretetur, vel 
si male allegatum est testimonium, aut aliter verba istius autoris recitat, 
nempe ita ut autor scripsit vel dixit autorisque scopo, antecedentibus 
item et consequentibus aliisque similibus eiusdem autoris locis inter se 
collatis, auditores ipsos iudices faciat, an non crimen falsi adversarius 
admiserit in tanti viri autoritate depravanda (SR, s. 60–61).

87 „Imprimis diligenter advertatur, an argumentum adversarii possit in ipsum ad-
versarium retorqueri atque adeo an possit ostendi, quod illo argumento, quo 
adversarius pro se utitur, adversarium ipsum refutare possemus eiusque sen-
tentiam evertere. Tum enim primo collaudetur hoc argumentum et conceda-
tur, cum magno favore et deinceps in ipsum adversarium ex improviso eiusque 
sententiam retorqueatur et ostendatur hoc argumento, quod adversarius attu-
lit, stante, stare eius sententiam neutiquam posse, sed nostram potius. Qualibus 
quidem retorsionibus si apte et frequenter utatur orator, gravabit valde adversa-
rium et magnam sibi acuminis laudem apud auditores parabit” (SR, s. 60). 
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Kiedy przeciwnik przytoczył w  swojej sprawie świadectwo jakiegoś 
znacznego i  sławnego autora, niech mówca strzeże się, aby świadec-
twa tego autora, który w przekonaniu słuchaczy posiada wielki auto-
rytet, zuchwale nie odtrącił, lecz niech powie tylko ogólnie o słabości 
ludzkich świadectw, a także o ich różnorodności i sprzeczności, a cza-
sem przywoła też w swojej sprawie świadectwa innych wielkich mężów. 
Albo niech złagodzi to świadectwo, które przywołał przeciwnik i od-
czyta na swoją korzyść, albo, jeśli świadectwo zostało błędnie przywo-
łane, niech przytoczy słowa tego autora inaczej, a mianowicie tak, jak 
ten autor napisał lub powiedział i zgodnie z autorskim zamysłem, a tak-
że na podstawie poprzedników i następników oraz innych podobnych 
temu miejsc z  tegoż autora porównanych między sobą, niech uczyni 
samych słuchaczy sędziami, czy przeciwnik nie popełnił przestępstwa 
fałszerstwa, wypaczając autorytet takiego męża. 

Aby wyjść z tego argumentacyjnego impasu, z tej niezręcznej sytua-
cji, w której cytat przeciwstawia się cytatowi, sentencję – sentencji, 
a  słowo – słowu, mówca może osłabić wartość perswazyjną przy-
toczonego fragmentu, wskazując na różnorodność i  niezgodność 
między sobą ludzkich sądów i opinii. Potoczna wiedza o świecie ce-
chuje się z całą pewnością niespójnością, daleko posuniętą niekon-
kluzywnością i brakiem przywiązania do prawideł sztuki logicznej, 
dążącej do precyzyjnego ustalenia warunków prawdziwości dane-
go twierdzenia i wpisania go w jednoznaczny mechanizm wynika-
nia. Doksa, współtworzona przez – jak powiada gdański humani-
sta – „powszechną zgodę wszystkich”88, jako rodzaj dyskursywnego 
konsensusu, dopuszcza nieuzasadnione przesłanki i toleruje wyrwa-
ne z kontekstu konkluzje. Poprzestaje na entymemacie i prawdopo-
dobieństwie. 

88 „Quia orator imprimis studere debet, ut auditorem benevolum retineat, idcir-
co cavendum est, ne quid contra communem omnium consensum atque adeo 
contra autoritatem eius viri dicatur, qui vel propter cognationem et affinitatem, 
vel propter praeclara merita ab omnibus magni sit atque adeo non facile ma-
gnorum virorum, praesertim autem mortuorum dicta et sententias repudie-
mus. Hoc enim, quia arrogantiam et temeritatem sapit, idcirco odiosum reddet 
oratorem, de cuius virtute ac modestia imprimis bene persuasi auditores esse 
debent, si fidem dictis eius adhibere debeant” (SR, s. 61). 
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O  wiele ciekawszym i  zdecydowanie bardziej skutecznym ar-
gumentacyjnie sposobem odparcia ataku przeciwnika, uzbrojone-
go w dowody uświęcone powagą powszechnie poważanych autorów, 
jest „przejęcie” przywołanego świadectwa przez jego odpowiednią 
interpretację i wykorzystanie go w celu wsparcia głoszonej tezy. Cy-
tat wyjęty z dzieła twórcy cieszącego się uznaniem, który wywodzi 
się dodatkowo z kultury starożytnej jako środek pomocniczy wywo-
du pozostaje neutralny aż do momentu, w którym ulegnie znaczą-
cej rekontekstualizacji, zakładającej jego wcześniejszą interpretację, 
a następnie włączenie w strukturę nowego tekstu. Równie ciekawie 
przedstawia się druga ze wspomnianych przez Keckermanna strate-
gii odpierania argumentów opartych na ludzkich świadectwach, bę-
dąca w gruncie rzeczy znakomitym przykładem postępowania typo-
wego dla retoryki posługującej się artystyczną symulacją – przejścia 
od refutacji ad rem do refutacji ad personam. Materialno-formalne 
uchybienie (niedokładne przywołanie cytatu, ewentualnie jego ce-
lowe zniekształcenie) staje się nie tylko powodem oskarżenia ad-
wersarza o hermeneutyczne fałszerstwo, semantyczną manipulację 
i  świadome oraz celowe wypaczenie autorytetu, ale także oddania 
go natychmiast, przyłapanego na gorącym uczynku, pod sąd słucha-
czy. Trzeba tutaj przypomnieć, że liczne i ożywione polemiki religij-
ne w dobie reformacji między poróżnionymi w wierze humanista-
mi, sprowadzające się na ogół do jałowego przerzucania się cytatami 
z Pisma świętego i wypisami z dzieł Ojców Kościoła, adaptowały na 
swój użytek wiele z  logicznych i  retorycznych narzędzi skutecznej 
afirmacji i  refutacji. Gdy argumenty oparte na lekturze i  interpre-
tacji starannie wybranych fragmentów biblijnych zaczynały się wy-
czerpywać, a mnożone niemal w nieskończoność rozliczne świadec-
twa (zarówno boskie, jak i ludzkie) nie mogły już niczego wyjaśnić 
i  dowieść, okazując swą całkowitą bezsilność wobec utraty dobrej 
woli rozumienia, zawsze można było przenieść ośrodek argumen-
tacji z przedmiotu mowy na osobę oponenta, zarzucając mu w za-
leżności od uznania i kontekstu wypowiedzi liczne wady i moralne 
niedoskonałości, z brakiem rozsądku, znajomości logiki i prawdo-
mówności na czele. 
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W  modelu inwencji retorycznej zaprojektowanym przez Kec-
kermanna obowiązuje zasada, że temat, rozpoznany i  opracowany 
logicznie, determinuje wybór kolejnych argumentów, a każde dowo-
dzenie zależy od eksplikacji, szczególnie w przypadku tematów zło-
żonych89. Po raz kolejny – i  bynajmniej nie ostatni – gdański hu-
manista uruchamia dialektyczny mechanizm podziałów w obrębie 
zagadnień, jakie mogą stać się przedmiotem wystąpienia mówcy. Po 
pierwsze, tematy dotyczą rzeczy pojedynczych bądź uniwersaliów, 
a teoretycy wymowy (na przykład Hermogenes, Aftonios) nazywają 
je hipotezami, to znaczy możliwymi do przyjęcia wyjaśnieniami danej 
rzeczy90. Wśród tych pierwszych tematów najliczniejszą grupę tworzą 
tematy historyczne91, takie jak (by przywołać przykłady Gdańszcza-

89 „Valde conducit prius simplicia themata, quae sunt in ista conclusione, subiec-
tum imprimis et deinde praedicatum secundum canones supra traditos expli-
care, quia enim omnis probatio pendet ab explicatione et desumitur ex natu-
ra simplicium thematum, nempe subiecti et praedicati in conclusione, ideo qui 
plenam et dextram explicationem subiecti et praedicati instituit, illi sine ullo la-
bore ultro occurret probatio. Iuvaretur etiam ipso vehementer intellectus orato-
ris, si probationes deduceret ex fontibus explicationis, iuvaret etiam memoriam, 
quia composita facilius imprimuntur et firmius retinentur, quando revocantur 
ad simplicia” (SR, s. 51). 

90 „Caeterum thema coniunctum, quod tractatur, est vel universale, vel singula-
re. Universale thema est, cum subiectum et praedicatum est universale. Voca-
tur a rhetoribus hypothesis, ut, an tyranni iuste a subditis interficiantur. […] 
Universalia themata, sive quaestiones tractantur per eosdem locos, seu argu-
menta logica, quae sumuntur in explicatione thematis universalis, prout ex su-
perioribus satis liquet. Qualia enim sunt themata, talia et argumenta. Singulare 
thema est, ubi subiectum vel praedicatum est singulare et individuum, aut cum 
utrumque tam subiectum, quam praedicatum est singulare. […] Quando tam 
subiectum, quam praedicatum est singulare, vix licet uti aliis argumentis, quam 
inartificialibus, sive testimoniis, vel sensuum, vel eorum, qui viderunt, aut au-
dierunt, nam reliqua, quae adducentur argumenta, erunt probabilia tantum” 
(SR, s. 62–63). 

91 „Rhetores themata singularia vocant hypotheses, quae autem sunt mera singu-
laria, tam ratione subiecti, quam praedicati, ut etiam ea, quae ratione alteru-
trius sunt singularia, possunt appellari historica themata, quorum illud est di-
scrimen, ut diximus, quod ea, quae subiecto et praedicato singulari constant, 
potissimum probari possunt testimoniis saltem, quamvis interdum quoque ar-
gumenta sumi possunt ex locis externis, nempe connexis, circumstantiis et co-
mitantibus, ut cum disputatur, an Agamemnon obsederit Troiam, an Ulysses 
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nina): czy Agamemnon oblegał Troję, czy Ulisses zabił Ajaksa i czy 
Cezar został sprawiedliwie zamordowany – temat złożony z dwóch 
elementów: rzeczy jednostkowej (Cezar) oraz ogólnej – sprawiedli-
wość. Keckermann posługuje się w tym przypadku pojęciem histo-
rii dla nazwania narracji o  różnym stopniu prawdopodobieństwa, 
której istotną cechą pozostaje przedstawienie sekwencji zdarzeń. 
Daje się ona poza tym stosunkowo łatwo zredukować do elementar-
nej relacji podmiotu wraz z przyporządkowanym mu predykatem. 
W  omawianiu tematów historycznych szczególne znaczenie mają 
świadectwa, a także toposy zewnętrzne, odsyłające nas do okolicz-
ności danego wydarzenia. 

Po drugie, tematy złożone mogą być teoretyczne (ustalenie 
prawdziwości bądź fałszywości rozpatrywanej rzeczy) albo prak-
tyczne (dotyczące konkretnego działania z  uwagi na poszczegól-
ne cnoty etyczne)92. I wreszcie po trzecie, zagadnienia te przybiera-
ją postać kwestii niezależnej (omawianej całościowo oraz zupełnie) 
i porównawczej (ustanawiającej relację większości, mniejszości czy 
równości danego przedmiotu względem zestawionej z nim rzeczy)93. 
Przykładem quaestio comparata jest porównanie umiejętności prze-
mawiania z męstwem wojennym, wywodzące się jeszcze z antycz-
nej szkoły wymowy, w  której uczniowie zestawiali sztukę perswa-
zji z innymi dziedzinami ludzkiej aktywności. Osnową argumentu, 
jaki tworzy Keckermann, pozostaje przekonanie, że retoryka przy-

occiderit Aiacem et alia huiusmodi. Cum vero alterutrum extremorum est uni-
versale, iam argumenta quoque artificialia firmiora sumi possunt ex natura eius 
externi, quod universale est, ut cum quaeritur, an Caius Caesar iuste sit interfec-
tus, possunt argumenta sumi non tantum ex parte Caesaris, sed etiam ex parte 
iustitiae atque adeo caedis iustae vel iniustae” (SR, s. 63). 

92 „Est etiam thema coniunctum vel theoreticum, vel practicum. Theoreticum est, 
in quo nude quaeritur, an sit aliquid, vel an verum, an falsum sit. Practicum 
vero thema est, in quo quaeritur non tam, an aliquid verum vel falsum sit, quam 
an aliquid iustum, vel iniustum, honestum, vel inhonestum, facile vel difficile 
sit, item, an aliquid faciendum, vel non faciendum sit” (SR, s. 63). 

93 „Est et thema, seu quaestio coniuncta, alia absoluta, alia comparata. Absoluta 
quaestio est, in qua quaeritur absolute, an aliquid sit honestum, vel inhonestum, 
facile vel difficile, itemque an aliquid sit faciendum, vel non faciendum. Com-
parata quaestio est, in qua quaeritur, an aliquid alio sit melius et praestantius, 
an vel deterius et minus praestans” (SR, s. 64). 
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daje się ludziom zarówno w czasie wojny, jak i pokoju, podczas gdy 
męstwo wojenne tylko na polu bitwy i dlatego znacznie je ona prze-
wyższa. Zarysowana tu typologia tematów złożonych miała pomóc 
mówcy w logicznej analizie zagadnienia, z jakim inwencyjnie musiał 
się zmierzyć podczas przygotowywania argumentacji. Toposy i sche-
maty dowodów (sylogizmów i entymematów) są bowiem od same-
go początku gotowe.

Retoryczny autotematyzm, a  więc sytuacja, w  której retoryka 
stawia w centrum zainteresowania samą siebie, kiedy wysławia na 
przykład swe możliwości wywierania rzeczywistego wpływu na my-
śli, uczucia i działania słuchaczy, czy kiedy rozpoznaje własne ogra-
niczenia artystyczne, wynikające chociażby z permanentnego uwi-
kłania w język, pojawia się również przy okazji omówienia tematu 
prostego za pomocą sentencji. Oto, jakie rozwinięcie przyjmuje on 
w argumentacji proponowanej studentom wymowy przez gdańskie-
go profesora filozofii: 

Exempli gratia, si quis velit explicare thema eloquentiae et enumeret 
eius effecta, quae sunt tria praecipua: docere, regere et ornare, pote-
rit ad singula haec effecta pulchras sententias authorum citare, exempli 
causa, ad effectum docendi sententiam Socratis ex Stobaeo: „Cum sa-
piens os suum aperit, tamquam templum, ubi animae pulcherrima si-
mulacra prospiciuntur”. Ad secundum effectum possint citare senten-
tiam Ciceronis, ubi inquit: „Duae res in republica plurimum possunt, 
gratia et eloquentia”. Ad tertium effectum eiusdem Ciceronis senten-
tiam ex oratio pro Muraena, ubi inquit: „Gravis est et plena dignita-
tis dicendi facultas, quae plurimas gratias firmissimas amicitias maxi-
ma saepe studia peperit”. Item ibidem: „Duae sunt artes, quae possunt 
locare homines in amplissimo gradu, una imperatoris, altera oratoris 
boni. Ab hoc enim pacis ornamenta retinentur, ab illo pericula belli re-
pelluntur” (SR, s. 30).

Na przykład, jeśli ktoś chce rozwinąć temat wymowy i wyliczyć jej skut-
ki, z  których podstawowe są trzy: nauczanie, rządzenie i  ozdabianie, 
może przywołać dla tych poszczególnych skutków piękne sentencje au-
torów, na przykład, dla uczenia sentencję Sokratesa ze Stobajosa: „Gdy 
mędrzec otwiera swe usta, jak gdyby świątynię, to ukazują się w niej 
najpiękniejsze obrazy duszy”. Dla drugiego skutku może przywołać 
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sentencję Cycerona, gdzie powiada: „Są dwie rzeczy w  rzeczpospoli-
tej, które mogą najwięcej zdziałać – życzliwość i wymowa” [Pro Quin. 
1.1]. Dla trzeciego efektu [można przywołać] sentencję tegoż Cycero-
na z mowy w obronie Mureny, gdzie powiada: „Umiejętność przema-
wiania jest rzeczą poważną i pełną godności. Rodziła ona często wie-
le najtrwalszych związków życzliwości i przyjaźni, a także największe 
poświęcenia” [Pro Mur. 11.24]. Podobnie tamże: „Są dwie sztuki, które 
mogą umieścić ludzi na najwyższym miejscu, pierwsza dotyczy dobre-
go władcy, druga dobrego mówcy. Dzięki temu bowiem zachowuje się 
dobrodziejstwa pokoju, dzięki tamtemu odsuwa się niebezpieczeństwa 
wojny” [Pro Mur. 14.30].

Posługując się toposem ze skutków, Keckermann wyróżnia trzy 
główne kierunki oddziaływania sztuki wymowy, a każdy z nich opa-
truje odpowiednią sentencją. Ulegają one reinterpretacji, gdyż obec-
ne w tradycyjnej nauce o trzech powinnościach retoryki poruszanie 
(movere, u  św. Augustyna: flectere) zostaje zastąpione rządzeniem 
(wpisującym się w moralno-obywatelski model retoryki Cycerona), 
a  sprawianie przyjemności estetycznej (delectare) – ozdabianiem 
słów, zgodnie z poglądami Gdańszczanina inspirowanymi do pew-
nego stopnia doktryną ramistyczną na rolę elokucji w systemie reto-
rycznym. Umiejętność operowania sentencjami, o której mówiliśmy 
już wcześniej w kontekście toposu i refutacji, wyrastała z przekona-
nia, że daną myśl możemy wyrazić na dwa różne sposoby, a  mia-
nowicie albo swoimi słowami, albo słowami zapożyczonymi od au-
torów „klasycznych” (autores classici), jak powiada Keckermann, to 
znaczy starożytnych i znakomitych (na przykład Sokratesa i Cycero-
na)94. Przywołanie sentencji ma charakter komparatystyczny i pro-

94 „Atque haec omnia argumenta explicationis hactenus enumerata in omni ora-
tione dupliciter adhibentur, absolute nempe nostris tantum verbis, vel compa-
rate, verbis alicuius magni autoris, qui thema illud eodem argumento tractave-
rit, quo nos tractamus. Nempe adducamus, exempli gratia, effectum vel aliud 
argumentum, quo thema declaratur nostris verbis, addamus deinde elegantem 
et nervosam sententiam alicuius classici autoris, qui eidem themati etiam talem 
causam vel talem effectum, vel aliud argumentum adhibuerit. […] Danda est 
opera, ne citemus sententias nimis multas, nec promiscue omnes, sed tantum 
elegantissimas, efficacissimas et nervosissimas” (SR, s. 30). 
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wadzi do stylistycznego zróżnicowania tworzonego tekstu, w który 
co jakiś czas wplata się frazy pełniące jednocześnie podwójną funk-
cję, perswazyjną (rozwijają ten sam topos i argument, jak w powyż-
szym przykładzie z retoryką i trzema sferami jej aktywności) i orna-
mentacyjną (myśl przyjmuje w nich zazwyczaj najdoskonalszą formę 
językową). Sentencje ujawniają z jednej strony podobieństwa i ana-
logie w myśleniu o danym przedmiocie, i to między autorami niekie-
dy znacznie oddalonymi od siebie historycznie i kulturowo, z dru-
giej zaś – różnice w sposobie mówienia o nim. Zawiązują wspólnotę 
interpretacyjną wokół rozpatrywanego problemu, lecz będąc cu-
dzymi słowami, pozostają wyalienowane z tekstu jako stylistycznie 
homogenicznej całości. Alienacja ta ma ponadto swą drugą stro-
nę i  dotyczy tekstu, w  którym tworzą się tylko częściowo oswaja-
ne dzięki interpretacji „miejsca” stylistycznej obcości. Wszelka pró-
ba ich trwałej integracji z kontekstem (zamazanie autorstwa, aluzja 
czy kryptocytat) okazuje się zawsze nieskuteczna i od samego po-
czątku wątpliwa, gdyż dyskursywne funkcjonowanie sentencji wy-
maga zachowania przez nią ambiwalentnego stosunku do nowego 
tekstu, który przejawia się w tym, że choć stanowi ona jego część, to 
przekracza go w kierunku formuły ogólnej i ponadtekstowej. Uwa-
gi te odnoszą się również do toposu, dla którego sentencja może być 
jedną z wielu możliwych postaci językowych. 

Inwencja retoryczna zaopatruje mówcę w naukę konstruowania 
entymematów (rzadziej sylogizmów), aby mógł skutecznie dowodzić 
swych racji i obalać twierdzenia przeciwnika. W walce z panoszący-
mi się wszędzie sofizmatami korzysta z tych dwóch form rozumo-
wania zgodnie z cnotą roztropności, nakazującą również na grun-
cie argumentacji poszukiwanie umiaru i  równowagi. Lecz różnica 
między sylogizmem a  entymematem (prawdą a  prawdopodobień-
stwem) nie wytycza ani prostej, ani wyraźnej granicy między inwen-
cją logiczną a retoryczną, tym bardziej że w obu schematach wnio-
skowania korzysta się z tego samego zestawu toposów, nieznacznie 
i tylko doraźnie dostosowywanych do przedmiotu dyskursu. W do-
wodzeniu określonym jako retoryczne, podobnie jak w pojęciu en-
tymematu określonego mianem dowodu retorycznego, wyczuwamy, 
że użyty tu epitet ma charakter co najmniej metaforyczny. Wskazu-
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je na analogię zachodzącą między dwiema sztukami pod względem 
argumentacji i może sugerować istnienie odrębnej strategii rozumo-
wania właściwej jedynie retoryce, choć metodycznie traktuje o nim 
tylko logika. Dzięki naturalnej bliskości entymematu uznawanego 
za skażony brakiem, a więc ułomny sylogizm, z toposem i prawdo-
podobieństwem przypada on w  udziale krążącej nieustannie wo-
kół ludzkich mniemań i wyobrażeń sztuce wymowy. Występując we 
własnej obronie, dowodząc swej użyteczności i  sensowności, prze-
ciwstawia ona logice cieszącej się dostępem do prawdy najskutecz-
niejszy ze swych „dowodów”, argument z retoryki, na który składają 
się dwie właściwe tylko jej formy dyskursywne – amplifikacja i figu-
ratywność.  

Potęga amplifikacji   

Inwencja retoryczna, która znajduje się w koncepcji Keckermanna 
pod przemożnym wypływem logiki, a przez to jest uwikłana w sieć 
materialno-formalnych zależności i  powiązań, ma obszar swoisto-
ści w  postaci nauki o  sztuce powiększania tematu i  argumentów, 
zupełnie obcej dialektyce zmierzającej do maksymalnego uprosz-
czenia i  lapidarności języka. Amplifikacja w  retoryce oznacza, jak 
twierdzi Jerzy Ziomek, „wszelką zmianę objętości i ważności w rela-
cji i przedstawieniu w stosunku do przyjętych proporcji, a więc także 
»pomniejszenie« i »przekształcenie«”95. W definicji pojęcia amplifi-
kacji, jaką tworzy humanista, pojawia się określenie, którym posłu-
ży się również w wyjaśnieniu funkcji elokucji. Także i ona jest rozpa-
trywana w kategoriach instrumentu retorycznego: 

Vidimus argumenta, quibus themata simplicia explicantur et coniun-
cta probantur, sequitur ut de amplificatione praecepta tradamus. Quae 
amplificatio nihil aliud est, quam instrumentum rhetoricum, per quod 
thema eiusque vel explicationem, vel probationem ampliorem reddo 
(SR, s. 67). 

95 Por. J. Ziomek, op. cit., s. 82. 
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Omawialiśmy argumenty, za pomocą których wyjaśnia się tematy pro-
ste i  dowodzi złożone, następnie wyłożymy przepisy dotyczące am-
plifikacji. Amplifikacja nie jest niczym innym, jak narzędziem reto-
rycznym, dzięki któremu powiększam temat i  jego wyjaśnienie albo 
dowodzenie.

Jeśli chciałoby się zastosować amplifikację w próbie opisania i wyja-
śnienia mechanizmu jej działania, można powiedzieć, że polega ona 
na powiększeniu, pomnożeniu, rozciągnięciu, rozszerzeniu i rozwi-
nięciu tematu oraz poszczególnych elementów argumentacji. Użyte 
tu słowa mają łatwo uchwytne znaczenie metaforyczne, sprowadza-
jące się do wzbogacenia i wyeksponowania semantycznej ważności 
czy językowej „objętości” amplifikowanej rzeczy. Prostota wysłowie-
nia ustępuje w ten sposób miejsca artystycznej komplikacji, jedność 
na płaszczyźnie argumentacji – mnogości i wielowątkowości, a zale-
cane w każdej sytuacji umiarkowanie – pewnemu nadmiarowi.

Dzięki amplifikacji jest możliwe zróżnicowanie dwóch modeli 
inwencji, retorycznej i  logicznej, korzystających z tego samego ka-
talogu toposów. Uznanie jej przez Keckermanna za najważniejszą 
część sztuki wymowy prowadzi do jeszcze ściślejszej integracji mię-
dzy retoryką a umiejętnością poruszania uczuć:  

Amplificatio potissimum est rhetoricae artis caput, pertinens praeci-
pue ad movendos affectus in auditore. Logicus enim, quatenus logi-
cus est, non amplificat, sed rem simpliciter vel explicat, vel declarat, 
quia nempe ratio et mens pura quam logicus respicit, nude solummo-
do rem cognoscere cupit. Sed affectus, quem respicit orator praecipue, 
non nuda explicatione aut probatione satis efficaciter commovetur, sed 
oportet eum rem ampliorem reddere, quam redditur per explicationem 
et probationem. Praecipuum officium oratoris consistere in amplifica-
tionibus, manifeste ostendunt effecta et utilitates amplificationis, quae 
sunt quattuor praecipue. Nam primo amplificatio detinet auditoris co-
gitationem in consideratione propositarum rerum, ita ut si uno argu-
mento non satis expenderit id quod dicitur, expendat secundo vel tertio 
atque adeo non possit ita facile vagari cogitationibus suis, sed in propo-
sito immorari tam diu, donec illud plene sit consecutus (SR, s. 67–68). 
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Amplifikacja jest główną i najważniejszą rzeczą sztuki retoryki, mającą 
związek szczególnie z poruszaniem w słuchaczu uczuć. Logik bowiem, 
ponieważ jest logikiem, nie powiększa, ale wyjaśnia rzecz prosto albo 
dowodzi, ponieważ intelekt i czysty umysł, na który ma wzgląd logik, 
pragnie poznać jedynie samą rzecz. Lecz uczucia, na które ma szczegól-
nie wzgląd mówca, nie porusza się wystarczająco skutecznie za pomo-
cą samego wyjaśnienia i dowodzenia, jednak powinien on powiększyć 
zagadnienie bardziej, niż to się czyni przez wyjaśnienie i dowodzenie. 
Główna działalność mówcy jest związana z amplifikacją, [na co] wyraź-
nie wskazują skutki i korzyści amplifikacji, które są przede wszystkim 
cztery. Po pierwsze, ponieważ amplifikacja zatrzymuje myśl słuchacza 
przy rozpatrywaniu przedłożonych rzeczy, to jeśli więc za pomocą jed-
nego argumentu niewystarczająco rozważy to, o czym mówi, to rozwa-
ży drugi lub trzeci i dlatego nie będzie mógł tak łatwo błądzić swymi 
myślami, lecz będzie zajmował się tematem tak długo, aż zostanie on 
całkowicie omówiony.

Logik (jeśli jest nim rzeczywiście, jak powiada Gdańszczanin, mając 
zapewne na myśli „prawdziwego” logika, czyli takiego, który bezgra-
nicznie wierzy w dialektykę jako metodyczną sztukę zarówno myśle-
nia, jak i mówienia) nie potrzebuje amplifikacji, ponieważ cała jego 
uwaga koncentruje się na możliwie jak najbardziej precyzyjnym po-
jęciowo opracowaniu analizowanej rzeczy przy użyciu prostego wy-
jaśnienia albo schematycznego dowodzenia. Zupełnie inną taktykę 
dyskursywną wybiera w praktyce oratorskiej mówca, który pragnie 
wpływać na uczucia słuchaczy, inwestując wszelki artystyczny wysi-
łek w  bezpośrednią skuteczność swego oddziaływania. Amplifika-
cja wyostrza różnicę między dwiema dyscyplinami, stanowiąc dla 
jednej z nich całkowicie zbyteczny dodatek, dla drugiej zaś – waż-
ne i niezwykle użyteczne narzędzie. Wytycza ona tym samym cienką 
granicę między logiką a retoryką, która wyraźnie ujawnia się w od-
miennym podejściu każdej ze sztuk do argumentacji i języka. Zwię-
zła, lakoniczna i oszczędna w słowach dialektyka przeciwstawia się 
pod tym względem sztuce wymowy, preferującej mówienie pełnymi 
zdaniami (zwłaszcza łatwo zapadającymi w pamięć periodami reto-
rycznymi o przejrzystej konstrukcji) i  „okrągłymi” frazami (nawet 
jeśli okazują się one frazesami). Wyliczając cztery główne korzyści, 
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jakie niesie ze sobą amplifikacja, Keckermann usiłuje nie tyle wska-
zać rację istnienia umiejętności powiększania rzeczy w obrębie reto-
ryki (ta wydaje się bowiem w kontekście logiki poza jakimikolwiek 
wątpliwościami), ile raczej przedstawić ją jako instrument retorycz-
ny mający wiele różnych zastosowań, przydatny zarówno dla mów-
cy, jak i  audytorium. Zatrzymując myśl słuchacza wokół omawia-
nego tematu, pozwala mu ona podążać – choćby niekiedy okrężną 
i  dłuższą drogą – za głównym tokiem rozumowania. Rozciągnię-
cie, z jakim mamy tu do czynienia, nie ogranicza się wyłącznie do 
niektórych argumentów czy wykorzystanej frazeologii, ale dotyczy 
również – albo przede wszystkim – czasu percepcji poszczególnych 
fragmentów mowy (ulega on znacznemu wydłużeniu). Ekonomia 
amplifikacji, mnożącej słowa i powiększającej argumentację, zupeł-
nie nie liczy się z wpisanymi w całość oratorskiego przedsięwzięcia 
i poniesionymi wydatkami, mając jedynie na uwadze osiągnięcie za-
planowanych przez mówcę korzyści.

Jako redundantny dodatek czy ornament zachowuje ona swe 
wyjątkowe znaczenie w podkreśleniu wszelkich znaczących miejsc 
tekstu, ale pod warunkiem, że pozostanie na trwałe związana z ar-
gumentami wyjaśniającymi i dowodzącymi: 

Secundo amplificatio lumen infert explicationi et probationi, ut nem-
pe tanto illustrius possint intelligi ea argumenta, quae alias breviter ad 
thematis explicationem vel probationem adducuntur. Tertio amplifi-
catio facit ad movendos affectus, dum scilicet ostendit, quam magna, 
quam gravis, quam ardua, quam necessaria res sit, de qua in oratione 
tractatur. Denique et memoriam auditoris vehementer iuvat, dum fir-
miter et urgenter ei imprimit simulque delectat et suaviter afficit audi-
toris animum, quia varietate argumentorum utitur et novum quid ac 
diversum affert ab eo, quod in explicatione et probatione allatum est. 
Est enim ea hominis natura, ut nova subinde audire cupiat, nec facile 
possit uno atque altero argumento simpliciter posito, sufficienter erudi-
ri aut persuaderi. Et sane experientia etiam ubertim testatur, quod con-
tracta illa explicandi et probandi brevitas, qua res tractat logica, non ita 
feriat animos auditorum, nec ita alte penetret in eorum animos aut af-
fectus, ut latitudo et copia rhetorum. Unde est quod logica comparetur 
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pugno et manui contractae, rhetorica autem manui dilatatae et manui 
expansae, propter artificium nempe amplificationis (SR, s. 67–68).

Po drugie, amplifikacja dostarcza światła wyjaśnieniu i  dowodzeniu, 
aby można było o wiele jaśniej zrozumieć te argumenty, które gdzie in-
dziej wprowadza się krótko w celu wyjaśniania czy dowodzenia tematu. 
Po trzecie, amplifikacja prowadzi do poruszenia uczuć, gdy wskazuje, 
jak wielka, jak ważna, jak trudna, jak konieczna jest rzecz, o której roz-
prawia się w mowie. A wreszcie, znacznie wspomaga pamięć słuchacza, 
gdy silnie i trwale się w niej odciska, a zarazem sprawia przyjemność 
i ze słodyczą działa na duszę słuchacza, ponieważ korzysta z różnorod-
ności argumentów i  dodaje coś nowego i  różnego od tego, co zosta-
ło wprowadzone podczas wyjaśniania i dowodzenia. Taka jest bowiem 
natura człowieka, że czasami pragnie słuchać czegoś nowego, a nie po-
trafi być tak łatwo i wystarczająco pouczona czy przekonana jednym 
czy drugim argumentem prosto przedłożonym. A także doświadczenie 
obficie świadczy, że ta skrótowa zwięzłość wyjaśniania i dowodzenia, za 
pomocą której logika omawia rzecz, nie porusza tak dusz słuchaczy ani 
uczuć i nie przenika tak głęboko do ich dusz, jak zasobność i obfitość 
mówców. Stąd bierze się to, że logikę porównuje się do pięści i zaciśnię-
tej ręki, retorykę zaś do ręki rozluźnionej i otwartej właśnie ze względu 
na sztukę amplifikacji.

Metaforyka światła, jaką posługuje się Keckermann dla zobrazowa-
nia czy uzmysłowienia funkcjonowania amplifikacji, uwydatnia jej 
ścisły związek z językiem. Na poziomie leksykalno-stylistycznym, na 
którym działanie sztuki powiększania jest widoczne gołym okiem, 
dzięki tropom i  figurom retorycznym rozświetla ona – by pozo-
stać przy zaproponowanym przez humanistę obrazowaniu – nieja-
ko od wewnątrz obmyślaną argumentację, wpuszcza w nią odrobinę 
światła, tworząc wskutek pomnożenia słów odstępy między częścia-
mi ważniejszych dowodów i nimi samymi. Zastosowana umiejętnie 
wskazuje na doniosłość, ważność i poznawczą wartość poruszane-
go tematu i  dlatego pozostaje niezawodnym sposobem sublimacji 
analizowanego problemu, uwznioślania go i  wynoszenia na wyż-
szy poziom tematycznego i  artystycznego opracowania. Wspoma-
ga wreszcie pamięć, ułatwiając odciskanie się w  niej odpowiednio 
powiększonych argumentów, a  także sprawia szczególną przyjem-
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ność słuchaczowi, przełamując monotonny rytm eksplikacji i dowo-
dzenia przez wprowadzenie czegoś nowego, co ponownie przykuwa 
jego uwagę. Przywołanie przez Keckermanna argumentu z ludzkiej 
natury (antropologiczne implikacje systemu retoryki) i  powszech-
nego doświadczenia (któremu nie sposób zaprzeczyć bez popadnię-
cia w oczywistą sprzeczność) czyni z utożsamianej w tym przypad-
ku z obfitością wysłowienia amplifikacji odpowiedź sztuki wymowy 
na drzemiącą w człowieku naturalną potrzebę nowości i wzruszenia. 
Ikonicznym (metaforycznym) przedstawieniem retoryki96, biorącym 
swój początek z dwóch gestów, jakimi Zeonon z Kition, twórca szko-
ły stoickiej, miał posłużyć się w charakterystyce interesujących nas 
dyscyplin (Cyceron, Orat. 32.113, De fin. II.17; Kwintylian, Inst. orat. 
II.20.7), staje się w ten sposób otwarta ręka, która nie tylko wyraża 
jej przywiązanie do mówienia wyzwolonego z dyktatu skrótowości 
i zwięzłości (w odróżnieniu od zaciśniętej pięści logiki przywodzą-
cej na myśl kulturę agonu, sporu i polemiki), ale także nieskrytość 
reguł swej sztuki (dostępnych potencjalnie wszystkim zainteresowa-
nym retoryką), w tym przepisów dotyczących amplifikacji97.

96 W podobny sposób dwa gesty Zenona z Kition, przywołując w całości fragment 
z Mówcy (32.113) Cycerona, objaśnia Jakub Górski w swym podręczniku dialek-
tyki, łacząc jednoznacznie otwartą dłoń wyobrażającą retorykę z mową powięk-
szoną, zasobną w słowa i przyozdobioną rozmaitymi tropami i figurami reto-
rycznymi, por. Iacobus Gorscius, Commentariorum artis dialecticae libri decem, 
Lipsiae 1563, ks. 1, s. 48: „»Disputandi, inquit Cicero, ratio et loquendi dialecti-
corum sit, oratorum autem dicendi et orandi, quorum alterum copiosum, orna-
tum atque splendidum, alterum breve, concisum, rudius et impolitum est. Rhe-
torum ampla et copiosa, dialecticorum compressa et concisa est oratio. Zeno 
quidem ille, a quo disciplina Stoicorum est, manu demonstrare solebat, quid 
inter has artes interesset. Nam cum compresserat digitos pugnumque facerat. 
Dialecticam aiebat eiusmodi esse. Cum autem diduxerat et manum dilataverat, 
palmae illius similem eloquentiam esse dicebat« [Orat. 32.113]”. Por. G. A. Ken-
nedy, Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition From Ancient to 
Modern Times, Chapel Hill–London 1999, s. 81. 

97 Przykładem otwartej i zaciśniętej dłoni Keckermann posłużył się również pod-
czas rozważań o  naturze Trójcy świętej. Zgodnie z  przedstawioną przez nie-
go koncepcją trynitarną, wywodzącą się od św. Jana z Damaszku i Justyna Mę-
czennika, trzy Osoby Boskie to trzy sposoby istnienia (modi existendi) tej samej 
substancji. Por. „Exempli gratia. Considero manum unam et eandem nume-
ro, modo contractam, modo explicatam; manus contracta non est alia manus 
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Chociaż amplifikacja jako forma retoryczna, by przypomnieć 
trafne wedle mego przekonania określenie Keckermanna, jest czymś 
różnym od wyjaśnienia i dowodzenia98, to korzysta z identycznych 
toposów (a tym samym argumentów, jeśli utożsamiamy ze sobą te 
pojęcia tak, jak to czynił niekiedy gdański humanista), co wspo-
mniane powyżej strategie argumentacji. Odrębność amplifikacji za-
znacza się w sposobie użycia loci i związanych z nimi dowodów, któ-
re na ogół służą uwydatnianiu opracowanych i  uporządkowanych 
już wcześniej argumentów. Ma ona tendencję, jak zauważa Kecker-
mann, do podwajania, a nawet potrajania samej siebie, co prowadzi 
w  efekcie do tak zwanego powiększenia amplifikacji (amplifikacja 
amplifikacji, amplificatio amplificationis), wyraźnie odczuwalnego 
przez słuchaczy zwielokrotnienia siły jej oddziaływania i  sytuacji, 
w której jeden argument, poszerzając i rozwijając drugi, sam jest po-
mnażany przez jeszcze inny. Z  tej autoreferencjalności, wewnętrz-
nego mechanizmu argumentacyjno-językowej samozwrotności, 
wynika, że struktura amplifikacji ma charakter warstwowy, a współ-
tworzony przez nią złożony i wieloetapowy proces konstytuowania 
tekstu przypomina nakładanie kolejnych poziomów znaczeń, grani-
ca między nimi rzadko kiedy przebiega zaś wzdłuż linii oddzielają-
cej od siebie poszczególne słowa i argumenty.

quam explicata et tamen differt ac distinguitur pugnus a manus explicata; non 
vero distinguitur realiter, quia realis distinctio est illarum rerum, quae habent 
separatas essentias, ergo distinguitur modaliter, ut sic dicam, sive modo rei” 
(ST, s. 58). Możemy powiedzieć, że retoryka i dialektyka (logika) są na gruncie 
modalizmu dwoma sposobami istnienia (działania) języka.   

98 „Amplificatio etsi sit distincta ab explicatione et probatione, tamen sumitur ex 
iisdem locis et argumentis, ex quibus etiam sumebatur explicatio et probatio. 
Sed hoc discrimen est, quod longe aliter argumenta amplificantia adhibean-
tur ad thema propositum, quam explicantia aut probantia, siquidem argumen-
ta amplificantia ponuntur demum post argumenta ea, quae explicant aut por-
bant, quin etiam saepe argumenta amplificantia usurpantur cum nulla adhuc 
sint argumenta vel explicantia, vel probantia, ut suo loco videbimus. Saepe am-
plificatio duplicatur et triplicatur, ita ut fiat amplificatio amplificationis et unum 
argumentum amplificans iterum amplificetur per aliud argumentum. Cuius rei 
exempla multa suo loco occurrent. Sicut aliter explicantur et probantur thema-
ta universalia, aliter singularia, ita quoque diversimode adhibetur amplificatio, 
ut suo loco patebit” (SR, s. 68). 
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Otwarta dłoń 

Amplifikacja dzieli się w  systemie retorycznym Keckermanna na 
dwa rodzaje: ekstensję, dylatację (extensio, dilatatio)99, mającą zwią-
zek z  rozwijaniem tematu i  argumentów, oraz egzagerację (exag-
geratio)100, dotyczącą wyrażania i  poruszania uczuć. Oba łączą się 
z myśleniem o sztuce amplifikacji w kategoriach zasobu (copia) słów 
i rzeczy: 

Caeterum omnis oratio ampla redditur, tum verbis, tum rebus. Etsi au-
tem copia atque extensio verborum posteriori loco in rhetoricis trada-
tur, nempe in doctrina elocutionis, tamen in ipso usu copia verborum 
et rerum coniunguntur et tradentur quidem suo loco praecepta quae-
dam de copia verborum in oratione. Hoc loco tamen illud moneo, par-
vam et exiguam illa esse curam de copia verborum, maximam autem et 
potissimam oratioris curam esse de cura rerum, id est argumentorum 
probantium, explicantium et amplificantium, hae enim triplices res 
sunt in omni oratione, non plures. Quam copiam rerum sequetur copia 
verborum. Ut enim verba ipsa et eorum significatio, ita quoque verbo-
rum copia a rebus potissimum pendet et ex rebus nascitur (SR, s. 69).

Każdą mowę poza tym czyni się większą za pomocą słów albo rzeczy. 
Jeśli zaś zasób i powiększenie słów omawia się w retorykach na dalszym 
miejscu, a mianowicie w nauce o wysłowieniu, to jednak w samym uży-
ciu zasoby słów i rzeczy łączą się ze sobą; zresztą w odpowiednim miej-
scu zostaną wyłożone pewne przepisy dotyczące zasobu słów w mowie. 
To jednak przypominam w tym miejscu, że mała i nieznaczna powin-
na być troska o zasób słów, największą zaś i najważniejszą troską mów-
cy powinna być troska o rzeczy, to znaczy argumenty dowodzące, wyja-
śniające i powiększające, te trzy rzeczy są bowiem w każdej mowie, nie 

99 „Caeterum amplificatio est vel extensio, seu dilatatio, vel exaggeratio. Extenstio, 
seu dilatatio est, quando vel thema, vel argumentum, quo thema explicatur aut 
probatur, diducitur aut extenditur” (SR, s. 68–69). 

100 „Hucusque de prima specie amplificationis, nempe amplificatione, seu disten-
sione; sequitur altera species, nempe exaggeratio, quae est amplificatio, quae 
ad augendum affectum gradus aliquis rei additur atque adeo ostenditur quan-
ta, quam gravis et quam ardua res sit. Sicut ergo dilatatio ad notitiam simul et 
ad affectum pertinet, ita exaggeratio tantum pertinet ad affectum exprimendum 
aut movendum eumque vehementiorem” (SR, s. 89). 
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więcej. Zasób słów postępuje za zasobem rzeczy. Jak bowiem same sło-
wa i ich znaczenie, tak również zasób słów zależy najbardziej od rzeczy 
i rodzi się z rzeczy.

Obfitość wysłowienia, zapas i bogactwo słów i  rzeczy (bezwzględ-
ne pierwszeństwo tych ostatnich sytuuje się dla Keckermanna poza 
wszelką dyskusją) jednoczy ze sobą na gruncie języka amplifikację 
z  figuratywnością we wspólnym dziele tworzenia mowy retorycz-
nej. Owocem zgodnej współpracy między tymi dwiema strategia-
mi oratorskimi (formami retorycznymi) są tak zwane figury amplifi-
kacji, to znaczy takie środki wysłowienia, których prymarną funkcję 
określa pomnożenie i rozszerzenie zgromadzonego materiału argu-
mentacyjnego101. Relacja ta, jeśli przyjąć, że jest symetryczna, prze-
chodnia i analogiczna, ma także drugą stronę. Okazuje się bowiem, 
że figuratywność, opisywana z  perspektywy amplifikacji, pozosta-
je niczym innym, jak sztuką renowacji i multiplikacji słów oraz no-
wych znaczeń. Nie wyczerpuje się ona jednak w mnożeniu kolejnych 
form językowych w celu wyrażenia ludzkiej myśli, zawsze nazbyt po-
jemnej i złożonej, aby precyzyjnie uchwycić ją w słowie, nawet tym 
umiejętnie powiększonym i przyozdobionym102.  

W nauce o pierwszym rodzaju amplifikacji Gdańszczanin zwra-
ca szczególną uwagę na dwie kwestie103, a mianowicie jej narzędzia, 

101 W ramistycznej teorii retoryki amplifikacja stanowi funkcję figuratywności, to 
znaczy, że ogranicza się wyłącznie do figur służących zwiększaniu materii języ-
kowej mowy, por. W. Ong, op. cit., s. 210–216. 

102 Por. R. W. Serjeantson, Testimony, w: Renaissance Figures of Speech, eds. S. Adam-
son, G. Alexander, K. Ettenhuber, Cambridge 2007, s. 186–189. 

103 „Circa doctrinam extensionis, sive dilatationis duo nobis docenda sunt, primo 
per quae instrumenta fiat dilatatio, secundo, quotuplex sit dilatatio et quorum 
thematum. Instrumenta per quae sit extensio sunt illa ipsa argumenta, sive loci 
logici, quibus fiebat explicatio et probatio per quod nempe thema explicatur et 
probatur, per idem etiam dilatatur. Itaque sicut ex omnibus locis sumitur expli-
catio et probatio, ita etiam ex omnibus locis logicis depromitur extensio. Sumi-
tur ergo extensio tum ex argumentis primis, tum ex ortis et ex primis quidem 
iterum internis vel externis. Ex locis primis internis ad extendendum maxime 
est accommodatus 1. locus a genere, 2. ab individuo, 3. a causa efficiente, 4. ab 
effectu, 5. ab accidentibus, 6. a partibus. Aliis interim locis exclusis, sed his, ut 
dixi, potissimum notandis ad dilatandi utilitatem” (SR, s. 69–70). 
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a także uzależnienie od potencjalnych tematów wystąpienia. Instru-
menty te, jak już wcześniej o  tym wspomnieliśmy, są takie same, 
z jakich korzystamy w trakcie eksplikacji i dowodzenia. Toposy we-
wnętrzne, które rozwijamy, są więc następujące: z rodzaju, z indywi-
duum, z przyczyny sprawczej, ze skutków, z przypadłości i z części. 
W zależności od użytego „miejsca wspólnego” amplifikacja przyjmu-
je rozmaite postaci. Pierwszy z wymienionych loci dopuszcza możli-
wość dwojakiej konkretyzacji104, a mianowicie przeniesienia hipotezy 
na tezę (jak wtedy, gdy od konkretnej rzeczy albo gatunku przecho-
dzimy do rodzaju) albo dygresji osnutej wokół danego toposu (digres-
sio ad locum communem). Przykładu takiego wtrącenia (amplifikacji 
z rodzaju), które – jak łatwo można się o tym przekonać – zdomino-
wało tematycznie całą mowę, dostarcza słynne wystąpienie Cycero-
na w obronie poety Archiasza, traktowane przez humanistów jako 
mistrzowska retorycznie pod każdym względem apologia studiów 
humanistycznych (w języku Arpinaty: sztuk szlachetnych, bonae ar-
tes, które dały początek bonae litterae), literatury i kultury w ogóle, 
a poezji w szczególności. Cyceron odchodzi w przekonaniu Kecker-
manna105 od przedstawienia uczoności Archiasza, co można uznać 
za element prezentacji postaci oskarżonego, aby omówić topos doty-
czący nieoszacowanej wartości studiów i wykształcenia. Porzuca za-
tem główny temat swego wystąpienia, a całą swą uwagę koncentru-
je wokół drugorzędnego wątku. Albo nieco inaczej, z odwołaniem 
do stałego repertuaru pojęć humanisty z Gdańska – Cyceron prze-

104 „Primo ergo a genere sit extensio, seu dilatatio, quando ab individuo, seu specie 
ascendimus ad ipsum genus atque illud in orationem producimus, quam ampli-
factionem vocant rhetores translationem hypothesis ad thesin. Nam hypotesis 
rhetoribus dicitur omne singulare et particulare. Thesis videlicet iisdem dicitur 
omne universale. Pertinent autem ad locum generis omnes generales senten-
tiae, sive axiomata, quaecumque in oratione adhiberi possunt. Genus autem il-
lud, seu generalis sententia per quam sit amplificatio, vel nude tantum proponi-
tur, vel prolixius diducitur et tum dicitur fieri diggresio ad locum communem” 
(SR, s. 70). 

105 „Exemplum ipse Cicero suppeditat […] tum in oratione pro Archia, ubi ab eru-
ditione Archiae poetae digreditur ad locum commnem de studiis doctrinae. Sic 
in oratione pro Muraena digreditur ad locum communem de philosophia stoi-
ca. Item de comparatione eloquentiae cum virtute militari” (SR, s. 70–71). 
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chodzi dzięki toposowi z pochwały poezji od hipotezy do tezy, od 
mówienia o konkretnym indywiduum (Archiasz, uczony poeta i na-
uczyciel Arpinaty) do rozprawiania o  rodzaju, czyli poezji i  uczo-
ności, a także o ich roli w życiu człowieka i znaczeniu dla ludzkiej 
wspólnoty. Myślą, przyoblekaną w  coraz to nowe szaty językowe, 
przemierza więc drogę od jednostkowego przypadku do uniwersal-
nego ogółu. 

Jeszcze inaczej (o wiele bardziej dokładnie, jak sądzę) taktykę re-
toryczną rzymskiego oratora objaśnia Melanchton106, który twierdzi, 
że mowa Cycerona należy zasadniczo do rodzaju sądowego, lecz Ar-
pinata włączył do niej wiele toposów, właściwych rodzajowi popiso-
wemu, mówiąc o postaci swego nauczyciela, a nie przedmiocie spra-
wy, która go bezpośrednio dotyczyła. W dygresjach, jakimi zajmuje 
się Keckermann w związku z amplifikacją, przybierające często po-
stać sentencji „miejsce wspólne”, wokół którego rozwija się i rozrasta 
do pokaźnych niekiedy rozmiarów rzucone mimochodem wtrące-
nie, jako indeks tematyczny czy prawda ogólna – by nie powiedzieć, 
ogólnikowa – znajduje jeszcze jedno zastosowanie. Umożliwia mów-
cy nie tylko chwilowe (przynajmniej w  założeniach) porzucenie 
głównego tematu mowy na rzecz nowego i tylko do pewnego stopnia 
związanego z nim zagadnienia, ale także wpisuje całą tę strategię re-
toryczną w logiczny schemat abstrakcji, to znaczy przejścia od kon-
kretu do ogółu. Dla jednostkowego przedmiotu wystąpienia mów-
cy topos jest kontrapunktem odsyłającym do tego, co uniwersalne. 
Wszelkiego rodzaju dygresje, jak zauważa Keckermann107, wymagają 

106 Philippus Melanchthon, Elementorum rhetorices libri duo, Martini Crusii qae-
stionibus explicati in Academia Tybingensi, Basileae, per Ioannem Oporinum 
1563, s. 31: „Quamquam enim unum quodque negotium ad unum aliquod genus 
causae principaliter referendum est, tamen saepe aliud genus, aliquid a locis al-
terius generis mutuatur, ut pro Archia, quamquam tota oratio principaliter ad 
genus iudiciale pertinet, multa tamen sumit Cicero ex locis generis demonstra-
tivi, dum non de re, sed de persona dicit, cuius laudes in iudicio dignitatis ex-
poni proderat”.

107 „Cavendum autem est ne in ista amplificatione generis, sive in isto loco com-
muni diu immoremur, quando thema nostrum vel ipsum est generale, vel non 
singulare, vel dignum quod aliis locis et argumentis, nempe causis, effectis et 
caetera tractetur, sine eiusmodi evagatione et longiori digressione ad locum 
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zachowania umiaru, aby nie przerodziły się w zbyt długie błądzenie 
oratora po manowcach dyskursu, sprowadzające na słuchaczy znu-
dzenie, zniecierpliwienie, a nawet podejrzenie, że mówca nie rozu-
mie tematu, o którym rozprawia. 

Do amplifikacji z  indywiduum Gdańszczanin zalicza przykła-
dy108, które dzieli na fikcyjne (bajki, opowiadania, przypowieści) 
i prawdziwe, zaczerpnięte z dzieł historyków. Chociaż są one waż-
nym budulcem argumentów służących eksplikacji i dowodzeniu, to 
korzysta się z nich również w celu powiększenia tematu czy zgroma-
dzonych dowodów: 

Exempla ad omne genus argumentorum explicantium et probantium 
adduci possunt, nempe ad genus, ad causas, sed imprimis ad acciden-
tia et effecta rerum. Nam omne accidens rei habet suum exemplum in 
historicis, item omnis effectus habet suum exemplum, quod propterea 
moneo, ut pateat dilatationem ab exemplo per totam orationem spar-
gi posse. Exempla quatenus similitudinem, paritatem vel imparitatem 
quandam continent, etiam ad locum comparationis referri possunt, 
ideo amplificatio ab exemplis ad amplificationem a comparatis quoque 
poterit referri (SR, s. 72).

Przykłady mogą być dodane do każdego rodzaju argumentów wyja-
śniających czy dowodzących, a mianowicie z rodzaju, z przyczyn, ale 
przede wszystkim z przypadłości i skutków rzeczy. Każda bowiem przy-
padłość rzeczy ma swój przykład u historyków, a także każdy skutek ma 
swój przykład, o czym wspominam dlatego, aby stało się oczywiste, że 

communem. Qua digressione sit, ut auditoribus taedium creetur, expectantibus 
nimirum, ut propositum thema pressius tractetur. Et suspicantibus nos idcirco 
digressos esse ad locum communem tamquam ad thema diversum a proposi-
to nostro themate, quia nostrum thema non intellexerimus, aut recte tractare 
non potuerimus. […] Ad digressiones, sive amplificationes a genere, referun-
tur epiphonemata, non quatenus sunt figurae orationis, sic enim de iis infra di-
cetur, sed quatenus sunt sententiae generales accommodatae ad speciales mate- 
rias” (SR, s. 71). 

108 „Sequitur dilatatio ab individuo, sive exemplo, quorum maxima vis est in am-
plificando, sive illa exempla sint ficta et fabulae, apologi et parabolae, quibus ta-
men rarius utimur, sive vera exempla ex historicis, quorum usus est frequentior 
et splendidior” (SR, s. 71). 
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amplifikacja z przykładu może zostać rozszerzona na całą mowę. Przy-
kłady jako zawierające pewne podobieństwo, równość czy nierówność, 
mogą być również odnoszone do miejsca z porównania i z tego powo-
du amplifikacja z przykładów może być także odnoszona do amplifika-
cji z rzeczy porównywanych.

Jak entymemat można uznać zdaniem Arystotelesa (Rhet. 1356b) 
za sylogizm (dowód) retoryczny, tak przykład – za indukcję reto-
ryczną. Przykłady, o jakich wspomina Keckermann, niezależnie od 
tego, czy są dziełem poetów czy historyków (czy należą do świata 
fikcji, czy faktyczności), zachowują jednocześnie walor argumenta-
cyjny (wyjaśniają daną rzecz lub wspierają przeprowadzone rozu-
mowanie) i amplifikacyjny (powiększają argument, któremu towa-
rzyszą) nawet wtedy, gdy pełnią tylko funkcję ozdobnej ilustracji czy 
obrazowego ornamentu. Jeśli w dygresji relacja między argumentem 
a osnutym wokół toposu wtrąceniem odzwierciedlała na płaszczyź-
nie logiki myślenie o czymś w kategorii abstrakcji (oczyszczenia po-
jęcia z tego, co akcydentalne; intelektualnego z tego, co zmysłowe), 
to w przypadku materiału egzemplifikacyjnego związek między do-
wodem a wspierającym go przykładem zawiązuje się dzięki analogii. 
Tworzą ją zarówno równość i odpowiedniość, jak i  ich negatywne 
ekwiwalenty. Analogicznie więc do strukturalnego powiązania topo-
su wskazującego na porównanie z różnymi formami podobieństwa 
(przykładowo wspomnianą równością czy nierównością) przedsta-
wia się relacja między amplifikacją z przykładów a powiększeniem 
będącym efektem porównania. U źródeł obu z nich leży bowiem po-
szukiwanie podobieństw i różnic109. 

Keckermann konsekwentnie omawia zasady sztuki amplifikacji 
w  kontekście poszczególnych loci. Poszerzenie argumentacji może 
przynieść topos z  przyczyn110, zwłaszcza sprawczych i  celowych, 

109 Por. S. McCormick, Argument by Comparison: An Ancient Typology, „Rhetorica” 
2014, Vol. 32, No. 2, s. 148–164. 

110 „Dilatatio a causis praesertim efficientibus et finalibus subinde etiam in oratio-
ne adhibetur. Ut, si quis explicet thema de passione Christi, poterit amplifica-
tiones ducere ex causis efficientibus istius passionis, quod nempe passio in ani-
ma Christi orta sit, ex intuitu horrendae irae divinae et gustu quodam aeternum 
poenarum, quos peccatis nostris meriti eramus. Respectu vero corporis, passio 
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dający wielokrotnie początek znacznie bardziej rozbudowanym 
i szczegółowym opisom, jak w podanym przez humanistę przykła-
dzie z przedstawieniem męki Chrystusa czy cnoty wielkoduszności. 
Podobnie rzecz wygląda w przypadku toposów z właściwości i skut-
ków danej rzeczy111, obdarzonych wyjątkową siłą amplifikacji, gdyż 
ukazują się one wyraźnie rozumowi i silniej poruszają ludzkie serce 
(przykładowo mowa św. Cypriana o nienawiści). Ponadto własności 
jednego przedmiotu są liczne i  dlatego niemal naturalnie powięk-
szają zasób słów i pojęć mówcy. Amplifikacji mogą dać również po-
czątek toposy zewnętrzne (zwłaszcza połączone ze sobą okoliczno-
ści miejsca i czasu oraz loci oparte na poprzednikach i następnikach, 
jak przy opisie oblężenia miasta, od przedstawienia machin oblęż-
niczych aż do opowieści o płaczu wdów i sierot po wtargnięciu do 
zdobytej twierdzy wojsk nieprzyjaciela), a także drugorzędne, odsy-
łające nas między innymi do podziału (jak wtedy, gdy ktoś rozpra-
wia na temat tezy głoszącej, że żaden człowiek nie powinien popadać 
w pychę z powodu swych cnót i posiadanych dóbr, gdyż wszystko 
zawdzięcza łaskawości Stwórcy)112 i  porównania. Aby uzmysłowić 

orta sit ex distractione et distentione omnium membrorum, nervorum, vena-
rum et arteriarum et caetera. […] Sic si quis explicet magnanimitatem per ef-
fectum, quod nempe magnanimus vir alios non admiretur, potest addere dila-
tationem a causa efficiente, quia virtus magna viro magnanimo non est nova, 
sed scit se eam quoque possidere. […] Sicut probatio ab utili et iucundo perti-
net ad locum finium, ita quoque dilatatio ab utili et iucundo, quae frequenter in 
oratione adhibetur partim ad locum finium, partim ad locum effectorum perti-
nent” (SR, s. 72–73). 

111 „Dilatatio ab effectu potissimum triumphat in orationibus, praesertim si plures 
effectus quasi cumulatim congerantur honesti, utilis, iucundi et contra tristes, 
damnosi atque acerbi. Valde magnifice Cicero commendat locum effectorum, 
quod nempe nullo argumento orator possit orationem suam reddere et effica-
ciorem et copiosiorem, idque propterea, quia effecta rerum in sensus hominum 
manifeste incurrunt et idcirco cor etiam potentius commovent et deinde, quia 
etiam effectus unius rei sunt plurimi ac idcirco magnam copiam dicendi suppe-
ditant” (SR, s. 73). 

112 „Sic de dilatatione per argumenta prima, inter argumenta orta definitio et de-
scriptio non facile adhibetur ad amplificandum. […] Ut, cum manum contrac-
tam explicamus et digitos diducimus, necesse est plus apparere, quam antea ap-
parebat, cum adhuc eam in pugnum contraheremus. Ita necesse est orationem 
fieri copiosiorem et rem ampliorem, quando totum aliquod, una velut voce con-
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działanie sztuki amplifikacji z użyciem tych dwóch ostatnich topo-
sów, Keckermann sięga po interesującą analogię, znacznie przy tym 
rozwijając (powiększając i  rozszerzając) sugestywne gesty Zenona 
z Kition. Gdy rozluźniamy zaciśniętą pięść i rozprostowujemy pal-
ce, czyli przechodzimy od metodycznego dyskursu logiki do ozdob-
nej mowy retoryki, jest rzeczą konieczną – jak powiada gdański hu-
manista – aby naszym oczom ukazało się o wiele więcej, niż można 
było zobaczyć wcześniej. Dlatego dzięki podziałowi i  porównaniu 
(ale także każdej strategii retorycznej mającej na celu amplifikację) 
dochodzi do znaczącego zwiększenia objętości materiału argumen-
tacyjnego. 

O toposie i amplifikacji z porównania była już wcześniej mowa 
przy okazji przykładów. Trzeba im jednak poświęcić nieco więcej 
uwagi z powodu ważnej roli, jaką odgrywają w sztuce powiększania. 
Uwaga Keckermanna, który powołuje się na poglądy Arystotelesa 
(przykłady, przypowieści i podobieństwa mają dużą siłę przekony-
wania), Cycerona (dwie rzeczy poruszają nas najbardziej – podo-
bieństwa i przykłady), Rudolfa Agricoli (topos z porównania znajdu-
je się zawsze pod ręką mówcy) i Erazma z Rotterdamu (najbardziej 
użyteczna i  najczęściej stosowana odmiana amplifikacji) na temat 
toposu z podobieństwa, skupia się wokół konkretnej odmiany po-
równania, znanego w teorii wymowy pod nazwą aplikacji tezy do hi-
potezy, która polega na porównaniu ze sobą rodzaju z gatunkiem113. 

tracte propositum, extendimus et diducimus per partes […]. Sic si quis probare 
velit, nullum hominem debere superbire suis donis et virtutibus, quia nihil vir-
tutum habeat a seipso, sed a Deo, poterit copiosissimam reddere orationem, si 
per divisionem extendat tam subiectum, quam praedicatum, id est tam homi-
nes, quam dona hominum. Nemo fuit umquam ab initio mundi, sive iuvenis, 
sive adultus, nullus fuit imperator, nullus rex, princeps nullus, nullus in medio-
cri, nullus in humili statu constitutus, vir nullus, nulla femina, cui non a Deo et 
petendum et expectandum fuit quicquid habuit donorum et virtutum. Virtu-
tum dico, sive corporis, sive animi, sive honoris et dignitatis, sive opum et pos-
sessionum, sive artem spectes, sive prudentiam, sive sapientium, sive denique 
eas virtutes, quibus mores informantur” (SR, s. 75–76). 

113 „Post locum divisionis maximum usum habet in dilatando locus comparationis 
et in eo quidem primo comparatio generis cum specie, quae vocatur applica-
tio theseos ad hypothesin, qua frequentissime Cicero utitur per elegantissimam 
redditionem particularum cum et tum. […] Simile exemplum est hoc: cum in 
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Ten zabieg retoryczny wielokrotnie stosował w swych mowach Cy-
ceron, zapowiadając go formułą niemal powszechnie kojarzoną ze 
strategią amplifikacji typu quanto magis: „jeśli x, to o ileż bardziej y”. 
Logiczno-semantyczna podstawa porównania wiąże się za każdym 
razem albo z  jakością (podobieństwo–niepodobieństwo)114, albo 
z  ilością (równość–nierówność)115. Praktyczną ilustracją pierwsze-
go z tych dwóch rodzajów amplifikacji są przykłady, jakie przywołu-
je i komentuje Keckermann. Pierwszy z nich („najpiękniejszy przy-
kład z Juliusza Cezara”), powtórzony w całości za Agricolą, pochodzi 
z  eposu Lukana (Phar. V.335–339)116. Przedmiotem zainteresowa-
nia Fryzyjczyka i Gdańszczanina są słowa Juliusza Cezara skierowa-
ne do zamierzających go opuścić żołnierzy. Wypowiedź rzymskiego 
wodza, choć metaforyczna i odpowiednio „powiększona” za pomo-
cą języka, jest wyjątkowo kategoryczna w  swej jednoznaczności – 
moja sława i powodzenie, zdaje się on mówić, wcale od was nie za-
leży117. Sens ten zostaje jednak zręcznie przesłonięty rozbudowanym 

omnibus rebus plurimum habeat momenti prudentia, tum praecipue in bellis. 
Notent obiter, studiosi eloquentiae, quod hoc genus dilatationis in exordiis ora-
tionum eleganter adhibeatur” (SR, s. 77). 

114 „Comparatio qualitatis est tum per similitudinem, tum per dissimilitudinem. 
Comparatio similitudinis frequentissimum et eximium imprimis usum dilatan-
di praebet” (SR, s. 77). 

115 „Sequitur amplificatio comparationis in quantitate, quae est tum parium, tum 
imparium, sive maioris et minoris” (SR, s. 80). 

116 „Caesar enim militibus in oratione sua vult significare, quod ipsos non ita ma-
gnopere curet. Et ducit argumentum ab effectu contrario, quia – inquit – tamen 
felicitas et gloria non pendent a vobis. Atque hoc argumentum amplificat per 
similitudinem ductam a mari et fluminibus. Sicut mare non propterea decrescit 
etiam si flumina in id defluant, ita non decrescet mea gloria, etiamsi multitudi-
ne militum non cingar” (SR, s. 78). Interpretację Agricoli omawia Peter Mack, 
Renaissance Argument. Valla and Agricola in the Traditions of Rhetoric and Dia-
lectic, s. 163–165.

117 W  przekładzie Wojciecha Stanisława Chrościńskiego: „Ucieczka wasza nie 
wstrąci mię w biegu / I próżne o tym wszytkich rozumienie. / Właśnie gdyby 
się z żadnej rzeki brzegu / Nie płynąć w morze zmówiły strumienie, / Bez nich 
mniejszeby nie było w szeregu, / Jak nie ma większej, choć z nimi przestrze-
nie. / Zaliż mniemacie, że to siły wasze / Mych nieprzyjaciół zrażają pałasze? / 
/ Nigdy to bogom i na myśl nie padnie / Pomnieć o waszych śmierciach i ży-
wotach”, „Pharsalia” po polsku przetłumaczonego Lukana, albo raczej wojna do-
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porównaniem – tak jak morza nie ubywa, mimo że nikną wpadające 
do niego rzeki, tak też chwała rzymskiego wodza nie zmniejszy się, 
nawet jeśli nie będzie go otaczać wielu żołnierzy. Zdaniem gdańskie-
go humanisty Cezar stosuje najpierw argument ze skutku odwrotne-
go (zarysowuje sytuację tuż po odejściu żołnierzy), a następnie po-
szerza go podobieństwem wyprowadzonym – jak powiada – z morza 
i rzek. Przykład z Lukana zdumiewał zarówno Agricolę, jak i Kec-
kermanna zaskakującym pomysłem, dziełem prawdziwie twórczej 
inwencji poetyckiej, aby w semantycznej przestrzeni analogii na jed-
nym jej krańcu umieścić zwycięskiego i  triumfującego Cezara, na 
drugim zaś nieobjęte morze. Analizując znaczenie metafor i śledząc 
kręte ścieżki podobieństwa, którymi podążała myśl poety, obaj hu-
maniści poszukiwali struktur logicznych, pozwalających uchwycić 
i precyzyjnie opisać proces generowania nowych znaczeń.

Drugim przykładem jest typowa dla renesansowej pedagogi-
ki mowa zachęcająca młodzieńców do wystrzegania się wszelkiej 
niegodziwej przyjemności118. Wyprowadzając argument z  gatun-
ku (wszelka przyjemność może poważnie zakłócić porządek ludz-
kiego życia), mówca powiększa go dzięki „najpiękniejszemu podo-
bieństwu”, wyjętemu wprost z dzieła Plutarcha (Moralia, rozdział Jak 
młodzież powinna słuchać poetów). Opiera się ono na porównaniu 
duszy młodego człowieka do oblężonego miasta, dzielnie stawiają-

mowa między Pompejuszem a Caezarem, rzymskiemi wodzami. Z łacińskiego na 
ojczysty język przez Wojciecha Stanisława Chrościńskiego J. K. Mci. Sekretarza 
w roku Pańskim 1690 przełożona, Oliwa 1691, s. 149. 

118 „Ita, si quis persuadere velit iuveni, quod ab omni voluptate inhonesta debeat 
abstinere, ducto argumento a specie, quia quaelibet voluptas vel unica, vel sola, 
si ei indulgeat, possit totam vitae rationem ac prosperitatem evertere, dilatabit 
hoc argumentum similitudine pulcherrima, quae est apud Plutarchum de au-
diendis poetis. Ut in urbe adversus hostem defendenda, nihil prodest caeteras 
omnes portas clausas habere, si tamen una pateat per quam possit hostis ingre-
di et invadere urbem, ita parum profuerit iuveni si a caeteris voluptatibus abs-
tineat, interim autem uni cuidam voluptati ianuam aperiat, per quam possit ip-
sius animum ingredi eumque in profundum vitiorum praecipitem agere. Haec 
et similia exempla docent, quod cum aliae amplificationes et dilatationes ora-
tionem augeant et copiosam reddant, similitudines non tantum augeant, sed si-
mul quoque dum augent, vehementer ornent atque ita auditorem augendo mo-
veant, ut simul ornando delectent et suaviter afficiant” (SR, s. 78–79). 
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cego opór nacierającemu zewsząd nieprzyjacielowi. Na nic jednak 
nie zda się zamknięcie wszystkich bram twierdzy, jeśli jedna z nich 
zostanie chociażby na chwilę uchylona. Komentując ten przykład, 
operujący dość czytelną analogią, Keckermann zauważa, że amplifi-
kacja wyrastająca z podobieństwa i porównania nie tylko rozwija ar-
gumentację, ale także przyozdabia całą mowę i silniej porusza uczu-
cia słuchacza. Spełnia zatem jednocześnie z naddatkiem wszystkie 
trzy z głównych powinności mówcy. 

W  praktyce oratorskiej wynajduje się często dla jednej rzeczy 
wiele różnych analogii i komparatystycznych kontekstów, co sprawia 
wrażenie, że podobieństwo rozszerza się tutaj dzięki poszczególnym 
częściom analizowanego przedmiotu, zataczając wokół niego coraz 
szersze kręgi. Z dokładnie taką sytuacją mamy do czynienia w mo-
wie, zaproponowanej przez Keckermanna jako znakomite ćwiczenie 
retoryczne w tworzeniu laudacji: 

Ut, si quis scientiam laudet argumento similutudinis, quod ea sit simi-
lis soli, poterit hanc similitudinem diducere per omnes virtutes et effec-
ta solis. Ut enim sol mundum ornat, ita doctrina animum; ut sol mun-
dum illuminat, ita scientia et doctrina mentem illustrat. Ut sol omnia 
fovet et calefacit, ita quoque doctrina fovet et auget quicquid est in ho-
mine; ut sol lucem habet et radios purissimos, qui nullius sordibus in-
quinantur, ita doctrina mentem hominis ab omnibus faecibus et inqui-
namenits purgat (SR, s. 79). 

Jeśli ktoś będzie wysławiał naukę za pomocą argumentu z podobień-
stwa, gdyż jest ona podobna słońcu, będzie mógł rozszerzyć to podo-
bieństwo na wszystkie zalety i  właściwości słońca. Jak bowiem słoń-
ce ozdabia świat, tak nauka duszę; jak słońce oświeca świat, tak nauka 
i wiedza oświeca umysł. Jak słońce ogrzewa i pokrzepia wszystko, tak 
też i wiedza rozgrzewa i pokrzepia wszystko, co jest w człowieku; jak 
słońce ma światło i najczystsze promienie, które nie są zabrudzone żad-
nymi plamami, tak wiedza oczyszcza umysł człowieka ze wszystkich 
plam i brudów. 

W omawianej amplifikacji z porównania zestawiamy ze sobą dwie 
rzeczy (nauka i  słońce), po czym oplatamy je siecią licznych ana-
logii wyprowadzonych z ich konkretnych własności. Można powie-
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dzieć, że porównanie przyjmuje tutaj postać sekwencji i rozwija się 
stopniowo, zgodnie z wewnętrzną logiką amplifikacji, podporządko-
waną regule progresywnej multiplikacji słów i znaczeń. Podobień-
stwa tego rodzaju pojawiają się wielokrotnie na kartach Pisma świę-
tego (jak wtedy, gdy Chrystus mówi o sobie jako o dobrym pasterzu 
czy krzewie winnym albo porównuje Słowo Boże do ziarna padają-
cego na rozmaitą glebę ludzkich serc)119 i dlatego powinni z nich ro-
bić użytek szczególnie mówcy kościelni, zwłaszcza ci, którzy próbują 
przydać swym kazaniom wdzięku przez ich częściowe upodobnienie 
do biblijnych przypowieści. 

Przejdźmy teraz do porównania związanego z  ilością, które 
oznacza w praktyce odwołanie do równości (bądź nierówności) mię-
dzy porównywanymi rzeczami. Wychwalając na przykład Scypiona 
Afrykańskiego Młodszego120, możemy przywołać innych bohaterów 
greckich i rzymskich, a następnie wykazać, że pogromca Kartaginy 
wszystkich ich przewyższył. Na przykładzie mowy na temat pilno-
ści, niezbędnej w trakcie studiowania, Keckermann pokazuje, w jaki 
sposób łączyć ze sobą argumenty oparte na podobieństwie, równo-
ści i nierówności: 

Sic si quis probare velit magnam esse diligentiam adhibendam in stu-
diis, ducto inde argumento, quia tempus facile labatur, eleganter hoc 
dilataret commixtione similium, parium et imaprium, hoc modo. Si 
curatores solent dari his, qui aurum et gemmas temere profundunt, 

119 „Saepe dilatationis causa in una eademque re plures similitudines quaeruntur, 
ita ut similitudo quasi per partes diducatur. […] Valde prodest hoc artificium 
diducendae similitudinis omnibus oratoribus, praesertim autem ecclesiasticis, 
quia in Scriptura frequentes fiunt similium comparationes, ita ut saepe mag-
nam concionis partem possit concionator pathetice et cum magna gratia con-
sumere in similitudinibus, quas verbum divinum suppeditat, ita diducendis. 
Exempli gratia, cum Christus se comparat bono pastori, item, cum se comparat 
viti, cum verbum Dei comparat semini” (SR, s. 79). 

120 „Una et eadem res cum multis paribus aut imparibus comparata valde auget 
orationem. […] Ita, si quis laudere velit Scipionem Africanum poterit eum 
comparare cum heroibus aliis Graecis et Romanis et ostendere quod in multis 
Scipio sit superior. Ita si quis vituperare velit invidiam et ducere argumentum 
ab effectu, poterit hoc argumentum dilatare a comparatione cum aliis vitiis, si-
cut facit Cyprianus in oratione de invidia” (SR, s. 80). 
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quae tandem erit dementia, tempus, pulcherrimum Dei munus, aut 
otio aut inhonestis studiis, consumere? Quid enim perdis cum tem-
pus perdis, nisi vitam, cum vita sit temporis fluxus? At vita quid po-
test esse carius? Et cum una gemmula periit, iacturam vocas, cum to-
tus dies periit, hoc est, bona vitae portio, iacturam non vocas. Gemma 
et aurum perditum alicunde potest recuperari, temporis iactura irrecu-
perabilis est (SR, s. 82).

Jeśli ktoś chce zatem dowieść, że trzeba okazywać dużą pilność w na-
uce, to po wyprowadzeniu argumentu, że czas prędko mija, może go 
pięknie powiększyć połączeniem rzeczy podobnych, równych i nierów-
nych w ten sposób. Jeśli opiekunów przydziela się zwykle tym, którzy 
beztrosko trwonią złoto i klejnoty, to wreszcie jaką głupotą jest trace-
nie czasu, najpiękniejszego daru Boga na bezczynność i niegodne za-
jęcia? Cóż bowiem tracisz, gdy tracisz czas, jeśli nie życie, skoro życie 
jest upływem czasu? A cóż może być cenniejsze od życia? A gdy stracisz 
jedną perełkę, nazywasz to stratą, a gdy stracisz cały dzień, to jest dużą 
część życia, nie nazywasz tego stratą. Utracone złoto i klejnoty możesz 
skądinąd odzyskać, straconego zaś czasu nie można odzyskać.

Nakreślona przez Keckermanna analogia między czasem a  drogo-
cennymi rzeczami (złotem i klejnotami) ulega pod wpływem argu-
mentów z nierówności, powiększonych dodatkowo pytaniami reto-
rycznymi, rozwarstwieniu (zamiast zbliżać do siebie podlegające jej 
przedmioty, oddala je od siebie i  to na znaczną odległość), odsła-
niając nieporównywalność dwóch zestawionych ze sobą tylko w tym 
właśnie celu rzeczy. Porównanie czegoś podobnego i niepodobnego 
oraz czegoś równego i nierównego pojawia się po wielokroć w przy-
słowiach i  powiedzeniach, z  których mówca powinien korzystać 
oszczędnie, niczym z przypraw podkreślających smak przygotowa-
nej potrawy121. Przywołany powyżej przykład z  czasem i  klejnota-
mi pokazuje, że nierówność, nawet jeśli pojawia się w ramach po-

121 „Ad locum similium et dissimilium itemque parium et imparium pleraque ada-
gia et proverbia referuntur ideoque his etiam ad dilatandum orator utetur, sed 
ita tamen parcius, tamquam quibusdam condimentis non vero ut esculentis, 
quia oratio multis proverbiis scatens, inanis ostentationis plurimum sapit et au-
ditoribus suspecta est” (SR, s. 81). 
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dobieństwa, prowadzi do odsunięcia porównania tego, co mniejsze, 
z  tym, co większe (albo odwrotnie), niejako na plan dalszy zgod-
nie z  porządkiem substytucji, czyli podstawienia jednego elemen-
tu analogii w miejsce drugiego122. łączy ona bowiem dwie porów-
nywane rzeczy za pomocą różnicy, która – co wyraźnie podkreśla 
Keckermann – nie występuje tu w swej najczystszej logicznie posta-
ci, to znaczy sprzeczności i przeciwieństwie. Jeśli ktoś chciałby po-
większyć argument głoszący123, że najbardziej trzeba kochać Boga, 
gdyż wydał za nas swego jednorodzonego Syna, może powiedzieć, 
że Stwórca nie ofiarował za nas któregoś z proroków, któregoś z pa-
triarchów, któregoś z ziemskich królów, któregoś z podległych Mu 
aniołów, czy nawet archaniołów, ale umiłowanego Syna. Amplifika-
cja z  omawianego rodzaju porównania okazuje się zatem wylicze-
niem rzeczy nierównych (proroków, patriarchów, królów, aniołów, 
archaniołów) w zestawieniu ze stałym i głównym punktem odnie-
sienia analogii (Chrystus), a pojawiająca się w jej warstwie leksykal-
nej negacja „nie x, lecz y” ma wyłącznie charakter językowy (grama-
tyczno-retoryczny), nie zaś stricte logiczny. 

To rozróżnienie w ramach negacji (pozostającej zjawiskiem ty-
leż pojęciowym, co językowym), które z taką starannością przepro-
wadza Keckermann, stoi na straży wyrazistości wytyczonych przez 
niego rodzajów amplifikacji. Topos z przeciwieństwa przypadł bo-

122 „Saepe imparia, id est maius et minus, inter se comparantur per quandam re-
motiorem comparationem, sive ut rhetores loquuntur substitutionem, ubi di-
scretione opus est, ne talem dilatationem putemus esse ductam ex loco op-
positorum. Quia negatio quandam oppositionem importat, ideo facile aliquis 
turbari possit, ut quando in oratione ponuntur particulae negativae et segre-
gativae (exempli gratia: non hoc, sed illud) existimet argumentum dilatationis 
esse ductum ex loco oppositorum […]” (SR, s. 80). 

123 „Ita si quis dilatare velit istud argumetum, quo probatur Deum esse summope-
re amandum, quia Filium suum pro nobis dederit, utetur comparatione impa-
rium. Dedit pro nobis non aliquem ex prophetis, non aliquem ex patriarchis, 
non aliquem monarcham mundi, non unum aliquem ex angelis inferioribus, 
non ipsum aliquem archangelum, sed unigenitum Filium suum. Tales dilata-
tiones sunt magni usus et saepissime concurrunt cum exaggerationibus, ut suo 
loco monebimus” (SR, s. 81). 
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wiem w udziale powiększeniu zwanemu antytezą124, wykorzystujące-
mu opozycję między rzeczami, będącymi przedmiotem eksplikacji 
czy dowodzenia, wprowadzoną w celu pomnożenia zgromadzone-
go zasobu słów i argumentów. Jedną z odmian analizowanej amplifi-
kacji ze sprzeczności jest figura retoryczna znana jako uprzedzenie:

Ad dilatationem ex oppositis pertinet illa figura, quam rhetores vocant 
prolepsin, non quidem quatenus est figura, aut quatenus ornat oratio-
nem, sic enim pertinet ad doctrinam elocutionis, sed quatenus in se 
continet locum oppositorum et quatenus in se complectitur tacitam 
quandam obiectionem, quam orator sibi ipsi movet, etiamsi a nullo alio 
moveretur (SR, s. 82).

Do amplifikacji z przeciwieństw należy ta figura, którą retorzy nazywa-
ją prolepsis, oczywiście nie dlatego, że jest figurą, ani dlatego, że przy-
ozdabia mowę (należy bowiem wówczas do nauki o wysłowieniu), lecz 
dlatego, że zawiera w sobie miejsce z przeciwieństw i zawiera w sobie 
jakieś milczące oskarżenie, które mówca sam sobie zarzuca, nawet jeśli 
nie jest ono wysuwane przez nikogo innego.

Antyteza i prolepsis, dwie najważniejsze figury w służbie sztuki po-
większania, pozostają efektem obustronnego przenikania się am-
plifikacji i  figuratywności, nakładania się dwóch podobnych pod 
względem elastycznego i  swobodnego traktowania języka strategii 
dyskursywnych. Na potrzeby teoretycznego wykładu sztuki wymo-
wy usiłuje się te dwie formy retoryczne sztucznie rozdzielić, wyty-
czyć między nimi możliwie dokładną granicę, lecz są one w praktyce 
oratorskiej tak ściśle ze sobą zrośnięte, że każda próba ich separa-
cji prędzej czy później obnaży swą arbitralność. Przypomnijmy, że 
prolepsis to figura retoryczna polegająca na uprzedzeniu przez mów-
cę potencjalnych zarzutów słuchaczy czy krytyków. Orator przej-
muje inicjatywę, wysuwa pod swym adresem kolejne oskarżenia, 

124 „Restat dilatatio ab oppositis, quam rhetores vocant per anthitesin, cum nem-
pe ad copiam orationis adducimus opposita earum rerum, quae explicantur vel 
probantur, sive quae ad explicandum vel probandum adhibetur. […] Rhetores 
contenti et sunt et esse possunt generali doctrina oppositorum, nec ita accurate 
discernunt species oppositionis, ut logici” (SR, s. 82). 



181INWENCJA RETORYCZNA     

a następnie udziela na nie odpowiedzi, wykazując na ogół ich bez-
podstawność. Dzięki tej prospektywnej refutacji, odparciu nieposta-
wionych jeszcze zarzutów, czyta jakby w myślach słuchaczy, rozwie-
wając ich wszelkie wątpliwości, zanim zdążą je oni wypowiedzieć. 
Lecz przez ten cały czas prolepsis, mająca niewątpliwie związek z to-
posem z przeciwieństw (głoszone przez mówiącego tezy wymagają 
przywołania ich negatywnych odpowiedników), ani na krótką chwi-
lę nie przestaje być figurą wysłowienia, ozdabiając i jednocześnie po-
większając mowę, w której się pojawiła (zazwyczaj we wstępie, po-
magając mówcy zjednać przy okazji życzliwość audytorium)125. 

Rozdzielenie tych dwóch funkcji, jakie przeprowadza Kecker-
mann, choć umowne i  możliwe jedynie na gruncie teoretycznych 
dociekań, ma w jego systemie retoryki wymiar praktyczny, gdyż po-
zwala na mówienie o prolepsis raz jako przedmiocie elokucji (figu-
rze retorycznej służącej przyozdobieniu mowy), innym zaś razem 
jako strategii rozszerzania oratorskiego wystąpienia, będącej częścią 
nauki o sztuce amplifikacji. Systematyzacja wiedzy o wymowie wy-
maga klarownych podziałów i jednoznacznego przyporządkowania 
elementów składających się na system teoretycznych i praktycznych 
reguł tej dyscypliny. Z  tego wzajemnego przenikania się głównych 
form retorycznych, z których jedna z nich powiększa i zwielokrot-
nia moc drugiej w oddziaływaniu na umysł i serce słuchaczy, rodzi 
się właściwa jedynie retoryce umiejętność pomnażania i rozplenia-
nia różnorodnych znaczeń. 

Również loci określone jako nietechniczne (zwłaszcza świadec-
twa i  sentencje)126 mogą mieć swój udział w powiększaniu tematu 

125 „Ex his et similibus exemplis patet, hoc genus dilatandi per prolepsin ita auge-
re orationem, ut simul ad docilitatem et benevolentiam auditorum valde con-
ducat. Ad docilitatem quidem, quia facile aliquid obscuri aut dubii in oratione 
occurrit, quod potest implicare auditoris animum et impedire quo minus ea in-
telligat in oratione, quae intelligere eum cum ipsius interest, tum etiam orato-
ris. Ad benevolentiam vero idcirco prodest, quia cum varii sint auditores, faci-
le aliquid dici potest, quod hunc aut illum offendat, ita ut prudentis oratoris sit 
eiusmodi offensas antevertere et obiectiones, quae auditoribus in mentem veni-
re possunt, solvere” (SR, s. 83). 

126 „Atque ita de dilatationibus per argumenta artificialia. Fit etiam dilatatio per ar-
gumentum inartificiale, sive per testimonium aut sententiam, quam citamus ad 
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wystąpienia i argumentacji. Spośród wszystkich toposów, jak zauwa-
ża Keckermann, tylko trzy z nich127 – podział, porównanie, przeci-
wieństwo – są najczęściej stosowane przez mówców w celu amplifika-
cji. Ona sama może ponadto być w teorii retorycznej Gdańszczanina 
albo bardziej zwięzła (contractior), albo bardziej rozbudowana (la-
xior)128, w zależności od zasięgu swego działania, mierzonego liczbą 
powiększonych argumentów i słów. W pierwszym przypadku obej-
muje jeden dowód bądź dwa dowody, w drugim zaś kilka dowodów, 
które mówca poszerza dzięki wielokrotnemu rozwinięciu danego 
toposu (najczęściej z przeciwieństwa)129. Obie antytetyczne kategorie 
(zwięzła–rozbudowana), użyte w charakterystyce umiejętności pomna-
żania słów i argumentów, są o tyle interesujące, że wywodzą się z pod-
stawowego słownika amplifikacji i dlatego pierwsze z jej dodatkowych 
określeń trąci oksymoronem („powiększenie bardziej zwięzłe”), dru-
gie zaś pleonazmem („powiększenie bardziej powiększone”). 

dilatandum argumentum, quod pro explicatione vel probatione propositi no-
stri attulimus. Dupliciter autem ad dilatandum citari sententia potest, nempe 
vel sine autore, vel cum certo autore, cuius dilatationis exempla multa subinde 
occurrunt” (SR, s. 83–84). 

127 „Etsi autem ex his omnibus locis, quo hactenus recensuimus, argumenta di-
latantia sumantur, rhetores tamen tres praecipue locos oratoriae amplificatio-
nis solent recensere, tamquam in usu frequentissimos, quorum primus est per 
διαμερισμόν, sive divisionem rei in species, aut in partes, altera per σύγκρισιν, 
sive per comparationem, tertia per αντίθεσιν, per oppositionem, quarum dila-
tationum exempla ante vidimus” (SR, s. 84). 

128 „Est porro omnis amplificatio vel contractior, vel laxior. Contractior dilatatio 
est, cum uno vel altero argumento breviter et stricte dilatatio instituitur. Ut cum 
unum accidens, aut unus effectus, una pars, unum simile et caetera ad dilatan-
dum affertur. Strictae et contractae dilatationis exempla multa antehac fuerunt 
et plerumque fit oratione breviori et effertur certis quibusdam particulis. Exem-
pli gratia tum, cum; item non hoc, sed illud” (SR, s. 84). 

129 „Laxior amplificatio est, cum multa simul argumenta ad dilatandum adhibe-
mus atque adeo orationis copiam prolixius augemus. Estque iterum vel unius 
loci, vel diversorum locorum. Amplificatio laxior unius loci est, cum ex uno 
loco plura argumenta pro dilatatione cumulamus. Haec dilatatio praecipue lo-
cum habet in loco accidentium et effectum, cum nempe rem aliquam aut per-
sonam, aut locum aut tempus multis accidentibus et effectis expendimus, quae 
dilatatio dicitur descriptio. Habet etiam locum in comparatione, quando multa 
et varia comparamus cum nostro proposito itemque in oppositis, quando mul-
ta et varia opposita adducimus” (SR, s. 84–85). 
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Amplifikacja rozbudowana bywa zazwyczaj realizowana na dwa 
sposoby. Pojawia się na przykład wtedy, gdy korzystamy z jednego 
toposu, z którego wyprowadzamy wiele argumentów poszerzających 
głoszoną tezę, albo wtedy, gdy posługujemy się różnymi toposami, 
występującymi we wplecionych w  główny tok wywodu dygresjach 
czy tak zwanych hypotypozach130, a więc narracjach przedstawiają-
cych jakieś wydarzenie lub czyjeś doświadczenie (przykładowo ho-
milia św. Grzegorza z Nyssy o Bożym Narodzeniu, zawierająca opo-
wieść o  rzezi niewiniątek z  rozkazu Heroda, Mt 2,16–18). Często 
stosowanym zabiegiem retorycznym w obu przypadkach jest expo-
litio131, figura amplifikacji zakładająca powtórzenie i rozwinięcie da-
nej myśli (wyrażonej za pomocą odpowiedniej sentencji) w zmienio-
nej językowo postaci. Celem hypotypozy, o której była już wcześniej 
mowa, jest reprezentacja rzeczy nieobecnej, przywołanej w trakcie 
mówienia dzięki jej wyraźnemu obrazowi, odmalowanemu z pomo-
cą sztuki retoryki.

Przedmiotem amplifikacji są zarówno argumenty wyjaśniające, 
jak i dowodzące132, choć w zależności od nich, a także od tematu wy-
stąpienia, ulega ona nieco odmiennym konkretyzacjom. W bardziej 
oszczędny i ograniczony sposób powiększa dowody, w bardziej zaś 
swobodny i rozwlekły – argumenty służące eksplikacji. Tylko niektó-
re z nich, jak przestrzega Keckermann133, należy dodatkowo posze-

130 „Amplificatio laxior ex diversis locis est, quando utimur vel longiori digressione 
et illud genus ad quod digredimur iterum per varios locos explicamus, vel etiam 
cum utimur hypotyposi, id est alicuius actionis vel passionis singularis, quam 
pro amplificatione adduximus expolitione per antecedentia, connexa et circum-
stantia, id quod saepe in oratione magna cum gratia et utilitate sit” (SR, s. 85). 

131 „A testimonio quoque ducitur laxior amplificatio, quando vel autorem senten-
tiae vel sententiam ipsam laudamus et in sententia declaranda immoramur, 
quam dilatationem vocant rhetores expolitionem” (SR, s. 85).

132 „Amplificatio duplicibus accommodatur argumentis, nempe tam explican-
tibus, quam probantibus, ita ut alia sit amplificatio argumentorum explican-
tium, alia amplificatio argumentorum probantium. Quando ergo tractatur the-
ma simplex, tum adhibetur amplificatio argumentorum explicantium, quando 
vero tractatur thema coniunctum, adhibetur amplificatio argumentorum pro-
bantium” (SR, s. 87). 

133 „Non necesse est, ut omnia argumenta explicantia vel probantia dilatentur in 
oratione, sic enim oratio nimis longa foret et modum excederet, sed dilatan-
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rzać, gdyż mowa, w której amplifikacja wysuwa się na plan pierwszy, 
może się wydać słuchaczom podejrzana, nużąca, a nawet wstrętna. 
Obfitość i bogactwo wysłowienia, jakie niesie ze sobą sztuka powięk-
szania, powinny zostać umiejętnie podporządkowane stanowiącej 
rdzeń każdej mowy argumentacji. W przeciwnym wypadku może ją 
bowiem zbyt łatwo przesłonić różnorodność nagromadzonych argu-
mentów i liczba mnożonych niemal w nieskończoność słów. 

Patos i emfaza 

Słynny mówca grecki, Izokrates, został pewnego razu zapytany, 
czym jest retoryka, a  więc sztuka, którą zajmował się na co dzień 
zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Miał odpowiedzieć, że jest 
ona umiejętnością czynienia z rzeczy małej czegoś wielkiego, z wiel-
kiej zaś czegoś małego. Odpowiedź ta, udzielona przez wybitnego 
skądinąd znawcę wymowy, nie spodobała się – jak zauważa Kec-
kermann134 – Erazmowi z Rotterdamu, który w komentarzu do wy-
powiedzi Izokratesa przeprowadził jej gruntowną reinterpretację. 
Odcinając się od sztuki zręcznego oszustwa, humanista z Czerwo-
nej Grobli utożsamił retorykę z umiejętnością mówienia o rzeczach 
tak, jak się przedstawiają w rzeczywistości, aby te, które są wielkie 

da sunt solummodo argumenta explicantia vel probantia, nervosiora atque effi-
caciora, quaeque ad amplificandum maxime apta esse orator iudicabit. Non est 
necesse, ut oratio ubique dilatetur et extendatur, hoc enim non tam commen-
daret orationem, quam vel suspectam, vel etiam taediosam et odiosam redderet 
auditoribus, idcirco iudicium adhibeant studiosi eloquentiae et tantum aliquot 
praecipua argumenta explicantia aut probantia, rhetorica extensione dilatent, 
reliqua autem sufficiat sine dilatatione posuisse” (SR, s. 89). 

134 „Non sunt exaggeranda ea, quae sua natura sunt levia, quia si id sit, suspecta et 
saepe etiam ridicula sit oratio neque efficaciter movet affectum auditoris. Iso-
crates interrogatus, quid esset rhetorica, respondit, est ex parius magna facere 
et ex magnis parva. Quod quidem Isocratis responsum non magnopere placet 
Erasmo, qui libro 4 Apophtegmatum inquit: »Praestigii genus est, quod Isocra-
tes respondit, quia illud potius artis est, quae magna sunt ita tractare, ut audi-
tori quoque magna videantur et contra, quae parva sunt, sic proponere, ut au-
ditori quoque parva videantur«. Quod idem etiam Cicero voluit, cum oratorem 
definit, quod sit, qui ampla magnifice, humilia humiliter, mediocria mediocri-
ter dicere potest” (SR, s. 90). 
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(małe), wydawały się wielkie (małe) również słuchaczom. Kecker-
mann przywołuje słowa Izokratesa i  ich wykładnię zaproponowa-
ną przez Erazma (z którą w całości się zgadza) w kontekście odmia-
ny amplifikacji (exaggeratio) służącej przede wszystkim wyrażaniu  
i poruszaniu uczuć, a budzącej skojarzenia z przesadą i wyolbrzy-
mieniem:

Tum demum exaggeramus aliquid, quando volumus vehementem af-
fectum movere, nempe per admirationem, vel gaudium, vel dolorem, 
vel iram, item cum volumus aliquem exhortari aut dehortari atque 
adeo quando cupimus vehementer exstimulare animos auditorum  
(SR, s. 89).

Szczególnie wtedy powiększamy coś, gdy chcemy wzbudzić gwałtowne 
uczucie, a mianowicie podziw, radość, smutek, gniew, a także gdy chce-
my kogoś zachęcić albo zniechęcić [do czegoś], a ponadto wtedy, gdy 
pragniemy mocno pobudzić dusze słuchaczy.

Z tego rodzaju sztuką powiększania mamy do czynienia szczególnie 
przy omawianiu tematów, w których pojawia się narracja, rozwijają-
ca się zgodnie z porządkiem charakterystycznych dla niej toposów. 
Gdański humanista powiada135, że amplifikacja ukierunkowana bez-
pośrednio na oddziaływanie emocjonalne korzysta z  tych samych 
loci oraz argumentów (nawet jeśli są one nieco bardziej uwznioślo-
ne), co przedstawiona powyżej sztuka powiększania tematu i argu-
mentacji (dla zachowania porządku terminologicznego będę ją od-
tąd nazywać dylatacją). Oznacza to, że wyznaczenie granicy między 
nimi wiąże się za każdym razem z mierzeniem wielkości przesady 
czy szacowaniem rozmiarów wyolbrzymienia, na jakie pozwala so-
bie mówca, aby osiągnąć zaplanowany wcześniej cel perswazji, któ-

135 „Exaggeratio sit per ea argumenta omnia, per quae sit dilatatio, ita tamen, ut 
alia argumenta aliis ad exaggerandum sint aptiora, ut sequentes canones osten-
dunt. Fit ergo saepe exaggeratio argumentis causarum, effectorum, acciden-
tium, partium et in thematibus singularibus per circumstantias loci, temporis, 
per accidentia individui, seu personae, per obiectum, per antecedentia et con-
sequentia” (SR, s. 90). 
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rym może być zarówno dokładniejsze przedstawienie omawianej 
sprawy, jak i poruszenie słuchaczy. 

W amplifikacji obliczonej na patos bardzo często pojawia się to-
pos z podziału, dzięki któremu powiększana rzecz ulega rozbiciu na 
najmniejsze części składowe136. A oto jeden z podanych przez Kec-
kermanna przykładów praktycznej realizacji tej strategii retorycz-
nej. Przywołamy go w całości, gdyż oprócz egzageracji można w nim 
również odnaleźć ślady subtelnej ironii gdańskiego humanisty – fi-
gury, która ma wyjątkowo utrudniony dostęp do jego metodyczne-
go i usystematyzowanego dyskursu, o ile – jak zobaczymy – nie jest 
przedmiotem wykładu elokucji:

Ita, si quis exaggerere velit alicuius doctrinam et eruditionem, dividet 
eruditionem in partes et dicet, pollet insigni trium linguarum studio, 
habet dialecticorum acumina, rhetorum artificia, pervestigavit naturae 
arcana, perspectas habet mathematicorum demonstrationes, perno-
vit numerorum proportiones, terrarum dimensiones, astrorum motus,  
quicquid est praeceptorum ethicorum, quicquid oeconomicorum, quic- 
quid politicorum, quicquid denique historiarum cum veterum, tum  
recentiorum, id omne legit, nec legit tantum, sed et notavit et cum opus 
est in medium proferre potest (SR, s. 91).

W ten sposób, jeśli ktoś chce powiększyć czyjąś wiedzę i wykształce-
nie, podzieli wykształcenie na części i powie – słynie z wyjątkowej zna-
jomości trzech języków, opanował subtelności dialektyków i  sztuczki 
retorów, zbadał tajemnice natury, prześledził dowody matematyków, 
zgłębił proporcje liczb, wymiary Ziemi, ruchy gwiazd, cokolwiek za-
wierają przepisy etyczne, cokolwiek ekonomiczne, cokolwiek politycz-
ne, a wreszcie cokolwiek historyczne, tak starożytne, jak i współczesne, 
to wszystko przeczytał, lecz nie tylko przeczytał, ale i zapamiętał, a gdy 
trzeba, może z nich publicznie skorzystać.

Amplifikacja czyjejś uczoności prowadzi do nieco karykaturalne-
go przerysowania, utrwalonego w  tradycji kulturowej i  literackiej, 

136 „Frequentissime ad exaggerandum adhibetur argumentum divisionis, seu par-
titionis, quam exaggerationem vocant per διαμερισμόν, cum nempe id quod 
summatim dicitur in partes minutiores distinctum efficacius ob oculos poni-
tur” (SR, s. 90).
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obrazu humanisty, tak zwanego „człowieka renesansu”, jako osoby 
wszechstronnie wykształconej i doskonale obytej z poszczególnymi 
naukami i sztukami, od tych trywialnych poczynając (z dialektyką 
i retoryką na czele), a na filozofii moralnej kończąc. Wybrany przez 
Keckermanna przykład jest o  tyle interesujący, że wskazuje na ak-
tywną rolę retoryki w  konstruowaniu idealnego wzorca osobowe-
go. Reguły laudacji wymagają od nas przyjęcia założenia, że osoba 
chwalona urzeczywistniła go w swym życiu. Retoryczna amplifikacja 
stwarza zatem w świecie literatury humanistę wraz z całym zespo-
łem wyobrażeń na jego temat (gruntowna znajomość trzech języków 
starożytnych, nieprzeciętna erudycja, umiłowanie ksiąg i  studiów, 
pasja poznawania i  odkrywania świata nawet w  zaciszu skromnie 
urządzonej pracowni). O tym, że skutecznie wywiązuje się z powie-
rzonego zadania, świadczy chociażby to, że od kilku stuleci widzi-
my w nim nieprzerwanie ideał uczoności i rozległego wykształcenia.

W  amplifikacji skoncentrowanej na poruszaniu uczuć słucha-
czy znajdują swe zastosowanie również toposy z własności, poprzed-
ników, następników137, przeciwieństw138 oraz porównania, głównie 

137 „Fit etiam exaggeratio per cumulationem effectorum, antecedentium et conse-
quentium. […] Frequens autem est exaggeratio ex loco comparationis, quando 
vel maiora cum minoribus, vel minora cum maioribus, vel paria cum paribus 
comparantur” (SR, s. 91). 

138 W celu przedstawienia amplifikacji z przeciwieństw Keckermann podaje między 
innymi przykład mowy dotyczącej dobrodziejstwa Syna Bożego wyświadczonego 
ludziom, który zniweczył dzieło szatana i przywrócił człowiekowi życie wieczne. 
Humanista tworzy liczne opozycje, zestawiając ze sobą między innymi czyste 
światło Ewangelii i ciemności doktryny Kościoła katolickiego, większe od tych, 
które spowijały opisany przez Homera w Odysei (XI.19) gród Kimeryjczyków: 
„Ex oppositis etiam subinde fit exaggeratio. Ut cum exaggerare cupio benefi-
cium Filii Dei, qui destruxit opera diaboli et aeternam vitam nobis reddidit, 
adhibeo exaggerationem a  magna diaboli potentia in genus humanum et ab 
ineffabili cruciatu aeternae damnationis; nam potentia diaboli opponitur de-
structioni operum eius et aeterna damnatio vitae aeternae. Sic si exaggerare cu-
pio magnitudinem beneficii divini, qui his temporibus tam claram lucem Evan-
gelii accedit, adhibeo argumentum oppositorum et auditoribus ab oculos pono 
illas plus quam Cymmerias tenebras et illam summam barbariem omnis doctri-
nae et religionis, quae fuit sub papatu tempore maiorum nostrorum et illas car-
nificinas miserarum conscientiarum, quas exercuerunt pontificii. Item, quando 
exaggerare cupio magnitudinem beneficii, quod Deus nobis pacem hucusque 
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rzeczy równych i  nierównych. Aby przedstawić ilustrację powięk-
szenia opartego na analogii, Keckermann nakreślił paralelę między 
mówcą a malarzem, zadomowioną na stałe w renesansowych pod-
ręcznikach wymowy: 

Caeterum ista exaggerandi ratio per comparationem imitatur arti-
ficium et solertiam pictorum, qui ubi insignem aliquem colorem in-
ter caeteros eminere volunt, alterum ei substernunt obscuriorem, qui 
magis perspicuum illum reddat. Sic exempli gratia Cicero eloquen-
tiae suae penicillo picturus clementiam Caesaris erga Marcellum et vo-
lens hanc virtutem eminere inter alias omnes virtutes Caesaris compa-
rat eius clementiam cum virtutibus eius bellicis, quarum colores colori 
clementiae substernit, ut clementiae imago, tanto fiat illustrior et magis 
conspicua (SR, s. 92–93). 

Poza tym zasada amplifikacji przez porównanie naśladuje sztukę 
i  umiejętność malarzy, którzy kiedy chcą szczególnie wyróżnić jakąś 
barwę pomiędzy innymi, kładą pod nią inną, ciemniejszą, która uczyni 
ją bardziej widoczną. Tak na przykład Cyceron będzie malował pędz-
lem swej wymowy łagodność Cezara względem Marcellusa, a  chcąc 
wyróżnić tę cnotę spośród wszystkich innych cnót Cezara, porównu-
je jego łagodność z  jego cnotami wojennymi, których barwy kładzie 
pod barwę łagodności, aby obraz łagodności stał się o tyle wyraźniej-
szy i bardziej widoczny. 

Czym jest amplifikacja w kontekście tego rozbudowanego porówna-
nia, które ma nam przybliżyć sposób jej działania? Okazuje się ona 

conservarit, adhibeo argumentum ab opposito bello et eius funestissimis ef-
fectis. Cum exaggerare cupio beneficium quod fidelis praeceptor suo discipulo, 
dum eius mentem informat liberali doctrina, adhibeo argumentum ab opposi-
ta ignorantia et foeda imperitia, quae est in aliis hominibus, aut etiam deterri-
mis erroribus, quibus illaqueantur ii, quibus non contigit fidelis et dexter prae-
ceptor. Ex quibus omnibus exemplis manifeste apparet, magnum esse usum in 
exaggerationibus argumenti ab oppositis” (SR, s. 93–94). Przeciwieństwa, jakie 
tworzy Keckermann są następujące: a) zwycięstwo Chrystusa nad diabłem–po-
tęga szatana, b) światło i blask Ewangelii–mroki i ciemności religii katolickiej, 
c) dar pokoju–opłakane skutki wojny, d) dobry nauczyciel kształcący umysł 
ucznia w zakresie sztuk wyzwolonych–opłakane skutki niewiedzy i smutny los 
tych, którzy nie mieli tak znakomitego preceptora.
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umiejętnością operowania barwą i światłocieniem w celu podkreśle-
nia i wyeksponowania tylko niektórych z rzeczy przedstawionych na 
obrazie. W praktyce oratorskiej oznacza to, że mówca, zestawiając 
ze sobą w odpowiedni sposób argumenty z równości i nierówności 
(tego, co mniejsze, i tego, co większe), potrafi zaprowadzić nowy po-
rządek znaczeń, jedne odsuwając na plan dalszy, inne zaś umieszcza-
jąc w centrum tworzonego wystąpienia, aby oświetlone pozostały-
mi argumentami jeszcze wyraźniej odcisnęły swe piętno w umysłach 
i  sercach słuchaczy. Uporządkowanie wspomnianych argumentów 
z porównania od rzeczy najmniejszej do największej (albo odwrot-
nie) tworzy figurę amplifikacji, zwaną incrementum139, rozciąganą 
niekiedy na całą sztukę powiększania.

W systemie retoryki Keckermanna również egzageracja, mająca 
raczej niewiele wspólnego ze stonowanym i dalekim od patosu dys-
kursem logiki, zostaje potraktowana jako umiejętność, która powin-
na być regulowana zasadami logicznymi: 

Quandoquidem exaggeratio potissimum pertinet ad facta individuo-
rum et personarum atque adeo res exaggeranda plerumque profera-
tur per modum propositionis, ideo quoties talis aliqua propositio exag-
geranda venit, respici debet primo subiectum, secundo praedicatum et 
omnes eius partes, ita ut tam ex parte subiecti, quam ex parte praedica-
ti argumenta exaggerantia ducantur (SR, s. 95).

Ponieważ amplifikacja należy przede wszystkim do faktów jednostko-
wych i związanych z osobami, a rzecz, którą ma się powiększyć, zwy-
kle przedstawia się w formie tezy, to ilekroć przyjdzie powiększać jakąś 
tego rodzaju tezę, trzeba po pierwsze mieć wzgląd na podmiot, a po 
drugie na predykat i jego wszystkie części w ten sposób, aby zarówno 
częściowo z podmiotu, jak i częściowo z predykatu wyprowadzić argu-
menty powiększające.

139 „Ad exaggerationem a comparatione pertinet artificium rhetoricum, quod di-
citur incrementum, quando nempe comparatio instituitur per gradus maiorum 
et minorum argumentorum, ita ut a minoribus ad maiora et a maioribus ad ma-
xima comparatio provehatur” (SR, s. 93). 
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Opisywane postępowanie mówcy przypomina tu sprawdzony spo-
sób działania, z  jakim mieliśmy do czynienia w przypadku tematu 
złożonego, który wymaga przed przystąpieniem do poszukiwania 
w  „miejscach wspólnych” argumentów wstępnej analizy za pomo-
cą głównych kategorii dialektyki. W stanowiącej przedmiot amplifi-
kacji tezie doszukujemy się struktury sądu logicznego, czyli połącze-
nia podmiotu wraz z określającym go predykatem. Następnie drugi 
z  tych dwóch elementów dzielimy na mniejsze części, aby każdą 
z nich można było odpowiednio poszerzyć. Przykładowy temat, któ-
ry Keckermann szczegółowo rozwija i omawia również w kontekście 
powiększenia z  porównania, brzmi następująco: Bóg wydał swego 
Syna za nas na śmierć140. A oto postać, jaką przyjmuje on po inter-
pretacji logicznej – podmiot (Bóg) łączy się tutaj z trzyczęściowym 
predykatem (wydał swego Syna, wydał za nas, wydał na śmierć). 
W trakcie amplifikacji wokół każdej z  tych – jak powiada Kecker-
mann – cząsteczek tezy osadzają się nowe argumenty i  znaczenia. 
Pod piórem utalentowanego mówcy przeradzają się one niejedno-
krotnie w rozbudowane i do pewnego stopnia samodzielne ekskursy. 

Chociaż omawiany rodzaj amplifikacji kojarzy się etymologicznie 
z powiększaniem, wyolbrzymianiem czy uwznioślaniem, to – co być 
może nie wynika wprost z jego nazwy – nie ogranicza się wyłącznie do 
tego jednokierunkowego ruchu poszerzania argumentacji: 

140 „Sumamus exemplum, quod etiam ante habuimus: Deus Filium suum pro no-
bis in mortem dedit. Hic sumi potest exaggeratio ex parte subiecti, nempe ex 
voce Deus, secundo ex prima particula praedicati: dedit Filium suum, tertio ex 
altera parte praedicati: dedit in mortem, denique ex tertia parte praedicati: de-
dit pro nobis. Vide exemplum in exaggeratione ex loco comparationis supra 
traditum” (SR, s. 95). Rozwinięcie każdej z części tezy, jakie proponuje Kecker-
mann w kontekście powiększenia z porównania, przedstawia się następująco:  
1) podmiot: Bóg (porównanie z tego, co większe – każdy człowiek wobec Stwór-
cy, władca czy żebrak, jest tylko prochem i cieniem); 2) predykat: a) wydał swego 
Syna (porównanie z tego, co mniejsze – nie wydał któregoś z aniołów, ale jedyne-
go i najdroższego Syna); b) wydał za nas (porównanie z tego, co większe – za naj-
większych grzeszników wydał najbardziej niewinnego, za buntowników – najpo-
słuszniejszego, za wrogów – swego Syna); c) wydał na śmierć (porównanie z tego, 
co mniejsze – Chrystus po przyjęciu ludzkiej natury nie był wolny od jej wszel-
kich niedogodności: zmęczenia, bólu, cierpienia, a także śmierci), por. SR, s. 91–92. 
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Exaggerationi opponitur imminutio et elevatio, cum nempe volo rem 
aliquam parvam facere, id quod iisdem fieri potest argumentis, quibus 
res exaggeratur, nempe ab accidentibus, ab effectis, a comparatis, prae-
sertim a maiore, sed id raro in usu occurrit, ut aliquid sit elevandum et 
imminuendum (SR, s. 96). 

Egzageracji przeciwstawia się pomniejszenie i wyniesienie, w każdym 
razie kiedy chcę uczynić jakąś rzecz mniejszą, to można to osiągnąć za 
pomocą tych samych argumentów, którymi powiększa się daną rzecz, 
a  mianowicie, z  okoliczności, z  własności, z  porównań, szczególnie 
z  tego, co większe, lecz w  praktyce zdarza się to rzadko, żeby trzeba 
było coś wynosić i pomniejszać. 

Jeśli zgodzić się z Keckermannem, że egzageracja sytuuje się w opo-
zycji do pomniejszania i zbytniego powiększania czegoś, to można 
powiedzieć, że zajmuje miejsce dokładnie pośrodku między obiema 
umiejętnościami. Robią one użytek z tych samych toposów i argu-
mentów (podobnie zresztą, jak wyjaśnianie i dowodzenie), lecz efek-
ty ich działań zestawione ze sobą układają się w czytelną figurę anty-
tezy (rzecz pomniejszona–rzecz powiększona). Czym różnią się one 
jednak od egzageracji? Tylko jedną, lecz zasadniczą właściwością – 
poczuciem umiaru i stosowności. Analizowany rodzaj amplifikacji 
jest bowiem przynajmniej teoretycznie znającą miarę – albo, jak po-
wiedziałby zapewne Gdańszczanin, respektującą cnotę roztropności – 
sztuką pomniejszania albo powiększania omawianej rzeczy. Nic nie 
zwalnia jej bowiem z obowiązku mówienia o rzeczywistości tak, jak 
się ona przedstawia. 

Egzageracja, analogicznie do dylatacji, może przybierać formę 
bardziej zwięzłą albo bardziej rozbudowaną w zależności od liczby 
podlegających amplifikacji argumentów141. W pierwszym przypad-
ku dochodzi do akumulacji okoliczności, własności i rzeczy jednost-

141 „Exaggeratio etiam sicut dilatatio sit vel laxe, vel stricte. Laxe sit exaggeratio pe-
rinde, ut dilatatio per accumulationem accidentium, effectorum et in factis sin-
gularibus per hypotyposes. […] Stricte sit exaggeratio, cum unum tantum aut 
alterum argumentum, quod exaggeramus breviter adducitur. […] Saepe dilata-
tio et exaggeratio simul sunt et in uno eodemque argumenti generi concurrunt, 
ita ut cum aliquid dilatatur, etiam saepe exaggeretur simul” (SR, s. 94). 
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kowych, ukazywanych słuchaczowi za pomocą hypotypozy. W obrę-
bie mowy oba rodzaje amplifikacji pojawiają się często jednocześnie, 
uzupełniają się i  potęgują moc swego oddziaływania, szczególnie 
wtedy, gdy warstwą nowych słów i znaczeń owijają się wokół tego sa-
mego argumentu. Niejako na przekór systematyzacyjnej pracy teore-
tyka wymowy, który usiłuje zaprowadzić porządek w świecie rozlicz-
nych pojęć retoryki, dylatacja zupełnie swobodnie i bez większych 
przeszkód, niemal niepostrzeżenie zarówno dla mówcy, jak i słucha-
cza, przechodzi w egzagerację, odsłaniając przy tym płynność i ar-
bitralność granicy wyznaczonej między jednym a drugim rodzajem 
powiększenia. 

Powróćmy do apoftegmatu z Izokoratesem w roli głównej. Mó-
wiąc o istocie retoryki, grecki orator zredukował ją nie tylko do sztu-
ki amplifikacji, ale także do artystycznego oszustwa i  zręcznej sy-
mulacji. Ta iście sofistyczna wypowiedź musiała zatem spotkać się 
z  uzasadnioną krytyką ze strony głoszących ideę prawdomówno-
ści humanistów, takich jak Erazm z Rotterdamu czy Keckermann, 
którzy nie stroniąc bynajmniej od powiększania słów czy argumen-
tów, prawdziwą sztukę retoryczną łączyli z mówieniem o rzeczach 
zgodnie z ich stanem faktycznym, bez zamierzonego wcześniej fał-
szerstwa. Sąd Izokratesa wskazuje jednak na naturalną bliskość am-
plifikacji i semantycznej mistyfikacji. Granicę między nimi mówca 
przeprowadza za każdym razem indywidualnie, niezależnie od re-
gulacji sztuki wymowy. Kiedy daje o sobie znać obfitość wysłowie-
nia, a więc wtedy, gdy figury retoryczne ulegają zagęszczeniu, obrazy 
i  analogie zwielokrotnieniu, a  argumenty nazbyt widocznemu po-
mnożeniu, łatwo o rozmycie sensu wypowiedzi. Egzageracja służy, 
jak twierdzi Keckermann, wyrażaniu i poruszaniu uczuć. ładunek 
emocjonalny, jaki ze sobą niesie, konieczny dla skutecznego pobu-
dzenia, a nawet wstrząśnięcia słuchaczami, odróżnia ją od dylatacji, 
która wyczerpuje się już w zwiększeniu materiału argumentacyjne-
go. Dzięki egzageracji mówca idzie o krok dalej – łącząc ze sobą pa-
tos i emfazę, sublimację i afektację, wzniosłość i wykrzyknienie, aby 
spotęgować siłę oddziaływania na emocje audytorium – powiększa 
przede wszystkim samą amplifikację.  
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*

Spróbujmy omówić pojęcie inwencji retorycznej zgodnie z  zapro-
ponowanymi przez Keckermanna narzędziami analitycznymi. Aby 
móc cokolwiek powiedzieć w tej sprawie, trzeba rozpocząć od roz-
poznania i  określenia natury naszego tematu. Przyjmijmy, że jest 
prosty i dotyczy konkretnej rzeczy jednostkowej, pierwszego z dzia-
łów tradycyjnej sztuki wymowy. Za pomocą jakich „miejsc wspól-
nych” będziemy go analizować? Jakimi toposami posłużymy się, aby 
go możliwie jak najdokładniej opisać i wyjaśnić? Topos z podmiotu 
pomoże nam wstępnie określić naturę inwencji retorycznej (umie-
jętność opracowywania tematu i  wynajdowania argumentów, któ-
rej bezpośrednim przedmiotem pozostaje ludzka wola i  uczucia). 
Dzięki toposowi z własności dokonamy jej zwięzłej charakterysty-
ki – liczy się z mniemaniami i poglądami ogółu, pozostaje przywią-
zana do prawdopodobieństwa, przedkłada entymemat nad sylogizm 
i nie zna żadnych granic w mnożeniu słów. Topos z podziału odsło-
ni przed nami strukturę omawianej umiejętności, która składa się 
z topiki, nauki o konstruowaniu argumentów wyjaśniających i do-
wodzących, a także sztuki amplifikacji. Toposowi z przeciwieństwa, 
z którego tak często robił użytek w swym wykładzie Keckermann, 
zawdzięczamy wyróżnienie dwóch rodzajów inwencji, logicznej i re-
torycznej, wraz z ich porównaniem i wskazaniem różnic pod wzglę-
dem przedmiotu, sposobu działania i podejścia do języka. Wszystkie 
z wymienionych przykładowo powyżej loci, wykorzystanych wtór-
nie w  przedstawieniu ich macierzystej sztuki, zachowują wartość 
heurystyczną, ponieważ przynoszą kolejne dookreślenia omawiane-
go tematu. Okazują się zatem nie tylko użyteczne analitycznie, ale 
i produktywne semantycznie.

W  systemie retorycznym Keckermanna inwencja jest w  wielu 
miejscach silnie zdominowana przez logikę. Dialektyka ujawnia swą 
wszechobecność niemal na każdym kroku na gruncie topiki i  na-
uki o tworzeniu argumentów. Ze sztuki wynajdywania dowodów re-
torycznych inwencja ta nie zostaje jednak przekształcona w sztukę 
wyszukiwania figur retorycznych. Toposy i kategorie logiczne, wy-
jęte i przeniesione z dziedziny dialektyki, ulegają w przypadku reto-
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ryki tylko nieznacznemu przystosowaniu do specyficznego przed-
miotu wymowy. Odpowiedzialnych jest za to kilka rzeczy, na czele 
z inspiracjami czerpanymi przez Keckermanna z dzieł humanistów 
głoszących konieczność przesunięcia inwencji do logiki (Agricola 
i Ramus; Fryzyjczyk jest w tej części wykładu Gdańszczanina auto-
rem tak często cytowanym, że prawie dorównuje pod tym wzglę-
dem Cyceronowi) czy też swoistością wczesnonowożytnego ary-
stotelizmu przełomu XVI i XVII wieku, zainteresowanego głównie 
logiką i  problematyką metody. Najważniejszą przesłanką koncep-
cji inwencji retorycznej, jaką opracował Keckermann, wydaje mi się 
jednak pragnienie, aby oddalić sztukę wymowy od prawdopodobień-
stwa, a zbliżyć ją na ile to możliwe do prawdy. Program sformułowany 
w głównych założeniach jeszcze przez Platona otrzymał w systemie re-
toryki gdańskiego profesora filozofii realizację w duchu Arystotelesa. 

Kreśląc założenia inwencji retorycznej, Keckermann podpo-
rządkowuje z jednej strony koncepcyjną część umiejętności wynaj-
dywania argumentów logice, z drugiej zaś wkłada wiele wysiłku we 
wskazanie i opisanie różnic dzielących obie dyscypliny. Delimitacji 
sztuki inwencyjnego opracowywania mowy towarzyszy jej autono-
mizacja, a oba zachodzące równolegle procesy współtworzą zasad-
niczy wyznacznik myślenia Keckermanna o retoryce. W efekcie tego 
możemy powiedzieć, że choć w wielu miejscach inwencja pozosta-
je silnie uzależniona od logiki (topika, nauka o konstruowaniu sy-
logizmów i entymematów), to w ramach wymowy i porządku sztuk 
„trywialnych” cieszy się ograniczoną samodzielnością. Pozostając 
antystrofą inwencji dialektycznej, zachowuje w całości ambiwalen-
cję wpisaną w ten rodzaj analogii, łączącej w sobie pod postacią pa-
radoksalnego splotu identyczność i różnicę, podobieństwo i niepo-
dobieństwo, odpowiedniość i niezgodność. Sięga bowiem po toposy 
logiczne i  sylogistyczne schematy argumentów, lecz czyni z  nich 
nieco inny użytek niż logika, mając na uwadze poruszanie słucha-
czy. Korzysta wreszcie z głównych kategorii dialektyki, rozprawia-
jąc o jednostkowym podmiocie albo o pozornie niewiele znaczącej 
przypadłości, lecz nie respektuje prawideł dyskursu logicznego, po-
stulujących między innymi zwięzłość wysłowienia. Posługując się 
narzędziami siostrzanej dyscypliny, przez cały czas czyni to na swój 
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sposób, znajdując upodobanie w mnożeniu kolejnych odstępstw od 
dialektycznego formalizmu. 

Sercem – mówiąc metaforycznie i  obrazowo – inwencji reto-
rycznej jest sztuka amplifikacji, która odsłania zasadniczą różnicę 
w  traktowaniu materiału językowego przez logika i  mówcę, wyra-
żaną metaforycznym gestem otwartej dłoni. I chociaż obejmuje ona 
rozmaite strategie powiększania zasobu słów i rzeczy (trzy główne 
z opisanych przez Keckermanna, a wywodzących się od Arystote-
lesa i Cycerona, strategii to podział, porównanie i przeciwieństwo), 
uzależnione od poszczególnych toposów jako ogólnych schema-
tów myślenia, które dostarczają nie tyle gotowych fraz i wyrażeń, ile 
określają zasadę logiczną w tworzeniu kolejnych argumentów, to swą 
obecność zaznacza ona szczególnie wyraźnie w sferze języka. Struk-
turalno-funkcjonalne relacje spajające ze sobą amplifikację z  figu-
ratywnością są tak silne i  głębokie, że umożliwiają zdefiniowanie 
jednej formy retorycznej, jak nazywa je Keckermann, w kontekście 
drugiej – amplifikacja okazuje się wówczas figuratywnością służą-
cą zwielokrotnieniu wyrażeń językowych i argumentów (przykłado-
wo prolepsis czy antyteza), a figuratywność – amplifikacją (multipli-
kacją) słów i znaczeń. ścisła współpraca między nimi prowadzi do 
spotęgowania przekazu zarówno emocjonalnego, jak i semantyczne-
go wypowiedzi. 

Przywiązanie retoryki do mnożenia słów i  rozszerzania argu-
mentacji chociażby o  dygresje, przykłady i  porównania pozwala 
uznać amplifikację za mechanizm kompensacji, niezbędny dla za-
chowania równowagi całego systemu. Sztuka wymowy, zwłaszcza 
w  zestawieniu z  mającą bezpośredni dostęp do królestwa prawdy 
logiką, jest naznaczona brakiem z powodu przywiązania do praw-
dopodobieństwa, operowania entymematami, odwoływania się do 
zmiennych sądów ludzi i  obiegowych opinii, a  także oddziaływa-
nia przede wszystkim na wolę i uczucia słuchaczy. Tę wpisaną w re-
torykę ułomność i  niedoskonałość rekompensuje sobie ona przy-
najmniej częściowo w zwiększaniu zasobu słów i rzeczy, albowiem 
argument, który jest tylko prawdopodobny (a nie prawdziwy z ko-
nieczności, jak wieńcząca wnioskowanie logiczne konkluzja), wy-
maga dodatkowo rozszerzenia i  językowego upiększenia. Zręcznie 
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wykorzystuje ona przy tym ludzką słabość i zamiłowanie do powabu 
oraz słodyczy wymowy.

Amplifikacja, rozpatrywana jako dylatacja (ekstensja) czy egza-
geracja, może zostać potraktowana jako rozwinięcie dwóch przeciw-
stawnych względem siebie toposów – z tego, co większe, i z tego, co 
mniejsze. Określają one i  tłumaczą sposób jej działania, ulegający 
znaczącemu odkształceniu w wypowiedzi Izokratesa, który wskazał 
na uwikłanie amplifikacji w symulację retoryczną i tworzenie pozo-
rów. Korzystając z figur i strategii sztuki powiększania, mówca nie-
ustannie porusza się w tych dwóch rejestrach znaczeniowych – od 
czegoś większego do czegoś mniejszego i odwrotnie. Wie doskona-
le, że to, co średnie i przeciętne, nikogo nie poruszy ani nie wytrąci 
z utartych kolein myślenia. Dlatego jedne rzeczy wynosi na oczach 
słuchaczy aż do gwiazd, inne strąca zaś w przepastne otchłanie zgod-
nie z  retoryczną amplitudą amplifikacji, preferującą jedynie wyso-
kie rejestry stylistyczne. Jeśli pragnie poruszyć serca słuchaczy, aby 
przynajmniej na chwilę stali się współuczestnikami jego cierpień 
czy radości, nie cofnie się przed żadnym argumentem, żadną figu-
rą i żadnym gestem. Dzięki sztuce amplifikacji, umożliwiającej za-
równo wyrażanie, jak i wzbudzanie uczuć, retoryka sytuuje się za-
wsze po stronie mówienia o rzeczywistości z pewną dozą przesady, 
emfazy i afektacji. 



rozdział 3
Ekonomia dyskursu      

Mensura orationis non est orator, sed auditor.

Miarą mowy nie jest mówca, lecz słuchacz.
przysłowie przypisywane Platonowi

dispositio est rerum inventarum in ordinem distributio.

Dyspozycja polega na uporządkowaniu wynalezionych rzeczy.
 Cyceron, De inventione I.7.9

Po inwencji retorycznej przychodzi czas na dyspozycję. Korzysta-
jąc z odpowiednich narzędzi i toposów logicznych, mówca opraco-
wał wstępnie temat swego wystąpienia, a także wynalazł i zgroma-
dził w zależności od charakteru omawianego zagadnienia rozmaite 
argumenty wyjaśniające, dowodzące i powiększające. Ogólny szkic 
mowy wraz z  zarysem argumentacji istnieje już w  umyśle autora, 
oczekując na językową konkretyzację, w której abstrakcyjna forma 
urzeczywistni się w ściśle określonej materii słownej. Zanim jednak 
do tego dojdzie, zanim myśl przekroczy granicę ekspresji językowej, 
zanim zostanie przynajmniej częściowo z uwagi na wszelkie niedo-
skonałości języka wypowiedziana, pojawia się potrzeba zaprowadze-
nia porządku w zgromadzonym materiale argumentacyjnym. Spo-
śród wszystkich tradycyjnych części sztuki retoryki, zjednoczonych 
ze sobą we wspólnym dziele tworzenia mowy, relacje łączące inwen-
cję z  dyspozycją są najsilniejsze. Obie wyróżniają się na tle pozo-
stałych dziedzin wymowy swym konceptualnym, a przez to wysoce 
abstrakcyjnym charakterem. W praktyce oratorskiej uzupełniają się 
one ponadto do tego stopnia, że wynaleziony argument zostaje od 
razu włączony w ogólny plan mowy i argumentacji. 

Dyspozycja wiąże się nierozerwalnie z porządkiem, hierarchią, 
strukturą. Choć pozostaje nazwą w  pełni autonomicznej umiejęt-
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ności w obrębie sztuki wymowy (przynajmniej w koncepcji Arysto-
telesa, Cycerona i Kwintyliana)1, to stanowi szczególny wyznacznik 
całej teorii retoryki, przesyconej myśleniem w kategoriach podzia-
łu, dystynkcji i  taksonomii. Niemal geometryczny ogród wymowy 
jest – jak słusznie zauważył Jerzy Ziomek – „miejscem rozkoszy dla 
namiętnego systematyka i miejscem nudy dla twórcy natchnionego 
i natchnionego czytelnika (bo i tacy istnieją)”2. Zachowując świado-
mość tendencyjnego w  dużej mierze uproszczenia, można powie-
dzieć, że renesansowi teoretycy wymowy, a wśród nich Bartłomiej 
Keckermann, nie robią niczego innego, jak tylko podejmują wciąż na 
nowo próbę pojęciowego uporządkowania sztuki retorycznej, wyli-
czając, opisując i klasyfikując rozliczne toposy, argumenty, tropy i fi-
gury wysłowienia, „miejsca” pamięci i gesty mówcy. Także pod tym 
względem naśladują – trzeba przyznać, że niekiedy całkiem twórczo, 
na zasadzie emulacji – starożytnych autorów, którzy jako pierwsi do-
strzegli konieczność usystematyzowania wiedzy o sztuce wymowy.

Wzorcową analizę dyspozycji słynnej mowy Cycerona w obro-
nie poety Archiasza przeprowadził Filip Melanchton przy okazji 
prac nad edycją i parafrazą tekstu Arpinaty3. Opisał w niej i omówił 
strukturę każdej części tego wystąpienia, od wstępu osnutego wo-
kół toposu z obowiązku okazania czci i wdzięczności (Archiasz był 
nauczycielem rzymskiego mówcy), przez przedłożenie sprawy, nar-
rację (opowieść o życiu i wędrówkach oskarżonego), argumentację 

1 Por. P. J. Smith, “Dispositio”. Problematic Ordering in French Renaissance Litera-
ture, Leiden 2007, s. 4–12; hasło dispositio, w: Historisches Wörterbuch der Rhe-
torik, Bd. 2, Hrsg. G. Ueding, kol. 831–866, oprac. zbiorowe. 

2 J. Ziomek, O współczesności retoryki, w: idem, Prace ostatnie. Literatura i nauka 
o literaturze, Warszawa 1994, s. 113. 

3 Dispositio orationis quam pro Archia poeta Cicero habuit, iam primum a Philip-
po Melanchthoni edita, Haganoae in officina Seceriana, [MD]XXXIII. Por. mię-
dzy innymi początek analizy wstępu mowy Cycerona: „Locus exordii sumptus 
est ex communi loco, scilicet officio referendae gratiae. Nulla est autem effica-
tior ratio conciliandae benevolentiae, quam quae ab honesto ab officio ducitur. 
Estque haec propositio, ex qua totum exordium nascitur, in prima periodo posi-
ta. Ego debeo Archiam tueri, ut referam ei gratiam”, k. A3 v.–A4. Por. C. J. Clas-
sen, Cicero orator inter Germanos redivivus II, „Humanistica Lovaniensia. Jour-
nal of Neo-Latin Studies” 1990, Vol. 39, s. 165–166. 
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utworzoną z  dowodów (zarówno sylogizmów, jak i  entymematów, 
skrupulatnie wyliczonych przez Melanchtona), strategie amplifika-
cji, aż po zawierające prośbę zakończenie. Opis poszczególnych czę-
ści mowy Cycerona w obronie Archiasza (a pośrednio także kultury 
i edukacji humanistycznej) stanowił w tej analizie retorycznej wstęp 
do uważnej lektury i samodzielnej interpretacji tekstu.  

W teorii Bartłomieja Keckermanna dyspozycja pozostaje umie-
jętnością porządkowania4, a  także łączenia ze sobą wynalezionych 
na wcześniejszym etapie opracowania mowy argumentów: 

Fuit hactenus inventio oratoria, sequitur dispositio, quae est apta ordi-
natio et connexio inventorum. Rhetorica non ita sequitur operationum 
mentis ordinem ut logica, etsi quidem istas mentis operationes non 
excludat plane, progreditur enim a simplicibus ad composita, ut appa-
ret. Caeterum aliam esse doctrinam ordinis et dispositionis in rhetori-
ca, quam est in logica, id ex sequentibus praeceptis facile patebit. Nam 
rhetorica nihil plane praecipit de ordine, seu medio integrae discipli-
nae, quod facit logica et logica in tractatione thematum simplicium vel 
coniunctorum non agnoscit exordium aut perorationem (SR, s. 97). 

Dotąd była mowa o inwencji retorycznej; następuje dyspozycja, która 
jest stosownym uporządkowaniem i połączeniem tego, co wynalezione. 
Retoryka nie podąża tak za porządkiem działań umysłu jak logika, na-
wet jeśli nie może zupełnie wykluczyć tych operacji umysłu, gdyż po-
stępuje, jak się okaże, od rzeczy prostych do złożonych. Na podstawie 
następujących przepisów okaże się przy tym jasne, że nauka o porząd-
ku i dyspozycji jest inna w retoryce niż w logice. Retoryka nie uczy bo-
wiem zupełnie niczego o porządku, czyli połowie całej dyscypliny, co 

4 Analizę konkretnych mów w kontekście reguł inwencji i dyspozycji retorycznej 
przeprowadzoną przez Keckermanna przynosi traktat, który ukazał się po jego 
śmierci w  1615 roku w Hanau dzięki staraniom Piotra Lossiusa: Dispositiones 
orationum, sive collegium oratorium de rebus variis et cognitione dignis, Hano-
viae: apud haeredes Guilielmi Antonii, 1615. Znajdziemy w nim przykłady mię-
dzy innymi takich wypowiedzi, jak: opowiadanie o początkach ewangelicyzmu 
w Gdańsku, opis Temistoklesa, Gdańska, Synaju, świątyni Salomona w Jerozoli-
mie, pochwała Jutrzenki, wiosny, rozważanie o niebie, przyjaźni, sprawiedliwo-
ści, cnocie męstwa, mądrości politycznej. 
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czyni logika, a logika nie zna w omawianiu tematów prostych i złożo-
nych wstępu ani zakończenia. 

Podobnie jak w  przypadku inwencji retorycznej, tak i  tym razem 
Keckermann przywołuje logikę, aby różnica między dwoma mode-
lami dyspozycji stała się jeszcze bardziej wyraźna. Obie dyscypliny 
reprezentują mimo wielu podobieństw i analogii dwa nieco odmien-
ne sposoby myślenia o rzeczywistości i tworzeniu dyskursu. Nawet 
jeśli proces rozumowania może precyzyjnie opisać jedynie logika, to 
Keckermann przypisuje również retoryce wartość analityczną, prze-
jawiającą się w swym najbardziej podstawowym wymiarze, a więc 
przejściu od rzeczy prostych do bardziej złożonych. Z analityczno-
ścią tego rodzaju, zachodzącą w odwrotnym kierunku, spotkaliśmy 
się już przy omawianiu tematów złożonych, wymagających wcześ-
niej rozbicia na mniejsze części składowe zgodnie ze strukturą sądu 
logicznego (połączenia podmiotu z  predykatem). Wszelka anali-
za rozpoczyna się niczym wielka epopeja ludzkiego intelektu, inter 
medias res, od przedstawienia rozumowania w całej jego złożoności 
(od przyjęcia przesłanek aż do wyprowadzenia wniosku), doskona-
le obywającego się bez żadnych patetycznych wstępów i zakończeń. 
Logika jako umiejętność metodycznego odkrywania prawdy jest 
sama w sobie sztuką dyspozycji, uogólnioną i podniesioną do ran-
gi w  pełni autonomicznej dyscypliny regulującej proces poznania. 

Inaczej rzecz wygląda na gruncie retoryki. Uwolniona od obo-
wiązku wiernego naśladowania i  dokładnego opisywania operacji 
myślowych (co bynajmniej nie dowodzi jej irracjonalności), może 
ona ze znacznie większą swobodą porządkować mowę i argumen-
tację. Wykładając reguły dyspozycji retorycznej (a  także elokucji), 
antyczni teoretycy wymowy wyróżniali dwa rodzaje porządków 
słów i  rzeczy, naturalny (naturalis, ściślej: uznawany za naturalny) 
i sztuczny (artificialis, artystyczny, zgodny z regułami sztuki)5. Pierw-
szy z nich miał oparcie w rzeczywistości, naśladując formy uporząd-
kowane przez naturę, jak w przypadku narracji, odtwarzającej zda-
rzenia zgodnie z  porządkiem przyczynowo-skutkowym (toposami 

5 Por. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wrocław 1990, s. 118–122. 
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z poprzedników i następników zgodnie z terminologią Keckerman-
na). Drugi obejmuje wszelkie odstępstwa i wykroczenia względem 
porządku naturalnego, jak w przypadku opowieści, która rozpoczy-
na się od kluczowego momentu akcji albo zakończenia, a następnie 
powraca do punktu wyjścia. Gdyby odnieść to rozróżnienie do rela-
cji zachodzących między omawianymi sztukami, to można powie-
dzieć, że logika opowiada się jednoznacznie po stronie porządku 
naturalnego, opisując poszczególne etapy rozumowania, dzięki któ-
remu możemy go odkryć. Retoryka korzysta natomiast w zależności 
od celu perswazji z obu rodzajów uporządkowania, wyraźnie jednak 
preferując rodzaj artystyczny, co tłumaczy między innymi jej przy-
wiązanie do takich redundantnych z punktu widzenia logika części 
wypowiedzi, jak wstęp czy zakończenie. 

I tym razem Keckermann powraca do polemiki z koncepcjami 
retorycznymi (Piotr Ramus i jego uczniowie), które postulują ogra-
niczenie jej kompetencji niemal wyłącznie do elokucji: 

Rhetorica autem de exordio et peroratione admodum sollicite tractat, 
ita ut magna sit incogitantia eorum, qui doctrinam dispositionis peni-
tus removent a rhetorica, cum tamen diffiteri non possint et cum etiam 
ipse usus conficiendae orationis clamet, quod oratio feliciter compo-
ni non possit sine praeceptis de exordio et peroratione. Quare aut ad 
logicam, aut ad rhetoricam pertinebit haec doctrina. Ad logicam non 
pertinere ipsi testantur, cum in suis logicis de exordio et peroratione 
non docent, dumque aiunt omnem partem methodi esse vel definitio-
nem, vel divisionem, exordium autem nec est definitio, nec divisio (SR,  
s. 97–98).

Retoryka bardzo starannie uczy zaś o wstępie i zakończeniu i dlatego 
wielka jest nierozwaga tych, którzy całkowicie usuwają naukę dyspozy-
cji z retoryki, chociaż sami nie mogą zaprzeczyć i chociaż sama prak-
tyka tworzenia mowy świadczy, że nie można pomyślnie ułożyć mowy 
bez przepisów dotyczących wstępu i zakończenia. Z tego powodu ta na-
uka będzie częścią logiki albo retoryki. Oni sami świadczą, że nie nale-
ży ona do logiki, ponieważ w swoich logikach nie uczą o wstępie i za-
kończeniu, a także powiadają, że każda część metody to definicja albo 
podział, wstęp nie jest zaś ani definicją, ani podziałem.
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Trwałe usunięcie dyspozycji ze sztuki wymowy oznacza jej całkowi-
te wykluczenie z grona umiejętności przydatnych w tworzeniu dys-
kursu. Twórcy redukcjonistycznych modeli retoryki, jakie powsta-
ły w okresie renesansu (mam tu na myśli doktrynę Rudolfa Agricoli 
i Ramusa), nie zatroszczyli się wystarczająco o wyznaczenie dla niej 
odpowiedniego miejsca. W odróżnieniu od inwencji nie znalazła go 
ona również w  ukazujących się wówczas podręcznikach dialekty-
ki. Początkiem dyskursu logicznego (a tym samym metodycznego) 
jest bowiem definicja omawianego pojęcia albo podział analizowa-
nej rzeczy na części. Trudno więc oczekiwać od logika, pochłonię-
tego pracą nad dokładnym odbiciem porządku myślenia w  zwier-
ciadle kategorii logicznych, wykładu reguł opracowania wstępu (czy 
zakończenia) retorycznego. Okazuje się zatem, że dyspozycja wyłą-
czona z macierzystego kontekstu sztuki wymowy ulega nie tyle roz-
myciu, co unicestwieniu. 

Omawiając status nauki o uporządkowaniu argumentacji, Kec-
kermann przywołuje dwie nazwy, wprowadzone na stałe do słowni-
ka teorii retorycznej przez Arystotelesa i greckich nauczycieli prze-
mawiania:

Caeterum dispositio etiam τάξις rhetoribus vocatur, id est ordo et ve-
lut acies, nam sicut in acie recte disposita maximum est momentum ad 
victoriam, ita quoque in oratione concinne disposita maximum est mo-
mentum ad docendos et movendos hominum animos (SR, s. 98). 

Poza tym retorzy nazywają dyspozycję również τάξις, to znaczy porzą-
dek i jakby szyk, ponieważ jak właściwie uporządkowany szyk ma naj-
większe znaczenie dla zwycięstwa, tak też stosownie uporządkowana 
mowa odgrywa największą rolę w nauczaniu i poruszaniu dusz ludzi. 

Jakkolwiek by definiować dyspozycję, sprowadza się ona w  prak-
tyce do ustanowienia porządku; wyprowadzenia dyskursywnego 
ładu z chaosu luźno związanych ze sobą pojęć, toposów i dowodów 
o zróżnicowanej sile dowodowej, które współtworzą materię inwen-
cyjną przyszłego wystąpienia. Mówca, niczym wytrawny wódz woj-
skowy, formuje ze zgromadzonych argumentów szyki i  przegru-
powuje swe oddziały zgodnie z obmyślaną wcześniej taktyką. Wie 
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bowiem doskonale o  tym, że przegrany nie ma nic do powiedze-
nia, a  z  jego głosem nikt się nie liczy. Ta militarystyczna analogia 
dowodzi, że retoryka, nawet wtedy, gdy występuje pod sztandara-
mi obrończyni i krzewicielki pokoju, to sztuka bezpośredniej kon-
frontacji z przeciwnikiem; walka na słowa, racje i gesty; starcie co 
najmniej dwóch odmiennych sposobów myślenia, postrzegania 
i wartościowania rzeczywistości. Nieprzychylną mówcy osobę trze-
ba pokonać siłą argumentacji albo wziąć w niewolę słodyczą wymo-
wy. W pierwszym przypadku jest ona zmuszona do kapitulacji przed 
władzą intelektu uzbrojonego w  narzędzia logiki, w  drugim zaś – 
przed potęgą wzbudzonego pod wpływem słów afektu, uzależnioną 
często od zręczności mówcy w artystycznej symulacji. 

Dyspozycja zbliża wymowę nie tylko do sztuki prowadzenia 
wojny, ale także umiejętności gospodarowania tym, co wynalezio-
ne w zależności od konkretnych potrzeb oratorskiego wystąpienia: 

Vocatur etiam Graecis οἰκονομία, nam ut in domo et re familiari om-
nia ordine fieri debent ratione personarum, temporum et locorum, ne 
oriatur domesticorum operum confusio, ita quoque in animo oratoris 
recta debet fieri dispositio, ne orator suum intellectum et memoriam 
turbet et ut in animo auditoris etiam possit aptam singularum partium 
orationis dispositionem effingere atque adeo ordine isto, quo nihil est 
in rebus humanis pulchrius et amabilius, auditoris animum docere, 
movere, delectare, sibique benevolum reddere (SR, s. 98).

Nazywa się ją również greckim słowem οἰκονομία, ponieważ jak 
w przypadku domu i gospodarstwa wszystko pod względem osób, cza-
su i miejsca powinno odbywać się według porządku, aby nie powstało 
zamieszanie w sprawach domowych, tak również w umyśle mówcy po-
winien panować właściwy porządek, aby mówca nie wprowadzał w za-
mieszanie swego umysłu oraz pamięci i aby mógł także w duszy słucha-
cza stworzyć odpowiedni porządek poszczególnych części mowy, a za 
pomocą tego porządku, od którego nie ma nic w rzeczach ludzi pięk-
niejszego i przyjemniejszego, uczyć, poruszać i sprawiać przyjemność 
duszy słuchacza i pozyskać jego życzliwość.
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Dyspozycja retoryczna stanowi swoistą ekonomię dyskursu, polega-
jącą na stosownej dystrybucji (pojęciem distributio6 dla jej oznacze-
nia posługuje się zarówno Cyceron, jak i Kwintylian) materiału ar-
gumentacyjnego i kształtowaną w dużej mierze przez koniunkturę 
retoryczną (cel perswazji, okoliczności przemawiania, rodzaj audy-
torium). Mówca przypomina w tym kontekście gospodarza tekstu, 
zatroskanego o zaprowadzenie i utrzymanie pojęciowo-językowego 
ładu we wszystkich częściach wystąpienia. Trzeba zaznaczyć, że po-
rządek, o jakim pisze Keckermann w związku z dyspozycją, odno-
si się w pierwszej kolejności do duszy oratora i słuchacza, w drugiej 
zaś do tworzonej przez niego mowy. Retoryczne uporządkowanie 
zapewnia bowiem prawidłową pracę intelektu i pamięci przemawia-
jącego, a także pozwala stworzyć w umyśle odbiorcy obraz wystąpie-
nia jako spójnej i przemyślanej w najmniejszych szczegółach cało-
ści. Umożliwia ponadto odróżnienie ludzi gadatliwych i rozwlekłych 
w słowie od tych wymownych (tej pierwszej grupie osób jest obca 
myśl o jakimkolwiek porządku)7. Jeśli mowa pozostaje w  przeko-
naniu humanistów tożsama z  człowiekiem, to dyspozycja okazu-
je się nie tylko sztuką porządkowania tekstu, ale i  – albo przede 
wszystkim – ludzkiej duszy. Tylko wtedy, gdy jest ona harmonijnie 
nastrojona, może skutecznie zaprowadzać porządek w świecie słów 
i rzeczy. A wszystko to po to, aby w pełni urzeczywistnić trzy pod-

6 Por. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o  literaturze, przeł. 
i oprac. A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002, s. 268–271. 

7 „Dispositione omnino opus est oratori tum propter seipsum, ne nempe eius in-
tellectus et memoria confundatur, tum propter auditorem, ut in eius quoque 
animo eum ordinem efficiat, quem ipse habet in suo atque adeo, ut auditorem 
facilius doceat, moveat et delectet. Hunc canonem posui propter eos rhetores, 
qui dicunt dispositionem rhetoricam esse rem perquam tenuem ac puerilem, 
quae nullis magnopere praeceptis ac legibus egeat. Id quod sane pugnat cum 
ipsa experientia, quae testatur homines loquaces ac verbosos disertis et elo-
quentibus potissimum discerni dispositione ac serie orationis et eos conciona-
tores laudari ac libenter audiri, qui apte et concinne suas conciones disponunt, 
reliquos esse odiosos ac taediosos, etiam si magna rerum copia sint instructi. 
[…] Sicut enim opes fortunae munere imprudentibus saepe contingunt, recte 
autem administrare eas circumspecti consultique viri est proprium, sic inven-
tionis copia indomitis prope nonnumquam et insanis datur ingeniis, decor vero 
dispositionis et ordo arte iudicioque formatur” (SR, s. 98–99). 
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stawowe cele perswazji – nauczanie, poruszanie i sprawianie przy-
jemności estetycznej. 

Szczególną wartość (ozdobę, decor) dyspozycji, aby posłużyć się 
określeniem Keckermanna, stanowią ład, sztuka i rozsądek. Wykła-
dając reguły omawianej umiejętności, zwraca on uwagę na dwie rze-
czy, które bez większych przeszkód można odnieść do każdej z trady-
cyjnych części nauki o wymowie, uporządkowanej przez pierwszych 
teoretyków retoryki na podstawie naturalnego procesu powstawania 
mowy, od inwencji aż po pronuncjację, czyli od obmyślenia argu-
mentów, przez ich przyozdobienie, aż po wygłoszenie, powierzone-
go wcześniej pamięci, tekstu. Pierwsza z tych rzeczy łączy się z umie-
jętnością udawania i  tworzenia pozorów (artificium dissimulandi)8 
z  wykorzystaniem dwóch wzajemnie przeplatających się i  uzupeł-
niających form retorycznych, a mianowicie amplifikacji i figuratyw-
ności. W  systemie retoryki Gdańszczanina ta artystyczna symula-
cja, o czym była już mowa przy okazji omawiania inwencji, polega 
z jednej strony na ukryciu przed odbiorcą wysiłków oratora w zma-
ganiu się z przygotowaniem mowy („największa sztuka to ukrycie 
sztuki”), z drugiej zaś na stworzeniu wrażenia naturalności wystą-
pienia, które ma od samego początku regularną i łatwo czytelną dla 
słuchaczy strukturę. Retoryczne tworzenie iluzji odgrywa przy tym 
o wiele ważniejszą rolę w przypadku wzbudzania uczuć niż dowo-
dzenia czy wyjaśniania. Druga z  kolei rzecz dotyczy konieczności 
uwzględnienia przez mówcę szeroko rozumianego kontekstu wypo-
wiedzi (główny cel mowy, czas i miejsce przemawiania, rodzaj audyto-
rium)9. Zalecenie to wielokrotnie powraca w późniejszym wykładzie 

8 „Ad dispositionem oratoriam pertinet artificium dissimulandi, si nimirum sic 
amplifices, sic exaggeres, exornes, ut omnia te haec facere apud auditorem dissi-
mules. Maxime enim artis est dissimulare artem. Quo spectat etiam illud Cice-
ro, qui in 2. De oratore ait: »Oratorem nihil aliud prae se ferre nihilque promit-
tere debere, quam quod doceat et probet, non autem quod moveat vel delectet«. 
Quo dicto non hoc vult, quasi finis orationis principalis non sit motus affectu-
um, sicuti Ciceronis hunc locum multi accipiunt, sed quod dissimulare magis 
debeat motum affectuum, quam explicationem vel probationem” (SR, s. 99). 

9 „Tota dispositio oratoria debet esse accommodata ad primarium scopum ora-
tionis et ad circumstantias auditorum, loci et temporis” (SR, s. 99). 
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reguł uporządkowania mowy i znajduje swe zastosowanie również 
w odniesieniu do inwencji, elokucji czy pronuncjacji. 

Porządek i struktura 

Dyspozycja retoryczna składa się w ujęciu Keckermanna z dwóch, 
powiązanych ze sobą licznymi zależnościami, części (członów) – 
rozmieszczenia (collocatio) argumentów, a  także ich połączenia 
(connexio)10, aby tworzyły przemyślaną i  harmonijną mowę, któ-
ra zarówno realizuje zamierzony przez mówcę cel perswazji, jak 
i uwzględnia do pewnego stopnia oczekiwania słuchaczy. Pierwsza 
z nich obejmuje ponadto takie kwestie szczegółowe, jak ustalenie 
tego, co, w jakiej ilości i w jakim porządku trzeba rozmieścić (dys-
pozycja ściśle współpracuje tutaj z  inwencją). Liczba argumentów 
pozostaje uzależniona od celu oratorskiego wystąpienia oraz rodza-
ju audytorium: 

Quantum sit collocandum, sive modus et mensura totius orationis, pe-
tenda est ex scopo tum ipsius orationis, tum etiam ex ingenio, desiderio 
et attentione audientis, apud quem fructum orationis suae orator quae-
rit. Itaque non omnia, quae dici possunt de omnibus, dicenda sunt, non 
in omnibus materiis omnia argumenta, quae inventio suppeditat, collo-
canda sunt, sed habendus est delectus, ne oratio vel manca sit, vel mu-
tila, vel etiam nimis prolixa et redundans et propter redundantiam tae- 
diosa (SR, s. 100).

To, ile trzeba rozmieścić [rzeczy], czyli zasada i miara całej mowy, zale-
ży zarówno od celu samej mowy, jak i od zdolności, oczekiwania i uwa-
gi słuchacza, u którego mówca poszukuje owocu swej mowy. Dlatego 
nie wszystkie rzeczy, które mogą być powiedziane o wszystkim, trze-
ba powiedzieć, ani nie wszystkie argumenty we wszelkich sprawach, 

10 „Porro dispositionis duae sunt partes et veluti membra, nempe collocatio et 
connexio collocatorum. In collocatione tria sunt spectanda: 1. quae sunt collo-
canda, 2. quantum, 3. quo ordine. Quae sint collocanda docet inventio. Primo, 
non aliena, nec nimis remota, sed propria et nativa cuique themati. Deinde ea, 
quae sunt accommodata personis, loco et tempori” (SR, s. 100). 
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których dostarcza inwencja, trzeba rozmieszczać, ale trzeba dokonać 
wyboru, aby mowa nie była niepełna, niedoskonała albo też nazbyt roz-
wlekła i obfita, a z powodu obfitości nieznośna.

Wszelki porządek opiera się na wyczuciu miary i stosowności. Każ-
da przesada jest bowiem uciążliwa, a w dodatku pozostaje w jawnej 
sprzeczności z harmonią natury. Jeśli mówca naśladuje ją na gruncie 
dyspozycji, unika w gromadzeniu, jak i porządkowaniu argumentów 
popadnięcia w skrajność, to sytuuje się pośrodku między wypowie-
dzią niepełną a nazbyt rozwiniętą11. Nadmiar (superfluitas)12 rzeczy 
czy słów obciąża umysł i pamięć oratora, a  także osłabia jego głos 
i siły, skazując całe wystąpienie na klęskę. Konieczność zachowania 
umiaru, o jakiej pisze Keckermann, dotyczy w tym przypadku licz-
by dowodów retorycznych, które trzeba będzie umiejętnie rozmie-
ścić, pamiętając o przypisywanym Platonowi powiedzeniu, że „mia-
rą mowy powinien być nie mówca, lecz słuchacz”. 

Porządek argumentów jest uzależniony od natury tematu (ogól-
ny–szczegółowy), a  także okoliczności przemawiania (czas i  miej-
sce). Stosownie uporządkowana argumentacja odznacza się umie-
jętnym połączeniem13 ze sobą tworzących ją elementów: 

11 „Utilissimum est hoc praeceptum, praesertim pro luxuriantibus et redundanti-
bus ingeniis, qualia plerumque sunt eorum, quorum temperamentum est valde 
humidum, illi enim ut multis humoribus redundant, ita quoque spiritus habent 
diffusos et cogitationes suas aegre possunt intra iustam mensuram et terminos 
coarctare atque idcirco efficiunt orationes redundantes ac superfluas qua super-
fluitate fit, ut nimis ordo et dispositio turbetur. Quia ordo est proportio et me-
dium quid inter nimium et parum, itaque ubi est nimium, ibi non est ordo, sed 
excessus ordinis. Et sane, qui vult fructum ac scopum orationis suae consequi, 
eum oportet auditorem habere talem, qui cum attentione et voluptate audiat, at 
vero oratio redundans obruit et gravat auditorem et gravando offendit adeoque 
eius animum taedio repletum impedit, ne possit doceri aut moveri, neve ullus 
in animo eius stimulus et aculeus relinquatur” (SR, s. 100–101).

12 „Tacebo hoc loco, quod ista superfluitas gravet et oneret intellectum et memo-
riam ipsius oratoris eiusque vires et vocem debiliret, ita ut actio sibi constare 
non possit, nec in finem orationis ita valida et integra reservari sicut debebat. 
Quodque tales prolixi oratores facile impingant in verbis et phrasibus et subin-
de odiossisime titubent” (SR, s. 101). 

13 „Ante omnia autem respiciendum est ad concinnam et aptam connexionem 
orationis, sive ad συνέχειαν, seu continuationem et ea collocanda priori loco 
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Fundamentum et praecipua mensura bonae collocationis est apta con-
nexio, ut nempe acri iudicio observes an ex illo argumento, quod prio-
ri loco ponis, aliud quoddam argumentum quasi ex fonte promanet, ita 
ut posterius cum priori possis arcte connectere, ne quid disruptum aut 
disiunctum in oratione appareat atque adeo, ut tota collocatio conne-
xioni subserviat et ei quasi manum porrigat (SR, s. 103).

Podstawą i szczególną miarą dobrego rozmieszczenia jest stosowne po-
łączenie, abyś rozważył mianowicie swym przenikliwym sądem, czy 
z tego argumentu, który umieściłeś na wcześniejszym miejscu, wypły-
wa jakiś inny argument jakby ze źródła i abyś mógł tak ściśle połączyć 
późniejszy z wcześniejszym, aby coś nie wydawało się w mowie ode-
rwane albo odłączone, a także aby całe rozmieszczenie służyło połącze-
niu i jakby wyciągało ku niemu rękę. 

Obie części dyspozycji retorycznej zgodnie współpracują ze sobą 
w zaprowadzeniu porządku w obrębie tworzonej mowy, uwydatnia-
jąc staranność kompozycji i dokładne rozplanowanie materiału ar-
gumentacyjnego. Argumenty zdają się wówczas niemal naturalnie 
wypływać jeden z  drugiego, nie zatrzymując niepotrzebnie uwa-
gi słuchacza na miejscu ich połączenia, lecz pozwalając mu podą-
żać za głównym tokiem wywodu, odmierzanym kolejnymi dowo-
dami. Cała uwaga oratora koncentruje się na tym, aby mimo zmian 
zachodzących w argumentacji (przejście od jednego argumentu do 
drugiego) uczynić tekst zapisem ciągłości rozumowania, które choć 
rozbite na poszczególne argumenty dowodzące, wyjaśniające i po-
większające, tworzy logiczno-semantyczną całość. Mowa przypomi-
na bowiem, jak powiadał Platon (Phaed. 264c)14, piękne ciało ludz-
kie, w którym podziwiamy nie tylko poszczególne członki, ale także 
ich proporcjonalne połączenie ze sobą. 

ex quibus alia commode sequi possint, sive ex quibus posteriora dependent, sic 
ut in oratione omnia arcte cohaereant et unum et altero quasi fluere videatur”  
(SR, s. 103). 

14 „Debet enim oratio, ut Plato inquit, esse similis formoso corpori, in quo non 
tam ipsa membra, quam eorum inter se connexionem invicem admiramur; nec 
minus est deformis is, qui membra habet distorta, quam qui aliqua sui parte est 
mancus” (SR, s. 103). 
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Przejdźmy zatem zgodnie z porządkiem wykładu Keckermanna 
do drugiej części dyspozycji retorycznej, a więc nauki o spójnym łą-
czeniu różnych części mowy, niezbędnej dla realizacji trzech głów-
nych powinności każdego mówcy15. Przykładu doskonałego organi-
zowania swych wystąpień oratorskich dostarcza (za pośrednictwem 
Agricoli) praktyka Demostenesa, który tak ściśle łączył ze sobą roz-
maite argumenty, że odjęcie jednego z nich prowadziło do zniszcze-
nia całej struktury tekstu. Odpowiednie zespolenie zgromadzonych 
dowodów ułatwiają niektóre figury wysłowienia16, jak pytanie reto-
ryczne („cóż więc powiemy, słuchacze?”)17, odwołanie do audyto-
rium („a teraz wkroczymy na najobszerniejsze pole mowy”) i uprze-

15 „Et sic de collocatione, sequitur altera pars dispositionis, nempe connexio non 
minus necessaria, quam ipsa collocatio et magis etiam ornans. […] Necessa-
ria est connexio in omni oratione, quia auditor recte doceri, efficaciter move-
ri et delectatione affici non potest, si quid hiulcum, interruptum aut pendulum 
in oratione audiat. Vide de hac re praeclare monentem Rodolphum Agricolam, 
libro 3 De inventione, capite 15, ubi etiam annotat hoc esse praecipuum artifi-
cium, quod in Demosthene admiratione dignum sit, nempe quod omnia mem-
bra orationis eius ita apte et arcte inter se connectantur, ut si unum ab altero ve-
lis disiungere, statim totum corpus orationis solvatur” (SR, s. 103). 

16 „Fit etiam apta connexio per certas quasdam figuras orationis, nempe per com-
municationes, per interrogationes, praecipue autem per occupationes, seu pro-
lepses. Exempli gratia, per interrogationem: quid ergo porro dicemus, audi-
tores? Quid dabimus consilii? Et caetera. Per communicationem hoc modo: 
videtis, auditores optimi, me ad secundum orationis meae caput sensim delap-
sum esse, iam enim dixeram de hoc vel illo, nunc porro amplissimum oratio-
nis campum ingredimur. Item: habetis auditores, quo in loco collocari oporteat 
summum hominis bonum, agite nunc porro alia videamus. Item per occupatio-
nes, sive prolepses, exempli gratia: existimo hic aliquem e vobis cogitare, item 
possit hic sane non levis scrupulus torquere animum vestrum. Item: cogitet hic 
aliquis aut etiam dicat et quae sunt aliae eiusmodi formulae connectendi, quas 
studiosi eloquentiae in suis locis communibus colligere debent, ut suo loco mo-
nebimus” (SR, s. 104). 

17 Paul de Man traktuje pytanie retoryczne jako najczęściej spotykany przykład 
„pozornej symbiozy między strukturą gramatyczną a  retoryczną”. Gramatyka 
nadaje określonej frazie postać zapytania, lecz retoryka podważa je i uchyla, od-
słaniając leżącą u podstaw tej figury językową iluzję – pytanie retoryczne jest 
pytaniem pozornym, które pyta na niby, a przez to nie wymaga udzielenia od-
powiedzi. Forma gramatyczna danego wyrażenia staje się retoryczna – powiada 
de Man – wtedy, gdy nie potrafimy na podstawie jej analizy rozstrzygnąć, któ-
remu z dwóch poziomów znaczeń (dosłownemu czy figuratywnemu) powin-
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dzenie potencjalnych wątpliwości (prolepsis, „mógłby ktoś pomyśleć 
albo powiedzieć, że…”). Szczególnie ważną rolę odgrywają tu roz-
maite strategie tranzycji, korzystające często ze wspomnianych po-
wyżej figur retorycznych: 

Utilissimum connexionis vinculum et instrumentum est transitio. 
Cum nempe breviter repetimus, quid ante a nobis dictum sit et quid 
porro dicendum sequatur aut restet, qua transitione tum utendum est, 
quando ab una orationis parte ad alteram descendimus, sed non sem-
per utendum est eaque aperte, quin potius saepe eleganter occultatur 
per figuram interrogationis aut etiam occupationis, seu prolepseos (SR, 
s. 105).

Najbardziej pożytecznym węzłem i narzędziem połączenia jest przej-
ście. Wtedy pokrótce powtarzamy, co zostało przez nas wcześniej po-
wiedziane, a  co dopiero będzie powiedziane albo co zostało do po-
wiedzenia; trzeba użyć tego przejścia wówczas, gdy przechodzimy od 
jednej części mowy do drugiej, lecz nie zawsze trzeba go używać otwar-
cie, dlatego że raczej częściej ukrywa się je umiejętnie dzięki figurze py-
tania retorycznego albo uprzedzenia, czyli prolepsis.

Kwintylian (Inst. orat. IX.2.60) zaliczał tranzycję do grupy form języ-
kowych, opisywanych przez elokucję, lecz z powodu pełnionej funk-
cji należy ona w przekonaniu Keckermanna18 do nauki o dyspozycji, 
logicy nazywają ją zaś nie bez powodu „ogniwem metody”. W prak-
tyce przybiera ona postać formuły zapowiadającej przejście do dal-
szej części wystąpienia („a teraz przystępuję do sedna mowy – by przy-
wołać przykład podany przez humanistę – i dlatego proszę, abyście 
słuchali tego jak najbardziej uważnymi umysłami”) albo określo-
nej figury (na ogół pytania retorycznego lub prolepsis), która słowa 

niśmy przyznać pierwszeństwo, por. P. de Man, Semiologia a  retoryka, przeł.  
M. B. Fedewicz, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 2, s. 269–284. 

18 „Quintilianus inter figuras rhetoricas numerat transitionem, cum tamen ea pro-
prie pertineat ad dispositionem, unde et recte logici vocant transitionem vin-
culum methodi. […] Item: et nunc ad ipsum rei caput accedo, proinde quaeso, 
ut haec animis, quam maxime attentis, audiatis. Item: audivistis, auditores, pri-
mum orationis nostrae caput, iam, quaeso, cognoscite et alterum” (SR, s. 105). 
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zwykłego, technicznego komentarza o charakterze metatekstowym 
ukrywa pod osłoną językowego ornamentu. Wynika z tego, że tran-
zycja, rozpięta między utartymi i w dużej mierze technicznymi for-
mułami a figurami wysłowienia, użytymi w celu uprzedzenia słucha-
czy o kolejnym posunięciu argumentacyjnym mówcy, jest czyniącą 
użytek z  figuratywności strategią dyspozycji, która ma zapewnić 
płynność przejścia między poszczególnymi częściami tekstu. 

Należą do niej również wyrażenia służące ponownemu rozbu-
dzeniu zainteresowania audytorium („wielkie są to rzeczy, lecz małe 
w  porównaniu z  tymi, o  których zaraz powiem”)19. Obejmuje ona 
również wszelkiego rodzaju formuły usprawiedliwiania się mówcy 
przed słuchaczami („być może zbyt długo się tym zajmowałem, po-
zostałe rzeczy przedstawię zatem jasno w kilku słowach”)20. Ostat-
nią z wymienionych przez Keckermanna form tranzycji jest odrzu-
cenie (reiectio), polegające na celowym porzuceniu głównego wątku 
wywodu („trzeba jeszcze wiele rzeczy o  tym powiedzieć, lecz mu-
simy przejść do innych”)21. Mówca przerywa swój wywód, tłuma-
cząc się przykładowo koniecznością przejścia do dalszej części argu-
mentacji albo upływem czasu, wyznaczającym obiektywną miarę dla 

19 „Ad transitionem oratoriam pertinet excitatio auditorum, qua eos ad novam 
attentionem cohortamur. Exempli gratia: quaeso vos auditores, ut vos ad se-
cundam hanc orationis meae partem attente audiendam reficiatis. Item: magna 
sunt haec, sed levia prae illis, quae nunc sum dicturus” (SR, s. 105). 

20 „Referri huc etiam possunt excusandi formulae. Sed hic longius fortasse sum 
moratus, caetera paucis et dilucide expediam. Item: altius paulo rem repetam, 
sed ita verba sum facturus, ut sine fructu non sitis audituri” (SR, s. 105). 

21 „Nihil est quod magis connexioni repugnet, quam reiectiones, sive ἀποδίωξεις. 
Diligenter hunc canonem notent eloquentiae studiosi, quia experientia quoti-
diana testatur, quod crebro contra hoc praeceptum peccetur a plerisque, qui in 
eloquentiae seu declamationum stadio se exercent, qui dum ab uno argumen-
to tractationis ad aliud transire volunt, utuntur reiectionibus. Exempli gratia ta-
libus: antequam veniamus ad hoc, dicamus prius de illo. Item: dicendum qui-
dem etiam esset de illo, sed oportet nos ad alia properare. Item: hic multa essent 
dicenda, sed non patitur id temporis ratio et quae sunt aliae eiusmodi formu-
lae reiectionum, valde taediosae et odiosae atque adeo totam orationem defor-
mantes, propterea, quia turbant connexionem, ne posteriora ex prioribus liqui-
do fluant, ita ut maxime talia sint vitanda iis, qui cum gratia et laude perorare 
cupiunt” (SR, s. 106). 
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jego mowy. W korzystaniu z tej odmiany tranzycji Keckermann za-
leca swym studentom dużą ostrożność, gdyż nieumiejętnie zastoso-
wana może doprowadzić do zdeformowania całej mowy i rozbicia jej 
spójnej struktury. O ile bowiem wcześniejsze formuły przejścia słu-
żyły jeszcze ściślejszemu powiązaniu ze sobą poszczególnych argu-
mentów i segmentów mowy, o tyle odrzucenie zmierza w zupełnie 
przeciwnym kierunku, tworząc między nimi miejsca nieciągłości, 
pęknięcia i zerwania. Trzeba bez wątpienia wiele talentu i pomysło-
wości, aby tego rodzaju tranzycja, polegająca na celowym zmąceniu 
klarowności wywodu, nie zniweczyła całego trudu włożonego przez 
mówcę w dzieło uporządkowania wystąpienia i argumentacji.

Dyspozycja retoryczna, jak już wcześniej powiedzieliśmy, skła-
da się w systemie sztuki wymowy Keckermanna z dwóch komple-
mentarnych części, z których pierwsza część, nauka o uporządkowa-
niu, owocnie współpracuje przez cały czas powstawania wystąpienia 
z dostarczającą materii argumentacyjnej inwencją. Właściwe rozpo-
znanie natury omawianego tematu przekłada się nie tylko na do-
bór odpowiednich argumentów, ale także na ich kolejność. Druga 
część dyspozycji, a więc połączenie tego, co zostało wcześniej staran-
nie rozmieszczone, przyczyniająca się zdaniem Gdańszczanina do 
upiększenia mowy, odwołuje się wielokrotnie do przepisów elokucji 
i w wykładzie reguł tranzycji korzysta z zasobu figur retorycznych. 
Tylko tak podwójnie uporządkowana dyspozycja (na gruncie trady-
cyjnych części retoryki i w obrębie składających się na nią umiejęt-
ności) jest w stanie skutecznie zaprowadzić harmonię wśród różno-
rodnych rzeczy. 

Ktoś mógłby teraz całkiem słusznie zapytać o  porządek dal-
szej prezentacji poglądów Keckermanna na temat retorycznej nauki 
o strukturyzacji mowy. Uprzedzając to hipotetyczne pytanie, odpo-
wiem, że przejdę teraz do przedstawienia głównych elementów skła-
dowych oratorskiego wystąpienia.
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Części mowy 

Tradycyjny schemat kompozycyjny mowy, wypracowany w czasach 
Cycerona, obejmuje sześć do pewnego stopnia autonomicznych czę-
ści: wstęp, przedłożenie tematu, opowiadanie, dowodzenie, refuta-
cję i zakończenie22. Gdański humanista odrzuca jednak tę strukturę 
wypowiedzi, uznając, że jest ona nieprzydatna zarówno w nauczaniu 
retoryki (wprowadza zamieszanie w umysłach uczniów), jak i prak-
tyce oratorskiej (wystąpienia mówców niezwykle rzadko realizują 
w  pełni tak rozbudowany schemat wypowiedzi)23. Zaznacza, że te 
części nie są obligatoryjne dla każdej mowy. W większości przypad-
ków niektóre z nich można zupełnie pominąć (przykładowo narra-
cję albo refutację), a mimo to wystąpienie zachowa logiczną i prze-
myślaną strukturę. O  wykorzystaniu przez oratora konkretnych 
części mowy decyduje przede wszystkim rodzaj omawianego tema-
tu (prosty–złożony)24:

 

22 W dialogu O mówcy (De orat. II.76.307) Cyceron opowiada się za pięcioczło-
nowym podziałem mowy: wstęp, opowiadanie, dowodzenie, refutacja, zakoń-
czenie. Takie same części wypowiedzi mówcy wylicza również Kwintylian (Inst. 
orat. III.9.1). 

23 „Hucusque de dispositione oratoria in genere, iam videnda est singularum par-
tium orationis dispositio. Est autem pars orationis vel interna, vel externa. No-
tum est in vulgatis rhetorum scholis numerari sex partes orationis, nempe: 
exordium, propositionem, narrationem, confirmationem, refutationem et pe-
rorationem, quarum partium enumeratione certum est vehementer esse tur-
bata discentium ingenia, ut artis praecepta et usum numquam potuerint recte 
perspicere. Dum enim in omni oratione istas sex partes constituere conati sunt, 
miserrime sese cruciarunt, quia natura ipsius thematis oratione tractandi has 
partes plerumque non admisit, ita ut ineptissime necesse fuerit dicere eum, 
qui in omni semper oratione istas sex partes voluit observare. Quare manife-
stissimae nos rationes cogunt, ut hanc enumerationem partium repudiemus”  
(SR, s. 106). 

24 „Est enim multo angustior ista divisio suo diviso, quia nempe duplicia sunt the-
mata, quae oratione tractantur, nempe simplicia et coniuncta, et simplicia qui-
dem themata frequentius fere in orationem cadunt quam coniuncta. Velle au-
tem confirmationem aut refutationem quaerere in themate simplici, id vero 
penitus alienum est et ineptum, quod tum ex logica constat, tum ex iis, quae su-
pra de tractatione thematum simplicium praecepimus” (SR, s. 107). 



214 ROZDZIAł 3

Qualis vero est tractatio, talis et dispositio est thematis. Et quod non 
est in tractatione, id non debet esse in dispositione. Iam vero quod ad 
themata coniuncta attinet, nec in iis semper narratione opus est et sae-
pe refutatio omittitur, ut sola confirmatione orator sit contentus, quin 
et saepe refutatio confirmationi praeponitur pro iudicio oratoris et pro 
circumstantia auditorum (SR, s. 107).

Jaka jest zaś inwencja, taka jest też dyspozycja tematu. A to, czego nie 
ma w inwencji, tego nie powinno być również w dyspozycji. Co się zaś 
tyczy tematów złożonych, to nie ma w nich nigdy potrzeby opowiada-
nia i często pomija się refutację, aby mówca poprzestał na samym do-
wodzeniu i aby nie przedkładano często refutacji nad dowodzenie z po-
wodu postanowienia mówcy albo sytuacji słuchaczy. 

Podejmując konkretne decyzje związane z uporządkowaniem mowy, 
mówca powraca do kluczowego momentu inwencji retorycznej, 
a więc rozpoznania dzięki odpowiednim kategoriom logicznym te-
matu. To ścisłe powiązanie ze sobą dwóch pierwszych dziedzin sztuki 
wymowy, umożliwiające ustanowienie bezpośredniej relacji między 
przyjętym sposobem omówienia danej kwestii a strukturą kompozy-
cyjną tworzonego tekstu, prowadzi do poddania dyspozycji kontroli 
logiki. Sztuka rozumowania porządkuje bowiem od samego począt-
ku pracę inwencji, dostarcza jej niezbędnych pojęć i wyznacza ko-
lejne etapy opracowania tematu i argumentacji. Dzięki temu logika 
reguluje zarówno proces wynajdywania argumentów, jak i ich roz-
planowania oraz połączenia ze sobą w obrębie mowy. 

Keckermann dzieli dyspozycję w zależności od tematu orator-
skiego wystąpienia oraz znaczenia jego poszczególnych części dla 
kluczowej w całej mowie argumentacji: 

Facio igitur aliam dispositionem orationis et partem constituo vel in-
ternam, vel externam. Internam vocans eam, quae ad ipsam essentiam 
quasi et interiorem tractationem thematis pertinet. Externam autem 
voco eam, quae est extra essentiam tractationis et est velut ascititia et 
accidentalis, non secus ac multarum magnificarum aedium duo sunt 
partes, quaedam internae, quae ad ipsam constitutionem et integrita-
tem aedium pertinent, ut sunt fundamentum, contignationes, concla-
via, tectum. Externae vero partes sunt, quae aedibus adduntur atque 
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adeo ab iis removeri possunt, salva manente aedium integritate et com-
moditate, ut sunt pergulae, vestibula et eiusmodi (SR, s. 107–108). 

Czynię więc inną dyspozycję mowy i ustanawiam jej część wewnętrz-
ną i zewnętrzną. Wewnętrzną nazywając tę, która należy jak gdyby do 
samej istoty i  wewnętrznej inwencji tematu. Zewnętrzną zaś tę, któ-
ra znajduje się poza istotą inwencji i jest jakby dodatkowa oraz ubocz-
na; nie inaczej wiele wspaniałych gmachów ma dwie części, jakieś we-
wnętrzne, które należą do samej budowy i całości gmachów, jakimi są 
fundament, belkowania, komnaty, dach. Zewnętrzne są zaś te części, 
które są przyłączone do budynków i dlatego mogą zostać od nich odję-
te z zachowaniem budynków w całości i doskonałości, jakimi są przy-
budówki, przedsionki i tym podobne. 

Odrzucając sześcioczęściowy schemat mowy, humanista wprowa-
dza nowy, oparty na dychotomicznym rozróżnieniu między dyspo-
zycją wewnętrzną a dyspozycją zewnętrzną. Gdańszczanin sięga tu 
po metaforę okazałego gmachu, używaną przez niego wielokrotnie 
w odniesieniu do systemu jako zamkniętej i uporządkowanej cało-
ści, alternatywną względem stosowanej przez teoretyków wymowy 
od czasów Platona metaforyki organicystycznej (mowa przypomi-
na ludzkie ciało). Jak każdy materialno-formalny twór w Arystote-
lesowskim świecie substancji i przypadłości, także mowa składa się 
z części istotnych i akcydentalnych, czyli takich, bez których może 
ona nadal istnieć, zachowując swą tożsamość. Tę kluczową dla filozo-
fii Stagiryty opozycję, obciążoną jednoznacznym wartościowaniem 
i tworzącą wyraźną hierarchię, Keckermann przepisuje na pochodne 
wobec niej dychotomie wewnętrzne–zewnętrzne, trwałość–zmia-
na, konieczność–przypadek czy wreszcie logika–retoryka. Jak wy-
tłumaczyć obecność ostatniego z tych przeciwstawień w kontekście 
sekwencji opozycji, biorących swe źródło z  antytetycznej (i  dzię-
ki temu dialektycznej) relacji istoty i przypadłości? W zaskakująco 
prosty sposób. Wystarczy rozwinąć nieco bardziej myśl gdańskiego 
humanisty. Niewątpliwie istotą każdej mowy jest poprzedzona eks-
pozycją tematu argumentacja, niezależnie od tego, czy w konkretnej 
realizacji oratorskiej przyjmuje ona postać dowodzenia czy refutacji. 
Pozostałe części wystąpienia mówcy, a więc wstęp, opowiadanie i za-
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kończenie, trzeba zatem uznać z konieczności za akcydentalne. Tak 
się jednak składa, że spośród wszystkich części mowy udział retory-
ki jest w ich tworzeniu największy. Mówiąc inaczej, są one bardziej 
tworem retorycznym niż logicznym, zwłaszcza w zestawieniu z ar-
gumentacją, będącą w większej mierze – przynajmniej w koncepcji 
Keckermanna – dziełem logika niż retora. Możemy wyobrazić sobie 
mowę pozbawioną wstępu, narracji czy peroracji, ograniczoną tylko 
do przedstawienia argumentów, wyliczenia racji wspierających bądź 
podważających dyskutowaną kwestię. Będzie ona jednak z całą pew-
nością mniej retoryczna w porównaniu z wystąpieniem prezentują-
cym tę samą argumentację, lecz mającym takie akcydentalne czę-
ści mowy, jak chociażby wprowadzenie czy zakończenie. W opozycji 
do logiki, traktującej o rzeczy i odsłaniającej na drodze metodycznej 
analizy jej istotę, retoryka sytuuje się po stronie tego, co zewnętrzne, 
a tym samym drugorzędne, przygodne i redundantne.

Reguły dyspozycji określa rodzaj tematu. W przypadku zagad-
nień prostych, wymagających podążania za przepisami sztuki, mne-
motechniki i  okolicznościami przemawiania, Keckermann prze-
strzega nas, abyśmy nie zakłócali naturalnego (to znaczy logicznego) 
porządku wywodu przez umieszczenie przykładowo argumentu ze 
skutku przed argumentem z przyczyny albo argumentu z podobień-
stwa albo sprzeczności przed opisem właściwości danego przedmio-
tu25. Dowody wyprowadzone z  jednego toposu porządkujemy po-
nadto w zależności od ich siły oddziaływania na słuchaczy: 

Quia vero illa argumenta, quae in tractatione disponuntur, sunt vel di-
versorum locorum, vel eiusdem loci, ideo in argumentis eiusdem loci, 
exempli gratia in multis propriis aut multis affectis unius rei afferendis 
hic ordo servetur, ut illustriora praemittantur, addantur minus illustria 
et deinceps iterum illustriora velut agmen claudant (SR, s. 108).

25 „Ante omnia cogita quaenam et quot argumenta in tractatione alicuius themtis 
velis usurpare aut quaenam et quot argumenta pro ratione temporis et audito-
rum conducat usurpare et ea deinceps argumenta ordine dispone, prout vel ipsa 
in arte sese consequuuntur, vel etiam tuae memoriae et auditoribus accommo-
datum est. Tamen ordo is observandus fuerit, ne plane invertamus seriem argu-
mentorum et ponamus temere effectum ante causas, aut cognata aut opposita 
ante propria accidentia rerum” (SR, s. 108). 
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Ponieważ te argumenty, które porządkuje się w  inwencji pochodzą 
z różnych miejsc albo tego samego miejsca, to dlatego w przypadku ar-
gumentów tego samego miejsca, jak na przykład wtedy, gdy wiele wła-
ściwości lub wiele uczuć odnosi się do jednej rzeczy, to trzeba zacho-
wać ten porządek, aby na pierwszym miejscu umieścić te ważniejsze, 
dodać te mniej ważne i wreszcie powtórnie te ważniejsze, aby zamknę-
ły ten jakby pochód. 

Argumenty powiększające powinny następować po argumentach 
wyjaśniających i dowodzących. Gdański humanista proponuje, aby 
nie tylko argumentacja oparta na eksplikacji i dowodzeniu, ale rów-
nież amplifikacja rozwijała się zgodnie z  porządkiem toposów lo-
gicznych, uznawanym przezeń za naturalny, gdyż odzwierciedlający 
kolejne etapy analitycznego rozumowania od określenia istoty oma-
wianej rzeczy aż do ukazania relacji łączących ją z innymi przedmio-
tami26. Zaprowadzeniu ładu w  materii mowy służą także wszelkie 
regularności numeryczne (przykładowo liczba argumentów skła-
dających się na główną część mowy, figur wysłowienia ozdabiają-
cych dany dowód albo członów periodu tworzących rozbudowany 
okres retoryczny). Szczególne znaczenie mają tu układy trójkowe lub 
czwórkowe. Jeśli mówca dołączy, jak sądzi Keckermann, do jednego 
dowodu wyjaśniającego albo dowodzącego nie więcej niż trzy albo 
cztery argumenty powiększające, to tak uporządkowana cząstka ar-
gumentacji zostanie o wiele łatwiej zapamiętana. 

Zajmijmy się teraz dyspozycją związaną z tematami złożonymi. 
Trzeba przypomnieć, że mogą być one ogólne (tezy) bądź szczegóło-

26 „Et saepe unum argumentum explicans vel probans habet duo vel tria amplifi-
cantia, in quibus non usque adeo ordo servatur, nam saepe amplificatio ab op-
positis praemittitur amplificationi ab effectis, aut amplificationi a simili. Inte-
rim tamen memoriae tuae causa tibi consuluerim, ut etiam in amplificantibus 
aliquem serves ordinem et quantum fieri potest, retineas seriem locorum logi-
corum, nec temere amplificationem ab oppositis praemittas amplificationi ab 
effectis, vel a simili. Modum etiam servabis in numero argumentorum amplifi-
cantium, ne ultra tria vel quattuor uni argumenti explicanti vel probanti addas, 
idque memoriae causa, quae vehementer iuvabitur, si certo decernas, te nulli ar-
gumento explicanti vel probanti ultra duo aut tria ad summum amplificantia ar-
gumenta velle addere” (SR, s. 109). 
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we (hipotezy). Te pierwsze, jak wiemy z nauki o inwencji retorycz-
nej, wymagają krótkiej eksplikacji występującego w nich podmiotu 
i predykatu. Wstępne wyjaśnienie tematu jest, by przywołać okreś-
lenie Keckermanna, źródłem i fundamentem wszelkiego dowodze-
nia27. To procedura ściśle logiczna zakładająca wcześniejszą analizę 
głównych pojęć na podstawie poszczególnych kategorii ze słowni-
ka dialektyki. Bardzo często zdaniem Gdańszczanina korzystał z niej 
Sokrates. Jako przykład rozpracowania tematu złożonego Kecker-
mann podaje krytykę znanej tezy głoszonej przez zwolenników fi-
lozofii Epikura, że przyjemność jest najwyższym dobrem28. Kwe-
stię tę wiodącą prym wśród wszystkich toposów filozofii moralnej 

27 „Ante omnia vide, utrum thema, seu quaestio coniuncta sit universalis vel sin-
gularis, sive utrum sit thesis vel hypothesis. Si quaestio est universalis, praemit-
ti debet brevis explicatio tum subiecti, tum praedicati, quod in ista quaestione 
continetur et ponendae utriusque causae principales itemque propria et effec-
ta. Omnis enim explicatio simplicium est fons et fundamentum probationis, ita 
ut per explicationem patetur via ad probationem et ponantur praecognita ac 
hypotheses, quibus deinde in omnem partem possis argumentari et vel propo-
situm tuum confirmare, vel adversarii sententiam refutare. In logicis docetur, 
quod ante omnem probationem praesupponenda sit explicatio simplicium ter-
minorum, qui in conclusione ponuntur. Nam explicatio ista est praecognitum 
et hypothesis, unde omnis probatio manat. Quare valde utile est hoc consilium, 
ut quoties in oratione aliqua gravis quaestio tractanda est, praemittas vel subie-
cti, vel praedicati, vel utriusque argumenta explicantia illa, e quibus deinde fir-
missima argumenta probantia deducere velis” (SR, s. 109). 

28 „Exempli gratia, si perorandum sit contra Epicureum aliquem et probandum 
voluptatem non esse summum bonum, non statim ita argumentandum est, vo-
luptas non est summum bonum, quia virtus est summum bonum, haec enim 
probatio aeque improbabilis est Epicureo ac ipsa conclusio. Altius igitur ordien-
dum est et a longinquo repetendae hypotheses et explicatio instituenda de sum-
mo bono, de eius subiecto, deque voluptate. Et primo quaerendum ecquid fatea-
tur animum corpore meliorem esse. Et hoc illustrabit Socraticis similitudinibus, 
id est explicationibus a cognatis et porro quaeret, an aurigam curru, gubernato-
rem navi, dominum servo putet esse praestantiorem et an corpus credat impe-
rio animae regi. Quod si concedat, necesse est etiam, ut concedat animum cor-
pore esse potiorem, quod ubi constabit, constabit quoque propria animi bona, 
propriis bonis corporis esse praestantiora. Quaeret deinceps, an virtutem putet 
esse animi bonum et an voluptatem, sive immunitatem doloris putet esse bo-
num corporis. De quo ubi constabit, tum ex improviso inferet, si ergo virtus est 
proprium animi bonum, utique erit et summum animi bonum, voluptas autem 
tamquam corporis bonum erit inferius bonum” (SR, s. 110). 
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omawiało już przed Keckermannem kilka pokoleń studentów wy-
chowanych na etyce Platona i Arystotelesa. Znakomicie łączyła ona 
retoryczne ćwiczenie wstępne z elementami uproszczonej historii fi-
lozofii, traktowanej jako poręczne kompendium sentencji żyjących 
przed wiekami mędrców. Główną częścią argumentacji pozostaje tu 
refutacja, wykazująca fałszywość (konkretnie: nieprawdopodobień-
stwo, rozminięcie się z prawdą) twierdzenia epikurejczyka; najwyż-
szym dobrem może być bowiem tylko cnota. Konkluzja wywodu jest 
znana zatem przed rozpoczęciem rozumowania, a cała praca, jaką 
musi wykonać mówca, to przebycie drogi od logicznej eksplikacji te-
matu do zamykającego całe dowodzenie wniosku (w skrócie: od fał-
szywej tezy do prawdziwej antytezy). Na samym początku analizuje 
on pojęcie najwyższego dobra, jego przedmiotu, a także przyjemno-
ści, w czym korzysta z dialektycznych toposów i kategorii. Następ-
nie wykazuje, na czym polega wyższość duszy nad ciałem, sięgając 
przykładowo po obrazowe porównania Sokratesa, rozprawiającego 
w  tym miejscu zazwyczaj o  woźnicy i  rydwanie, sterniku i  statku, 
panu i niewolniku, co początkowo wprawiało wielu z jego słuchaczy 
w niekłamane zdziwienie i zakłopotanie. Bez większych przeszkód 
może teraz dowieść, że dobra duszy (w tym największe z nich, czyli 
cnota) znacznie przewyższają dobra ciała (przyjemność jako uwol-
nienie od bólu). Z tej nierównorzędności obu części ludzkiego bytu, 
rozdartego na potrzeby filozoficznej spekulacji na spragnione przy-
jemności ciało i  poszukującą moralno-intelektualnej doskonałości 
duszę, wynika fałszywość twierdzenia Epikura. Nasuwa się tu jed-
nak następujące pytanie – jaką rolę odgrywa w tym zarysie omówie-
nia przykładowego tematu złożonego dyspozycja retoryczna? Wyda-
je się, że przez cały czas pozostajemy na gruncie inwencji, skupionej 
na wynajdywaniu wiarygodnych argumentów i czyniącej na każdym 
kroku użytek z narzędzi dialektyki. Interesująca nas dziedzina wy-
mowy okazuje się w perspektywie przedstawionego powyżej przy-
kładu z tezą Epikura tożsama z porządkiem zaprowadzonym w mo-
wie przez logikę. 

Niewiele miejsca i uwagi Keckermann poświęca opowiadaniu, 
rozumianemu jako wyjaśnienie rzeczy jednostkowej dzięki ukazaniu 
przyczyn sprawczych danego wydarzenia, rzeczy bezpośrednio je 
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poprzedzających, okoliczności miejsca i czasu, a wreszcie jego skut-
ków i konsekwencji29. Na podstawie praktyki oratorskiej Cycerona, 
uznawanej na gruncie systemu retoryki za wzór oraz ideał wymowy, 
który stosował narrację tylko w  przypadku mów oskarżycielskich 
i  obrończych, Keckermann postuluje, aby używać jej w  wystąpie-
niach należących do bardzo szeroko pojmowanego rodzaju sądo-
wego, wymagających ustalenia faktycznego przebiegu zdarzeń. Za 
główną zaletę opowiadania gdański humanista uznaje prawdopo-
dobieństwo, przejawiające się w  uzgodnieniu ze sobą wszystkich 
elementów przedstawionej sekwencji zdarzeń. O  tym, że myśli on 
o narracji funkcjonującej w  ramach mowy obrońcy bądź oskarży-
ciela, świadczy wymownie przywołany przez niego przykład z Księ-
gi Daniela (Dn 13,1–64), odwołujący się do historii niesprawiedli-
wie oskarżonej o  złamanie przysięgi małżeńskiej Zuzanny. Młody 
prorok, wskazując na jedną tylko – lecz zasadniczą dla całej spra-
wy – niezgodność w relacjach obu starców pomawiających cnotli-
wą Zuzannę o cudzołóstwo (nie potrafili dokładnie określić miejsca 
występku żony Joakima – drzewa, pod którym miała rzekomo zgrze-
szyć), przekonująco wykazał przed sędziami fałszywość wysunięte-
go pod jej adresem oskarżenia. W opowieści o Zuzannie, podobnie 
jak w każdej narracji pojawiającej się w ramach rodzaju sądowego, 

29 „Quando autem singularis est quaestio, sive hypothesis non opus est praemit-
tere magnam subiecti explicationem cum individua auditoribus plerisque nota 
sunt, sed explicatio singularis praemittenda est, quae praedicatum continet 
et quae narratio dicitur, per quam nempe explicantur causae efficientes prin-
cipales et minus principales itemque antecedentia, connexa, partes facti, cir-
cumstantiae itidem loci et temporis. Nam ex hac explicatione singulari, sive 
narratione petuntur postea argumenta, quibus factum vel improbatur vel pro-
batur et vel defenditur is, qui fecit, vel accusatur atque ita adversarius refuta-
tur. Falsum ergo est, quod rhetores vulgo dicunt narrationem esse partem di-
spositionis in omni oratione ponendam, cum numquam ponatur narratio, nisi 
cum quaestio est singularis et disputatur an hic, vel ille recte fecerit, vel non fe-
cerit. […] Exponenda igitur nobis nunc sunt propria requisita narrationis inter 
quae primum est, ut narratio primum sit probabilis, sive ut nihil falsi ponatur 
in illa explicatione, utque omnes circumstantiae inter se congruant, ne sibi sint 
invicem contrariae. […] Qua ratione etiam Daniel deprehendit falsam accu-
sationem duorum veterorum senum crimen adulterii Susannae intentantium”  
(SR, s. 111). 
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dochodzi do głosu przynajmniej elementarna znajomość logiki. Da-
niel rozprawia się z niesprawiedliwymi starcami, używając wyłącz-
nie siły rozumowania. 

Retoryczna narratologia Keckermanna, wpisana podobnie jak 
eksplikacja i dowodzenie w porządek kategorii logicznych, prezen-
tuje się na tle pozostałych części mowy nader skromnie i ogólniko-
wo. Zamyka się w krótkim wyliczeniu, sporządzonym na podstawie 
traktatów Cycerona i Kwintyliana, własności opowiadania skonstru-
owanego zgodnie z przepisami sztuki retorycznej. Niech będzie ono, 
powiada humanista30, przejrzyste (w odniesieniu do słów i argumen-
tów, zawierające proste wyrażenia i  sentencje, bez wtrąceń i zmia-
ny tradycyjnego szyku wyrazów), dokładne (wszelkich wad i niedo-
ciągnięć narracji nie można naprawić w dalszej części mowy), dobrze 
uporządkowane (uwzględniające czas, miejsce i osoby biorące udział 
w danym wydarzeniu, a także zachowujące porządek rzeczy), przy-
jemne i miłe (w ten sposób łatwiej zainteresuje słuchaczy i utoruje 
drogę dowodzeniu), a także pełne (przedstawiające wszystkie waż-
ne okoliczności zdarzenia). Przypisując narracji, która ma tenden-
cję do przekształcania się w rozbudowaną i autonomiczną dygresję, 
wyraźną funkcję w postaci wyjaśniania rzeczy jednostkowych, Kec-
kermann usiłował jeszcze ściślej powiązać ją z pozostałymi częścia-
mi mowy, a zwłaszcza z następującym bezpośrednio po niej dowo-
dzeniem. 

Przejdźmy zatem do kluczowego etapu argumentacji, który obej-
muje zarówno umiejętność wykazywania prawdziwości danego twier-
dzenia, jak i fałszywości racji głoszonej przez adwersarza31. Mówili-

30 „Narratio sit perspicua verbis et argumentis atque adeo phrasibus et sententi-
is plana, ne misceantur hyperbata aut parentheses inter narrandum. Narratio 
sit cauta, quia quae in narratione peccantur, alibi sarciri et emendari in reliquo 
cursu orationis non possunt. […] Narratio sit bene ordinata, ut distinguantur 
personae, loca et tempora, imprimis autem, ut rerum ordo servetur, sic ne se-
ries temporum interrumpatur. Narratio sit suavis et grata, sic enim facilius oc-
cupabit auditores et viam sternet confirmationi. Narratio sit plena, ita et omnes 
circumstantiae exponantur, interdum etiam de aliis, quae praetermissa sunt, ra-
tio reddatur” (SR, s. 112). 

31 „Probatio interdum significat confirmationem et refutationem simul, interdum 
confirmationem tantum et saepissime confirmationes solae ponuntur sine re-
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śmy już o obu strategiach dyskursywnych w związku z argumentami 
nazywanymi przez Keckermanna dowodzącymi. O  ich kolejności 
decydują poszczególne reguły dyspozycji retorycznej: 

Porro in confirmationis dispositione tria spectanda sunt, primo collo-
catio argumentorum confirmantium, secundo formae syllogisticae il-
lorum argumentorum et denique ordo propositionum in istis syllogi-
smis (SR, s. 113).
 
A zatem w dyspozycji związanej z dowodzeniem trzeba rozważyć trzy 
rzeczy, po pierwsze rozmieszczenie argumentów dowodzących, po 
drugie formy sylogistyczne tych argumentów, a  wreszcie porządek 
twierdzeń w tych sylogizmach.

W rozmieszczeniu dowodów należy pamiętać o konieczności zróż-
nicowania i urozmaicenia argumentacji. W tym celu wystarczy wsta-
wić między niektóre ze zgromadzonych argumentów dygresje albo 
przykłady. Utworzona na podstawie reguł retoryki mowa powinna 
bowiem wyraźnie odróżniać się od logicznej dysputy. Zaleca się przy 
tym, aby orator unikał nużącego dla słuchaczy nagromadzenia argu-
mentów dowodzących32. Za niezwykle monotonny pod względem 
konstrukcji swego wywodu uznawano styl Seneki: 

Hoc nomine nonnulli reprehendunt Senecam Philosophum, quod 
eius oratio semper eadem, numquam umbris locum relinquat, nec, 
ut in picturis fieri solet, modo elevata, modo depressa sit pro rerum 

futationibus. Nam refutationes potissimum locum habent in diluendis accusa-
tionibus, ita ut si alibi refutatione velis uti, potius offendas auditorem et causam 
tuam suspectam reddas” (SR, s. 112). 

32 „(1) Delectus habendus est argumentorum confirmantium, ne nempe promi-
scue quaevis quovis loco ad confirmandum adducantur. (2) Argumenta non de-
bent nimis constipari, nec continuo et frequenter collocari, sed interoponendae 
sunt crebrae dilatationes a genere, sive per digressionem, per similitudinem et 
caetera. Ratio canonis 1. est, quia debet oratio a disputationibus dialecticis dis- 
tingui; 2. quia orator summo studio debet evitare sacietatem, quae impri-
mis nascitur ex concolore argumentorum probantium constipatione et rerum  
copia […]” (SR, s. 113).



223EKONOMIA DYSKURSU      

varietate. Sed fortassis excusabilis est Seneca, utpote qui non tam ora-
tor, quam philosophus videri voluit (SR, s. 113).

Z tego powodu niektórzy krytykowali Senekę Filozofa, że jego mowa 
[była] zawsze taka sama, nigdy nie zostawiała miejsca dla cieni, ani, jak 
się to zwykle zdarza na obrazach, nie była wzniosła czy uniżona z po-
wodu różnorodności rzeczy. Lecz być może Seneka zasługuje na wy-
baczenie, dlatego że chciał się wydawać nie tyle mówcą, co filozofem. 

Przyłączając się do grona krytyków Seneki, Keckermann powołuje 
się na sąd Juana Luisa Vivesa33, który zarzucił rzymskiemu filozofo-
wi brak umiejętności w dysponowaniu materią mowy i posługiwa-
niu się figurami wysłowienia. Tworzył on bowiem długie sekwen-
cje sentencji (zręcznie i trafnie wyrażonych myśli), nie wpuszczając 
między poszczególne argumenty żadnego światła w postaci ozdób 
językowych. Krytyka Seneki służyła u Vivesa wyrażonej nie wprost 
pochwale Cycerona, niedoścignionego mistrza w  sztuce rozporzą-
dzania figurami retorycznymi. Trzeba pamiętać, że Justus Lipsjusz34 
dzięki edycjom i  komentarzom do dzieł rzymskiego stoika ożywił 
u schyłku XVI wieku zainteresowanie filozofią (a także stylem i dys-
kursem) autora Listów do Lucyliusza, dającą się uzgodnić z doktryną 
chrześcijańską. Keckermann przejmuje i kontynuuje myśl hiszpań-
skiego humanisty. Próbując przynajmniej częściowo usprawiedliwić 
Senekę z zarzucanej mu niedoskonałości (Vives określa ją jako vi-
tium), jeszcze bardziej dyskredytuje on starożytnego mędrca, któ-

33 Ioannes Ludovicus Vives Valentinus, De ratione dicendi libri III, breviores qui- 
dem omni tamen eruditione referti summaque qua potuere diligentia iam iterum 
excusi, Coloniae: excudebat Ioannes Gymnicus anno MDXXXVII, s. 112: „In quo 
Anneus Seneca culpatur, qui tanta sententiarum continuatione nullum relin- 
quebat umbris locum, quod fieri in pictura consuvit. Itaque obruebat lumina 
et gratiam perdebat”. Trzeba pamiętać, że jednym z pierwszych i największych 
krytyków stylu Seneki był Kwintylian (Inst. orat. X.1.125–130), który uważał go 
za zepsuty, gdyż usiany figurami opartymi na wieloznaczności i „mało znaczą-
cymi sentencjami”. 

34 Por. między innymi J. L. Saunders, Justus Lipsius. The Philosophy of Renais- 
sance Stoicism, New York 1955; J. Kraye, Stoicism in the Renaissance from Petrarch 
to Lipsius, „Grotiana” 2001–2002, No. 22–23, s. 3–27; J. Dąbkowska-Kujko, Jus- 
tus Lipsjusz i dawne przekłady jego dzieł na język polski, Lublin 2010, s. 145–172.
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ry chciał się wydawać swym czytelnikom bardziej myślicielem niż 
mówcą. Zatarcie granicy między dwoma sposobami organizowania 
dyskursu, kluczowymi dla ceniącego klarowność przeprowadzonych 
podziałów arystotelika, doprowadziło do tego, że Seneka nie był dlań 
ani przywiązanym do metodycznego wykładu filozofem, ani dyspo-
nującym swobodnie zasobem słów i  rzeczy oratorem. Sytuując się 
w  przekonaniu Keckermanna poza dychotomią logika–retoryka 
i opowiadając się za modelem filozofii z założenia niesystematycz-
nej, skazywał samego siebie na błądzenie po bezdrożach dyskursu. 

Rozmieszczanie argumentów przypomina pod wieloma wzglę-
dami sztukę prowadzenia wojny. Od właściwego uformowania szy-
ków zależy ostateczny wynik starcia z przeciwnikiem. Gdański hu-
manista odwołuje się w tej dziedzinie do ustaleń Rudolfa Agricoli, 
który posługiwał się metaforyką militarystyczną, i przytacza pokaź-
ne fragmenty z jego podręcznika dialektyki. Najsilniejsze z dowodów 
umieszcza się na samym początku, nieco słabsze zajmują miejsce tuż 
za nimi35. Porządek ten wspomaga zapamiętywanie poszczególnych 
argumentów, a jednocześnie pozostaje zgodny z oczekiwaniami słu-
chaczy, którzy liczą na to, że kluczowa dla całego dowodzenia ra-
cja zostanie im przedstawiona od razu. Jeśli mówca zgromadził zbyt 
duży zasób argumentów (zapewne wskutek niezwykłego połącze-
nia przenikliwości logika z obfitością wysłowienia retora), powinien 
dokonać ich selekcji i  redukcji do tych najważniejszych. W  prze-
ciwnej sytuacji, a więc wtedy, gdy zajmuje się tematem wyjątkowo 
jałowym (quaestio sterilis), wystarczy, że sięgnie po narzędzia ampli-
fikacji, a jedną rzecz powiększy wieloma słowami, szczególnie figu-
rami retorycznymi. W przypadku argumentów o dużej sile dowodo-
wej, a przez to istotnych dla mowy, dopuszcza się, aby zostały dwa 
albo nawet i trzy razy powtórzone, oczywiście w nieco zmienionej 
za każdym razem postaci językowej. Te słabsze argumenty można 
ponadto przyłączyć do tych silniejszych argumentów36. W ukrywa-

35 „Firmissimum aliquod argumentum primo loco ponatur, medio loco minus fir-
ma collocentur, ultimo loco iterum firmum aliquod et nervosum constituatur” 
(SR, s. 114). 

36 „Quando aliquod est imprimis firmum et nervosum argumentum probationis 
debet id bis vel etiam ter repeti et inculcari auditoribus cum contestatione ad 
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niu wszelkich niedostatków argumentacji w postaci słabszych albo 
wątpliwych dowodów nieocenioną rolę odgrywa w retoryce opisują-
ca liczne figury wysłowienia elokucja. 

Nauka o  formie i  porządku argumentów obejmuje przede 
wszystkim zasady tworzenia entymematu, nazywanego przez Ary-
stotelesa rozumowaniem retorycznym: 

Rhetores frequentius utuntur enthymematibus et exemplis, quam in-
tegris syllogismis, ita ut enthymema quasi propria sit rhetorum argu-
mentatio. […] Utuntur autem frequenter enthymematibus propterea, 
quod hac ratione possint effugere taedium, omittendo eam proposi-
tionem, quae est valde nota aut etiam quod hac ratione facilius pos-
sint persuadere, dum scilicet occultatur propositio suspecta. Exemplis 
autem utuntur, quando disputant de facto aliquo singulari (SR, s. 115).

Retorzy częściej używają entymematów i przykładów niż całych sylo-
gizmów i dlatego entymemat jest jakby właściwą retorom argumenta-
cją. […] Używają zaś częściej entymematów dlatego, że w ten sposób 
mogą uniknąć znudzenia, pomijając tę przesłankę, która jest bardzo 
znana albo w ten sposób mogą również łatwiej przekonywać, miano-
wicie wtedy, gdy ukrywa się podejrzaną przesłankę. Używają natomiast 
przykładów, gdy rozprawiają o jakimś pojedynczym zdarzeniu.

Dwie wymienione powyżej przez Keckermanna racje tłumaczą po-
minięcie (przemilczenie) jednej z przesłanek, z jakim mamy do czy-
nienia w  entymemacie. Aby zapobiec potencjalnemu znudzeniu 
słuchaczy, mówca opuszcza dane twierdzenie z powodu jego oczy-
wistości (topos w  funkcji przesłanki mniejszej), albo rozmyślnie 
ukrywa przed nimi tezy niepewne, wątpliwe i dyskusyjne. Artystycz-
na symulacja regulowana przepisami sztuki przemawiania, skupio-
na na realizacji zamierzonego celu perswazji, przenika również do 
argumentacji. Legitymizując korzystanie z  entymematu jako nie-

adversarios, ut argumentum hoc perpendant et si possint, respondeant. Si vero 
argumentum non sit ita summe firmum, debent occultari eius vires, sive acu-
lei, ita ut non seorsim, sed coniunctim cum aliis argumentis emineant. […]  
Caeterum ista occultatio sit per figuras elocutionis, de quibus suo loco dicetur”  
(SR, s. 114). 
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pełnego i zdeformowanego sylogizmu, retoryka udziela przyzwole-
nia na tymczasowe wzięcie w nawias reguł wytyczonych przez logi-
kę. Dzięki temu, że przedmiotem swej szczególnej troski czyni ona 
na gruncie nauki o  argumentacji wszelkie wykroczenia przeciwko 
normom dialektyki, znacząco poszerza swą ograniczoną autonomię. 
Wyzwala się spod władzy siostrzanej sztuki, demontując wypraco-
wane przez nią narzędzia i strategie tworzenia dyskursu (entymemat 
jest „zepsutym”, zdefektowanym sylogizmem), a następnie korzysta-
jąc z nich dla osiągnięcia własnych celów. 

Teoretycy wymowy proponują dwa sposoby uporządkowania 
różnorodnych dowodów37. Pierwszy z nich, liniowy, przyjmuje na-
stępującą postać: sylogizm, przykłady i na koniec entymematy. Dru-
gi, koncentryczny – najważniejszy sylogizm znajduje się w centrum, 
pozostałe powiązane z nim formy rozumowania są zaś rozmieszczo-
ne wokół niego. Nie bez znaczenia jest poza tym w retoryce kolej-
ność twierdzeń, składających się na dany schemat argumentacyjny38. 
Keckermann wyróżnia porządek naturalny (bezpośredni) i dowolny 

37 „In ordine formarum syllogisticarum laudatur a multis rhetoribus haec ratio, 
si praecedat syllogismus, in medio immisceantur exempla, enthymemata re-
ferentur ad finem. […] Fit saepe, ut in aliqua quaestione probanda unus ali-
quis sit syllogismus principalis, ad quem reliqui omnes syllogismi veluti qui-
dam prosyllogismi referuntur. […] Exempli gratia: cum quaeritur an hic vel 
ille recte an male fecerit, tum plerumque unus aliquis est universalis syllogi-
smus, a quo alii syllogismi singulares pendent, ut in oratione pro Milone, unus 
est syllogismus principalis in tota oratione, nempe hic: qui vim vi repellit, recte 
facit, Milo vim Clodii vi repulit, ergo: Milo recte fecit, interficiendo Clodium”  
(SR, s. 115–116). 

38 „Ordo propositionum in syllogismo oratorio est vel naturalis et directus, vel in-
directus et arbitrarius atque adeo occultatus. Naturalis directus et proprius ordo 
propositionum ordo vocatur, quando servatur collocatio propositionum talis, 
quae est secundum naturam, ut nimirum primo praecedat maior, sequatur mi-
nor denique addatur conclusio, qui quidem ordo rarissime ab oratoribus usur-
patur. […] Indirecta vero, arbitraria et occultata dispositio propositionum est, 
quando primo loco vel conclusio ponitur, vel etiam assum[p]tio, ita ut secun-
do loco sit aut assumptio, aut propositio aut conclusio, vel etiam tertio loco sit 
propositio et assum[p]tio. Conclusio principalis tantum semel aut bis repetitur, 
postea reticetur. Maiores vero propositiones rarius fere ponuntur, quam mino-
res, itaque rhetores dicunt, quod plerumque a minori, raro a maiori inchoetur 
argumentatio” (SR, s. 116–117). 
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(pośredni). W przypadku pierwszego z nich, bardzo rzadko stoso-
wanego przez mówców, elementy tworzące sylogizm odwzorowują 
strukturę uznawaną za właściwą naturze, w której przesłanka mniej-
sza występuje po przesłance większej, a  całość zamyka konkluzja. 
Wszystkie odstępstwa od tego porządku (wniosek pojawia się przy-
kładowo na samym początku, a wstępne założenie dopiero na końcu 
rozumowania) są traktowane przez Gdańszczanina jako arbitralne. 
Mówcy rozpoczynają ponadto argumentację od przesłanki mniej-
szej, a dopiero wtedy, gdy jest ona zbyt słaba, aby udźwignąć cały 
ciężar dowodzenia, decydują się wysunąć na pierwsze miejsce prze-
słankę większą39. W ten sposób Cyceron, zdając sobie sprawę z dys-
kusyjności tezy głoszącej, że Milon siłą odparł atak Klodiusza, uczy-
nił przesłankę większą (dopuszcza się na mocy prawa zwyczajowego 
odparcie ataku przeciwnika siłą) osnową swej mowy obrończej40. 
Stąd argumentacją Arpinaty rządzi następujący sylogizm: słusz-
nie czyni ten, kto siłę odpiera siłą, Milon siłą odparł atak Klodiu-
sza, ergo: Milon słusznie uczynił, zabijając Klodiusza. Podobne regu-
ły dotyczą porządkowania argumentów powiększających41, opartych 
na amplifikacji z tego, co mniejsze, albo z tego, co większe. Ingeren-
cja dyspozycji retorycznej, uzależniona od potrzeb konkretnego wy-

39 Podobnie postępują zdaniem Keckermanna współcześni mu kaznodzieje kato-
liccy (deklamatorzy, jak ich ironicznie nazywa, czyli recytatorzy frazesów), któ-
rzy opierają swe kazania na przesłance większej, głoszącej, że Kościół nie może 
się mylić, lecz milczeniem pomijają kontrowersyjną i wymagającą udowodnie-
nia przesłankę mniejszą – Kościół rzymski jest prawdziwym Kościołem: „Sic 
declamatores pontificii hodie prolixi sunt in ista maiore probanta, quod Eccle-
sia non possit errare. Minorem interim, quae maxime probanda erat, callide oc-
cultantes, quod Romana Ecclesia sit vera Ecclesia” (SR, s. 117). 

40 Mowę Cycerona w  obronie Milona szczegółowo omawia pod względem ar-
gumentacji Rudolf Agricola, por. P. Mack, Rediscoveries of Classical Rhetoric,  
w: The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric, ed. E. Gunderson, Cambrid-
ge 2009, s. 268–269.

41 „Et eodem modo etiam amplificationes, seu dilatationes disponuntur, quo ip-
sae propositiones, ut nempe dilatatio maioris sequatur maiorem, dilatatio mi-
noris minorem et sic deinceps, siquidem omnes propositiones syllogismi dila-
tari possunt” (SR, s. 118). 
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stąpienia42, nie ogranicza się do porządku dowodów, ale prowadzi 
również do rekonfiguracji ich uznawanej za naturalną struktury.

Korzystanie z refutacji wymaga zdaniem Keckermanna ostroż-
ności, o  wiele trudniej jest bowiem kogoś bronić niż oskarżać; le-
czyć, jak powiada43, niż ranić. Wyliczając jej poszczególne części 
(odparcie potencjalnych zastrzeżeń, przywołanie racji przeciwnika, 
„rozwiązanie” argumentów adwersarza, zakończenie refutacji), hu-
manista powołuje się na teorię inwencji opracowaną przez greckie-
go retora, Hermogenesa z Tarsu. Refutacja stanowi ukrytą formę do-
wodzenia44, zmierzającą niejako w przeciwnym kierunku, gdyż służy 
wykazaniu fałszywości danego twierdzenia. Mówca tylko niekiedy, 
jak zauważa Gdańszczanin, rozprawia na dany temat, argumentując 
za i przeciw, przedstawiając racje przemawiające na rzecz tezy i an-
tytezy, w czym specjalizuje się logik45. Nieco inaczej przeprowadza 
on również krytykę argumentów przeciwnika. Nie redukuje ich do 
podstawowej formy sylogizmu, wyliczając następnie kolejne uchy-
bienia materialno-formalne adwersarza, ale posługując się figurami 
retorycznymi, wskazuje błędy pojawiające się w toku jego rozumo-

42 „Varietas in ista dispositione propositionum observanda est, ut nempe modo 
hanc, modo illam propositionem syllogismi primo vel secundo loco ponas, 
prout videbitur commodum pro praesenti re vel auditore, ita ut arbitrii et pru-
dentiae cuiusdam magis ista sit collocatio, quam praeceptorum” (SR, s. 117–118). 

43 „Raro opus est confutatione in orationibus, sed ubi tamen ea opus est, magnam 
requirit diligentiam et cautionem, quoniam difficilius est defendere quam ac-
cusare, sanare quam vulnerare. Recte rhetores dicunt, tanto maiorem requiri in 
disponenda refutatione diligentiam, quanto difficilius est ictum avertere quam 
inferre, item sanare vulnera, quam vulnerare […]” (SR, s. 119). 

44 „Interdum refutatio praeponitur confirmationi per quandam occultationem, et 
κρύψιν dispositionis, aut quando insigni aliquo praeiudicio occupatus est audi-
tor, ita ut metuendum sit, ne ante confirmationem auditam discedat, vel alio-
quin aures impatientes nobis praebeat” (SR, s. 120). 

45 „Rarius disputare solet orator in utramque partem aliquam quaestionem, hoc 
enim magis est logici, quam oratoris, ubi tamen sit, parciu faciendum est et oc-
cultius, quam sit a  logico. Argumenta adversariorum non ita accurate redu-
cit ad formam syllogisticam orator ut logicus atque adeo ad formam nonnisi 
raro respondet, quando nempe ita vitiosa est, ut ad nullam plane figuram redu-
ci possit. Nec etiam utitur inter respondendum istis formulis fallaciarum, qui-
bus utuntur logici, sed ornamentis quibusdam et figuris suis vitia argumento-
rum indicat” (SR, s. 121). 
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wania. Nawet na płaszczyźnie refutacji podstawową różnicę między 
logiką a sztuką wymowy wyznacza stosunek obu dyscyplin do języ-
ka – wyłącznie instrumentalny w przypadku tej pierwszej dyscypli-
ny i zasadniczo arbitralny w przypadku tej drugiej. 

W przedstawieniu głównych części mowy Keckermann koncen-
truje się przede wszystkim na regułach uważanej za istotę oratorskiej 
wypowiedzi argumentacji. Reguły dyspozycji, analogicznie do po-
wiązanej z nią inwencji, kształtują kategorie logiczne, niezależnie od 
przedmiotu wystąpienia (temat prosty–temat złożony) czy rodzaju 
porządkowanych argumentów (wyjaśniające, dowodzące, powięk-
szające). Aby nasza mowa mogła być jednak w pełni retoryczna, po-
winna mieć wstęp i zakończenie, a więc dwie akcydentalne – jak na-
zywa je Keckermann – części, które są obce zwięzłemu i skupionemu 
na kolejnych etapach rozumowania dyskursowi logiki.  

Początek i koniec 

Zamykając prezentację przepisów dyspozycji retorycznej, trze-
ba wrócić do samego początku mowy, a więc wstępu. Podział czę-
ści oratorskiego wystąpienia na wewnętrzne (istotne) i zewnętrzne 
(akcydentalne) gdański humanista tłumaczy „samą naturą opraco-
wania danego tematu”46, a  także praktyką mówców, którzy niekie-
dy rezygnują z jakiejkolwiek formy wprowadzenia i przechodzą od 

46  „Tantum de interna parte orationis. Externa pars est, qua est extra tractationem 
propositi nostri thematis. Divisionem partium orationis in internas et externas 
supra diximus esse extructam ex ipsa natura tractationis et ex usu conficiendae 
orationis. […] Quia partes externae non sunt implantatae in tractationem the-
matis propositi, idcirco non raro sit, ut plane omittantur. Ipse usus conficiendae 
orationis et exempla oratorum testantur, saepe omitti exordia et perorationes, 
praesertim in orationibus concitationibus et senatoriis, de quibus suo loco dice-
tur. Idcirco nonnulli rhetores has partes vocant accidentales et dicunt quod sal-
va causa principali non raro possint omitti. Qua de re etiam monet inter alios 
Rodolphus Agricola libro 2 De inventione, capite 16, ubi ex Cicero etiam citat, 
quod exordium et peroratio non ad rem, sed ad auditorem pertineant. Partes 
externae potissimum directae sunt ad auditoris affectum tum praeparandum 
pro tractatione, tum stabiliendum post tractationem” (SR, s. 122–123). 
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razu do przedłożenia sprawy (na przykład w mowach politycznych). 
Dzieje się tak choćby dlatego, że części określone jako akcydental-
ne (drugorzędne i redundantne) pozostają mimo talentu i pomysło-
wości oratora słabo wszczepione (implantowane), jak powiada Kec-
kermann, w argumentację. Odwołując się do autorytetu Cycerona, 
Rudolf Agricola stwierdza ponadto, że odnoszą się one nie do spra-
wy, lecz do słuchaczy, co powoduje, że są luźniej powiązane z wy-
wodem47. Jaką pełnią wobec tego funkcję w  koncepcji dyspozycji 
Gdańszczanina? Trzeba przyznać, że dość ważną i całkowicie reto-
ryczną, to znaczy związaną z myśleniem o retoryce jako podstawo-
wej teorii afektów. Przygotowują bowiem słuchacza przez porusze-
nie uczuć na główną część mowy i utwierdzają wzbudzone emocje 
tuż po zakończeniu przemówienia. 

Mówienie o istocie i przypadłości, nawet w odniesieniu do teorii 
retorycznej, implikuje określony porządek elementów składających 
się na daną całość. Dlatego przepisy dotyczące wstępu i zakończe-
nia mowy pojawiają się pod koniec wykładu dyspozycji retorycz-
nej, choć to tylko jeden z  przejawów pierwszeństwa argumentacji 
przed częściami akcydentalnymi wystąpienia. Daje ono znać o so-
bie również podczas tworzenia mowy48, wyznaczając kolejne etapy 
pracy mówcy: 

Etsi enim quoad usum orationis recitandae, primo ponitur exordium, 
deinde tractatio, tamen non sequitur eundem ordinem esse observan-
dum in tractationis meditatione, quia aliud est confectio operis, aliud 
est usus operis, aut operis ornamentum et potest aliquid esse in con-
fectione operis postremum, quod in usu et inter ornamenta est pri-
mum. Architectus primo domum ipsam interiorem conficit, deinde ad-
dit demum vestibulum, nec sequitur, oportet me prius esse in vestibulo 

47 M. Spranzi, The Art of Dialectic between Dialogue and Rhetoric. The Aristotelian 
Tradition, Amsterdam 2011, s. 85–87. 

48  „In oratione ergo conficienda prodest primo tractationem absolvere tamquam 
internam et essentialem partem orationis, postea addere exordium et perora-
tionem, sic enim mens magis attenta erit ad tractationem et memoria eam sibi 
firmius imprimet, si eam primo solam sine exordio et peroratione conficiamus. 
Quin et exordium ac peroratio facilius ex ipsa tractatione desumi et ad eam ac-
commodari potest” (SR, s. 123). 
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antequam veniam ad domum. Ergo in constructione domus vestibu-
lum primo fuit aedificandum, hoc, inquam, non sequitur; idcirco non 
sequitur, prius ponendum et recitandum mihi est exordium, ergo exor-
dium etiam primo debeo meditari (SR, s. 123–124).

Jeśli bowiem, gdy chodzi o  praktykę wygłaszanej mowy, najpierw 
umieszcza się wstęp, a następnie argumentację, to porządku tego nie 
należy jednak przestrzegać w rozmyślaniu nad ujęciem rzeczy, ponie-
waż czymś innym jest tworzenie dzieła, czymś innym jest użycie dzieła 
albo ozdoba dzieła i podczas tworzenia dzieła coś, co w jego zastosowa-
niu i przyozdobieniu jest pierwsze, może być ostatnie. Architekt tworzy 
jako pierwszą właściwą część domu, a następnie dopiero dodaje przed-
sionek, z czego nie wynika, że skoro muszę być najpierw w przedsionku 
zanim wejdę do domu, to w budowie domu trzeba jako pierwszy budo-
wać przedsionek, a to – jak powiadam – nie wynika. I dlatego nie wyni-
ka, że skoro najpierw muszę przedstawić i wygłosić wstęp, to powinie-
nem również przemyśleć wstęp jako pierwszy.

Struktura mowy retorycznej (w  zarysie trójdzielna: wstęp, argu-
mentacja i zakończenie), jaka wyłania się przed nami w trakcie jej 
słuchania albo czytania, nie tylko nie odzwierciedla porządku po-
wstawania poszczególnych segmentów tekstu, ale stanowi jego od-
wrócenie, gdyż drugą – i najważniejszą (istotną w terminologii Kecker-
manna) – część wystąpienia, a więc wyliczenie rozmaitych dowodów, 
należy opracować w pierwszej kolejności. Aby dotrzeć do przestron-
nej auli argumentacji, słuchacz (czytelnik) jest wprowadzany przez 
mówcę do pałacu mowy przez przedsionek (wstęp). Projektując tę 
budowlę, wzniesioną następnie starannie ze słów i argumentów, ar-
chitekt obmyśla na samym początku salę reprezentacyjną, aby do-
piero później, gdy już będzie ona ostatecznie gotowa, przystąpić do 
pracy nad wykończeniem i przyozdobieniem budynku. Wyobraże-
nie oratora jako budowniczego (architekta) znakomicie wpisuje się 
w długą listę metaforycznych wariacji na temat oratorskiego rzemio-
sła, chętnie zestawianego przez teoretyków wymowy (w tym Kecker-
manna) z innymi pokrewnymi mu, choć nieco bardziej praktyczny-
mi umiejętnościami. Mówca przypomina im dlatego pod pewnymi 
względami złotnika, rzeźbiarza, malarza, ale także lekarza, muzyka, 
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stratega wojskowego, a nawet kucharza i znawcę kosmetyki (dowo-
dzi tego niezbicie Platoński Gorgiasz). 

Keckermann przywołuje i tym razem argument z  normatyw-
nego dla dyspozycji retorycznej porządku natury, która każe nam 
poświęcać o wiele więcej uwagi istocie rzeczy (w kontekście retory-
ki oznacza to oczywiście argumentację) niż temu, co akcydentalne 
(zmienne i przygodne): 

Nam tractatio est pars principalior et magis essentialis et similis ipsi 
domui, exordium autem est veluti ornamentum tractationis, natura au-
tem postulat, ut principaliora prius constituantur, deinde addantur mi-
nus principalia. Accedit ad hoc, quod memoria hac ratione iuvetur, si 
solam thematis tractationem sine ipsis partibus minus principalibus at-
tente mediteris et hac firmiter in memoria impressa, postea demum 
te conferas ad partes externas, ne memoria obruatur et oneretur ini-
tio (SR, s. 124). 

Inwencja jest bowiem częścią ważniejszą i bardziej istotną, podobną sa-
memu domowi, wstęp zaś jest jakby przyozdobieniem inwencji, natu-
ra zaś wymaga, aby rzeczy ważniejsze były tworzone wcześniej, a po-
tem aby dodawano te mniej ważniejsze. Należy do tego i to, że pamięć 
otrzymuje w  ten sposób wsparcie, jeśli będziesz uważnie rozważał 
samo ujęcie tematu bez jego mniej ważnych części, to zostanie ono sil-
niej odciśnięte w pamięci, a potem przystąpisz do części zewnętrznych, 
aby na samym początku nie przytłaczać i obciążać pamięci.

Umieszczenie wstępu po stronie oratorskiego ornamentu pozosta-
je naturalną konsekwencją uznania go za część drugorzędną mowy. 
Oprócz inwencji, z którą dyspozycja jest od samego początku ściśle 
zrośnięta, współpracuje ona z retoryczną mnemoniką, czyli sztuką 
zapamiętywania49. Jeśli mówca rozpocznie bowiem proces tworze-

49 „Hoc consilium do ita, ut interim non sit scelus futurum, si quis primo exor-
dium conficiat, nam rhetorum praecepta multa talia sunt, ut praetorum dicta 
haberi non debeant. Memoriam tantum, ut dixi, respeximus in quam quae pri-
mo impetu imprimuntur velut prima sigilla in cera expressius et firmius adhae-
rescunt, unde accidit plerisque, ut quia exordia primo meditati sunt, ea quidem 
impresserint memoriae feliciter, tractationem autem ipsam cogantur penitus  
e charta legere, quod sane puerile videatur et praeposterum, nam digniori par-
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nia wystąpienia od argumentacji, to odciśnie się ona wystarczająco 
wyraźnie na woskowych tabliczkach pamięci (powrócimy jeszcze do 
tej metafory przy okazji wykładu mnemoniki) i będzie znacznie dłu-
żej przechowywana w jej skarbcu. Z tego powodu nie tylko natura, 
ale i sztuka retoryczna (mnemotechnika) domaga się skoncentrowa-
nia całej uwagi oratora na dowodzeniu, które – jak wprost powiada 
gdański humanista – jest ważniejsze od wstępu.

Keckermann dzieli części akcydentalne mowy w zależności od 
miejsca, jakie zajmują względem dowodzenia (wcześniejsze–póź-
niejsze)50. Do tych pierwszych zalicza wstęp (exordium), rozumia-
ny jako początek mowy, mający na celu przygotowanie słuchaczy 
na następującą tuż po nim argumentację, a  także przedłożenie te-
matu. Jak na retoryczny ornament przystało, orator powinien doło-
żyć wszelkich starań, aby był on najpiękniejszy, wartość estetyczną 
wstępu Keckermann uzależnia zaś od pięknej inwencji51, polegającej 
na wynajdywaniu i umieszczaniu na początku mowy argumentów 
budzących podziw u odbiorców z powodu ich znaczeniowej i arty-
stycznej wartości, wykraczających poza utarte i konwencjonalne for-
muły językowe. Wprowadzenie do argumentacji nie powinno być 
nazbyt rozwlekłe (długie przetrzymywanie słuchacza w przedsion-
ku prowadzi do jego szybkiego znużenia), aby nie zaburzyć symetrii 

ti potius debebatur iste honor, ut ex memoria recitetur. Est autem tractatio di-
gnior exordio” (SR, s. 124).

50 „Pars externa est vel antecedens, vel consequens. Antecedens est, quae tractatio-
nem praecedit. Estque vel exordium, vel propositio. Exordium est principium 
orationis, quo utimur ad praeparandos auditores. Graecis dicitur προοίμιον, 
quasi dicas praecentus, sicut enim musici antequam serio incipiant canere, prae- 
mittunt sonos quosdam praeparatorios, quibus se et alios excitent, ita quo-
que oratores, ut se et alios praeparent ad orationem, praemittunt exordia”  
(SR, s. 124). Por. T. Bieńkowski, „Prooemium”. Antyczna teoria wstępu do mowy, 
„Meander” 1965, t. 20, z. 1, s. 12–34.  

51 „Multorum omnino positum est in exordiis, itaque danda est opera, ut exordia 
sint quam pulcherrima. Erunt autem pulchra, si inventio sit pulchra, id est si ar-
gumentum alioquod non ita tritum, sed admiratione dignum in exordio pona-
tur. […] Verum si sequamur consilium ante datum, ut nempe primo tractatio-
nem absolvamus et postea ex media tractatione aliquod pulchrum argumentum 
usurpemus pro exordio, non potest ita esse difficilis exordii inventio et structu-
ra” (SR, s. 125). 
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mowy (w sytuacji, gdy wstęp okazuje się dłuższy od głównej części 
mowy), ani przesadnie okazałe i wyszukane (zaleca się posługiwanie 
zwykłymi słowami i wyrażeniami, częściej sentencjami niż nadmier-
nie wytwornymi figurami retorycznymi, nasuwającymi podejrzenie 
o sztuczność i afektację)52. 

Wstęp powinien być umiarkowany, nie zaś nadęty i napuszony53, 
poruszając łagodne uczucia i  naśladując także pod tym względem 
naturę, która nie trwoni swych dóbr od razu, lecz stopniowo i po ko-
lei wszystkim ich udziela. Należy uważać, aby nie był za bardzo odda-
lony od tematu wystąpienia, ale aby został opracowany z pewną po-
mysłowością54, w zgodzie z naturą omawianego problemu albo, jak 
powiadają retorzy, na podstawie „wnętrzności sprawy”. W słynnym 
początku Sztuki poetyckiej Horacego Keckermann dostrzega krytykę 

52 „Exordia non debent esse prolixa, tum quia molestum est auditori in vestibulo 
diu detineri, tum etiam quia turbatur symmetria orationis. Exordia non debent 
esse nimis affectata et apparata atque idcirco in exordiis usurpanda sunt verba 
et phrases consuetae et abstinendum est tam a verbis, quam a gestibus insolen-
tioribus, ne nimiam prodant oratoris diligentiam magisque sit instructa senten-
tiis, quam floribus verborum. Rhetores dicunt exordia non debere esse nimis 
apparata, quia auditores sibi quodammodo cavent a talibus exordiis et putant 
sibi insidias strui et orator quoque ipse sit odiosus auditoribus, secundum illud 
Quintiliani »Omne affectatum odiosum« [Inst. orat. I.6.40]” (SR, s. 125). 

53 „Exordia sint modesta, non vero inflata et turgida atque adeo contineant affec-
tus leniores. Nimirum, quia orator nondum est receptus et videtur nondum ha-
bere attentionem, ideo libertas nimia in exordiis imputabitur pro impudentia, 
sicut Hermogenes docet libro 1 De partitionibus prooemiorum. […] Deinde do-
cet exemplo naturae, quae repente se totam profundit, sed paulatim et successi-
ve progreditur” (SR, s. 126). 

54 „Exordia non debent esse nimis remota et nimis longe petita, sed continere 
inventionem quandam vel ex natura thematis, sive ut rhetores loquuntur ex 
mediis visceribus causae, vel alioquin talem, quae non longe absit a proposito 
themate. Horatius exordia nimis remota et non accommodata ad propositum 
comparat cum pictura, in qua humano capiti cervix vitulina est addita aut in 
qua pictor caput caninum apponit formosae alicui virgini” (SR, s. 126). W tłu-
maczeniu Andrzeja Lama fragment ten brzmi następująco: „Z  ludzką głową 
kark koński gdyby zechciał malarz / połączyć, rozmaitym pierzem okryć człon-
ki / skądkolwiek pozbierane, a pięknej od góry / kobiecie przydać w dolnej czę-
ści szpetną rybę, / czy moglibyście śmiech powstrzymać, przyjaciele?”, Horacy, 
Dzieła wszystkie, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył A. Lam, Warszawa 
1996, s. 239. 
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wstępu oderwanego całkowicie od tematu, który jego zdaniem We-
nuzyjczyk zestawia z obrazami przedstawiającymi ludzką głowę osa-
dzoną na cielęcym karku albo piękną kobietę z psią głową (co cie-
kawe, Horacy pisze o ludzkiej głowie złączonej z karkiem końskim 
i o kobiecie mającej „w dolnej części szpetną rybę”, Ars poet. 1–5). Je-
śliby nawet pominąć te dwie drobne nieścisłości w nader swobod-
nej parafrazie cytatu z Horacego (humanista z Gdańska eksponuje 
w obu przypadkach głowę, metaforyczny odpowiednik wstępu), ma-
jące zapewne jeszcze bardziej wyostrzyć absurdalność przywołanych 
przez poetę przykładów, to trzeba zaznaczyć, że Keckermann doko-
nuje interesującej reinterpretacji omawianego fragmentu, adaptując 
go jako materiał ilustracyjny dla przepisów dyspozycji związanych 
z  tworzeniem wstępu. Głównym przedmiotem krytyki Horacego 
jest niewłaściwie pojęta imitacja zrywająca wszelkie więzi z  szero-
ko rozumianym prawdopodobieństwem (poeci i malarze dysponują 
tą samą władzą kreacji w powoływaniu do istnienia fikcyjnych świa-
tów), ostentacyjnie nierealistyczna i  dająca fałszywe wyobrażenie 
o rzeczywistości, a przez to zasługująca jedynie na wyśmianie. W in-
terpretacji Gdańszczanina kwestia ta schodzi na plan dalszy, ustępu-
jąc miejsca problematyce dyspozycji poetyckiej, w której kładzie się 
nacisk na konieczność uzgodnienia ze sobą wszystkich części tekstu, 
aby nie doprowadzić do powstania tworów monstrualnych55.  

55 Oba wątki interpretacyjne (dyspozycyjny i imitacyjny) pojawiają się w traktacie 
Francesca Robortella Paraphrasis in libellum Horatii, qui vulgo „De arte poeti-
ca” inscribitur (Florencja 1548). W tym komentarzu-parafrazie włoski humani-
sta odczytuje zdeformowane postaci na obrazach z początku poematu Horace-
go jako ostrzeżenie przed nazbyt swobodnym potraktowaniem reguł dyspozycji 
poetyckiej („hoc enim in primis in poemate requiritur, ut omnia sibi conve-
nientia sit et singulae partes cognatione veluti quadam inter se coniungantur”), 
a także przed inwencją wykraczającą poza „proste naśladowanie natury” („fie-
ri enim non potest, ut quispiam satis probet aut rectam naturae imitationem 
agnoscat in ea pictura, in qua simul commisceantur, quae diversi sunt generis, 
diversisque aluntur cibis et diverso generantur modo, utpote serpentes et aqui-
lae, tigres et agni, leones et cervi et quae eiusmodi sunt”), Franciscus Robortel-
lus Utinensis, Paraphrasis in libellum Horatii, qui vulgo „De arte poetica” inscri-
bitur, Basileae MDLV, s. 1.
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W konstruowaniu wstępów trzeba unikać korzystania z wyra-
żeń zwykłych i powszechnych, które bez większych przeszkód moż-
na przystosować do niemal każdego tematu mowy56. Keckermann 
przestrzega przed nazbyt niewolniczym naśladowaniem i  bezkry-
tycznym powielaniem, zwłaszcza wśród studentów wymowy, topi-
ki wstępu stosowanej przez Cycerona, który rozwijał na ogół w tym 
miejscu topos z  odwołania do dostojeństwa audytorium, topos ze 
skromności i lęku mówiącego z powodu wielkiej niechęci słuchaczy 
oraz topos z autodeprecjacji i  samouniżenia mówcy, chętnie przy-
znającego się, i to po wielokroć, do swych licznych niedoskonałości 
z brakiem wprawy w sztuce przemawiania na czele. Poziom afekta-
cji topiki egzordialnej można zmierzyć na skali amplifikacji wyrasta-
jącej z zestawienia ze sobą rzeczy nieporównywalnych – im większe 
bowiem uniżenie mówcy, tym większe dowartościowanie i uznanie 
dla audytorium, przed którym niegodny łaski wysłuchania orator 
ośmiela się otworzyć swe usta. 

Celem dobrze opracowanego wstępu jest pozyskanie życzliwo-
ści, zainteresowania i  uwagi słuchaczy57. Zamiast uciekania się do 
pochlebstw i wyszukanego słownictwa Keckermann proponuje, aby 

56 „Exordia non debent esse nimis vulgaria et communia, id est talia, quae omni-
bus thematibus et causis possint accommodari. In hunc canonem valde fre-
quenter peccatur in scholis, ubi semper eadem fere exordia ad imitationem 
exordiarum Ciceronis vel a loci magnificentia, vel a tenuitate et timore dicen-
tis magno audientium taedio et dicentis contem[p]tu usurpantur, ut est diutur-
ni silentii: »Si quid est in me ingenii«. »Quamquam mihi sit vester conspectus 
iucundissimus« et caetera. Rhetores nonnulli dicunt vitiosa sunt exordia nimis 
communia et vulgaria, quibus aeque possit uti adversarius ac nos, sicut etiam 
illa quibus non efficitur id, cuius gratia exordiorum praecepta traduntur, id est, 
quibus auditores non redduntur dociles, benevoli et attenti, sed contra: taedio-
si, malevoli et indociles” (SR, s. 126–127). 

57 „Triplex est scopus exordiorum, nempe ut auditores reddantur dociles, benevoli 
et attenti. Sed qui attentum et docilem auditorem facit, is facile benevolum ha-
biturus est. Itaque non suaserim magnopere, ut sollicitis blandimentis captetur 
benevolentia, neque disertis verbis vel benevolentiam vel attentionem petas, ut 
plerique hodie cum taedio faciunt, sed ut pulchrum aliquod et egregium argu-
mentum statim ab initio afferas, quod si feceris, longe magis docilem, attentum 
et benevolum auditorem reddideris, quam si expresse dicas de benevolentia aut 
attentionem peteres” (SR, s. 127). Por. R. E. Curtius, Literatura europejska i ła-
cińskie średniowiecze, przeł. i oprac. A. Borowski, Kraków 2005, s. 86–114. 
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rozpocząć mowę od jakiegoś pięknego i  znakomitego argumentu, 
który zjedna mówiącemu przychylność audytorium. Należy unikać 
przy tym formuł zawierających wyrażone dosłownie, ujawnione w ję-
zyku i nazwane z imienia, prośby o życzliwość i uwagę słuchaczy: 

Ita est hominum natura, ut citius aliquid dent non rogati, rogati autem 
cunctentur, vel etiam plane denegent. Idcirco penitus videntur mihi 
contra scopum exordiorum facere, qui humiliter attentionem et bene-
volentiam petunt. Et peccat etiam id contra expressum artis praecep-
tum, quo orator iubetur artificium occultare et non dicere se id agere, 
quod agit. Itaque non tu pete attentionem, sed affer rem aliquam egre-
giam in exordio, quae cogat auditorem vel invitum attendere, quaeque 
eum rapiat in admirationem et cor eius trahat ad sequentia cum desi-
derio audienda (SR, s. 127).

Taka jest natura ludzi, że szybciej dają coś nieproszeni, proszeni zaś 
zwlekają, a nawet jawnie odmawiają. Z tego powodu wydaje mi się, że 
zupełnie wbrew celowi tworzą wstępy ci, którzy uniżenie proszą o uwa-
gę i życzliwość. A jest to również błędem przeciwko wyrażonemu prze-
pisowi sztuki, który nakazuje mówcy, aby ukrywał swą sztukę i nie mó-
wił, że będzie robił to, co robi. Dlatego nie proś o uwagę, lecz przywołaj 
jakąś znakomitą rzecz we wstępie, która zmusi słuchacza, nawet nie-
chętnego, do uważania, i która wprawi go w podziw, a jego serce pociąg- 
nie do słuchania z chęcią kolejnych rzeczy. 

W  suplikacjach tego rodzaju Keckermann dostrzega przejaw sła-
bości mówcy (brak pomysłu na interesujące opracowanie wstępu), 
a  także wykroczenie przeciwko istotnej dla retoryki regule, doma-
gającej się od niego ukrycia przed słuchaczami wszelkich artystycz-
nych zabiegów. Ta umiejętność zacierania śladów aktywnego dzia-
łania sztuki wpisuje się w postulowaną przez teoretyków wymowy 
symulację, zmierzającą do nadania mowie pozorów spontaniczno-
ści i naturalności. Każda formuła o charakterze jawnie metateksto-
wym, komentująca poszczególne działania mówcy w obrębie tekstu, 
którego jest architektem i gospodarzem, wydobywa na powierzch-
nię mowy to, co powinno zostać zręcznie pod nią ukryte, aby całe 
wystąpienie sprawiało wrażenie znajdowania się poza zasięgiem ja-
kichkolwiek regulacji retoryki. Po raz kolejny Keckermann daje się 
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poznać jako rzecznik poglądu o pierwszeństwie argumentu przed ję-
zykowym ornamentem. Powołując się na ludzką naturę w poszuki-
waniu antropologicznego umocowania dla wykładanych reguł dys-
pozycji retorycznej, humanista wskazuje na jej przewrotność (nie 
ma więc o niej dobrego zdania), którą mówca może – a nawet powi-
nien – zręcznie wyzyskać dla osiągnięcia celu perswazji. Temu, kto 
prosi i nazbyt usilnie zabiega o życzliwość słuchaczy, nie będzie bo-
wiem ona dana albo otrzyma ją z opóźnieniem, co negatywnie odbi-
je się na dalszych częściach mowy. Stąd następująca propozycja Kec-
kermanna – zamiast wątpliwych i  mało skutecznych próśb należy 
umieścić we wstępie jakiś znaczący argument (podkreślony odpo-
wiednio dobraną sentencją), który swą wyjątkowością i  doniosło-
ścią poruszanego problemu pozyska przychylność nawet niechętnie 
usposobionych wobec mówcy słuchaczy. 

Z uwagi na strukturę wprowadzenia do mowy Keckermann wy-
różnia wstęp ciągły (successivum)58, rozwijający się stopniowo aż 
do przedłożenia sprawy, oraz urwany (abruptum)59, w którym ora-
tor szybko przechodzi do sprecyzowania tematu wystąpienia i  ar-
gumentacji (odnajdziemy go w mowach postaci u Liwiusza, a tak-

58 „Porro exordium est vel successivum, vel abruptum. Successivum exordium vo-
catur, cum successive et paulatim ad propositionem devenitur. […] Estque vel 
rectum vel obliquum. Rectum exordium est, quando recta ad rem ipsam audi-
torem deducimus sine magnis blandimentis. […] Obliquum exordium est, cum 
quibusdam argumentis aliunde, quam ex ipsa causa seu themate petitis audi-
torem conamur demulcere eique nos insinuare, unde insinuatio dicitur” (SR,  
s. 128–129). 

59 „Abruptum exordium est, cum sine tractationis cuiusdam successione subito 
properamus ad propositionem, quod sit, quando vehementiores affectus mo-
vere cupimus. Saepe exordia ducuntur a  prolepsi, sive occupatione, ut sen-
tio non defuturos et caetera. Talia exempla etsi ad abrupta exempla referantur 
a  nonnullis, tamen ad successive commodius referuntur. Caeterum abrupto-
rum exordiorum exempla egregia sunt in orationibus Livii et aliorum histo-
ricorum. Horatius singularis artifex est horum exordiorum in odiis suis” (SR, 
s. 130–131). Ciekawe, że analizując strukturę wstępów, Keckermann stawia na 
jednej płaszczyźnie mowę wiązaną i swobodną, poezję i prozę, przemówienia 
z dzieła Liwiusza z odami Horacego, jak gdyby nie zachodziły między nimi żadne 
inne różnice strukturalno-formalne. Oznacza to, że retoryka stanowiła uniwer-
salny wzorzec wypowiedzi, a teksty poetyckie należało czytać i analizować reto-
rycznie. 
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że w niektórych odach Horacego, uznanego przez Gdańszczanina za 
mistrza tego typu wstępów). Pierwszy z wymienionych rodzajów eg-
zordium podlega dalszym dychotomicznym podziałom i uszczegó-
łowieniom. Może być on zgodnie z sugestią Kwintyliana (Inst. orat. 
IV.1.42) bezpośredni (rectum), gdy prowadzimy słuchacza prosto 
do argumentacji bez korzystania z rozbudowanej topiki egzordial-
nej, albo pośredni (obliquum)60, gdy zmierzając do tego samego celu, 
wybieramy drogę okrężną i włączamy do wstępu argumenty czerpa-
ne spoza sprawy, aby w ten sposób łatwiej wkraść się w łaski audy-
torium. Insynuacja61 w retorycznym rozumieniu to najwyraźniejsza 
postać sztuki kontrolowanego tworzenia pozorów, umożliwiająca 
oratorowi w  miarę swobodne przemawianie w  niezwykle trudnej 
sytuacji, w której musi zmierzyć się on zarówno z zawiłą i kontro-
wersyjną sprawą, jak i nieżyczliwym czy nawet wrogim mu słucha-
czem (przykładem są tu insynuacje Odyseusza pod adresem Ajaksa). 
Te dwie niesprzyjające okoliczności upoważniają go do arbitralnego 
doboru argumentów i środków językowych w celu uzyskania man-
datu do dalszego mówienia. 

Wstęp może być wreszcie wszczepiony (wewnętrzny) albo przy-
czepiony (zewnętrzny) w  zależności od stopnia integracji tworzą-

60 „Summa praeceptorum eius [Quintiliani] haec est, quod nempe exordio recto 
utendum sit cum thema, sive causa per se est praeclara et honesta et quando au-
ditor vel nobis, vel causae favet. Insinuatione autem esse utendum, quando vel 
causa non usque adeo est praeclara, vel etiam auditoris animus ante est occupa-
tus aliquo praeiudicio, vel etiam cum alioquin ad audiendum non est satis exci-
tatus. Alii dicunt exordio recto utendum esse, quando aperte auditorem atten-
tum, benevolum atque docilem possumus reddere. Insinuationem vero aiunt 
esse, quando quidem haec eadem praestamus, hoc est attentos, bevevolos et 
dociles auditores facimus, sed occulte aut cum lacrimis. Nam ab iratis, si per-
spicue pax et benevolentia petatur, non modo ea non invenitur, sed augetur et 
inflammatur odium. Exemplum egregium est insinuationis Ulissis contra Aia-
cem” (SR, s. 129). 

61 E. W. Bower, “Ephodos” and “Insinuatio” in Greek and Roman Rhetoric, „Clas-
sical Quarterly” 1958, Vol. 8, s. 224–230; “Progymnasmata”. Greek Textbooks of 
Prose Composition and Rhetoric, transl. with introductions and notes G. A. Ken-
nedy, Leiden 2003, s. 121–122. 
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cych go elementów z  tematem wystąpienia62. W  pierwszym przy-
padku ulega on właściwie redukcji, a  w  jego miejsce pojawia się 
argument związany ściśle z argumentacją, który oprócz podstawo-
wej funkcji dowodowo-ekplikacyjnej odgrywa również rolę wpro-
wadzenia do całej mowy. We wstępie określonym jako zewnętrzny 
argument, jaki się w nim pojawia, pochodzi całkowicie spoza tema-
tu i  może być czerpany z  okoliczności przemawiania (czas, miej-
sce, osoba mówiącego, słuchacza), z połączenia omawianej kwestii 
z określonymi predykatami, z pochwały poruszanego zagadnienia, 
z  wytwornej sentencji czy chrei znanego autora (wypowiedzi albo 
anegdoty związanej z  jego życiem). Tak skonstruowany wstęp po-
zostaje stosunkowo luźno połączony z  następującym tuż po nim 
omówieniem tematu, zachowując dzięki temu względną autonomię. 
Zgodnie z ustanowionym na samym początku wykładu reguł dys-
pozycji porządkiem części mowy (najpierw te istotne części, później 
zaś akcydentalne) należy on w całości do tego, co wobec argumenta-
cji zewnętrzne i do pewnego stopnia różne i odmienne.

Bezpośrednio po wstępie następuje przedłożenie tematu, gdy 
krótko wyjaśniamy, o czym i w jakiej kolejności będziemy mówić63. 

62 „Porro successivum exordium est vel insitum, vel ascititium, sive est vel inter-
num, vel externum. Insitum, sive internum exordium, quod et speciale dici po-
test, est quando in exordio ponitur argumentum aliquod pertinens ad naturam 
ipsius thematis, nempe argumentum explicatorium, si sit thema simplex, vel 
probatorium, si sit thema coniunctum. Exordium internum, sive insitum voco, 
quando ex ipsa thematis tractatione argumentum aliquod pulchrum loco exor-
dii ponimus. Exordium ascititium, sive externum est, cum argumentum duci-
mus non ex ipsa tractatione, sed vel a persona nostra et auditorum, vel a tem-
pore, vel a loco, vel a connexione propositi thematis cum praecedentibus, vel 
a  laudatione nostri thematis, vel etiam ab eleganti aliqua sententia, sive chria 
alicuius autoris. […] Sed moneo studiosos eloquentiae, ne se adstringant his 
exordiorum partibus, utpote quae in abrupto exordio locum non habent et quae 
etiam rarius usurpantur in exordiis successivis. Nam duplicia sunt exordia, quae- 
dam explicativa, quaedam probativa, quare etsi maxime in probativis exordiis 
locum ista membra invenirent, tamen ad explicativa exordia neutiquam refer-
ri possunt” (SR, s. 129–130). 

63 „Tantum de exordio, sequitur propositio, quando nempe ponimus id, de quo 
tractaturi sumus. […] Propositio non est pars tractationis, interim tamen nec 
ad exordium ita proprie refertur. Rhetores dicunt triplicem esse scopum in 
exordio, ut ante audivimus, nempe benevolentiam, attentionem et docilitatem. 
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Zachowuje ono zdaniem Keckermanna status odrębnej części mowy, 
nie należąc przeważnie do wprowadzenia ani do wyliczenia argu-
mentów dowodzących i wyjaśnianych, ani tym bardziej do narracji. 
Spośród trzech rzeczy, jakie mówca powinien pozyskać u słuchacza 
(powtórzonych przez Keckermanna za Cyceronem, De inv. I.20), na 
pierwszym miejscu znajduje się życzliwość, przechodząca samoist-
nie w uwagę. Jako ostatnie pojawia się nauczanie, biorące się – jak 
utrzymuje Keckermann – z porządku przedstawionej rzeczy i dlate-
go łączące się niemal naturalnie z przedłożeniem sprawy. Sformuło-
wanie tematu, składające się najwyżej z dwóch lub trzech części, po-
winno wyraźnie różnić się od tego sformułowania, z jakim mamy do 
czynienia w dyskursie logicznym64, aby stanowiło w miarę czytelną 
sygnaturę sztuki wymowy, opowiadającej się po stronie wszelkiego 
rodzaju odstępstw i odchyleń od porządku uznawanego za naturalny 
(przykładowo, gdy wyliczamy główne części sprawy za pomocą an-
tytez, czyli mówimy o tym, o czym z całą pewnością w dalszej czę-
ści naszego wystąpienia nie będziemy mówić). Przedłożenie słucha-
czom tematu mowy65, uzależnione od jego rodzaju (prosty–złożony), 
może być jawne (zapowiadamy prosto i jasno, o czym będziemy mó-

Et ex his tribus primum ac principale dicunt esse benevolentiam, quam deinde 
sua sponte sequitur attentio. Docilitatem ideo poni ultimo loco, quia fere cum 
propositione cohaeret. Docilitas enim est ex rei ostenso ordine. Nonnulli rheto-
res sub narratione propositionem comprehendunt, sed male. Quia narratio iam 
est pars tractationis” (SR, s. 131). 

64 „Propositio oratoria debet discrepare a dialectica propositione. Ita rhetores do-
cent propositionem oratoriam a dialectica discriminari, ut per distinctionem 
temporis, capitum negotii antitheses enumerentur. In capitibus autem negotio-
rum ordo naturae, quantum fieri potest, maxime est sequendus. Sed istud prae- 
ceptum nec generale est, nec ad omnes materias aptum. Propositio paucissi-
mis partibus constare debet et non habere ultra duas vel tres, ut nempe tanto 
planior et maiori ordinis ac perspicuitatis lumine auditorem alliciat ad audien-
dum” (SR, s. 131). 

65 „Porro, propositio est vel nuda, sive manifesta, vel occultata. Nuda propositio 
est, cum proponimus manifeste et simplciter id, de quo peroraturi sumus. Oc-
culata est, cum vel adhibemus κρύψιν defectus, aut redundantiae, aut inversio-
nis, aut etiam sine ulla propositione in ipsam tractationem velut irruimus, ut 
sit in laudationibus, adhortationibus, indignationibus, obiurgationibus itemque 
mandatoriis et senatoriis orationibus plerisque. Est et propositio alia de simplici 
themate, alia de coniuncto. Propositio de simplici themate est, quando simplex 
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wić) albo ukryte, wtedy, gdy ulega ono powiększeniu, odwróceniu, 
ograniczeniu bądź redukcji, jak się to często zdarza między innymi 
w pochwałach i zachętach. 

Na koniec wykładu dyspozycji retorycznej, zgodnie z odwiecz-
nym porządkiem natury, pulsującym nieprzerwanie rytmem po-
wstawania i  ginięcia (opisywanym z  dużą przenikliwością przez 
Arystotelesa), trzeba powiedzieć przynajmniej kilka słów o wieńczą-
cym mowę zakończeniu, konsekwencji argumentacji, a  więc tego, 
co bezpośrednio po niej następuje, ostrzu – jak obrazowo powia-
da Keckermann – przekłuwającym duszę słuchacza, aby zadać jego 
nieprzekonanemu do końca umysłowi i niezdecydowanej woli osta-
teczny cios66. Zupełnie inaczej niż we wstępie, w którym wzbudza-
my uczucia łagodne i spokojne, oznaczające obowiązek, skromność 
i równość, w epilogu naszego wystąpienia poruszamy uczucia nieco 
gwałtowniejsze i dlatego retorzy uczą, że wprowadzenia są umiarko-
wane (etyczne), zakończenia zaś patetyczne. Na podstawie perora-
cji, ostatniej i w dodatku drugorzędnej (akcydentalnej) części mowy, 
która najgłębiej zapada w pamięć, słuchacze wyrabiają sobie zdanie 
o całej wypowiedzi mówcy i jego talencie oratorskim. Dlatego w za-
kończeniu (analogicznie do wstępu) powinien pojawić się argument 
o wyjątkowej piękności: 

Plus situm est in peroratione, quam in exordio. Idcirco magnam dili-
gentiam adhibebit orator, ut aliquod singulariter pulchrum et efficax 
atque nervosum et affectuosum reservet argumentum, quod in tracta-
tione non usurpaverit, in perorationem tamquam quod pro extremo in 
auditorum animo velit relinquere et ex quo debeat tota oratio aestima-
ri (SR, s. 132). 

thema tractandum proponimus. Propositio de coniuncto themate est, quando 
coniunctum thema tractandum proponimus” (SR, s. 132). 

66 „Sic de parte externa orationis antecedenti. Restat pars externa orationem con-
sequens, quae vocatur peroratio, qua nempe orationem concludimus. […] Pe-
roratio additur orationi, ut consulatur memoriae auditorum et ut praecipui 
orationis aculei auditoris animo infigantur. In exordiis usurpantur affectus le-
niores, qui habent significationem officii, modestiae, aequitatis. At vero in pe-
roratione, seu epilogo dominantur affectus vehementiores, ideo dicunt rhetores 
exordia esse ἠθικὰ perorationes autem patheticas” (SR, s. 132). 
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O wiele więcej zależy od zakończenia niż od wstępu. I dlatego mówca 
będzie przykładał wielką troskę, aby zachować jakiś wyjątkowo pięk-
ny i skuteczny, a także silny i pobudzający argument, którego nie użył 
w argumentacji, na zakończenie, jak gdyby chciał pozostawić na ko-
niec w duszach słuchaczy coś, na podstawie czego trzeba będzie sądzić 
o całej mowie.

Na podstawie zakończenia poznaje się mówcę67. Taki jest bowiem 
sąd o całości, jaka część ostatnia. Niewłaściwie skonstruowany epi-
log może zniweczyć cały trud oratora włożony w  przygotowanie 
wcześniejszych części oracji, zwłaszcza w opracowanie argumenta-
cji. Keckermann zaleca więc, aby peroracja była krótka, energiczna 
i ożywiona, wzmocniona i natężona zarówno pod względem argu-
mentów, jak i głosu, aby kojarzyła się z odniesionym właśnie zwy-
cięstwem. 

Zakończenie składa się zasadniczo z dwóch części, a mianowi-
cie z wyliczenia (repetycji, rekapitulacji) głównych tez argumentacji 
oraz wzbudzenia konkretnego uczucia68. Pierwsza część pojawia się 
najczęściej w wystąpieniach traktujących o temacie złożonym, wy-
magającym rozbudowanego i złożonego z wielu etapów omówienia, 
i  polega na krótkim przypomnieniu najsilniejszych argumentów. 
Ostatnim akordem peroracji pozostaje poruszenie uczucia69, odpo-

67 „Verissime dictum est, ex peroratione noscitur orator. Omnia enim tunc mala 
sunt, clausula quando mala est. Et talem iudicant auditores totam orationem, 
qualis fuit extrema eius pars. […] Peroratio sit brevis, nervosa, alacris et tam ar-
gumentis, quam voce excitata et intensa, velut iam parta victoria” (SR, s. 133). 

68 „Partes perorationis duae sunt: enumeratio et affectus. Enumeratio, sive repe-
titio et recapitulatio, est cum praecipua et fortissima argumenta breviter repe-
tuntur. […] Enumeratio magis in tractatione thematum coniunctorum, quam 
simplicium locum habet. Et quidem tum, quando nobis congrediendum et di-
gladiandum est cum adversario. Tum enim praecipua argumenta punctim cum 
vehementia repetenda sunt” (SR, s. 133). 

69 „Affectus, sive motio affectuum, est extrema pars orationis, qua vehementiorem 
aliquem affectum, nempe amorem, desiderium, aversationem, indignationem vel 
misericordiam in animo auditoris commovemus. […] Affectus, quem movemus 
in peroratione, debet esse consentaneus et accommodatus isti themati, quod trac-
tavimus, sive simplici sive coniuncto et ex eius natura ultro fluere. Valde autem 
movent vota, sive preces, quae plerisque thematibus accommodari possunt. Ista 
autem motio affectuum debet esse brevis et abrupta” (SR, s. 133–134). 
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wiedniego do rodzaju tematu i  opracowanej argumentacji, zazwy-
czaj miłości, pragnienia, wstrętu, oburzenia i  współczucia. Analo-
gicznie do wstępu, a częściowo także przedłożenia sprawy, również 
epilog może przybierać realizacje tekstowe wyznaczane opozycyjny-
mi kategoriami: ciągły–urwany (w  niektórych wystąpieniach poli-
tycznych dopuszcza się nagłe i na ogół nieoczekiwane dla audyto-
rium zakończenie przemawiania) i jawny–ukryty70. 

Dwie zewnętrzne i  akcydentalne części mowy, wstęp i  zakoń-
czenie, są dziełem sztuki wymowy zatroskanej o właściwe przygo-
towanie słuchaczy na przedstawiane im racje, wyjaśnienia i dowo-
dy. Topika egzordialna zaprowadza porządek pośród rzeczy, których 
osiągnięcie pozwala mówcy na zdobycie mandatu do swobodnego 
przemawiania. Są nimi życzliwość, uwaga i  nauczanie, otwierają-
ce argumentom i słowom oratora łatwy przystęp do intelektu i serc 
słuchaczy. Topika peroracji, oparta na repetycji i afekcie, zatrzymu-
je z kolei wezbrany potok wymowy; pozwala wygasnąć płomienio-
wi perswazji, pozostawiając jednocześnie wyraźny ślad w  pamięci 
słuchacza71. Między pierwszym słowem wstępu, wypowiedzianym 
być może drżącym głosem, aż do ostatniego słowa zakończenia, ob-
wieszczającego triumf pewnego swych racji mówcy, rozpościera się 
dyskursywna przestrzeń aktywności retoryki, podejmującej wciąż 
na nowo rewaloryzację tego, co drugorzędne, zewnętrzne i  usytu-
owane na marginesie prawdziwie istotnej argumentacji.  

70 „Sicut exordium, ita et peroratio alia est successiva et aperta, alia vero abrup-
ta et occultata. Successiva peroratio est, quando manifesta successione enume-
ramus ac monemus atque adeo claudimus orationem. Abrupta peroratio est,  
quando abrupte claudimus” (SR, s. 134). 

71 W traktacie Brevis commentatio nautica (Krótkie rozważania o żegludze, Hanau 
1611) Keckermann powiązał topikę wstępu i zakończenia z omawianym tema-
tem. Dlatego na początku rozwija żagle i „wypływa z przystani wstępnych pojęć 
filozoficznych na pełne morze filozofii”. W zakończeniu natomiast zwija żagle 
swoich rozważań i „wprowadza statek umysłu do portu”, por. „In urbe maritima 
ad quam nondum integri mensis spatio tanta vis navium appulit, animus est de 
re nautica hoc tempore brevissime commentari, dum et ipsi tandem vela ven-
tis dare atque ex praecognitorum philosophicorum statione in ipsum philoso-
phiae altum solvere possimus” (BCN, s. 7), „Nobis nunc libet vela commenta-
tionis nauticae contrahere et ingenii navim in portum deducere” (BCN, s 76). 
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Jedyną sztuką, która może skutecznie zaprowadzić porządek, pozo-
staje dla Keckermanna logika, odpowiedzialna za regulowanie po-
znawczej pracy ludzkiego intelektu. Oddziałuje ona pośrednio na 
dyspozycję retoryczną przez inwencję, która podczas opracowania 
tematu mowy wielokrotnie korzysta z kategorii logicznych. Poszcze-
gólne toposy dialektyczne, przydatne w  trakcie wynajdywania ko-
lejnych argumentów, wyznaczają ich porządek. Na gruncie należą-
cej do sztuki wymowy dyspozycji nieustannie przeplatają się ze sobą 
dwa komplementarne wątki, logiczny, obecny w nauce o uporząd-
kowaniu argumentów i części mowy, oraz estetyczny, uwidaczniają-
cy się w sięgającej po rozliczne figury wysłowienia tranzycji (uprze-
dzenie, antyteza, pytanie retoryczne), czyli umiejętności łączenia 
poszczególnych elementów wystąpienia oratorskiego oraz płyn-
nego przechodzenia z  jednej części mowy do drugiej (na przykład 
ze wstępu do argumentacji albo z  przedłożenia sprawy do narra-
cji). Ciągłe napięcie między tymi dwoma komponentami dyspozy-
cji umożliwia retoryce eksponowanie struktury wypowiedzi dzięki 
językowym ornamentom. Każda forma porządku, jawna czy ukry-
ta, jest nie tyle sposobem konstruowania dyskursu, ile tworem se-
mantycznym wnoszącym dodatkowe znaczenia i  jako taka otwiera 
się na dopełnienie i dookreślenie ze strony amplifikacji i figuratyw-
ności. Aby znaczyć lub współoznaczać, musi zostać oświetlona i wy-
dobyta spośród innych elementów mowy.

W  centrum wykładu przepisów dyspozycji, jakie opracował 
Gdańszczanin, znajduje się opozycja wnętrze–zewnętrze, wskazu-
jąca na najbliższą Keckermannowi tradycję filozoficzną (renesan-
sowy arystotelizm o orientacji logiczno-epistemologicznej) i obar-
czona licznymi presupozycjami metafizycznymi (substancja to istota 
wraz z  zestawem przypadłości) i  implikacjami poznawczymi (to, 
co istotne, a więc ogólne i uniwersalne, powinno stanowić główny 
przedmiot zainteresowania). Antynomia ta daje się przełożyć na re-
lację między mającą dostęp do istoty rzeczy logiką a skoncentrowa-
ną na tym, co akcydentalne i uzależnione od nietrwałego kontekstu 
retoryką. O ile w przypadku argumentacji i powiązanej z nią narra-
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cji, porządkowanej za pomocą toposów i kategorii logicznych, rola 
sztuki wymowy jest bierna, a ona sama wyraźnie zmarginalizowana, 
o tyle podczas pracy nad wstępem i zakończeniem oracji odzysku-
je inicjatywę i uruchamia swe rozmaite narzędzia i strategie dyskur-
sywne, aby najpierw otworzyć, a następnie zamknąć argumentację, 
pozostawiając słuchacza z wrażeniem nieodpartej naturalności prze-
mawiania, wytworzonym dzięki artystycznej symulacji. 

Dyspozycja retoryczna, nawet jeśli przejawia szczególną aktyw-
ność w  trakcie tworzenia akcydentalnych, a  przez to drugorzęd-
nych części mowy, nie ogranicza się do zamkniętego zbioru reguł 
dotyczących wstępu i zakończenia. Nie wyczerpuje jej bogata skąd-
inąd topika egzordium i peroracji (toposy pozyskiwania życzliwo-
ści i  przychylności słuchacza). Zaprowadzając harmonię pośród 
słów i argumentów, wykracza ona poza prosty porządek uznawany 
za naturalny (odstępuje go bez większych przeszkód logice). Moż-
na nawet powiedzieć, że idzie ona o krok dalej i jednoznacznie opo-
wiada się za mnożeniem kolejnych odstępstw od niego. I dlatego na 
prawach licencjonowanego wyjątku pozwala, aby skutek pojawił się 
przed przyczyną, akcydens przed istotą, a retoryka – przynajmniej 
na krótką chwilę – przed logiką. 



rozdział 4
Między literą a figurą  

rerum enim copia verborum copiam gignit. 

Bogactwo treści rodzi bogactwo słów.
Cyceron, De oratore III.36.125

nec mutatur vocabulis vis rerum. 

Słowa nie zmieniają istoty rzeczy. 
Kwintylian, Institutio oratoria IX.1.7 

Wyraźny wzrost zainteresowania retoryką we wczesnonowożyt-
nej Europie pod wpływem ruchu humanistycznego1 znacznie przy-
spieszył proces stopniowej autonomizacji jej poszczególnych dzie-
dzin. Znakomitym przykładem tego zjawiska pozostaje renesansowa 
emancypacja elokucji, uznawanej tradycyjnie za naukę o  figurach 
wysłowienia i  wszelkich możliwych do pomyślenia formach języ-
kowych (ornare verbis)2, w  teoretycznej przestrzeni sztuki wymo-
wy. Od lapidarnych i w dużej mierze ogólnikowych uwag na temat 

1 P. O. Kristeller, Ruch humanistyczny, przeł. G. Błachowicz, w: idem, Humanizm 
i filozofia. Cztery studia, Warszawa 1985. Dla Paula Oskara Kristellera huma-
nizm renesansowy jako określona formacja intelektualna był ściśle powiązany 
z  odrodzeniem zainteresowania i  pogłębionych studiów nad retoryką: „Chcę 
jednak podkreślić, że humanizm renesansowy powinien być rozumiany jako 
charakterystyczna forma tego, co można nazwać tradycją retoryczną w kultu-
rze zachodniej” (ibidem, s. 21).  

2   Por. M. Elsky, Authorizing Words: Speech, Writing, and Print in the English Renais- 
sance, New York 1989; J. H. Anderson, Words that Matter: Linguistic Perception 
in Renaissance English, Stanford 1996, s. 7–42; Renaissance Figures of Speech, 
eds. S. Adamson, G. Alexander, K. Ettenhuber, Cambridge 2007; L. D. Green, 
“Grammatica movet”: Renaissance Grammar Books and “elocutio”, w: “Rhetori-
ca movet”. Studies in Historical and Modern Rhetoric in Honour of Heinrich F. 
Plett, eds. P. L. Oesterreich, T. O. Sloane, Leiden 1999, s. 73–115, a także R. Green, 
Five Words: Critical Semantics in the Age of Shakespeare and Cervantes, Chicago 
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wybranych figur słów i myśli, kreślonych ręką Arystotelesa na kar-
tach Retoryki; od prób stworzenia znacznie bardziej uporządkowa-
nych objaśnień i klasyfikacji ornamentów językowych, jakie podjęli 
rzymscy teoretycy wymowy z Cyceronem, Publiuszem Rutiliuszem 
Lupusem3 i  Kwintylianem na czele; od skrótowych wykazów colo-
res rhetorici stosowanych z  powodzeniem w  dydaktyce szkolnej 
w czasach średniowiecza (Onulf ze Spiry)4 aż po renesansowe trak-
taty retoryczne poświęcone wyłącznie figuratywności, jak na przy-
kład O dwojakim zasobie słów i  rzeczy (De duplici copia verborum 
ac rerum) Erazma z Rotterdamu czy Tablice przedstawiające figury 
i  tropy (Tabulae de schematibus et tropis) Piotra Mosellanusa – tak 
oto w dużym skrócie i uproszczeniu przedstawia się wielowiekowa 
historia elokucji. Na każdym z wymienionych powyżej etapów za-
chowuje ona właściwą sobie dynamikę zmian i przeobrażeń. Cha-
rakterystyczny dla starożytnych autorów normatywizm w  dziedzi-
nie elokucji (a także całej retoryki), przejawiający się w dążeniu do 

2013, s. 41–73. Por. J. Knape, elocutio, hasło w: Historisches Wörterbuch der Rhe-
torik, Bd. 2, Hrsg. G. Ueding, kol. 1022–1083. 

3 Publiusz Rutiliusz Lupus był rzymskim retorem, który żył w czasach Tyberiu-
sza. Napisał traktat o  formach wysłowienia, wzorowany na podobnym dziele 
Gorgiasza z Aten (nauczyciela syna Cycerona, Marka Tulliusza), pod tytułem 
O figurach myśli i  słów (De figuris sententiarum et elocutionis), dobrze znany 
Kwintylianowi (Inst. orat. IX.2.101–105). Ten podręcznik ukazywał się wielo-
krotnie w XVI wieku wraz z dwoma traktatami o identycznym tytule, których 
autorami byli Aquila Romanus i Iulius Rufinianus. 

4 O wpływie elokucji retorycznej na średniowieczną poetykę „trudnej ozdobno-
ści” por. T. Michałowska, Literatura polskiego średniowiecza wobec poetyki euro-
pejskiej („ornatus difficilis”), Warszawa 2008, s. 46–65. Wspominając o retory-
ce w okresie średniowiecza, warto przypomnieć o dwóch krótkich (aczkolwiek 
bardzo interesujących z  punktu widzenia badań nad figuratywnością) roz-
prawach z zakresu elokucji, które powstały w tym czasie: św. Beda Czcigodny  
(Venerabilis, 672/673–735), De schematibus, sive tropis libellum, hoc est de figu-
ris modisque locutionum, quibus Scriptura Sacra contexta est (tropy i figury reto-
ryczne ilustrowane licznymi przykładami z Pisma świętego), magister Onulf ze 
Spiry (Onulfus Spirensis), nauczyciel gramatyki i retoryki w szkole katedralnej 
w Spirze, Colores rhetorici (ok. 1050), upowszechnienie metafory „barw reto-
rycznych” w mówieniu o ozdobach językowych i stylistycznych. Por. J. C. Linde, 
Die “Rhetorici colores” des Magisters Onulf von Speyer, „Mittellateinishes Jahr-
buch” 2005, Nr. 40, s. 333–381. 
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pojęciowego zapanowania nad niepodatną na zamykanie w sztyw-
no określonych schematach materią języka, osłabł i ustąpił w wie-
kach średnich miejsca dydaktycznemu pragmatyzmowi, ujawniają-
cemu się w tworzeniu przystępnych, a co za tym idzie odpowiednio 
uproszczonych, spisów i katalogów figur wysłowienia z myślą o na-
uczaniu w szkołach podstaw retoryki. 

Wczesnonowożytna elokucja stanowi tylko do pewnego stopnia 
kontynuację tych dwóch przeplatających się ze sobą w wielu miej-
scach tendencji, podobnie jak dzieje się to w przypadku renesanso-
wych książek „miejsc wspólnych”, które wyrastają w prostej linii ze 
średniowiecznych florilegiów5, lecz zachowują własny układ i  spo-
sób opracowania bogatego materiału ilustracyjnego. Tendencje te 
ulegają wyraźnemu pogłębieniu i ściślejszej integracji w ramach tra-
dycyjnie pojmowanej elocutio, która zaczyna zajmować główną po-
zycję wśród wszystkich dziedzin sztuki wymowy. Pod koniec XVI 
stulecia pojęcie „retoryka” w świadomości wielu autorów, i to nieko-
niecznie tych związanych z ramizmem, oznacza na zasadzie synek-
dochy totum pro parte elokucję, umiejętność ozdabiania mowy za 
pomocą rozmaitych tropów i figur retorycznych. Tymczasem u pro-
gu wczesnej nowożytności, a więc wraz z pierwszymi wystąpienia-
mi włoskich humanistów, opracowaniu nowych wykazów środków 
wysłowienia towarzyszy krytyczna analiza antycznych tekstów, na 
podstawie których rozpoczyna się kolejna – i bynajmniej nie ostat-
nia – próba systematyzacji wszelkich znanych ozdób językowych. 
Ich definicje wyłuskane z pism Arystotelesa, Cycerona i Kwintylia-
na zestawia się teraz z  odpowiednimi przykładami zaczerpnięty-
mi z dzieł twórców, którzy w przekonaniu humanistów zrealizowali 
niemal doskonale w swej twórczości literackiej abstrakcyjne reguły 
(są to głównie teksty Terencjusza, Cycerona, Horacego, Wergiliusza, 
Owidiusza i Seneki)6. 

5 Por. A. Moss, Książki „miejsc wspólnych” w szkole, przeł. M. Skwara, w: Retory-
ka, red. M. Skwara, Gdańsk 2008, s. 159–162. 

6 Por. eadem, Renaissance Truth and the Latin Language Turn, Oxford 2003, s. 15–
–88. Autorka stworzyła interesującą narrację historyczną na temat zmiany, jaka 
zaszła w  sposobie użycia języka łacińskiego we wczesnonowożytnej Europie, 
polegającej na dążeniu do zastąpienia łaciny średniowiecznych intelektualistów 
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Istotne zmiany zachodzą również w obrębie kluczowej dla elo-
kucji, chociaż niezwykle rzadko artykułowanej w postaci samodziel-
nych i wyczerpujących komentarzy, refleksji nad działaniem języka 
i mechanizmem tworzenia nowych znaczeń. Ukrywa się ona zazwy-
czaj za milcząco przyjętymi przez teoretyków elokucji kategoriami 
opisu poszczególnych form językowych. Lingwistyczne rozważa-
nia humanistów przypominają, aby posłużyć się wykorzystywanym 
przez nich po wielokroć obrazowaniem, ogród, który bardzo szybko 
okazał się ogrodem o rozwidlających się ścieżkach7. Traktat Wytworno-
ści języka łacińskiego (Elegantiae Latinae linguae) Lorenza Valli (para-
frazowany i objaśniany następnie przez Erazma) oraz dialog O po-
prawnej wymowie łacińskiej (De recta pronuntiatione Latinae linguae) 
Justusa Lipsjusza wyznaczają szeroki trakt dla semiotycznych poszu-
kiwań tych wszystkich, którzy byli zainteresowani przede wszystkim 
praktyczną realizacją humanistycznego programu restytucji określo-
nych wzorców stylistycznych, odnalezionych w dziełach antycznych 
twórców i uznanych zgodnie za pierwszorzędne wzorce pod wzglę-
dem urzeczywistnienia reguł poetyki czy retoryki w materiale języ-
kowym. Wzorce te, związane z powszechnie rozpoznawalnym wów-
czas idiomem stylistycznym – Horacego w  poezji8 oraz Cycerona, 

przez „klasyczną” łacinę humanistów. Analiza przekształceń w obrębie funkcjo-
nującego idiomu stylistycznego, przemierzająca kolejne etapy komplikowania 
dyskursu od pojedynczych słów, przez nieco bardziej złożone argumenty, aż po 
rozwinięte i wielowątkowe narracje, pozwoliła Ann Moss przedstawić „kulturo-
wy horyzont językowego uniwersum” ówczesnych użytkowników łaciny. 

7 W  odniesieniu do wykładu retorycznej elokucji, jaki zaproponował Kecker-
mann, metafora ogrodu o  rozwidlających się ścieżkach doskonale wyobraża 
przyjętą przez niego metodę opisu poszczególnych tropów i figur retorycznych – 
proste podziały pojęć dają początek całej skomplikowanej niekiedy sieci sub-
telnych dystynkcji i terminologicznych rozróżnień. Na przykład pytanie reto-
ryczne (interrogatio) dzieli się na proste (magis simplex) i  afektowane (magis 
affectuosa), zaś afektowane na łagodne (levior) i gwałtowne (vehementior). Po-
nadto pytanie retoryczne, zarówno proste, jak i afektowane, może być albo nie-
złożone (nuda), albo złożone (combinata, mówca udziela odpowiedzi na posta-
wione wcześniej przez siebie pytanie).  

8 Por. następujące studia na temat zjawiska horacjanizmu w literaturze XVI i XVII 
wieku: J. Budzyński, Horacjanizm w liryce polsko-łacińskiej renesansu i baroku, 
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a z początkiem XVII wieku również Tacyta i Seneki w prozie9 – ak-
tywnie współtworzyły imitacyjno-emulacyjny model twórczości li-
terackiej obowiązujący aż do przełomu romantycznego, zapewnia-
ły jego integralność na poziomie instytucjonalnym (system edukacji 
humanistycznej oparty na pojęciu bonae litterae)10 oraz pozwalały na 
wymianę myśli i doświadczeń w ramach wspólnoty uczonych i ludzi 
wykształconych, określanej jako respublica litteraria (wspólny kod 
kulturowy)11. 

Jeszcze inną ścieżką – uczęszczaną co prawda przez nielicznych 
wędrowców – podążyli wszyscy ci, którzy podobnie jak Michel de Mon-
taigne w słynnym eseju O znikomości słów (De la vanité des paroles) 
zwrócili uwagę na występowanie różnych, i to niekiedy całkiem wy-
szukanych, figur językowych w  wypowiedziach pomyślanych jako 
komunikaty proste i pozbawione ozdób retorycznych. Intuicja ta – 
wypchnięta poza nawias teoretycznie zorientowanej elokucji jesz-

Wrocław 1985; E. Buszewicz, Sarmacki Horacy i jego liryka. Imitacja – gatunek – 
styl: rzecz o poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, Kraków 2006.

9 Por. B. Otwinowska, Wypowiedzi o języku i stylu w okresie staropolskim (do poł. 
XVIII w.), Wrocław 1963; eadem, Modele i style prozy w dyskusjach na przełomie 
XVI i XVII wieku. Wokół toruńskiej rozprawy Fabriciusa z 1619, Wrocław 1967; 
eadem, Język, naród, kultura. Antecedencje i  motywy renesansowej myśli o  ję-
zyku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1974, s. 245–250; G. Highet, Ciceronianism 
and Anti-Ciceronianism, w: Prose Style. A Historical Approach Through Studies, 
ed. J. R. Bennett, New York 1972, s. 52–70; M. W. Croll, Attic and Baroque Prose 
Style. The Anti-Ciceronian Movement, eds. J. M. Patrick, R. O. Evans, J. M. Wal-
lace, New Haven–Princeton 1969. 

10 Por. najpełniejsze omówienie idei bonae litterae – J. Domański, Erazm i filozo-
fia. Studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu, Warszawa 2001, szcze-
gólnie rozdz. 2 Filozofia a „bonae litterae”, s. 147–263. 

11 Por. K. Pomian, Europa i  jej narody, przeł. M. Szpakowska, Warszawa 1992,  
s. 80: „Ma to być społeczność istot rozumnych, której obywatelstwo można 
nabyć tylko z własnej woli, wyzbywszy się namiętności i wszelkich więzów ze 
wspólnotami, do których należy się z mocy urodzenia lub zewnętrznego przy-
musu. […] Tak opisana République des Lettres nie odpowiada żadnemu spo-
łeczeństwu rzeczywistemu. Jest to ideał: zarazem program i marzenie. Wśród 
tych, którzy mu hołdują, wzbudza ona wszelako poczucie przynależności do 
pewnej wspólnoty ponadpaństwowej i ponadwyznaniowej, do Europy jako for-
my życia intelektualnego”. 
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cze przez Cycerona12 i Kwintyliana13, wskazujących na występowa-
nie licznych figur wysłowienia w  mowie mających raczej niewiele 
wspólnego z nauką retoryki chłopów (Montaigne pisał w tym miej-
scu o posługującej się nieświadomie metonimią, metaforą i alegorią 
pokojówce) – podawała w wątpliwość rację istnienia nauki o środ-
kach wysłowienia:

Oyez dire metonomie, metaphore, allegorie et autres tels noms de la 
grammaire, semble-il pas qu’on signifie quelque forme de langage rare 
et pellegrin? Ce sont titres, qui touchent le babil de vostre chambrière14. 

Gdy słyszycie o metonimii, metaforze, alegorii i innych tym podobnych 
nazwach z dziedziny gramatyki, czy nie wydaje się wam, że oznaczają 
one jakąś formę rzadkiego i wyjątkowego wysłowienia? Są to terminy, 
które odnoszą się do paplaniny waszej pokojówki. 

Figuratywność okazuje się bowiem prawdziwą i dającą o sobie znać 
co jakiś czas naturą języka, a nie czymś przydanym mu w procesie 
artystycznej obróbki, której reguły kodyfikuje odpowiedzialna za 
wszelkie tropy i figury retoryczne elokucja. 

12 Cyceron, De orat. III.38.156: „Nam »gemmare vitis«, »luxuriem esse in her-
bis«, »laetas segetes« etiam rustici dicunt”, „Przenośnię stosują nawet chłopi, 
mówiąc: »rośnie latorośl«, »jest bogactwo w trawie«, »radosne zasiewy«”, cyt.  
za: Marek Tulliusz Cyceron, O mówcy, przeł., wstępem i komentarzami opatrzył 
B. B. Awianowicz, Kęty 2010, s. 630–631.

13 Kwintylian, Inst. orat. VIII.6.6–7: „Necessitate rustici »gemmam in vitibus« [di-
cunt] (quid enim dicerent aliud?) et »sitire segetes« et »fructus laborare«, ne-
cessitate nos »durum hominem« aut »asperum«, non enim proprium erat, quod 
daremus his affectibus nomen. Iam »incensum ira« et »inflammatum cupidita-
te« et »lapsus errore« significandi gratia, nihil etiam horum suis verbis, quam 
his arcessitis magis proprium erit”, „Chłopi mówią z konieczności, że »klejno-
ty znajdują się w winnej latorośli« (jak bowiem inaczej mają mówić?), »zasie-
wy są spragnione«, a »owoce utrudzone«, my zaś z konieczności mówimy »suro-
wy człowiek« albo »ostry«, gdyż nie było właściwego słowa, którym określamy te 
uczucia. Ze względu na znaczenie [mówimy także], że ktoś jest »ogarnięty gnie-
wem«, »płonący z pożądania« czy »popadł w błąd«, ponieważ żadne z wyrażeń 
nie będzie bardziej odpowiednie w swoich słowach od tych użytych przenośnie”.

14 M. Montaigne, Essais, vol. 1, éd. M. Rat, Paris 1958, s. 340. Por. P. Mack, Reading 
and Rhetoric in Montaigne and Shakespeare, London–New York 2010, s. 1–20.
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Brian Vickers w studium15 poświęconym pisaniu o historii dzie-
dziny wymowy opisującej środki wysłowienia krytykuje tych histo-
ryków retoryki (głównie Wilbura Samuela Howella16 oraz Jamesa 
Jerome’a Murphy’ego), którzy w swoich monografiach wyraźnie mar-
ginalizowali problematykę językową (elokucję), uważając ją za rzecz 
w sztuce wymowy co najmniej drugorzędną i dającą się sprowadzić 
do mechanicznego wyliczenia ważniejszych tropów oraz figur reto-
rycznych wraz z ich odpowiednimi przykładami, bezrefleksyjnie po-
wielanymi przez kolejnych nauczycieli retoryki. Tytułowe „antyreto-
ryczne tropy” to poszczególne figury wykluczenia lub przemilczenia 
pojawiające się w rozprawach wspomnianych historyków sztuki wy-
mowy, które paradoksalnie zwracają się przeciwko retoryce, gdyż za 
ich pomocą całkowicie pomija się bądź wyraźnie pomniejsza zna-
czenie odpowiedzialnej za sferę figuratywności nauki o regułach wy-
słowienia. Próbę przezwyciężenia redukcjonistycznego traktowania 
elokucji w historiografii retorycznej Vickers upatruje w przywróce-
niu jej właściwego, to znaczy adekwatnego z historycznego punktu 
widzenia, miejsca w systemie sztuki wymowy, który od momentu, 
gdy wygłaszana na żywo mowa zaczęła tracić swe znaczenie na rzecz 
tekstu pisanego, obejmował trzy pierwsze dziedziny tradycyjnej re-
toryki, traktowane jako niepodzielna całość. Elokucja nie zajmowa-
ła wśród nich pozycji drugorzędnej ani marginalnej:

Umysł, wiedza, prawda; działanie, władza, przekonanie – elocutio 
umożliwiała przejście od potencjalności do urzeczywistnienia poprzez 

15 B. Vickers, Rhetorical and Anti-Rhetorical Tropes. On Writing the History of “elo-
cutio”, „Comparative Criticism” 1981, Vol. 3, s. 105–132.

16 Vickers odnosi się krytycznie do następujących studiów uznawanych po-
wszechnie za klasyczne opracowania dotyczące historii retoryki: J. J. Murphy, 
Rhetoric in the Middle Ages. A History of Rhetorical Theory from Saint Augu-
stine to the Renaissance, Berkeley–Los Angeles 1974 oraz W. S. Howell, Eigh- 
teenth-Century British Logic and Rhetoric, Princeton 1971. Nancy Struever,  
autorce studium The Language of History in the Renaissance. Rhetoric and Histori-
cal Consciousness in Florentine Humanism (Princeton 1970), wskazującej na rolę 
retoryki w tworzeniu narracji historycznej w renesansie, Vickers zarzucił zba-
gatelizowanie znaczenia dla tego typu opowieści uwag o stylu, jakie można od-
naleźć w starożytnych dziełach z zakresu sztuki retorycznej.
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panowanie nad językiem i  siłę uczucia. Jeśli elokucja była osią, wo-
kół której kręciła się cała filozofia moralna i  obywatelska renesansu, 
to można to w pełni zrozumieć jedynie dzięki odniesieniu do życia. To 
dlatego jej studiowanie nie było domeną uczniów klas niższych i na-
uczycieli bez wyobraźni, ale wszystkich tych, którzy chcieli być w peł-
ni człowiekiem17.  

Choć może się wydawać, że w  tym nadmiernym dowartościowa-
niu nauki o  figurach retorycznych Vickers niebezpiecznie ociera 
się o  drugą skrajność, gdyż marginalizacji elokucji przeciwstawia 
uczynienie z niej centrum sztuki retoryki, to niewątpliwie zwrócił 
on uwagę i położył wyraźny akcent na jej istotny związek z huma-
nistyczną myślą pedagogiczną i filozofią moralną, uczących trudnej 
do pełnego urzeczywistnienia sztuki dobrego życia. Błąd językowy 
był tutaj nie tylko wykroczeniem przeciwko obowiązującym po-
wszechnie normom poprawności, ale również uchybieniem etycz-
nym. Według humanistów etos człowieka odbija się w słowach ni-
czym w zwierciadle. 

Wczesnonowożytna nauka o sposobach wiązania rzeczy i myśli 
ze słowami nie tylko wyemancypowała się spod władzy skoncentro-
wanej na perswazji retoryki, ale przeszła także w stosunkowo krót-
kim czasie przyśpieszoną specjalizację. Z pozycji dziedziny margi-
nalnej i peryferyjnej przesunęła się bliżej centrum sztuki wymowy, 
aby pod koniec XVIII wieku niepostrzeżenie zająć pierwszorzęd-
ne miejsce, przypadające jak dotąd w udziale inwencji i argumen-
tacji. Humaniści, twórcy „zwrotu w  obrębie języka łacińskiego”18, 
po raz pierwszy tak wyraźnie postawili pytanie o  język i  znacze-
nie, co spowodowało zmianę rozłożenia akcentów w obrębie trady-
cyjnie pojmowanej elokucji, której nie można już było odtąd spro-
wadzać jedynie do automatycznego wyliczenia figur retorycznych. 
Pytanie o trudny do pojęciowego uchwycenia i jednoznacznej eks-
plikacji związek słów i rzeczy, tryb jego ustanawiania i mechanizm 
obowiązywania, zbliża do siebie na poziomie dyskursu dwa w peł-
ni autonomiczne i różnorodne fenomeny intelektualne wczesnej no-

17   B. Vickers, op. cit., s. 129. 
18   A. Moss, Renaissance Truth and the Latin Language Turn, s. 3–12. 
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wożytności, a mianowicie antropologiczną narrację na temat pojęcia 
humanitas (określenie istoty człowieka i wyznaczenie sfery tego, co 
specyficznie ludzkie), a także reformacyjną kontrowersję wokół za-
sad wyjaśniania Pisma świętego i prawd wiary (rozpoznanie możli-
wości oraz ograniczeń interpretacji, i to zarówno w wymiarze insty-
tucjonalnym, jak i jednostkowym). 

Narzędzie retoryczne  

U  Bartłomieja Keckermanna odnajdziemy większość z  tych zary-
sowanych powyżej wątków humanistycznej refleksji nad elokucją. 
Poprowadzone są one z właściwą jego wykładom metodycznością, 
ujawniającą się w uporządkowaniu omawianych rzeczy za pomocą 
definicji, licznych podziałów i pojęciowych dystynkcji, godnych wy-
trawnego logika. W żadnej części swego systemu retorycznego nie 
czerpie on tak wiele z ramistycznej koncepcji retoryki. Swobodnie 
zapożycza z  tej nauki określone pojęcia i  frazy, uznając ją tym sa-
mym za spójny i całościowy wykład reguł językowego opracowania 
mowy, a  jednocześnie stanowczo i  otwarcie polemizuje z  jej istot-
nymi założeniami, jak chociażby w kwestii statusu nauki o figurach 
w obrębie poszczególnych dziedzin sztuki wymowy. Wpływ doktry-
ny retorycznej Piotra Ramusa ujawnia się już w kluczowej dla wykła-
du reguł wysłowienia definicji elokucji: 

Vidimus huc usque praecepta tractationis et dispositionis oratoriae, se-
quuntur praecepta exornationis oratoriae. Est autem exornatio instru-
mentum rhetoricum per quod tractata, id est inventa et disposita, ver-
bis et oratione ornantur (SR, s. 135). 

Omawialiśmy aż dotąd przepisy inwencji i dyspozycji retorycznej, [te-
raz zaś] następują przepisy elokucji retorycznej. Elokucja jest więc na-
rzędziem retorycznym dzięki któremu to, co zostało opracowane, czyli 
wynalezione i uporządkowane, zostaje przyozdobione za pomocą słów 
i mowy.
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Keckermann posługuje się pojęciem elocutio dla nazwania tej części 
retoryki, która odpowiada za tropy i figury retoryczne (leksis u Ary-
stotelesa19, hermeneia u Demetriusza z Faleronu czy phrasis u nie-
których autorów greckich i Kwintyliana)20 z zastrzeżeniem, że może 
być ono łączone z ostatnią z dziedzin sztuki wymowy, czyli pronun-
cjacją, obejmującą między innymi reguły wygłoszenia przygotowa-
nej wcześniej i powierzonej pamięci mowy: 

Nam quod ad vocem elocutionis attinet, illa magis videtur pertinere ad 
pronuntiationem, quae est pars actionis. Praeterea etiam ea oratio po-
test ornatissima, quam non eloquimur, sed tantum scribimus. Exorna-
tionis vocabulum etsi aptius videatur, tamen angustius est re significata, 
quia multo plura ad hanc partem rhetoricae pertinent, quam ornamen-
ta et venustates, sicut paulo post peculiaris canon monebit (SR, s. 136). 

Albowiem co się tyczy słowa „elokucja”, to wydaje się, że przynależy 
ono bardziej do pronuncjacji, która jest częścią wygłoszenia. Poza tym 

19 Por. L. D. Green, Aristotelian “Lexis” and Renaissance “Elocutio”, w: Rereading 
Aristotle’s “Rhetoric”, eds. A. G. Gross, A. E. Walzer, Carbondale, IL 2000,  
s. 149–165; G. Calboli, From Aristotelian λέξις to “elocutio”, „Rhetorica” 1998, 
Vol. 16, No. 1, s. 47–80; J. A. A. Hernández, Λέξις in Dionysius of Halicarnassus’ 
Writings on Rhetoric, „Rhetoric” 2013, Vol. 31, No. 4, s. 372–387. 

20 „Varie admodum insignitur haec rhetoricae pars ab artificibus. Nam Graeci 
nonnulli φράσιν appellant, quos Quintilianus sequitur. Etsi quidem grammati-
ca quoque phrasin habeat, id est orationem coniunctam, per quam rerum sen-
tentiae congrue efferuntur. Sed hic in rhetoricis specialius sumitur vox phraseos 
pro ornamentis non grammaticis, sed oratoriis. Aristoteles qui hanc Rhetori-
cae partem libro 3 diligenter est persecutus, appellat generali voce λέξιν. De-
metrius Phalereus, qui itidem diligenter De elocutione scripsit et quem erudi-
tis commentariis Iohannes Caselius illustravit, vocat hanc rhetoricae partem 
ἑρμηνείαν, id est interpretationem mentis, quia oratione ornata rhetor ea ar-
tificia, quae mente concepit, auditoribus quasi interpretatur et exprimit. Alii 
Graeci vocant ἐπαγγελίαν quod dicit denuntiationem mentis. Sed parum inte-
rest, quomodo vocetur, modo illud notent rhetoricae studiosi, nullam esse vo-
cem Latinam, qua haec rhetoricae pars, tam utilis et necessaria, satis apte possit 
significari” (SR, s. 135–136). Keckermann wspomina o  edycji traktatu Deme-
triusza z Faleronu Περὶ ἑρμηνείας (De elocutione), którą przygotował Johannes 
Caselius (Kessel, Bracht 1533–1613), wykładowca retoryki, etyki i filozofii w uni-
wersytecie w Helmstedt (od 1589 roku), Demetrii Phalerei De elocutione liber, 
editus nunc primum in Germania opera Ioannis Caselii, Rostochii: typis Stepha-
ni Myliandri 1583.
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najbardziej ozdobna może być ta mowa, której nie wygłaszamy, a tylko 
ją spisujemy. Chociaż słowo „przyozdobienie” wydaje się bardziej od-
powiednie, jest jednak węższe niż oznaczana rzecz, ponieważ o wiele 
więcej [rzeczy] należy do tej części retoryki niż tylko ozdoby i upięk-
szenia, jak to wkrótce pokaże przepis szczegółowy.

Gdański humanista wyraźnie preferuje w tym miejscu frazę „upięk-
szenie mowy” (exornatio orationis), będącą z kolei definicją elokucji 
sformułowaną przez Ramusa21 i  uznawaną niekiedy bezkrytycznie 
za kluczową dla opracowanego przezeń systemu nauczania. Trzeba 
pamiętać, że w praktyce zakładał on równoległe nauczanie retoryki 
oraz dialektyki i w żadnym wypadku nie miał prowadzić do degra-
dacji sztuki wymowy22. Określenie to, mimo że trafnie ujmuje istotę 

21 Audomarus Talaeus, Rhetorica e Petri Rami, regii professoris praelectionibus obser-
vata, cui praefixa est epistola, quae lectorem de omnibus utriusque viri scrip-
tis propediendis commonefacit, Francofurti: apud haeredes Andreae Wecheli, 
MDLXXXII (dalej: R wraz z odnotowaniem odpowiedniej strony), s. 11: „Partes 
rhetoricae duae sunt, elocutio et pronuntiatio. Elocutio est exornatio orationis ea-
que per se plurimum potest, ut in Curione, qui tametsi caeteris eloquentiae lau-
dibus maxime nudus esset, tamen elocutionis splendore et copia et bonitate qua-
dam expedita et profluente celeritate, orator proximus optimis numeratus est”.

22 Por. B. Vickers, op. cit., s. 117: „Jeśli ramiści przenieśli inwencję i dyspozycję do 
logiki, to należało to do istoty operacji porządkowania, ponieważ spodziewali 
się oczywiście, że logika i  retoryka będą nauczane równolegle. I  dlatego tak 
energicznie jak pozostali nauczyciele i o wiele bardziej skutecznie niż większość 
z nich zachęcali do studiowania elokucji, której – jak inni teoretycy w szesna-
stym i siedemnastym wieku – poświęcali całe traktaty”. Na ten problem zwró-
cił w ostatnim czasie uwagę również Peter Mack, Ramus and Ramism: Rheto-
ric and Dialectic, w: Ramus, Pedagogy and the Liberal Arts. Ramism in Britan 
and the Wider World, eds. S. J. Reid, E. A. Wilson, Farnham–Burlington 2011, 
s. 8: „[…] muszę się odnieść do błędnej interpretacji Ramusa, która jest nie-
stety szeroko rozpowszechniona. Opierając się na ustaleniach Waltera Onga 
i Wilbura Howella, niektóre zarysy retoryki renesansowej, szczególnie te opra-
cowane przez studentów literatury angielskiej, wciąż utrzymują, że Ramus zre-
dukował retorykę do stylu i wygłoszenia mowy. Odrobina prawdy znajduje się 
w twierdzeniu, że ramistyczne podręczniki retoryki zawierały jedynie rozdzia-
ły poświęcone stylowi i pronuncjacji, jednak pogląd ten jest fałszywy, ponieważ 
Ramus zawsze podkreślał, że retoryka i dialektyka muszą być nauczane wspól-
nie. Właściwie w ramistycznym systemie nauczania każdy, kto studiował reto-
rykę Ramusa, uczył się również o inwencji i uporządkowaniu (dispositio) z pod-
ręcznika dialektyki, który studiowano łącznie z tym do retoryki. Podczas gdy 
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nauki o środkach wysłowienia, domaga się w przekonaniu Kecker-
manna niezbędnego dopowiedzenia i  rozwinięcia z  uwagi na po-
stulowaną wcześniej konieczność zachowania integralności całego 
systemu retoryki, tak radykalnie przewartościowanego przez francu-
skiego humanistę. Ograniczenie sztuki wymowy jedynie do kwestii 
językowych, związanych z ozdabianiem mowy za pomocą figur re-
torycznych, otwierało prostą drogę do zamknięcia retoryki w pozor-
nie niczym nieograniczonej przestrzeni gry z językiem, prowadzonej 
w dodatku tylko dla przyjemności igrania ze znaczeniem i wielora-
kimi możliwościami jego odkształcania za pomocą figuratywności. 
Stąd dwa mechanizmy zabezpieczające przed nadmiernym zaintere-
sowaniem i zajmowaniem się słowem zamiast oznaczaną przez nie 
rzeczą, zaproponowane przez Keckermanna. Pierwszym z nich jest 
instrumentalizacja elokucji (a przez to jej marginalizacja), która po-
traktowana jako narzędzie retoryczne (instrumentum rhetoricum), 
powinna pełnić jedynie funkcję pomocniczą i służebną, drugim zaś – jej 
podporządkowanie upiększaniu i ozdabianiu tego, co zostało wcześ-
niej wynalezione przez mówcę (inwencja) i odpowiednio uporząd-
kowane (dyspozycja). Właściwa nauce o figurach retorycznych or-
namentalizacja mowy zachowuje swą wartość i użyteczność jedynie 
wtedy, gdy służy obmyślanej na wcześniejszych etapach opracowa-
nia mowy argumentacji.

Podstawowym kryterium funkcjonalności elokucji w  systemie 
retoryki, który tworzy Keckermann, pozostaje umiejętność zapro-
wadzenia ścisłej korelacji między słowami a  ukrywającymi się za 
nimi pojęciami i rzeczami. Przyjęcie tezy o uprzywilejowanej pozy-
cji nauki o środkach wysłowienia w ramach sztuki wymowy pocią-
ga za sobą poważne konsekwencje na gruncie epistemologii i powią-
zanej z nią etyki: 

Sed hae laudes magis hyberbolicae sunt, prout nec amplectenda est 
eorum sententia, qui elocutionem primam rhetoricae partem fa-
ciunt, omissa tractatione et dispositione. Nam cum illi ipsi fateantur, 

tradycyjny kurs retoryki uczył pięciu umiejętności: inwencji, dyspozycji, stylu, 
pamięci i wygłoszenia mowy, to studenci Ramusa byli nauczani inwencji i dys-
pozycji z podręcznika dialektyki, a stylu i pronuncjacji z podręcznika retoryki”. 
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elocutionem tantum esse in verbis et sententiis, utique hac ratione nihil 
rerum relinqueretur rhetori et oratori, sed esset verbalis artifex, prout 
grammaticus, qua ratione introduceretur dissidium cordis et linguae, 
quod introduxerunt olim sophistae, qui in rhetoricis suis scholis tantum 
de lingua praecipiebant, sive de oratione, nihil autem de corde, sive de 
tractatione rerum, id quod detestantur sapientes, qui malunt audire res, 
quam verba, utut ornatissima. Atque idcirco oderunt eos, in quorum 
contionibus et orationibus est mare verborum splendidorum et ornato-
rum, rerum autem vix quaedam guttae (SR, s. 136).
 
Te pochwały [Cycerona i Kwintyliana pod adresem elokucji] są jednak 
bardziej hiperbolami i  dlatego nie należy przyjmować poglądu tych, 
którzy czynią z elokucji najważniejszą część retoryki, pominąwszy in-
wencję i dyspozycję. Jeśli bowiem, jak sami mówią, elokucja ogranicza 
się wyłącznie do słów i wyrażeń, to z tego powodu nic innego nie pozo-
staje retorowi i mówcy, jak tylko stać się rzemieślnikiem słów niczym 
gramatyk. Z tego powodu wprowadza się rozłam między sercem a ję-
zykiem. Wprowadzili go niegdyś sofiści, którzy w swoich szkołach re-
toryki nauczali wyłącznie o  języku, czyli sposobie mówienia, niczego 
zaś o sercu, czyli o omawianiu rzeczy, czym brzydzili się mędrcy, któ-
rzy wolą słuchać rzeczy niż słów, nawet najbardziej ozdobnych. Z tego 
powodu nienawidzą tych [mówców], w których przemówieniach i mo-
wach znajduje się morze znakomitych i wytwornych słów, zaledwie zaś 
parę kropel treści. 

Trzy dyscypliny tworzące trivium, a więc gramatykę, retorykę i dia-
lektykę, można uznać za trzy różne sposoby problematyzacji klu-
czowej dla ogólnej refleksji nad językiem relacji słowo–rzecz. Każda 
ze wspomnianych sztuk nieco inaczej podziela swe zainteresowa-
nie jej poszczególnymi członami. Cała uwaga gramatyka, nauczy-
ciela pisania i czytania, zatrzymuje się na poziomie słów i fraz, roz-
patrywanych pod kątem normy językowej, ustanawiającej swoisty 
poziom zerowy dyskursu, gdyż od jej znajomości i umiejętności sto-
sowania zależy tworzenie wypowiedzi zrozumiałych przez pozosta-
łych użytkowników języka. Od rzeczy oznaczanej przez dane słowo 
ważniejsze jest tutaj ono samo oraz zmieniająca się wraz z jego kon-
kretnym użyciem charakterystyka gramatyczna, tworzona między 
innymi przez takie parametry, jak osoba, liczba czy rodzaj. Głów-
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nym przedmiotem zainteresowania wykładowcy dialektyki są poję-
cia i  rzeczy, a  także zachodzące między nimi relacje, które można 
właściwie uchwycić i jednoznacznie opisać tylko za pomocą odpo-
wiednich kategorii logicznych. Słowa odgrywają w tym przypadku 
rolę niedoskonałego, gdyż obarczonego skazą wieloznaczności, na-
rzędzia poznania stosowanego zarówno w trakcie pojęciowego od-
krywania prawdy, jak i późniejszego ogłaszania wyników przepro-
wadzonego rozumowania. Między gramatyką a dialektyką zaznacza 
się z całą wyrazistością tendencja do przejścia od słowa do rzeczy 
i chociaż dotyczą one tego samego języka, to rozwijają tylko niektó-
re z jego odsłon i to w dodatku we właściwy dla siebie sposób. Reto-
ryka, starsza siostra gramatyki i młodsza siostra dialektyki, sytuuje 
się dokładnie pośrodku między obiema dyscyplinami i tę samą po-
zycję zajmuje również w odniesieniu do relacji słowo–rzecz. Bycie 
„pomiędzy” utrzymuje ją w  stanie nieustannego zawieszenia mię-
dzy sferą tego, co językowe, i tego, co pozajęzykowe. Jeśli zbyt moc-
no zwiąże się z którąś z nich, prędko utraci swą, i tak już kruchą oraz 
rozmytą, tożsamość, upodobniając się pod względem kompetencji 
do którejś z sióstr. 

Argumentacją Keckermanna rządzi skonstruowany przez niego 
obraz współczesnego mu sofisty, wczesnonowożytnego ucznia Gor-
giasza i Protagorasa, specjalizującego się w sprowadzaniu kompeten-
cji retorycznej do płytkiej i jałowej, gdy idzie o formułowanie sądów 
prawdziwych, umiejętności tworzenia wyszukanych mów, pełnych 
mniej lub bardziej wyrafinowanych tropów i  figur retorycznych. 
Gdański humanista sięga zatem po klasyczny już w jego czasach ar-
gument na rzecz wyższości dyskursu filozoficznego, stopniowo przy-
bliżającego nas do prawdy, nad wymową sofistów i ich naśladowców, 
maskujących jałowość swych wywodów zwykle przesadnie ozdob-
nym, a  przez to podejrzanym i  wzbudzającym wątpliwości etycz-
ne, wysłowieniem. Postać wędrownego nauczyciela wymowy stała 
się za sprawą Sokratesa, Platona i Arystotelesa uosobieniem triumfu 
umiłowania samych słów nad miłością prawdy w słowach, by przy-
wołać i nieco sparafrazować znane stwierdzenie równie krytyczne-
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go względem sofistów św. Augustyna23, przez wiele lat trudniącego 
się nauczaniem retoryki w Rzymie i Mediolanie. Nie trudno ustalić, 
kim są współcześni Keckermannowi sofiści, ustanawiający – mówiąc 
językiem gdańskiego wykładowcy – rozdział między sercem a języ-
kiem, między rzeczą a słowem czy wreszcie między inwencją a elo-
kucją, i  wysuwający na plan pierwszy sztuki wymowy zaintereso-
wanie środkami wysłowienia. To w pierwszej kolejności zwolennicy 
doktryny retorycznej Ramusa, którzy po męczeńskiej w ich przeko-
naniu śmierci swego mistrza ponieśli jego naukę daleko poza gra-
nice Francji, znajdując bezpieczną przystań w wielu uniwersytetach 
w  północnych księstwach Rzeszy Niemieckiej. Koncepcja retory-
ki stworzona przez francuskiego humanistę nasuwa Keckermanno-
wi jednoznaczne skojarzenia z sofistyką, rozumianą tutaj jako rezy-
gnacja z poszukiwania prawdy na rzecz zajmowania się tworzeniem 
coraz bardziej wymyślnych sposobów mówienia. Sofistyczna reto-
ryka Ramusa i ramistów, prowadząca w efekcie do poróżnienia ser-
ca i  języka, zamknięta w  ciasnych granicach zabawy (z) językiem, 
to sztuka nieprawdopodobnego i uwodzącego pozoru, któremu dla 
manipulowania słuchaczami i epatowania pospólstwa rzekomo re-
toryczną sprawnością mówcy nadaje się artystyczne wykończenie 
w postaci równie pięknego, co pustego słowa. Nic więc dziwnego, że 
koncepcja ta musi zostać poddana druzgocącej krytyce przez przy-
wiązanych do idei filozofii jako bezinteresownego umiłowania praw-
dy mędrców (w tym oczywiście Keckermanna), którzy w mowie so-
fistów, a więc morzu pięknych słów, nigdy nie będą mogli odnaleźć 
ani kropli prawdy. 

Do postaci sofisty Keckermann powraca w  krótkim omówie-
niu trzech głosów krytycznych względem elokucji i przesadnej tro-
ski o wysłowienie (dodajmy od razu, że za każdym razem pojmowa-
nej nieco inaczej): 

23 Por. św. Augustyn, De doc. christ. IV.11.26: „[…] bonorumque ingeniorum insi-
gnis est indoles, in verbis verum amare, non verba”, „[…] cechą umysłów wy-
bitnych jest miłość prawdy w słowach, a nie miłość samych słów”, św. Augustyn, 
„De doctrina christiana”. O nauce chrześcijańskiej, przeł., wstępem i komenta-
rzami opatrzył J. Sulowski, Warszawa 1989, s. 210–211. 
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Ac quidem Plato in eo dialogo, qui Politicus inscribitur, sophistis hoc 
tribuit, quod verborum elegantiae studeant. Aristoteles 3. Rhetori-
ca, capite primo, elocutionem dicit esse phantasiam; Quintilianus in 
prooemium libri 8 dicit res effeminari elocutione. Item diligentia in 
elocutione adhibita deteriorem fieri orationem. Quod ad Platonem at-
tinet, is non coniunctive, sed disiunctive intelligendus est, quod nem-
pe tamquam sophisticam damnat eam exornationem, quae est seiuncta 
et separata a rebus. Aristototeles propterea phantasiam vocat elocutio-
nem, quia est comparata ad sensum et ad affectum et pendet ex varie-
tate et opinione auditorum, qui istis picturis et imaginibus diversimo-
de afficiuntur. […] Quintilianus loquitur de nimia et superstitiosa cura 
verborum et de elocutione affectata. Haec enim revera res ipsas effemi-
nat et inventionem et dispositionem deteriorem reddit, cum omne af-
fectatum sit odiosum, sicut idem Quintilianus dicit alibi (SR, s. 138). 

Platon w tym dialogu, który nosi tytuł Polityk, przypisuje sofistom to, 
że starają się o wytworność słów24. Arystoteles w pierwszym rozdziale 
trzeciej księgi Retoryki [1404a] powiada, że wysłowienie jest wyobraź-
nią, Kwintylian powiada zaś we wstępie do księgi ósmej, że „rzecz zo-
staje rozmiękczona za pomocą wysłowienia” [Inst. orat. VIII.20]25. 
Dzięki zbytniej trosce okazanej wysłowieniu mowa staje się gorsza. Co 
się zaś tyczy Platona, to trzeba rozumieć go nie łącznie, ale rozłącznie, 
a mianowicie, że potępia jako sofistyczne to przyozdobienie, które jest 
oddzielone i odłączone od rzeczy. Arystoteles nazywa wysłowienie wy-
obraźnią z tej przyczyny, że jest ona porównywana ze zmysłami i uczu-
ciami oraz zależy od różnorodności i opinii słuchaczy, którzy zostają 
w różny sposób poruszeni obrazami i wyobrażeniami. […] Kwintylian 

24 Stwierdzenie takie pojawia się w dialogu Sofista (234c): sofistyka to sztuka cza-
rowania, uwodzenia słowami. 

25 Por. Kwintylian, Inst. orat. VIII.20: „Et cultus concessus atque magnificus ad-
dit hominibus, ut Graeco versu testatum est, auctoritatem; at muliebris et lu-
xuriosus non corpus exornat, sed detegit mentem. Similiter illa translucida et 
versicolor quorundam elocutio res ipsas effeminat, quae illo verborum habitu 
vestiuntur. Curam ergo verborum, rerum volo esse sollicitudinem”, „A dobrze 
dobrany i wspaniały ubiór dodaje ludziom, jak to potwierdza grecki wiersz, po-
wagi, zaś kobiecy i wyszukany nie ozdabia ciała, ale odsłania umysł. Podobnie 
przeźroczyste i wielobarwne wysłowienie niektórych osłabia [dosłownie: czyni 
zniewieściałymi] same rzeczy, które przyodziane są w tę szatę słów. Chciałbym 
więc, aby troska o słowa była staraniem o rzeczy”. 
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mówi o nadmiernej i skrupulatnej trosce o słowa oraz o przesadnym 
wysłowieniu. Rozmiękcza ono bowiem same rzeczy i powierza je gor-
szej inwencji i  dyspozycji, gdyż wszelka przesada jest wstrętna, jak 
gdzie indziej [Inst. orat. I.6.40] powiada tenże sam Kwintylian. 

Wystudiowana i nadmiernie wytworna mowa zaczęła dzięki Sokra-
tesowi i Platonowi uchodzić za specjalność sofistów, mimo że wielu 
z nich faktycznie w ogóle nie interesowało się wymową albo poświę-
cało jej niewiele uwagi. Dysjunktywne, jak powiada Keckermann, 
rozumienie tego przytoczonego sądu pozwala znacznie poszerzyć 
grono sofistów, gdyż wszelka retoryka tolerująca separację słów od 
rzeczy, a tym samym sankcjonująca oddzielenie elokucji od inwen-
cji, będzie w  istocie sofistyczna, a  więc zwodnicza, niebezpieczna 
i  zasługująca jedynie na pogardę ze strony prawdziwych miłośni-
ków mądrości. Arystoteles wskazywał z kolei na istnienie związku 
między wysłowieniem a wyobraźnią26. Obie rzeczy odsyłają nas do 
doświadczenia zmysłowego, które zachodzi niejako podczas nie-
obecności przedmiotu percepcji – wyobraźnia operuje wyobraże-
niami niezależnie od świadectwa zmysłów27, elokucja przesłania 
rzeczy słowami, stawiając przed nami ich uschematyzowane obrazy. 
I wreszcie interesująca uwaga Kwintyliana, który zauważył, że nazbyt 
wyszukane wysłowienie ma tendencję do „rozmiękczania” (osłabia-
nia) rzeczy (effeminatio, a więc także czynienia ich zniewieściałymi 
albo gnuśnymi). Rzymski teoretyk wymowy posługuje się tutaj jed-
nym z najczęściej stosowanych obrazów w mówieniu o retorycznej 
elokucji. Jest nim figura szaty utkanej ze słów (habitus verborum)28, 

26 Por. N. O’Gorman, Aristotle’s Phantasia in the “Rhetoric”: Lexis, Appearance, and 
the Epideictic Function of Discourse, „Philosophy and Rhetoric” 2005, Vol. 38, 
No. 1, s. 16–40. 

27 Por. K. Burke, Tradycyjne zasady retoryki, przeł. K. Biskupski, w: Retoryka,  
s. 80–81. 

28 Wyrażenie habitus verborum, którym posługuje się Kwintylian, jest wieloznacz-
ne, co pozwala przypuszczać, że wybór słów budujących tę frazę był nieprzy-
padkowy, lecz starannie przemyślany. Retoryczność traktatu o retoryce rzym-
skiego teoretyka wymowy stanowiła dla późniejszych autorów nie bez powodu 
niedościgniony wzór do naśladowania (każdy podręcznik sztuki retorycznej 
rządzi się bowiem własną retoryką). Może ono oznaczać zarówno „szatę słów”, 
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która okrywa – rozwijając konsekwentnie przyjętą metaforykę – po-
jęciowe ciało dyskursu (rzeczy). Problem jednak w tym, że między 
owymi dwiema warstwami wypowiedzi zachodzi tak ścisła przyleg- 
łość i  korelacja, że ich oddzielenie, przeprowadzone chociażby na 
użytek teoretycznego wykładu, nieodwracalnie niszczy każdą z nich. 
Cóż bowiem pozostanie z mowy po zwleczeniu z niej szaty słów albo 
z dyskursu po odjęciu od niego językowego tworzywa? Czy istnieją-
ce intencjonalnie w umyśle mówcy pojęcia (rzeczy)? 

Zniewieściałość, o której pisze wprost Kwintylian, przejawiająca 
się w zachowaniu (gestykulacja), a także w sposobie mówienia (od 
posługiwania się słowem aż do operowania głosem), należała w sta-
rożytnym Rzymie do głównych wad, których powinien wystrzegać 
się każdy mówca, mąż (vir) łączący w sobie kompetencję retoryczną 
z dążeniem do moralnej doskonałości (virtus). Występujące w dużej 
obfitości figury retoryczne osłabiają relację słowo–oznaczany przed-
miot, gdyż zatrzymują na sobie uwagę słuchacza, a wykorzystane bez 
umiaru pomniejszają jego wartość i odbierają mu znaczenie. Nawet 
najbardziej konkretna rzecz traci na gruncie dyskursu obfitującego 
w liczne i różnorodne ozdoby językowe swą wyrazistość, jej kontury 
ulegają zatarciu, a ona rozpływa się w skrajnych przypadkach w mo-
rzu pięknych słów, by pozostać przy metaforyce zaproponowanej 
wcześniej przez Keckermanna. Działanie tego mechanizmu w prak-
tyce można z  łatwością zaobserwować nawet u Kwintyliana, który 
dyskurs teoretyczny świadomy własnej retoryczności – krytyka nad-
miernie przesadnej troski o słowa – „rozmiękczył” metaforycznym 
określeniem „rozmiękczania (feminizacji) rzeczy”. 

Postulat ścisłego powiązania elokucji z wcześniejszymi od niej, 
gdy idzie o proces powstawania mowy, inwencją i dyspozycją, przy-
wraca jej właściwe, zdaniem Keckermanna, miejsce w systemie re-
torycznym: 

jak i  „sposób użycia słów” (habitus w  znaczeniu określonego trybu funkcjo-
nowania, działania) czy wreszcie ich „postać”, „kształt”. Wybór któregoś z tych 
znaczeń jest za każdym razem uzależniony od tego, czy odczytujemy tę frazę 
zgodnie z jej literą (a więc dosłownie), czy też traktujemy ją jako figurę, przy-
kładowo jako obrazową metaforę czy demaskatorską ironię. 
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Deinde si elocutio, non autem inventio est propria rhetoris utique alie-
na tantum ornabit rhetor, non sua. Denique, in quanam arte, quaeso, 
tradentur illa utilissima praecepta dilatandi, exaggerandi, item prae-
cepta de exordiis, de perorationibus, si ab elocutione statim incipit rhe-
tor et hanc habet primam suae artis partem? Sic ergo retineamus hanc 
utilem et necessariam rhetoricae partem, ut priores et aeque utiles et 
necessarias non repudiemus. Sed coniungamus utrasque iusta qua-
dam et convenienti methodo, singulisque suam relinquamus praero-
gativam, dignitatem atque utilitatem, quam sane magnam agnoscimus 
libenter inesse elocutioni. Etenim tractatio et dispositio sine elocutio-
ne numquam assequentur scopum huius artis, numquam efficient apud 
auditorem id, quod efficere debent, sed similes erunt gladio intra vagi-
nam haerente, cum contra stricto et nudato gladio ad defendendum et 
deterrendum aptissimo futurae sint similes, si elocutionis fulgor acce-
dat. Hinc nempe experimur saepe orationes etiam eas, quae breviter et 
paucis rebus conceptae sunt, magnum tamen applausum apud audito-
res mereri propter verborum splendorem atque ornatum (SR, s. 137). 

A  zatem, jeśli elokucja, nie zaś inwencja, jest właściwa mówcom, to 
mówca będzie ozdabiać z całą pewnością tylko cudze [myśli], nie zaś 
swoje. I wreszcie, w której sztuce – pytam – przekazuje się te najbar-
dziej użyteczne przepisy powiększania i  poszerzania [argumentów], 
jak również przepisy dotyczące wstępów, zakończeń, jeśli mówca roz-
pocznie od razu od elokucji i będzie uważał ją za pierwszą część swej 
sztuki? Dlatego zachowajmy tę użyteczną i  potrzebną część retory-
ki w taki sposób, aby nie odrzucać poprzednich, równie użytecznych, 
jak i koniecznych części. Lecz łączymy je obie za pomocą jakiejś słusz-
nej i odpowiedniej metody, a każdej z nich pozostawiamy jej przywi-
lej, godność i wartość, co do których chętnie oczywiście uznajemy, że 
w  wielkim stopniu znajdują się one w  elokucji. Inwencja i  dyspozy-
cja bez elokucji nigdy nie osiągną bowiem celu tej sztuki ani nigdy nie 
sprawią u słuchacza tego, co powinny sprawić, ale będą podobne mie-
czowi trzymanemu w pochwie. Staną się jednak podobne wyciągnięte-
mu i obnażonemu mieczowi, najodpowiedniejszemu do bronienia się 
i walczenia w przyszłości wtedy, gdy przyda się im blasku wysłowie-
nia. Z tego mianowicie powodu często jesteśmy świadkami, że nawet 
te mowy, które ułożono w sposób zwięzły i mało w nich treści, zasłu-
gują jednak na wielkie uznanie wśród słuchaczy z powodu okazałości 
i ozdobności słów.
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Argumentacja gdańskiego humanisty służy wykazaniu słuszności 
tradycyjnego, gdyż wywodzącego się jeszcze z  teoretycznej reflek-
sji Arystotelesa nad retoryką, przekonania o miejscu i funkcjach elo-
kucji w sztuce wymowy. Uprzywilejowana pozycja inwencji nie jest 
wynikiem arbitralnej decyzji pierwszych teoretyków retoryki, ale 
stanowi rezultat uwzględnienia procesu tworzenia wszelkiej wypo-
wiedzi, uznawanego za w pełni naturalny i neutralny pod względem 
przesądzania o pierwszeństwie myśli przed słowem czy też pojęcia 
przed jego wyrazem językowym. Poszczególne działy nauki o wy-
mowie, przesuwając się od inwencji, przez dyspozycję, aż do elo-
kucji, odzwierciedlają przejście od pojętej abstrakcyjnie i  pojęcio-
wo rzeczy do zanurzonego w naznaczonym wieloznacznością języku 
słowa. Teoretyczny dyskurs Keckermanna o elokucji i figuratywno-
ści zostaje zainfekowany swym przedmiotem, staje się metaforycz-
ny, a dzięki temu obrazowy i plastyczny. Tak dzieje się w przypad-
ku figury trzymanego w pochwie, a następnie obnażonego miecza, 
wspierającej argumentację na rzecz tezy o  użyteczności elokucji, 
podporządkowanej dwóm wcześniejszym od niej dziedzinom reto-
ryki. To właśnie figuratywność, prześwitująca w  blasku wysłowie-
nia (fulgor elocutionis), uzbraja każdy z argumentów w zniewalający 
powab słów i słodycz wymowy oraz wyostrza obmyśloną wcześniej 
argumentację, czyniąc z niej narzędzie skutecznej perswazji, siejące 
niekiedy spustoszenie w ludzkich umysłach.

Elokucja, która – jak się okazuje – jest niezbędna w  procesie 
kompleksowego opracowania mowy, nie należy bynajmniej do umie-
jętności łatwych do pojęciowego ani praktycznego opanowania: 

Quibus in locis dicti auctores hoc quoque addunt, elocutionis maio-
rem esse difficultatem quam reliquarum officii oratorii partium. Quod 
hactenus admitto, si loquantur respectu memoriae. Nam certum est, 
ornamenta verborum difficilius memoriae adhaerere, quam res ipsas, 
prout in genere etiam difficilius memoriae mandamus verba, quam res, 
quia quod ad verba attinet, memoria non habet magnum subsidium 
ab intellectu, utpote cuius proprium obiectum sunt res ipsae, impro-
prium autem verba. Accedit etiam, quod in verbis nulla sit methodus 
per se, sed tantum respectu rerum, ubi autem nullus est ordo et metho-
dus per se, ibi difficilis est memoria. Alias non concedo, quod difficilius 
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sit exornare, quam tractare et disponere, quia tractare est generare; or-
nare autem est tantum aliquid addere generatis. Et sane difficilius est 
aedificare domum, quam pingere. Neque aliud est elocutio quam pic-
tura istius domus, quae per tractationem et dispositionem exaedifica-
ta est (SR, s. 137–138). 

Wymienieni autorzy [Arystoteles, Cyceron, Kwintylian, Hermogenes] 
dodają w tych wspomnianych miejscach także i to, że trudność eloku-
cji jest większa niż pozostałych części sztuki przemawiania. Przyjmuję 
to o tyle, o ile mówią tak w odniesieniu do pamięci. Wiadomo bowiem, 
że ozdoby słów trudniej trzymają się pamięci niż same rzeczy, jako że 
w ogóle trudniej nam powierzyć pamięci słowa niż rzeczy, ponieważ 
w tym, co dotyczy słów, pamięć nie ma wielkiej pomocy ze strony umy-
słu, gdyż jego właściwym przedmiotem są same rzeczy, niewłaściwym 
zaś słowa. Do tego trzeba dodać, że w słowach nie ma metody samej 
przez się, lecz tylko ze względu na rzeczy, tam zaś, gdzie nie ma żadne-
go porządku ani metody samej przez się, tam pamięć jest utrudniona. 
Nie zgadzam się ponadto, że ozdabianie jest trudniejsze niż inwencja 
i porządkowanie, ponieważ inwencja jest tworzeniem, ozdabianie jest 
zaś tylko dodawaniem czegoś do tego, co stworzone. I oczywiście trud-
niej jest zbudować dom niż go pomalować. Elokucja nie jest niczym in-
nym jak pomalowaniem tego domu, który dzięki inwencji i uporządko-
waniu został wybudowany.

Keckermann zastanawia się, dlaczego elokucja jest trudniejsza w po-
równaniu z  pozostałymi częściami retoryki, zwłaszcza zaś nauką 
o zapamiętywaniu mowy. Pamięć koncentruje się w przekonaniu hu-
manisty na rzeczach, a nie słowach. Znajdują one utrudniony dostęp 
do niej, ponieważ umysł człowieka został tak skonstruowany, że re-
jestruje pojęcia, a przez to pozostaje bliższy rzeczom niż oznaczają-
cym je wyrażeniom językowym. Wobec bogactwa i różnorodności 
figur retorycznych pamięć nie może więc liczyć na wsparcie ze stro-
ny ludzkiego umysłu. Keckermann zwraca również uwagę na to, że 
słowa nie mają same w sobie metody, którą otrzymują dopiero dzię-
ki odniesieniu do świata rzeczy. Uniemożliwia to podjęcie próby ich 
metodycznego uporządkowania. Podatny na wielość i różnorodność 
semantycznych przekształceń język tworzy zatem otwarty system 
słów i powiązanych z nimi znaczeń, porządkowanych za każdym ra-
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zem lokalnie i na mocy przyjętej uprzednio konwencji (gramatycz-
nej, retorycznej czy też wreszcie logicznej), a  owo niedomknięcie 
stanowi rację jego istnienia. Metaforyka architektoniczna (opraco-
wywanie mowy to budowanie domu) wykorzystana przez Kecker-
manna w mówieniu o tworzeniu wystąpienia oratorskiego należy do 
żelaznego repertuaru figur, które pojawiają się przy okazji dyskusji 
nad funkcjonowaniem retoryki. Po raz kolejny gdański humanista 
wskazuje na pierwszeństwo inwencji i dyspozycji przed nauką o wy-
słowieniu. Tylko one mają w sobie zdolność do generowania nowych 
form omawiania i porządkowania pojęć (rzeczy), podczas gdy ope-
rująca w materiale językowym elokucja korzysta z tego, co już od sa-
mego początku dane i co może tylko nieznacznie zmieniać swą po-
stać. Słowa są budulcem wypowiedzi, pozostającym niemal zawsze pod 
ręką i cierpliwie oczekującym na włączenie w strukturę tekstu i choć 
występują w różnorodnych konfiguracjach, łącząc się ze sobą i zmienia-
jąc swe znaczenie w zależności od kontekstu, to zachowują rozpo-
znawalną przez wszystkich użytkowników języka formę ogólną. 

Próbując określić kompetencje elokucji w  systemie sztuki wy-
mowy, jaki opisuje Keckermann, proponuje on znaczące przeniesie-
nie punktu ciężkości ze słów na oznaczane przez nie rzeczy w celu 
jeszcze ściślejszego powiązania ze sobą poszczególnych dziedzin re-
toryki, a zwłaszcza inwencji, dyspozycji i nauki o wysłowieniu: 

Elocutio et exornatio non solummodo ad verba pertinet, ut multi exi-
stimant, sed etiam ad ipsas rerum significationes et sensum, sive sen-
tentias. Exornatio non debet esse nimia, sive nimis affectata, quia hac 
ratione peribit fructus inventionis et dispositionis apud auditorem et 
fiet oratio suspecta atque odiosa, quia omne nimium in vitio est. Ita-
que ornatus debet esse verecundus et matronalis, non meretricius. Ni-
mis sumptuose et splendide exornatae mulieres suspitionis occasionem 
dant, quod minus diligentes sint custodes pudicitiae. Et quamvis fla-
gitium eas facere non constat, cogitatione tamen multorum violantur. 
Idem cogita de oratione nimis ornata (SR, s. 139). 

Elokucja i ozdobienie nie odnoszą się tylko do słów, jak sądzi wielu, ale 
także do znaczeń i treści samych rzeczy, czyli myśli. Ozdobienie nie po-
winno być zatem zbyt nadmierne, czyli nazbyt wyszukane, ponieważ 
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owoc inwencji i dyspozycji będzie z tego powodu zmarnowany u słu-
chacza, a mowa stanie się podejrzana i wstrętna, gdyż wszelki nadmiar 
jest błędem. Dlatego ozdobność powinna być skromna i właściwa ma-
tronie, nie zaś nierządnicy. Zbyt kosztownie i  wspaniale wystrojone 
kobiety dają okazję podejrzeniu, że są niezbyt pilnymi strażniczkami 
wstydliwości. I chociaż nie jest rzeczą pewną, że popełniły występek, 
to jednak wielu zniesławia je w myślach. To samo sądź o mowie na-
zbyt ozdobnej.
 

W potocznym przekonaniu elokucja uchodzi za domenę słów i zwią-
zanej z  nimi figuratywności, ale – jak podkreśla Keckermann – 
wszelkie ozdoby językowe odnoszą się bezpośrednio do rzeczy, 
a więc tego, co jest oznaczane przez słowa. Dzieje się tak dlatego, że 
te dwie dziedziny rzeczywistości tworzą niepodzielną całość. Słowa 
nie stanowią wyizolowanego i autonomicznego świata znaków, któ-
re istnieją poza jakimkolwiek odniesieniem przedmiotowym, całko-
wicie uwolnione od rzeczy, do których odsyłają na mocy konwencji 
językowej. Przypomnijmy raz jeszcze – pośród dyscyplin mających 
związek z  językiem (artes sermocinales) retoryka zajmuje miejsce 
między skoncentrowaną wyłącznie na słowach gramatyką a pragną-
cą precyzyjnie opisywać świat rzeczy (pojęć i przedmiotów) dialek-
tyką (logiką). Utrzymuje się ona w stanie względnej równowagi, gdy 
poświęca w miarę jednakową uwagę słowom i rzeczom, chociaż ze 
względu na kompetencje poszczególnych dziedzin sztuki wymowy 
inwencja i dyspozycja znajdują się naturalnie bliżej logiki (argumen-
ty domagają się niekiedy znajomości podstawowych operacji logicz-
nych), elokucja zaś – gramatyki (zainteresowanie słowami i wszelki-
mi możliwymi formami językowymi). Stabilność tego układu może 
być jednak łatwo zakłócona przez każdą nazbyt radykalną próbę 
przewartościowania tworzących go elementów. W przypadku naru-
szenia wewnętrznej homeostazy systemu retorycznego są możliwe 
dwa scenariusze, prowadzące w konsekwencji do powstania dwóch 
odmiennych koncepcji sztuki wymowy. Pierwszy z nich przewidu-
je proces stopniowej gramatyzacji retoryki, oznaczający w praktyce 
jej wewnętrzną kolonizację przez ekspansywną elokucję, która czy-
ni z nauki o przemawianiu jedynie umiejętność sprawnego posłu-
giwania się wyszukanym słowem dla przyjemności gry z możliwo-
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ściami językowej ekspresji, jakie dzięki figuratywności daje język. 
Drugi scenariusz zakłada proces powolnej logicyzacji retoryki, prze-
jawiający się w  wysunięciu na plan pierwszy inwencji i  dyspozy-
cji, a marginalizacją elokucji wymuszoną przez inspirację prostym 
i niewyszukanym językiem dyskursu logicznego, operującym ucho-
dzącą za jednoznaczną kategorią, a nie wieloznaczną i ciągle niedo-
określoną semantycznie figurą. Pierwsza koncepcja retoryki czyni 
swym ośrodkiem figuratywność, druga – perswazyjność, rozumia-
ną jako sposób argumentacji wykorzystującej narzędzia logiki, obie 
rozmywają zaś status sztuki wymowy jako samodzielnej dyscypli-
ny, polegający na umiejętności skutecznego funkcjonowania w roz-
ległej sferze między inwencją a elokucją, argumentem a figurą, czy 
też wreszcie rzeczą a oznaczającym ją słowem. 

Keckermann doskonale zdawał sobie sprawę z  tego, że retoryka 
zawdzięcza swe autonomiczne istnienie subtelnemu napięciu między 
perswazją a  figuratywnością, zapewniającemu wewnętrzną dynami-
kę jej poszczególnym dziedzinom. Od ich zgodnej współpracy zależy 
bowiem osiągnięcie zamierzonego przez mówcę celu, a więc poucze-
nia bądź poruszenia słuchaczy. Proces gramatyzacji retoryki gdański 
humanista mógł obserwować na przykładzie sztuki wymowy naucza-
nej przez ramistów, którą uznawał za sofistyczną z powodu ogranicze-
nia do elokucji. Postawiony przed koniecznością dokonania wyboru 
skłaniałby się z pewnością ku zacieśnianiu związków retoryki z logiką, 
pod warunkiem bardzo wyraźnego określenia wcześniej kompeten-
cji każdej z dyscyplin. Przesadnie przyozdobiona mowa podobnie jak 
wystrojona bez umiaru kobieta, chociaż niewinna i uczciwa w swych 
intencjach, budzi wątpliwości etyczne, gdyż nazbyt wyszukana szata – jak 
przestrzegał Kwintylian (Inst. orat. VIII.20) – zakrywa wprawdzie cia-
ło, ale odsłania umysł. W przestrzeni elokucji, gdzie każda forma języ-
kowa pozostaje uwikłana w sieć znaczeń, żadne słowo, a już w szcze-
gólności to upiększone za pomocą tropów i  figur retorycznych, nie 
pozostaje niewinne semantycznie. 

Chociaż główną powinnością elokucji jest w systemie retorycz-
nym Gdańszczanina ozdabianie słów, to łączy się ona z konstruowa-
niem poszczególnych argumentów, a  także opracowaniem tematu 
wystąpienia:
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Exornatur in oratione tum thema, tum etiam argumenta, quibus the-
ma tractatur. Ne quis existimet, sola argumenta explicantia, probantia 
et exaggerantia elocutionem, sive exornationem recipere, non vero ip-
sum thema, quod tractatur; ideo hunc canonem posuimus, quo mo-
nemur, statim exornationem instituendam esse in ipso themate et il-
lud non nude more logicorum proponendum, sed ornate suis quoque 
ornamentis et figuris pictum, perinde ut supra ostendimus, quod non 
solum argumenta thematum amplificentur, sed subinde ipsa themata 
(SR, s. 139). 

Ozdabia się w mowie zarówno temat, jak również argumenty, za po-
mocą których omawia się temat. Aby ktoś nie sądził, że tylko argumen-
ty wyjaśniające, dowodzące i  powiększające otrzymują wysłowienie, 
czyli przyozdobienie, a nie sam temat, który się omawia, podaliśmy tę 
zasadę, dzięki której przypominamy, że wysłowienie powinno zostać 
uwzględnione od razu w samym temacie, a on powinien być omówio-
ny nie po prostu zwyczajem logików, ale ozdobnie, przystrojony swo-
imi ozdobami i figurami w  taki sposób, jak pokazaliśmy powyżej, że 
nie tylko powiększa się argumenty tematów, ale niekiedy i same tematy. 

Wszelki ornament językowy przyozdabia rzecz, ale tylko wtedy, gdy 
ją podkreśla i eksponuje, a nie przesłania. Brak umiaru w przypad-
ku wysłowienia (jak i  kobiecego stroju) prowadzi w  przekonaniu 
Keckermanna do sztuczności mowy, z powodu której owoc inwen-
cji i dyspozycji może zostać bezpowrotnie utracony. To dość oczy-
wiste na pierwszy rzut oka spostrzeżenie zakłada, że za naturalny 
stan języka uznaje się wypowiedź pozbawioną figur retorycznych 
(co – powiedzmy od razu – jest mało prawdopodobne) albo taką, 
w  której występują one w  śladowej ilości. Sztuczność, a  więc nie-
naturalność wysłowienia, w  postaci figuratywności wprowadza do 
niego dopiero retoryczna elokucja. Dzięki artystycznemu przetwo-
rzeniu język nieuchronnie traci swą rzekomą naturalność na rzecz 
sztucznego, a tym samym ozdobnego, sposobu mówienia. Postulat 
zachowania umiaru w odniesieniu do ornamentów językowych, jaki 
zgłasza Keckermann, można odczytywać jako wezwanie do podjęcia 
próby kontrolowania poziomu sztuczności tworzonego wystąpienia, 
aby zachować pożądaną równowagę między mową prostą (logiczną) 
a przyozdobioną (retoryczną). 
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Słowa i figury 

Omawiając poglądy gdańskiego humanisty na rolę elokucji retorycz-
nej, wielokrotnie odwoływaliśmy się do niezbędnej dla możliwie do-
kładnego uchwycenia rozmaitych mechanizmów jej funkcjonowa-
nia relacji słowo–rzecz. Jak zauważa Roland Barthes, tradycyjna 
nauka o środkach wysłowienia obejmowała swym zasięgiem wszel-
ką problematykę językową:

W swej postaci kanonicznej elokucję określa obszar, który dotyczy ca-
łości języka. Obejmuje ona zarówno naszą gramatykę (aż do połowy 
średniowiecza), jak i to, co nazywa się wymową (diction), teatr głosu. 
Być może najlepszym tłumaczeniem słowa elocutio nie jest elokucja 
(termin zbyt ograniczony), ale wypowiedzenie (énonciation) czy w ra-
zie potrzeby lokucja (locution, czynność mówienia)29.

Chociaż trudno włączyć jakkolwiek rozumianą „naszą gramatykę”, 
a więc wszelkie możliwe do pomyślenia kwestie językowe, w prze-
strzeń zainteresowania teoretyków wymowy, to nie ulega wątpliwo-
ści, że elokucja zajmowała się słowem, które docelowo miało zostać 
wypowiedziane. Tylko w ten sposób dana figura wysłowienia30 nie 
była tylko zewnętrznym ornamentem, ale zyskiwała właściwą so-
bie siłę ekspresji. Jeśli dzięki retorycznej nauce o figuratywności było 
możliwe opisywanie aktywnego działania języka i ujawnianie wybra-
nych faktów z sekretnego życia słów, to znaczy, że rozważania semio-
tyczne były dla starożytnych nauczycieli retoryki równie istotne, co 

29 R. Barthes, L’ancienne rhétorique: aide-mémoire, „Communications” 1970, Vol. 16,  
s. 218. Repetytorium to powstało na podstawie seminarium poświęconego 
głównym pojęciom retoryki, które Roland Barthes prowadził w  latach 1964– 
–1965 w École Pratique des Hautes Études w Paryżu. Przez retorykę autor rozu-
mie „starożytną praktykę języka literackiego” („l’ancienne pratique du langage 
littéraire”), którą można zestawić z  „nową semiotyką pisania” („la nouvelle 
sémiotique de l’écriture”). Barthes podkreśla, że „współczesny świat jest niewia-
rygodnie pełny starożytnej retoryki” („le monde est incroyablement plein d’an-
cienne rhétorique”). 

30 G. Genette, Figury, przeł. W. Krzemień, „Pamiętnik Literacki” 1977, z. 2, s. 295–
–306. 
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sposoby konstruowania prawdopodobnych i przekonujących argu-
mentów. Każda mniej lub bardziej rozwinięta teoretycznie koncep-
cja figuratywności, mająca określone zaplecze filozoficzne (logicz-
no-semantyczne), musiała zaś uporać się z dwoma podstawowymi 
problemami, a mianowicie udzielić po pierwsze odpowiedzi na py-
tanie o istotę figury retorycznej, a po drugie zakreślić granicę zmiany 
językowej, po której przekroczeniu dane wyrażenie staje się figurą. 

Co najmniej od czasów Arystotelesa i  pierwszych teoretyków 
wymowy datuje się przeświadczenie, które nieustannie towarzyszy-
ło wszelkim późniejszym uwagom na temat funkcjonowania języka, 
choć rzadko poświęcano mu odpowiednio dużo miejsca w różnych 
podręcznikach retoryki, co pozwala przypuszczać, że uznawano je 
za rzecz powszechnie znaną i  oczywistą. To sporadycznie artyku-
łowane w  dyskursie teoretycznym przekonanie zakładało istnienie 
naturalnego związku między dwiema diametralnie różnymi od sie-
bie i w żaden sposób nie dającymi się do siebie zredukować sferami 
rzeczywistości, a więc tym, co językowe (verba), i tym, co pozajęzy-
kowe (res). Milcząco akceptowany przez wszystkich użytkowników 
języka kontrakt, mówiąc słowami George’a  Steinera31, między sło-
wem a oznaczaną przez nie rzeczą, zachowujący moc obowiązywa-
nia przez wiele stuleci w  formacji kulturowej zrodzonej w basenie 
Morza śródziemnego, opierał się na wzajemnym zaufaniu wszyst-
kich uczestników ówczesnego dyskursu i  prowadził do wytworze-
nia się charakterystycznej postaci logocentryzmu, umiłowania i po-
szanowania obdarzonego znaczeniem słowa. Przywoływana już po 
wielokroć relacja res–verba, stanowiąca niezmienny punkt odnie-
sienia dla rozważań semiotycznych prowadzonych na gruncie reto-
rycznej elokucji, była zachowującą swą funkcjonalność i analitycz-
ną operacyjność formułą, za pomocą której problematyzowano tak 
zwaną reprezentacyjną teorię znaczenia, która głosiła, że dane sło-
wo nie tylko odnosi się do oznaczanej rzeczy, ale w trakcie mówie-
nia przywołuje dzięki znakom językowym jej rzeczywistą obecność. 
Koncepcja ta opierała się na założeniu pełnej analogiczności i od-
powiedniości między tymi dwiema sferami rzeczywistości. Wspie-

31   Por. G. Steiner, Zerwany kontrakt, przeł. O. Kubińska, Warszawa 1994. 
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rała ją ponadto korespondencyjna teoria prawdy, głosząca istnienie 
zgodności wyrażonego w języku przekonania ze stanem faktycznym, 
a zatem ustanawiająca przez aktywność językową korelację między 
słowem a daną rzeczą. 

Słowa mają znaczenie, a  to oznacza z  kolei, że automatycznie 
i bezpośrednio odsyłają do stojących tuż za nimi rzeczy. Oto w jaki 
sposób tę kwestię ujmuje Barthes: 

Nasze drzewo będzie więc zawierać tylko trzy gałęzie: inwencję, dys-
pozycję i elokucję. Mówiąc jednak bardziej precyzyjnie, między poję-
ciem sztuki (techne) a tymi trzema częściami znajduje się jeszcze jeden 
poziom, a  mianowicie ten, który dotyczy „substancjalnych” tworzyw 
dyskursu, a więc Res et Verba. Nie sądzę, byśmy mieli tłumaczyć je po 
prostu jako Rzeczy i Słowa. Res są, jak powiada Kwintylian [Inst. orat. 
III.5.1], „tym, co jest oznaczane” (quae significantur), Verba zaś „tym, 
co oznacza” (quae significant), a krótko mówiąc, to oznaczane (les signi-
fiés) i znaczące (les signifiants) na poziomie dyskursu. Res jest tym, co 
zostało zapowiedziane już w znaczeniu, co od samego początku zosta-
ło ustanowione jako tworzywo znaczenia, verbum jest zaś formą, któ-
ra będzie poszukiwać znaczenia, aby się nim wypełnić. Paradygmat res/ 
/verba jest niezbędny; to relacja, komplementarność, wymiana, nie zaś 
definicja każdego z pojęć32. 

Nikt tak dokładnie – na ile jest to w ogóle możliwe – jak Kwintylian 
nie zdefiniował tego, czym są owe dwie warstwy każdej wypowiedzi, 
ukrywające się pod nazwą słów i jeszcze bardziej tajemniczych rze-
czy, sprowadzane często do kłopotliwej w interpretacji opozycji for-
my językowej i  sensu (znaczenia). Zostały one nierozerwalnie po-
wiązane ze sobą za pomocą znaczenia (significatio), gdyż okazują się 
jego dwiema stronami niczym awers i rewers monety (Ferdinand de 
Saussure preferował w tym miejscu metaforę dwóch stron tej samej 
kartki papieru), jednak granica między nimi pozostaje tak wyraźna 
jak krawędź monety. Słowa odnoszą się tutaj do wszelkich form ję-
zykowych, które mają autonomiczne znaczenie, a zatem nie ograni-
czają się jedynie do pojedynczych wyrazów czy prostych fraz. Rzeczy 

32   R. Barthes, op. cit., s. 198. 
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obejmują zaś swym zasięgiem całą możliwą do pomyślenia i przed-
stawienia dziedzinę przedmiotową, a więc rozciągają się od abstrak-
cyjnych pojęć i  idei do konkretnych przedmiotów, których realno-
ści nie sposób zaprzeczyć bez popadnięcia w oczywistą sprzeczność. 
Trwale zespolone ze sobą tworzą nienaruszalną relację, która gwa-
rantuje ich komplementarność i  umożliwia ścisłą korelację w  ra-
mach znaczenia opartego na ciągłej wymianie symbolicznej sło-
wa za desygnat czy znaczącego za znaczone (w semantyce logicznej 
gdańskiego humanisty inspirowanej logiką Arystotelesa odpowied-
nio: signans i  signata)33. To dlatego, jak przypomina Keckermann, 
nie można przyozdobić słów, gdyż nieuchronnie pociąga to za sobą 
upiększenie rzeczy, do których one na mocy powszechnie przyjętej 
konwencji językowej odsyłają. 

Analizując poglądy Lorenzo Valli na temat istoty i  mechani-
zmów funkcjonowania języka, Richard Waswo34 zwrócił uwagę 
na niezgodność, a  nawet sprzeczność między ówczesną teorią re-
toryczną a  praktyką literacką w  traktowaniu znaku językowego35. 
Według nauczycieli retoryki i  logiki znaczenie ma charakter refe-
rencjalny (słowa odnoszą się bezpośrednio do rzeczy), podczas gdy 
lektura i  interpretacja tworzonych wówczas tekstów dowodzi nie-
zbicie, że pozostaje ono uzależnione od sieci relacji z  innymi ele-
mentami znaczącymi dyskursu. Myślenie o  znaczeniu w  katego-
riach odniesienia przedmiotowego (referencji) zakłada, że jest ono 
raz na zawsze określone w swej istocie (współgra zatem z ideą o bo-
skim pochodzeniu języka), stałe i niezmienne, a tym samym ahisto-
ryczne, gdyż istnieje niejako poza czasem i przestrzenią, w której 
pojawiają się kolejne pokolenia użytkowników danego języka. Jest 
on tutaj uznawany za naturalny przekaźnik znaczeń, umożliwiają-

33 „Signata est ipse ordo partium enuntiationis, absolute in mente spectatus, con-
gruens cum ordine rerum extra mentem. Signans est nota externa istius dispo-
sitionis et ordinis” (SL, s. 317). 

34 R. Waswo, Language and Meaning in the Renaissance, Princeton 1987. 
35 Wiele z tych poglądów na temat języka i sposobów jego działania, choć już nie-

co bardziej stonowanych, Waswo powtórzył w późniejszym tekście Theories of 
Language, w: The Cambridge History of Literary Criticism, Vol. 3: The Renaissance, 
ed. G. P. Norton, Cambridge 1999, s. 25–34. 
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cy płynne przechodzenie od słów do oznaczanych rzeczy bez zupeł-
nie niepotrzebnego momentu zatrzymania uwagi na samym sobie. 
To rodzaj przeźroczystego medium między dwoma heterogeniczny-
mi porządkami rzeczywistości czy hieroglifu skrywającego w sobie 
obietnicę epifanii sensu. 

Zupełnie inaczej przedstawia się charakterystyka znaczenia 
w przypadku relacyjnej teorii znaczenia. Ujmuje je ona jako zawsze 
niedookreślone, zmienne i  uzależnione od historycznego kontek-
stu, a także okoliczności konkretnego użycia. Znaczenie tego rodza-
ju, otwarte na wielość różnorodnych modyfikacji semantycznych, 
wielokrotnie staje się przedmiotem regulowanych zasadami retory-
ki negocjacji między uczestnikami danej wspólnoty interpretacyjnej, 
zachowując w  ten sposób swą semantyczną migotliwość. Znaczne 
poszerzenie autonomii przypada w udziale językowi, który okazu-
je się zasadniczym elementem aktywnie współtworzącym znaczenie, 
a przez to absorbującym coraz większą uwagę jego użytkowników. 
Szata utkana ze słów, we wcześniejszym przypadku przeźroczysta 
i o prostym kroju, mieni się teraz tysiącem barw, odsłania material-
ność wzorzystej tkaniny o wyraźnym deseniu i delikatnej fakturze, 
a wreszcie układa się w wymyślne fałdy, coraz bardziej utrudniają-
ce dotarcie do skrywanych pod swą powierzchnią rzeczy. Przemia-
ny w obrębie rozumienia istoty języka i znaczenia, które dały o so-
bie znać w drugiej połowie XV i w pierwszych dekadach XVI wieku, 
Waswo określa mianem „renesansowego zwrotu semantycznego” 
(„Renaissance semantic shift”), polegającego na przejściu od refe-
rencjalnej teorii znaczenia, naznaczonej piętnem zgłaszającego uni-
wersalistyczne roszczenia esencjalizmu, do relacyjnej teorii znacze-
nia, akcentującej jego otwartą strukturę, niestabilność, migotliwość 
i  uzależnienie od nieustannie zmieniającego się kontekstu użycia. 
Działanie języka polega na tworzeniu nie tyle wiernej reprezentacji, 
ile raczej artystycznej kreacji rzeczywistości:

Gdy mówi się o  języku, to jest on świadomie postrzegany jako szata 
pre-egzystujących znaczeń, ale gdy używa się języka do rozważań nad 
jego różnymi funkcjami – aby zalecać określony styl, wychwalać język 
wernakularny, uczyć figur wysłowienia, zalecać metodę wyjaśniania 
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Pisma świętego czy tworzyć literaturę – to jest on często traktowany 
domyślnie jako element konstytuujący znaczenie36.

Uznawana za obiektywnie istniejącą rzeczywistość, do której bezpo-
średni dostęp zapewnia referencjalnie pojmowane znaczenie, ustę-
puje miejsca tekstowym światom, powołanym do istnienia na mocy 
twórczego potencjału języka. Proces ten inicjują w przekonaniu Wa-
swo rozważania Valli na temat języka w związku z próbą wyczerpu-
jącego opisu kompetencji dialektyki i  retoryki. śladami włoskiego 
humanisty, prowadzącymi do postrzegania znaczenia w perspekty-
wie relacji i historycznych uwarunkowań, mieli następnie podążyć 
Erazm z Rotterdamu, Marcin Luter i Michel de Montaigne, każdy 
z nich – rzecz jasna – własną drogą.

Rekonstrukcja filozofii języka w  pismach Valli, jaka stała się 
dziełem Waswo, choć w  wielu miejscach błyskotliwa i  inspirująca 
do dalszych badań nad średniowiecznymi i  wczesnonowożytnymi 
teoriami lingwistycznymi, spotkała się szybko z głosami krytyczny-
mi. Jak trafnie zauważył Ian Maclean37, na podstawie wyimkowych 
uwag humanistów na temat znaczenia, nad którym dyskutowano 
przy okazji kursu gramatyki, problemów z przekładem i  rozumie-
niem tekstu, czy też wybranych zagadnień związanych z  porząd-
kowaniem figur retorycznych w ramach elokucji, nie można w ża-
den sposób zbudować spójnej teorii języka. Możliwe jest co najwyżej 
przedstawienie pełnej miejsc nieciągłości humanistycznej refleksji 
nad funkcjonowaniem słów i wyrażeń językowych. Studium Waswo 

36 R. Waswo, Language and Meaning in the Renaissance, s. 80.
37 I. Maclean, Interpretation and Meaning in the Renaissance. The Case of Law, 

Cambridge 1992, s. 3–11. Omawiając poglądy Waswo, Maclean przedstawia po-
krótce jego polemikę z Johnem Monfasanim, która została zamieszczona na ła-
mach „Journal of the History of Ideas” w 1989 roku w związku z lingwistycz-
nymi koncepcjami Valli, por. R. Waswo, The Ordinary Language Philosophy 
of Lorenzo Valla, „Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance” 1979, Vol. 41,  
s. 255–271; J. Monfasani, Was Lorenzo Valla an Ordinary Language Philosopher?,  
„Journal of the History of Ideas” 1989, Vol. 50, s. 309–323; R. Waswo, Motives of  
Misreading, „Journal of the History of Ideas” 1989, Vol. 50, s. 324–332. Por. tak-
że: H. Szabelska, Filozofia moralna w Polsce i jej lingwistyczne podstawy w świet- 
le debat humanistów i scholastyków, „Terminus” 2010, R. 12, z. 23/2, s. 106–107. 
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powstało na wznoszącej się wówczas wysoko fali fascynacji struktu-
ralizmem w wydaniu de Saussure’a i możliwościami systematyczne-
go opisu języka, jakie obiecywał. Przyjęta przez niego perspektywa 
metodologiczna jest ahistoryczna, co dla Macleana stanowi przykład 
„samoświadomego ideologicznie pisarstwa historycznego”38, w któ-
rym autor i przyjęte przez niego założenia są istotnym elementem 
w prezentowanej narracji o przeszłości, nie tyle wiernie odtwarza-
nej, co świadomie konstruowanej. Oczekiwanie od historyka całko-
witej neutralności światopoglądowej należy uznać raczej za ideę re-
gulatywną niż powód do formułowania poważnego zarzutu o nazbyt 
swobodne traktowanie przedstawianej historii. 

Analizy Waswo, oparte w dużej mierze na współczesnej mu lin-
gwistyce strukturalistycznej, doprowadziły do uznania Valli za języ-
kowego konstruktywistę, dla którego język stanowi element współ-
tworzący znaczenie (ta teza Waswo spotkała się z ostrą krytyką ze 
strony Johna Monfasaniego, który wytknął mu wiele błędów i nieścis- 
łości w przekładzie pism włoskiego humanisty)39. I chociaż ahisto-
ryczne podejście do badań nad językiem i znaczeniem w renesansie, 
do którego Waswo się zresztą przyznaje, a także niektóre z wysunię-
tych konkluzji mogą budzić wątpliwości, to trudno nie zgodzić się ze 
stwierdzeniem, że traktaty Valli zwracały uwagę na takie problemy 
semiotyczne, jak chociażby rozpoznanie faktu historyczności języka 

38 Por. I. Maclean, Interpretation and Meaning in the Renaissance. The Case of Law, 
s. 3. Do problematyki znaku, logiki i semiologii, tym razem w kontekście huma-
nistycznej medycyny, Maclean powrócił w studium Logic, Signs, and Nature in 
the Renaissance, Cambridge 2002. 

39 Por. równie ktytyczne omówienie poglądów Waswo – N. Hudson, John Locke and 
Tradition of Nominalism, w: Nominalism and Literary Discourse. New Perspec-
tives, eds. H. Keiper, Ch. Bode, R. J. Utz, Amsterdam 1997, s. 287–288. Nicholas 
Hudson podaje w wątpliwość uznanie Valli, Lutra i Erazma za humanistów za-
powiadających filozofię języka stworzoną przez późnego Ludwiga Wittgenstei- 
na. Chociaż wymienieni powyżej autorzy zwracali uwagę na kontekst, w jakim 
użyto określonych słów, to bynajmniej nie opowiadali się za teorią języka jako 
konkretnego użycia danej frazy językowej (zgodnie ze słynnym aforyzmem 
Wittgensteina „Nie pytaj o znaczenie, pytaj o użycie”) przeciwko referencjalnej 
koncepcji znaczenia. Por. także: J. Lamb, Wittgenstein and Early English Dictio-
naries, 1604–1658, w: Word and Self Estranged in English Texts, 1550–1660, eds. 
Ph. Kelly, L. E. Semler, Surrey 2010, s. 23–24. 
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czy zwrócenie uwagi na rolę kontekstu użycia danego słowa w okreś-
leniu jego znaczenia, które były pomijane przez spekulatywną gra-
matykę i filozofię scholastyczną. Humanistyczna refleksja nad dzia-
łaniem języka, prowadzona raczej doraźnie i lokalnie, choć z czasem 
zyskiwała świadomość ograniczeń wpisanych w  reprezentacyjną 
teorię znaczenia, ukazując arbitralność i pojęciową niewydolność tej 
koncepcji przykładowo w przypadku słów odsyłających do samych 
siebie, to ostatecznie nigdy jej nie porzuciła. Przez cały okres wczes- 
nej nowożytności referencja jako paradygmatyczna relacja res–verba 
zachowała moc obowiązywania. Naturalność i uniwersalność tak ro-
zumianego znaczenia zaczęła się jednak coraz bardziej zacierać, ob-
nażając iluzoryczność potęgi konwencji językowej, a dużą rolę ode-
grała w tym odnowiona i krytyczna filologia humanistów, oparta na 
wnikliwej analizie gramatyczno-retorycznej, wspomaganej często 
przez narzędzia logiki. Rola języka we wszelkich praktykach senso-
twórczych człowieka miała się odtąd stale powiększać. 

Omawiana teoria znaczenia, choć może lepiej uznać ją za wiąz-
kę poglądów na temat jego natury i sposobów działania, zakłada peł-
ną izomorficzność między światem słów a rzeczy. Teoretycznie uwa-
ża się, że język rozpatrywany w kategoriach referencji, a więc taki, 
który przedstawia czy odzwierciedla rzeczywistość (w  zależności 
od tego, czy chcemy w nim widzieć jej obraz czy lustro), jest jed-
nocześnie denotacyjny, dosłowny i  logiczny. Może stać się wobec 
tego użytecznym narzędziem opisu i  wyjaśnienia, skoro zachowu-
je swą znaczeniową transparentność. Istnienie figuratywności wy-
maga restytucji i akceptacji mitu doskonale przeźroczystego języka, 
w  którym zewnętrzny wobec niego świat rzeczy prezentuje się ta-
kim, jakim jest w swej istocie. Opozycja w postaci prostego i dosłow-
nego sposobu mówienia jest niezbędna dla pojawienia się figur re-
torycznych, a następnie wszelkich prób ich opisu czy klasyfikacji40. 

40 Por. T. Todorov, Tropy i figury, przeł. W. Krzemień, w: Retoryka, s. 183: „Aby ist-
niał język obrazowy, musi istnieć opozycja w postaci języka naturalnego. Mit 
języka naturalnego pozwala nam zrozumieć podstawy retoryki i zarazem przy-
czyny jej śmierci. Retorycy, tak jak gramatycy w okresie klasycznym, wierzyli, 
że istnieje prosty i naturalny sposób mówienia, niewymagający opisu – rozumie 
się bowiem sam przez się. Przedmiot retoryki obejmuje wszystko, co oddala się 
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Dokładne oddzielenie od siebie tych dwóch rejestrów języka, a więc 
literalnego i figuratywnego, pozostaje możliwe jedynie w trakcie teo-
retycznej refleksji, gdyż w  konkretnym użyciu nigdy nie występu-
je on w czystej postaci, z czego doskonale zdawali sobie sprawę an-
tyczni prawodawcy elokucji, z Cyceronem i Kwintylianem na czele. 
Słowa pełnią także w tym modelu myślenia o języku funkcję iden-
tyfikacyjną, ponieważ umożliwiają wyodrębnienie i nazwanie danej 
rzeczy spośród wielu innych. Nie oznacza to bezkrytycznej akcepta-
cji dla tez Platońskiego Kratylosa, wskazującego na istnienie natu-
ralnego i  koniecznego związku między poszczególnymi fonemami 
a tym, do czego one odsyłają. 

Praktyka językowa (a przede wszystkim teksty literackie) utwier-
dza nas jednak w przekonaniu, że działanie języka nie ogranicza się 
wyłącznie do nazywania czy przedstawiania rzeczy. W  tym miej-
scu otwiera się rozległa przestrzeń dla opisywanej przez retorycz-
ną elokucję figuratywności (figurativity), stanowiącej określone uży-
cie języka, który polega na celowej rezygnacji z dosłowności przez 
ustanowienie mniej lub bardziej wyraźnego rozdziału między zna-
czącym a  znaczonym, umożliwiającego wprowadzenie językowe-
go ornamentu. Mówiąc nieco innymi słowami, to specyficzny tryb 
funkcjonowania słów przejawiający się w  tymczasowym zawiesze-
niu prostej i automatycznej denotacji na rzecz otwartej na wielość 
semantycznych przekształceń konotacji. Jednoznaczna litera, a więc 
schematycznie potraktowane słowo jako zwykły indeks rzeczy, ustę-
puje miejsca wieloznacznej figurze, obrazowej formie wysłowienia, 
która domaga się językowej konkretyzacji. Dzięki figuratywności na-
stępuje wewnętrzna renowacja języka, który nie zastyga raz na za-
wsze w spowszedniałych słowach i utartych zwrotach, ale ciągle się 
odnawia, zawdzięczając swe odrodzenie twórczemu opracowaniu 
materiału językowego w dziełach wybitnych poetów i mówców. Pro-
wadzi ona również do multiplikacji i proliferacji dostępnych form 
ekspresji językowej, a zwielokrotnienie to ma skutecznie zapobiegać 

od tego prostego sposobu mówienia, natomiast ten ostatni nie jest przedmio-
tem żadnej szczególnej refleksji. Tak więc cała wiedza, którą podają nam retory-
cy, jest wiedzą odniesioną do nieznanego”. 
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i  ewentualnie niwelować wszelkie oznaki zużycia czy wyczerpania 
się języka. Mityczne źródło słów nie wysycha, wciąż zasilane zupeł-
nie nowymi bądź tylko odnowionymi formami językowymi. Figu-
ratywność nie unieważnia rzecz jasna referencji, nawet jeśli niekie-
dy bierze ją w nawias, czyniąc z niej niespełnioną obietnicę sensu, 
jak się to często dzieje chociażby w przypadku ironii. Swą rację ist-
nienia zachowuje niezależnie od przyjętej uprzednio teorii znacze-
nia. Ukazując i realizując możliwości wyrażania, jakie immanentnie 
tkwią w języku, jest ona najwyraźniejszą z nich, zawierając w sobie 
„nasiona nieskończonej różnorodności światów słów”41.

Zajmująca się ozdobami językowymi elokucja jest dla Kecker-
manna wykładem dotyczącym szeroko rozumianej figuratywności, 
na który składa się wiele szczegółowych zagadnień związanych mię-
dzy innymi ze stylem: 

Tradunt autem rhetores hanc partem artis intricatius et confusius, ut 
eo nomine possit difficilis videri, dum nempe cum eloquutione con-
fundunt diversas orationis species, sive dicendi genera et characteres, 
de quibus in speciali rhetorica agendum est, dumque non satis etiam 
distinguunt inter elocutionem, quae est a qualitate et inter eam, quae 
est a quantitate, de qua distinctione paulo post videbimus (SR, s. 138). 

Retorzy wykładają zatem tę część sztuki w  sposób bardziej skompli-
kowany i zagmatwany, tak że może się ona wydawać na tej podstawie 
trudna, ponieważ wraz z  elokucją mieszają oni różne gatunki mowy 
albo rodzaje wymowy oraz style, o których trzeba powiedzieć w retory-
ce szczegółowej, jak również niewystarczająco przeprowadzają rozróż-
nienie między elokucją, która pochodzi z jakości, a tą, która polega na 
ilości, o którym to podziale wkrótce powiemy.

Tradycyjna retoryka bardzo restrykcyjnie przestrzegała zasady przy-
porządkowania poszczególnych rodzajów wymowy do odpowiada-
jących im funkcjonalnie stylów – niskiego, średniego lub wysokie-
go w zależności od stopnia figuratywności czy też nasycenia języka 
figurami retorycznymi (rodzaj sądowy – styl niski, rodzaj dorad-

41   A. Moss, Książki „miejsc wspólnych” w szkole, s. 177. 
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czy – styl średni, rodzaj popisowy – styl wysoki). Reguła ta miała 
gwarantować osiągnięcie przez mówcę zamierzonego celu perswa-
zji zgodnie z wewnętrzną ekonomią językową dyskursu, obliczoną 
na skuteczność. Każde z wypowiedzianych przez mówcę słów mia-
ło swe znaczenie, a wszystkie razem stanowiły starannie przemyśla-
ną i zamkniętą całość znaczeniową, w której nie było miejsca na pu-
stosłowie i  nużący dla słuchaczy popis zdolności krasomówczych. 
Wybór określonego stylu nie był więc rzeczą całkowicie dowolną, ale 
stanowił element starannie opracowanej w niemal każdym szczególe 
procedury tworzenia oratorskiego wystąpienia. Odnotujmy przy tej 
okazji fakt, że renesansowy podręcznik retoryki stanowił wyraz zin-
stytucjonalizowanego przekonania o istnieniu naturalnego związku 
między sztuką wymowy a etyką i dlatego humaniści – w tym Kecker-
mann – posługiwali się takimi pojęciami ze słownika elokucji, któ-
re nasuwały jednoznacznie skojarzenia z  głównymi ideami filozo-
fii moralnej – słowo „charakter” (character) dla określenia stylu czy 
„zaleta” (virtus) dla nazwania zalecanych cech wysłowienia. Rela-
cja, uzewnętrzniona w języku, między retoryką a etyką, a więc mię-
dzy sposobem mówienia a życia, rysowała się dzięki temu od same-
go początku w umyśle ucznia jako zupełnie oczywista i uniwersalna, 
a w dodatku głęboko zakorzeniona w rozumie i naturze, dwóch in-
stancjach legitymizujących wówczas najczęściej wszelkie praktyki 
sensotwórcze.

Głównym, by nie powiedzieć za Keckermannem właściwym, 
przedmiotem zainteresowania mówcy na etapie elokucji są słowa – 
te mogą zaś być pojedyncze lub złożone, zgodnie z podziałem zapro-
ponowanym przez Arystotelesa (Poet. 1457a): 

Sit ergo elocutio 1. congrua, 2. pura, 3. perspicua, 4. apta et decens, 5. gravis, 
6. splendida et ornata, 7. sonora et apte dimensa. Denique ita, ut conve-
nit, copiosa. Quas virtutes elocutionis oportebit deinceps per partes de-
ducere et distincte accommodare ad verba simplicia et coniuncta. Non 
possumus enim in genere de his elocutionis generibus tractare propte-
rea, quod elocutio non sit genus respectu verborum simplicium et co-
niunctorum, sed tantum totum integrale, quod moneo, ut ratio metho-
di nostrae intelligatur (SR, s. 139). 
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Wysłowienie niech więc będzie 1. odpowiednie, 2. czyste, 3. jasne,  
4. stosowne i przyzwoite, 5. dostojne, 6. okazałe i ozdobne, 7. dźwięcz-
ne i  odpowiednio rytmiczne. A  wreszcie na tyle, na ile to stosowne, 
zasobne. W dalszym ciągu trzeba będzie te zalety wysłowienia szcze-
gółowo wyłożyć i dokładnie dostosować do słów pojedynczych i złożo-
nych. Nie możemy bowiem zajmować się tymi rodzajami wysłowienia 
w ogólności z tego powodu, że elokucja nie jest rodzajem w odniesie-
niu do słów pojedynczych i złożonych, ale tylko całością integralną, co 
przypominam, aby można zrozumieć zasadę naszej metody.

Gdański humanista posługuje się dwoma ogólnymi podziałami, któ-
re pozwalają mu na pojęciowe opracowanie całości materii języka, 
wyjątkowo niepodatnej na wszelkiego typu zabiegi systematyzacji 
i  klasyfikacji. Pierwszy z  nich to wspomniane powyżej, a  zapoży-
czone przez Keckermanna z grecko-rzymskiej sztuki wymowy, roz-
różnienie na słowa pojedyncze (verba singula) i złożone (verba co-
niuncta). Zasada tego podziału jest oczywista i dlatego nie wymaga 
żadnych dodatkowych wyjaśnień. Na podstawie liczby elementów 
językowych, które tworzą daną frazę, umożliwia ona wstępną kla-
syfikację środków wysłowienia. Dystynkcja ta jest z kolei pochodną 
podziału figur retorycznych pod względem dwóch kategorii, a mia-
nowicie ilości i jakości uznanych przez Arystotelesa za kategorie opi-
sujące przypadłości substancji (na płaszczyźnie semantycznej odpo-
wiadają im predykaty, które orzeka się o podmiocie danego zdania). 
Oznacza to, że owe orzeczniki mogą również w  miarę dokładnie 
określać „przypadłości” słów, a więc wszelkie modyfikacje językowe, 
jakim podlegają w trakcie pracy mówcy nad wysłowieniem. Polega-
ją one zazwyczaj na wprowadzeniu zmian w obrębie materialnego 
aspektu konkretnego słowa (dodanie do niego przykładowo nowe-
go wyrazu, jak w przypadku epitetu, „słowa słowu przydanego”)42 lub 
formalnego, wiążącego się z  odpowiednim przekształceniem jego 

42 „Neque est necesse hoc loco monere, quid sit epitheton, quod nempe dicitur 
a verbo ἐπιτίθεσθαι, quod significat addere vel apponere, ita ut epitheton sit vox 
voci apposita; vox nempe adiectiva, ut grammatici loquuntur, per quam vel ac-
cidentia vel effecta rerum exprimuntur. Et quia accidens, proprium et effectus 
rei clarissime exprimit totam rei virtutem, ideo necesse est epitheta plurimum 
valere, tum ad perspicuitatem, tum ad efficaciam orationis” (SR, s. 142–143). 
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znaczenia (dzieje się tak chociażby w przypadku tropów i figur my-
śli). Elokucja, jak wyraźnie podkreśla Keckermann, odwołując się 
po raz kolejny do logicznego instrumentarium pojęciowego, nie sta-
nowi samodzielnego rodzaju, gdy odnieść ją do pojedynczych bądź 
złożonych słów, gdyż należą one do różnych kategorii, co pozostaje 
w sprzeczności z zasadą logiczną („kanonem”), głoszącą, że „rodzaj 
należy zawsze do tej samej kategorii, co jego gatunek”43. Stwierdzenie 
to przekłada się na postrzeganie dziedziny sztuki wymowy traktują-
cej o środkach wysłowienia, którą uznaje się za naukę o możliwych 
formach językowych, czyli figurach retorycznych, znajdujących swe 
zastosowanie w odniesieniu do całości języka. 

Zalety wysłowienia, które uważnie wylicza, a następnie komen-
tuje Keckermann, stanowią próbę rozszerzenia i dookreślenia czte-
rech właściwości leksykalnych wypowiedzi, zapewniających jej sku-
teczność oddziaływania na umysły i  serca słuchaczy (od czasów 
Teofrasta były to: poprawność, jasność, stosowność i  ozdobność). 
Ta pierwsza oznacza znajomość i bezwzględne respektowanie reguł 
gramatyki44, obejmujących – zgodnie ze znanym określeniem jed-
nego z  działów tej dyscypliny przez Kwintyliana jako „nauki po-
prawnego (recte) mówienia” (Inst. orat. I.4.2)45 – zasady poprawne-

43 Por. D. Facca, Bartłomiej Keckermann i  filozofia, Warszawa 2005, s. 34–35. 
W świetle systemu logiki Keckermanna rodzaj jest tym, czemu podlegają gatun-
ki („genus est, cui species subiacent”), interesująca nas reguła brzmi zaś następu-
jąco: „Genus cum sua specie semper est eiusdem praedicamenti” (SL, s. 50). 

44 „Aliquot virtutes vocis simplicis enumerat hoc praeceptum, quarum priores ex 
grammatica rhetor assumit, postremas autem duas tamquam proprias tractat. 
Primo, ergo dicit vocem debere esse congruam, nempe tam formatione, ut se-
cundum leges grammaticas formetur, quam pronuntiatione, ut iusta quantitas 
syllabarum observetur. Et sane praestaret nullam habere orationem, quam ta-
lem, quae non sit grammatica; si enim hic peccet orator pro admiratione risum 
et contemptum reportabit apud auditores, utpote qui eius soloecismos, quos 
in verbis admittit, trahent in despectum ipsarum rerum, de quibus dicit” (SR,  
s. 140).

45 Por. T. Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w  Polsce: rekonesans, 
Wrocław 2007, s. 19–40 oraz W. Ax, Quintilian’s “Grammar” (Inst. 1.4–8) and 
Its Importance for the History of Roman Grammar, w: Ancient Scholarship and 
Grammar. Archetypes, Concepts and Contexts, eds. S. Matthaios, F. Montanari, 
A. Rengakos, Berlin–New York 2011, s. 331–346. 
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go posługiwania się słowami z uwagi na obowiązującą powszechnie 
normę językową, regulowaną na podstawie pism starożytnych twór-
ców uznawanych za modelowych użytkowników języka greckiego 
czy łacińskiego. Słowa powinny być odpowiednie do oznaczanej rze-
czy46, niejako skrojone na jej miarę i stosowane zgodnie z nomen-
klaturą wprowadzoną przez wyróżniających się w danej dziedzinie 
autorów (na przykład Pliniusza Starszego w zakresie terminologii hi-
storii naturalnej czy Wegecjusza w sztuce wojskowej). 

Czystość językowa47 zakłada posługiwanie się wyłącznie słowa-
mi należącymi do języka łacińskiego, a unikanie niczym nieuzasad-
nionego wprowadzania w obręb wypowiedzi barbaryzmów. Realizu-
je się ona w praktyce językowej na cztery różne sposoby: 

Aestimatur autem puritas vocum quattuor modis, nempe analogia, ve-
tustate, autoritate et consuetudine. Et analogia quidem tunc locum ha-
bet, quando consuetudo non reclamat. Et consuetudo quidem debet 
esse cum iudicio coniuncta, non vero vitiosa et depravata, non eorum 
consuetudo, qui male et barbare loquuntur. Graeca vocabula, etsi non 
barbara sunt, tamen in oratione non facile debent usurpari, nisi sin-
gularis necessitas aut emphasis cogat. Idcirco videmus Ciceronem in 
orationibus verba Graeca non admiscere. In epistolis autem licet ver-
ba Graeca interdum miscere triplici casu: 1. si sit singularis necessitas 
vel emphasis, aut allusio pulchra ad dictum aliquod vel factum Graeci 
autoris, 2. si velimus aliquid secreti scribere, quod non omnes debeant 
intelligere, 3. denique, si is, ad quem scribimus, Graeca lingua impen-
se delectetur. Quemadmodum videmus Ciceronem in epistolis ad Atti-
cum multa verba Graeca intermiscere, qui Atticus delectatus est Grae-
cis et quia secreta multa scripsit (SR, s. 140–141). 

46 „Secundo dicitur, quod vox debeat esse propria, id est accommodata ad rem si-
gnificandam, sive huic rei significandae imposita ab iis, qui linguam constitue-
runt. Unde autem sint comparanda vocabula Latina et propria in quaque re, id 
grammatici tradunt, nempe ex iis autoribus, qui in singulis artibus excelluerunt, 
nempe Varronis et Catonis in agricultura, Vegetii in re militaria, Plinii in rebus 
naturalibus et sic deinceps secundum certas classes autorum” (SR, s. 140). 

47 „Tertia virtus est, ut dictio sit pura, id est non peregrina aut ex alia lingua peti-
ta, praesertim ex lingua materna, quales voces barbaras vocamus” (SR, s. 140). 
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Czystość słów jest zatem rozważana za pomocą czterech sposobów, 
a mianowicie analogii, wytworności, autorytetu i  zwyczaju. Analogia 
zaś pojawia się dopiero wtedy, gdy nie sprzeciwia się temu zwyczaj. 
Zwyczaj powinien być oczywiście połączony z osądem, nie zaś fałszy-
wy i zepsuty, zwyczaj nie tych, którzy mówią w sposób zły i barbarzyń-
ski. Słowa greckie, chociaż nie są barbaryzmami, to nie powinny być 
jednak tak chętnie wykorzystywane, chyba że wymaga tego szczegól-
na potrzeba lub emfaza. Dlatego widzimy, że Cyceron nie włączał do 
mów słów greckich. W listach pozwalał zaś sobie wprowadzać czasa-
mi słowa greckie z trojakiej przyczyny: 1. jeśli była szczególna potrzeba, 
emfaza albo piękna aluzja do jakiegoś powiedzenia czy dzieła greckie-
go autora, 2. jeśli chcielibyśmy napisać coś tajemnego, co nie powinno 
być przez wszystkich rozumiane, 3. i wreszcie, jeśli osoba, do której pi-
szemy zachwyca się niezwykle językiem greckim. I tak widzimy, że Cy-
ceron w  listach do Attyka włączał wiele słów greckich, ponieważ At-
tyk zachwycał się greką i ponieważ pisał o wielu sekretnych rzeczach. 

Analogia umożliwiająca zapożyczenia z  innego języka w  sytuacji 
braku właściwego określenia w naszym rodzimym języku, wytwor-
ność stojąca na straży piękna wysłowienia, autorytet wskazujący do 
naśladowania stylistyczne wzorce i  zwyczaj, usankcjonowany tra-
dycją i przyjęty przez użytkowników języka określony sposób po-
sługiwania się słowem – wszystkie one odpowiadają za językową 
czystość wypowiedzi, lecz spośród nich na plan pierwszy wysuwa 
się wymieniony jako ostatni uzus językowy. Analogia, a – jak moż-
na przypuszczać – ta reguła dotyczy również wytworności i auto-
rytetu, pojawia się dopiero wtedy, gdy pozwoli na to zwyczaj mó-
wienia, ustanawiający i  opisujący swego rodzaju naturalny stan 
języka, a przez to stanowiący instancję rozstrzygającą w przypad-
ku wprowadzania jakichkolwiek zmian w  jego obrębie. Wszelkie 
odstępstwo od językowego uzusu będzie musiało być odpowied-
nio licencjonowane, o czym przekonuje nauka o tropach. Abstrak-
cyjne reguły gramatyczno-retoryczne ożywia obraz ich praktycznej 
aplikacji. Przed oczami studentów retoryki, a zarazem przed czytel-
nikami traktatu Keckermanna, stawia on postać Arpinaty i  jego – 
uchodzącej w oczach humanistów za doskonałą – praktyki literac-
kiej, a więc autora, którego imię u potomnych, jak pisał Kwintylian 
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(Inst. orat. X.1.112), nie oznacza nazwiska konkretnego człowieka, 
ale samą sztukę wymowy. 

Z kwestią zwyczaju mówienia łączy się postulat, aby korzystać 
ze słów zwykłych i  tylko w uzasadnionych przypadkach sięgać po 
słowa, które wyszły już z użycia i dlatego częściej można je odnaleźć 
w zakurzonych wokabularzach niż pokrytych patyną dziełach staro-
żytnych twórców. Zgodnie z poglądami antycznych nauczycieli reto-
ryki oraz niemieckiego humanisty Melchiora Juniusa (1545–1604) 
„stare słowa dodają mowie powagi, niepozbawionej przyjemności”48, 
ale pod warunkiem, że używa się ich oszczędnie i z umiarem. Wresz-
cie ostatnią z zalet, jakie omawia Keckermann i której poświęca naj-
więcej uwagi, jest ozdobność, otwierająca szerokie pole dla retorycz-
nej elokucji, która w przypadku wcześniejszych „cnót” wysłowienia 
ustępowała często miejsca zorientowanej normatywnie gramatyce, 
zakreślającej granice poprawności językowej: 

Postquam ergo per grammaticum sic recte constituta vox est, dat ope-
ram rhetor, ut primo sit clara et perspicua atque adeo facilitate signi-
ficandi auditorem alliciens et delectans, quod quidem certo fiet, si sit 
congrua, pura, usitata et apta ei rei significandae, quam debet signi-
ficare. Debet etiam vox rhetoris esse uniformis, id est talis, quae intra 

48 „Sequitur altera virtus, ut nempe dictio sit usitata, nam quae inusitata sunt, 
aut non intelliguntur, aut affectationem puerilem indicant. Verum quidem est, 
quod Melchiorus Iunius in Rhetorica et alii rhetores dicunt, vetusta vocabula 
orationi maiestatem aliquam non sine delectatione afferre, sed hic duplici cau-
tione opus est. Primo, ut parce usurpentur et cum modo, neque umquam alias, 
nisi cum habent singularem efficaciam. Ubi potest addi quaedam velut excu-
satio (sicut veteres loquebantur) simulque declarari tale vocabulum alia voce 
synonima, hodie recepta. Secunda cautio est, ut distninguatur inter vetustatem 
mediam, remotam et remotissimam. Cum media vetustate semper est loquen-
dum, ut cum Cicerone, Terentio et Vergilio itemque Salustio et similibus. Cum 
remota vetustate parce est loquendum. Cum remotissima paene numquam, 
quia remotissima vetustas correcta et abolita est magna ex parte, per remotam 
et mediam, sive proximam. Itaque non est dicendum casnar pro senex, quomo-
do antiquissimi dicebant. Nec est dicendum bovinator pro tergiversatore. Item 
tuburchinabundus pro eo, qui velociter comedit. Nec lurchabundus pro eo, qui 
festinanter bibit. Et hae quidem virtutes dictionum, quas ex grammatica rhetor 
magna ex parte praesupponit. Sequuntur eae, quae sunt propria rhetoris” (SR, 
s. 141–142). 
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certum dicendi genus consistat, ita ut non sit interdum oratoria, inter-
dum poetica, sed perpetuo sibi similis. Nam voces poeticae orationibus 
immixtae iuvenilem quandam affectationem sapiunt, nisi forte inter-
dum aliquid singulare insit voci poeticae, quo casu debet cum praefa-
tione quadam usurpare, ut dicamus sicut poeta loquitur, vel tale quid 
(SR, s. 142). 

Skoro więc dzięki gramatykowi wypowiedź została poprawnie stwo-
rzona, to mówca zajmie się, aby po pierwsze była jasna i  wyraźna, 
a  po drugie, aby przyciągała do siebie i  sprawiała słuchaczowi przy-
jemność łatwością znaczenia, co stanie się z pewnością wtedy, gdy bę-
dzie ona odpowiednia, czysta, zwyczajna i dostosowana do tej oznacza-
nej rzeczy, którą powinna oznaczać. Trzeba, żeby słowo mówcy było 
jednolite, to znaczy takie, które należy do określonego rodzaju wymo-
wy, a więc nie czasem retoryczne, a czasem poetyckie, ale zawsze takie 
samo. Słowa poetyckie wprowadzone do mów oznaczają bowiem jakąś 
młodzieńczą przesadę, chyba że czasem znajdzie się w poetyckim wy-
słowieniu coś szczególnego, w którym to przypadku powinno się tego 
użyć z  jakąś wstępną zapowiedzią, tak że powiemy „jak mówi poeta”, 
czy coś w tym rodzaju.

Na gruncie elokucji retoryka wchodzi w niebezpieczne – oczywiście 
w przekonaniu Keckermanna – związki z gramatyką i poetyką. Są 
one niepokojące dla przejętego dziełem systematyzacji poszczegól-
nych dyscyplin humanisty, gdyż rozmywają i  tak już przerażająco 
płynne granice między sztukami, które mają do czynienia z językiem 
i traktują o jego rozmaitych sposobach wyrażania. Stąd konieczność 
w  miarę wyraźnego rozdzielenia kompetencji każdej z  nich. Tro-
ską mówcy ma być wobec tego zapewnienie odpowiedniości mię-
dzy słowem a rzeczą, do której ono odsyła. Zalecając we wszystkim 
rozsądny umiar i zbawienną powściągliwość, Keckermann pozosta-
je zagorzałym przeciwnikiem „poetyzacji” wystąpienia mówcy, i to 
nie tyle z powodu pragnienia zachowania dyscyplinarnej czystości 
każdej ze sztuk, ile uniknięcia nieznośnej sztuczności mowy, która 
nie jest ani poematem prozą (w humanistycznym, a tym samym kla-
sycznym rozumieniu poezji – mowa związana za pomocą przyjęte-
go metrum – jest to twór nie do pomyślenia), ani upoetyzowanym 
przemówieniem. Mechanizm językowego działania figur retorycz-
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nych zapewniających ozdobność mowy ujawnia się szczególnie wy-
raźnie w przypadku tropów.

Nauka o tropach 

Rozpocznijmy od definicji polisemantycznego pojęcia tropu (tro-
pos), które odsyła do takich znaczeń, jak: „zwrot”, „kierunek”, „tryb”, 
„kształt”, „wygląd”, „obyczaj”, „charakter”, „temperament” czy „uspo-
sobienie”: 

Egimus de elocutione vocis simplicis prima, quae sequitur elocutio vo-
cis simplicis orta, quae vocatur tropus. Est autem tropus translatio vo-
cis de sua propria significatione in significationem rei alterius, non pla-
ne dissimilis (SR, s. 144). 

Mówiliśmy o podstawowym wyrażeniu związanym z pojedynczym sło-
wem. Następne jest wyrażenie, które wzięło początek od pojedyncze-
go słowa, a które nazywa się tropem. Trop jest zatem przeniesieniem 
słowa z  jego właściwego znaczenia na znaczenie innej rzeczy, wyraź-
nie podobnej.
 

Keckermann49 przywołuje koncepcję tropu, którą można nazwać 
translacyjno-substytucyjną, wywodzącą się z poglądów Arystotele-
sa na temat figur retorycznych (głównie metafory) i upowszechnio-
ną w średniowieczu przez gramatykę Donata50. Cyceron łączył trop 
ze „zmianą słów” (Brut. 17.69: transmutatio verborum), Kwintylian51 – 

49 „Tropus dicitur παρὰ τὸ τρέπεσθαι id est a vertendo, transferendo et enodan-
do ita, ut tropus Latinis sit immutatio vel translatio significationis in significa-
tionem. Cum nempe dictio non usurpatur in ea significatione, ad quam initio 
destinata est atque adeo non adhibetur ad significandam eam rem, cui signifi-
candae initio imposita est ab inventoribus vocum. Hinc tropica sive impropria 
vocabula Aristoteles vocat τετραμμένα, id est translata” (SR, s. 144).

50 Por. M. Irvine, The Making of Textual Culture. “Grammatica” and Literary Theo-
ry 350–1100, Cambridge 1994, s. 105–107. 

51 Teoria tropów i figur retorycznych opracowana przez Kwintyliana spotkała się 
w połowie XVI wieku z ostrą krytyką Ramusa, który wytknął rzymskiemu teo- 
retykowi wymowy wiele terminologicznych nieścisłości, a  przede wszystkim 
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który stał się dla Keckermanna przewodnikiem w nauce o  tropach – 
upatrywał w  nim odstępstwo (mutatio) od znaczenia naturalnego 
(konwencjonalnego), wprowadzone do wypowiedzi z powodów ar-
tystycznych (cum virtute)52. Powiązanie tropu z semantyczną trans-
lacją (przeniesieniem znaczenia) w  obrębie tego samego języka 
oznacza w praktyce myślenie o figuratywności w kategoriach meta-
fory, traktowanej jako figura paradygmatyczna – wzorcowa i norma-
tywna – dla wszystkich pozostałych środków wysłowienia. 

Takie myślenie prowadzi do stwierdzenia, że figury retoryczne 
(a zwłaszcza tropy) są pochodnymi metafory i w większości przy-
padków mogą zostać do niej sprowadzone, na co zwrócił uwagę rów-
nież Keckermann:

Et vocatur etiam tropus in genere a Graecis autoribus μεταφορά, ἀπὸ 
τοῦ μεταφέρειν, id est a transferendo. Unde sit, ut nomen metaphorae 
interdum generalissime usurpetur pro omni tropo, sicut vox proprie 

pominięcie dialektyki (kategorii logicznych) w  porządkowaniu środków 
wysłowienia. Por. Arguments in Rhetoric against Quintilian. Translation and Text 
of Peter Ramus’s “Rhetoricae Distinctiones in Quintilianum”, transl. C. Newlands, 
ed. J. J. Murphy, Carbondale, IL 2010, s. 207–208: „De rhetorica elocutione pol-
licetur Quintilianus praecepta se traditurum, at de troporum et figurarum (qui-
bus tota ars elocutionis bene descripta continetur) arte nihil est institutum. Re-
liquo libro octavo troporum doctrinam nobis Quintilianus pollicetur. Namque 
tropum definit initio et partitur et dialecticae methodi viam scilicet aliquando 
sequitur. Verum si recte iudicare volumus, nihil accurate definit, nihil acute 
partitur, nihil via et ordine disponit. »Tropus (ait) est mutatio verbi vel sermo-
nis a propria significatione in aliam cum virtute« [Inst. orat. IX.1.4]. At tropus 
in singulis verbis totus est, in sermone coniunctum nihil habet. Nam cum for-
mae orationis mutantur, figurae sunt, non tropi et quas sermonis mutationes 
Quintilianus putat tropos esse, docebo suo loco tropos non esse. Quare falsa 
est primum ista definitio. Quintilianus troporum genera duodecim facit, me-
taphoram, synecdochen, metonymiam, antonomasiam, onomatopoeiam, cata-
chresin, metalepsin, epitheton, allegoriam, periphrasim, hyperbaton, hyperbo-
lem. At quattuor tantum sunt: metonymia, ironia, metaphora, synecdoche, ut 
planum faciam cum de generibus singulis dixero: falsa item est Quintiliani hac 
in parte doctrina, tam excellentem in definiendo, in partiendo dialecticum vi-
demus”. 

52 Kwintylian, Inst. orat. VIII.6.1: „Tropos est verbi vel sermonis a propria signifi-
catione in aliam cum virtute mutatio”. Por. J. Ziomek, Retoryka opisowa, Wro-
cław 1990, s. 159–199.
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sonat. Interdum vero angustius sumitur pro certa tropi specie, de qua 
paulo post videbimus (SR, s. 144).

Trop jest określany ogólnie również przez greckich autorów jako prze-
nośnia (μεταφορά), od przenosić (μεταφέρειν), to jest od przenosze-
nia. Dlatego zdarza się, że nazwa metafora jest czasami używana ogól-
nie w odniesieniu do każdego tropu zgodnie z właściwym znaczeniem 
tego słowa. Niekiedy używa się go jednak w węższym znaczeniu w od-
niesieniu do określonego rodzaju tropu, jak to wkrótce zobaczymy. 

Istota funkcjonowania tropu zostaje sprowadzona w tej koncepcji do 
operacji przeniesienia znaczenia (translacji), które odbywa się za-
wsze zgodnie z następującym porządkiem: od znaczenia właściwego 
dla danego słowa do znaczenia przypisanego do innej rzeczy (sub-
stytucja). Kwintylian uwzględnił w definicji tropu (Inst. orat. IX.1.4) 
zarówno reguły gramatyki (właściwe i  niewłaściwe użycie danego 
słowa), jak i retoryki (dążenie do uzyskania efektu językowej ozdob-
ności):

Est igitur tropos sermo e naturali et principali significatione transla-
tus ad aliam ornandae orationis gratia, vel ut plerique grammatici fi-
niunt, dictio ab eo loco, in quo propria est, translata in eum, in quo 
propria non est.
 
Trop jest wyrażeniem przeniesionym z  naturalnego i  podstawowe-
go znaczenia na inne [znaczenie] w celu przyozdobienia mowy albo, 
jak określa go większość gramatyków, wyrażeniem przeniesionym 
z miejsca, w którym jest właściwe, w to miejsce, w którym nie jest ono 
właściwe.

Wspomnianą „właściwość” znaczenia reguluje szeroko rozpowszech-
niony ogólny zwyczaj mówienia (norma loquendi), opisany szcze-
gółowo przez gramatykę (reguły poprawności językowej)53, o  któ-
rym była już mowa w związku z zaletami wysłowienia, a oznaczający 

53 Jean Cohen dostrzega w  szeroko pojętej normie językowej, bliższej w  jego 
koncepcji figury i figuratywności logice niż gramatyce, nie tyle nieskończenie 
zmienne użycia danego słowa w płaszczyźnie mówienia, ile raczej „ograniczo-
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uznawany za naturalny sposób operowania wyrażeniami językowy-
mi, usankcjonowany autorytetem twórców traktowanych jako mo-
delowi użytkownicy danego języka. Jeden z włoskich humanistów, 
Guarino Veronese, utożsamiał nie bez powodu figurę retoryczną 
z  rozmyślnie popełnionym błędem gramatycznym54. Odstępstwo 
od utrwalonego zwyczaju posługiwania się słowami wymaga bo-
wiem uprawomocnienia w postaci reguł elokucji, która z frazy na-
ruszającej zasady poprawności gramatycznej czyni mocą licencji 
retorycznej wyrażanie figuratywne. Błąd z punktu widzenia norma-
tywnej gramatyki staje się językowym ornamentem w świetle kon-
cesjonującej niektóre tego typu użycia języka retoryki. Reguła re-
toryczna dotycząca sposobów tworzenia danej figury wysłowienia 
w  żaden sposób nie odwołuje reguł poprawności językowej. Moż-
na nawet powiedzieć, że paradoksalnie zwiększa ich moc obowią-
zywania, gdyż pojawienie się błędu jeszcze wyraźniej określa i eks-
ponuje granice wyznaczone przez daną normę poprawnościową. 
Ilekroć świadomie występuję przeciwko określonej regule, tylekroć 
akceptuję i negatywnie (albowiem przez zaprzeczenie) afirmuję jej 
prawomocność. Elokucja potrzebuje gramatycznego normatywi-
zmu, aby móc wytyczyć możliwe kierunki odchyleń od niego, któ-
re dzięki realizacji określonych reguł retorycznych będą mogły stać 
się równoprawnymi elementami językowymi dyskursu. A jeśli przy-
jąć, że żadna sztuka nie toleruje pozostających poza jej zasięgiem 
miejsc niedookreślenia, to i w tym przypadku tymczasowo uchylo-
ną i dość restrykcyjną normę gramatyczną szybko zastępuje nieco 
bardziej elastyczna norma retoryczna, aby zapanować nad językiem, 
ciągle wymykającym się wszelkim arbitralnym regulacjom. Jak już 
wcześniej powiedzieliśmy, od Arystotelesa i  Kwintyliana wywodzi 
się tradycja postrzegania figury retorycznej, w tym oczywiście tropu, 

ny i inwariantny zbiór reguł operacyjnych”, por. Teoria figury, przeł. K. Falicka, 
„Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 208–209.

54 W traktacie Regulae grammaticales (sprzed 1418 roku) Veronese pisze: „figura 
est vitium cum ratione factum”, por. L. D. Green, “Grammatica movet”: Renais-
sance Grammar Books and “elocutio”, s. 80–81.
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w kategoriach odchylenia55. Odkształcenie to, dające początek „nad-
zwyczajnemu” trybowi oznaczania, stanowi pogwałcenie zarów-
no normy sensu dosłownego (aspekt semazjologiczny figury: słowa 
znaczą na mocy przyjętej przez wszystkich użytkowników dyskursu 
konwencji językowej), jak i normy denominatywnej (aspekt onoma-
zjologiczny figury: dane słowo oznacza daną rzecz; trop okazuje się 
tym samym przesunięciem frazy językowej względem jej sekwencji 
denominatywnej, a więc oznaczanego przez nią przedmiotu)56. Do 
tego wszystkiego trzeba dołożyć jeszcze jedno ważne obostrzenie – 
aby operacja przeniesienia znaczenia mogła się powieść, musi doty-
czyć rzeczy związanych ze sobą niekiedy trudną do jednoznacznego 
uchwycenia relacją podobieństwa, którą w  kontekście Arystotele-
sowskiego opisu rzeczywistości, uznawanego przez Keckermanna za 
prawdziwy i kompletny, gwarantuje odwołanie się w trakcie tworze-
nia poszczególnych tropów do rzeczy należących do tego samego ro-
dzaju lub gatunku. Strukturę tropu w ujęciu gdańskiego humanisty 
organizuje zatem semantyczna translacja (mutacja) i substytucja, re-
gulowane zasadami retoryki odstępstwo od „naturalnego” zwycza-
ju mówienia i relacja podobieństwa między oznaczanymi rzeczami. 

Niemal naturalnym punktem odniesienia dla opracowanej przez 
Keckermanna koncepcji figuratywności pozostaje definicja figury 
retorycznej, którą sformułował Kwintylian (Inst. orat. IX.1.10–11): 

Est autem non mediocris inter auctores dissensio et quae vis nomi-
nis eius et quot genera et quae quam multaeque sint species. Quare 
primum intuendum est quid accipere debeamus figuram. Nam duo-
bus modis dicitur: uno qualiscumque forma sententiae, sicut in cor-
poribus, quibus, quoquo modo sunt composita, utique habitus est ali-
quis; altero, quo proprie schema dicitur, in sensu vel sermone aliqua  
a vulgari et simplici specie cum ratione mutatio, sicut nos sedemus, in-
cumbimus, respicimus.

55 Por. J. Fahnestock, Aristotle and Theories of Figuration, w: Rereading Aristotle’s 
“Rhetoric”, s. 166–184. 

56 C. Kerbrat-Orecchioni, Ironia jako trop, przeł. M. Dramińska-Joczowa, w: Iro-
nia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002, s. 116–117. 
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Istnieje między autorami poważna rozbieżność zdań, co do znaczenia 
terminu figura, liczby jej rodzajów oraz natury i ilości gatunków. Wo-
bec tego należy się zastanowić nad tym, co mamy rozumieć przez figu-
rę. Bo ten termin jest stosowany w dwóch znaczeniach. W pierwszym 
znaczeniu odnosi się do wszelkiej formy, jaką może przybrać wyrażo-
na myśl; podobnie ma się rzecz z ciałami, które w jakiejkolwiek znaj-
dowałyby się pozycji, zawsze mają jakąś postawę. W drugim znaczeniu, 
w jakim właściwie używa się wyrazu schema, termin figura odnosi się 
do zamierzonego odstępstwa, bądź w sensie, bądź w kształcie wyraże-
nia, od jego pospolitej i prostej postaci; analogicznie bywa, gdy siedzi-
my, leżymy, odwracamy się57.

Pojęcie figury stanowi wspólną własność trzech sztuk „trywialnych” – 
gramatyki, w której oznacza ogólną postać danego słowa (u Donata 
simplex–composita, przykładowo: decens–indecens, lego–neglego)58, 
retoryki, dla której jest równoznaczne z  kontrolowanym odstęp-
stwem od zwykłego sposobu mówienia (obejmuje w dodatku figu-
ry myśli oraz słów) i wreszcie logiki, w której odnosi się do sche-
matu sylogizmu przybierającego rozmaite konfiguracje ze względu 
na pozycję terminu średniego (trzy figury sylogistyczne)59. łaciń-
skie słowo schema, które stosowano wymiennie z  terminem „figu-
ra”, odsyła do znanej Arystotelesowskiej frazy „figury wysłowienia” 
(τὰ σχήματα τῆς λέξεως, Poet. 1456b), oznaczającej wszelkie formy 
językowe, które dopuszcza retoryczna elokucja. Kwintylian rozu-
mie to pojęcie w dwojaki sposób, a przy tym zestawia figury z moż-
liwymi pozycjami, jakie przyjmuje ludzkie ciało. Figura stanowi dla 
niego albo ogólną formę językową, jaką otrzymuje zwerbalizowa-
na myśl (każde wyrażenie jest zatem sensu largo od samego począt-
ku uformowane, a zatem figuratywne), albo świadomie popełnione 
odstępstwo od zwykłego sposobu mówienia (tylko niektóre frazy są 

57 M. Nagnajewicz, Wstęp Kwintyliana do teorii figur retorycznych, „Meander” 
1975, t. 30, z. 4, s. 168. 

58 Por. M. Cytowska, Od Aleksandra do Alwara. Gramatyki łacińskie w  Polsce 
w XVI wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1961, s. 91–93. 

59 „Dividitur sylogismus per tres figuras. Figura est conformatio syllogismi se-
cundum certum medii termini situm certosque qualitatis et quantitatis modos”  
(SL, s. 413). 
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wobec tego figurami sensu stricto). Kontynuując metaforykę zapro-
ponowaną przez Kwintyliana, można dojść do wniosku, że natural-
ną pozycją ludzkiego ciała jest pozycja stojąca (analogiczna do pro-
stego i dosłownego języka), skoro każdy wyjątek od niej uznaje on 
za ozdobną wprawdzie, ale sztuczną figurę. Ponadto porównanie ję-
zyka do ciała umożliwia odczytanie wykonywanych przez człowie-
ka gestów jako figur retorycznych w ramach szeroko pojętej „mowy 
ciała”, ponieważ mechanizm ich powstawania jest taki sam (odejście 
od stanu uważanego za stan naturalny). Kwintylian usiłował zbudo-
wać spójną teorię figuratywności na podstawie tego drugiego, znacz-
nie węższego, rozumienia figury i  czynił tak dlatego, iż doskona-
le zdawał sobie sprawę, że jest ona możliwa tylko pod warunkiem 
wcześniejszego przyjęcia rozdziału litery od figury, języka dosłow-
nego od niedosłownego, figuratywnego od niefiguratywnego, a mó-
wiąc jego słowami – stylu pozbawionego figur retorycznych (asche-
matistos) i stylu zawierającego ozdoby językowe (eschematismene)60. 
Jeśli bowiem zgodzić się z tezą, że każde wyrażenie jest ze swej isto-
ty figuratywne, to tworzenie opisu figuratywności jako odmiennego 
trybu funkcjonowania języka traci wszelką możliwą do pomyślenia 
rację bytu61. Rzymski teoretyk wymowy porzucił zatem przerażają-
cą dla każdego autora owładniętego ideą systematyzacji i klasyfikacji 
myśl o tym, że figuratywność stanowi prawdziwą naturę wyrażeń ję-
zykowych, po to, aby dać się uwieść teoretycznej iluzji sporządzenia 
kompletnego wykazu figur retorycznych. Współtworzy dzięki temu 
tradycję myślenia o figuratywności w kategoriach odchylenia (opi-
sywanego przez stosowane wymiennie pojęcia translatio oraz muta-
tio) i podstawienia (substytucji), które pojawiają się w obrębie języ-
ka pod ścisłą kontrolą retoryki.

Wypracowana przez Keckermanna definicja tropu wpisuje się 
nie tylko w  poglądy antycznych prawodawców sztuki wymowy 
z  Arystotelesem, Cyceronem i  Kwintylianem na czele (odchylenie 
bądź przeniesienie znaczenia na znaczenie), ale także współczes-
nych mu nauczycieli retoryki i  komentatorów pism starożytnych 

60   Kwintylian, Inst. orat. IX.1.13. 
61   Por. M. Rusinek, Między retoryką a retorycznością, Kraków 2003, s. 146–147. 
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mistrzów, jak choćby wielokrotnie przywoływanego Filipa Me-
lanchtona, u którego odnajdziemy w określeniu tropu i semantycz-
ną translację znaczenia, i postulat zachowania podobieństwa między 
oznaczanymi przedmiotami62. Analogicznie rzecz ma się z  próbą 
wyjaśnienia genezy figuratywności: 

De tropo absolute considerato sunt hi canones generales: 1. tropi in-
venti sunt ob duplicem causam, quarum una prior est, altera posterior.  
2. prior causa inventi tropi est necessitas, quam imposuit defectus vocum. 
Cum enim longe plures sint res, quam vocabula atque adeo multae res 
propriis appellationibus careant, ideo oportuit saepe unius rei voca-
bulum ad alteram rem diversam significandam transferri. 3. posterior 
causa est delectatio, voluptas et suavitas, quia saepe etiam, cum res ha-
bet suum proprium vocabulum, tamen iucundum est, eam alieno vo-
cabulo exprimere; vocabulo, inquam, eius rei, cum qua altera res mag-
nam cognationem et similitudinem habet. Itaque delectatio et voluptas 
inest tropo, quae inde oritur, quia ingenii specimen et acumen est, rem 
vulgarem et quasi ante pedes positam nomine translato insignire atque 
adeo vocabulis quotidianis et obviis non uti. Deinde, quia is, qui au-
dit, alio ducitur cogitatione, nempe ab impropria ad propriam signifi-
cationem neque tamen aberrat, quae est maxima delectatio (SR, s. 145). 

Podstawowe reguły dotyczące tropu rozważanego w ogólności są nastę-
pujące: 1. tropy zostały wynalezione z dwojakiej przyczyny, z których 
jedna z  nich jest wcześniejsza, druga zaś późniejsza. 2. wcześniejszą 
przyczyną wynalezienia tropów jest konieczna potrzeba, którą narzu-
cił brak słów. Jeśli rzeczy jest bowiem o wiele więcej niż słów i z tego 
powodu wiele rzeczy nie miało właściwych sobie nazw, to trzeba było 
często przenieść nazwę jednej rzeczy, aby oznaczała jakąś inną rzecz. 
3. późniejszą przyczyną jest przyjemność, rozkosz i wdzięk, ponieważ 
często nawet wtedy, gdy rzecz ma swą właściwą nazwę, to przyjemnie 
jest wyrazić ją za pomocą innego słowa; słowa – powiadam – tej rzeczy, 
z którą ta druga rzecz ma duże pokrewieństwo i podobieństwo. W tro-
pie tkwi wobec tego przyjemność i rozkosz, która bierze się stąd, że do-
wodem pomysłowości umysłu jest, aby rzecz pospolitą i znajdującą się 

62 „Melanchthon admodum convenienter tropum definit, ubi inquit: »Tropus est, 
cum vocis significatio ad rem similem aut ad vicinum quiddam transfertur«” 
(SR, s. 145).
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jakby pod nogami ozdobić za pomocą nazwy przenośnej, a także aby 
nie używać słów codziennych i zwykłych. A wreszcie dlatego, że ten, 
kto słucha, jest prowadzony w myślach w innym kierunku, mianowicie 
od niewłaściwego do właściwego znaczenia, a jednak nie błądzi, co jest 
największą przyjemnością. 

Każda figura, a  więc świadome odstępstwo od zwykłego sposobu 
mówienia – oczywiście przy wcześniejszym założeniu, że taki spo-
sób istnieje – stanowi anomalię językową i jako taka domaga się wy-
tłumaczenia faktu swego zaistnienia. Wzorem starożytnych auto-
rytetów w  dziedzinie sztuki wymowy humaniści dowodzili wobec 
tego, że tropy i figury retoryczne odzwierciedlają bogactwo i różno-
rodność świata natury (gest naturalizacji figuratywności)63. Urucha-

63 Najpełniejszy wyraz przyjmuje on w traktacie niemieckiego humanisty, Piotra 
Mosellanusa (Petera Schade), który w przedmowie do cieszącego się dużym za-
interesowaniem wykładowców retoryki i uczniów (osiemdziesiąt sześć edycji 
w całej Europie do 1590 roku) podręcznika elokucji pisał: „Omnes Latini ser-
monis delicias in figuris et tropis potissimum sitas esse, nemo est vel mediocri-
ter eruditorum, qui nesciat, studiose lector. Et enim, ut pictura non simplex, sed 
quae variis distinguitur coloribus spectantium oculos maxime pascit et pratum 
omnigenis variegatum floribus inambulantibus arridet, ita oratio non undique 
sui similis, verum suis interspersa figuris, suis variata tropis, auditorum aures 
capit mereturque applausum adeo, ut praeter Graecos, qui huic negotio volu-
mina dederunt, et Cicero et Quintilianus in dicendi arte principes hac de virtu-
te diligentissime perscribere signum putarint”, „Nie ma nikogo, łaskawy czytel-
niku, nawet wśród ludzi mało wykształconych, kto nie wiedziałby, że wszystkie 
ozdoby języka łacińskiego znajdują się przede wszystkim w tropach i figurach. 
Jak bowiem obraz, który został namalowany nie jednym, lecz różnymi kolora-
mi, syci najbardziej oczy widzów, a łąka urozmaicona wszelkiego rodzaju kwia-
tami podoba się osobom spacerującym, tak mowa nie podobna do siebie pod 
każdym względem, ale usiana swymi figurami, zróżnicowana swymi tropami, 
przyciąga uszy słuchaczy i tak bardzo zasługuje na ogólne uznanie, że chociaż 
Grecy poświęcili [całe] tomy tej sprawie, także Cyceron i Kwintylian, najzna-
komitsi w sztuce przemawiania, uznali, że trzeba tę umiejętność najdokładniej 
opisać”, Tabulae de schematibus Petri Mosellani, a pluribus mendis quam diligen-
tissime repurgatae, adiectis insuper his, quae in quibusdam editionibus incuria 
praetermissa sunt, Cracoviae: apud Matthiam Scharffenbergum [MD]XLVII,  
k. A v. Rację istnienia figuratywności Mosellanus tłumaczy aż dwoma obrazami 
metaforycznymi, przy czym łąka porośnięta różnymi gatunkami kwiatów od-
syła do porządku natury, zaś obraz namalowany przy użyciu rozmaitych barw 
do porządku sztuki, naśladującej rzeczywistość w jej niewyczerpanej różnorod-
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miali przy tym metaforykę wypracowaną przez Cycerona (De orat. 
III.25.96, Orat. 39.135), który przyrównywał je do barw (colores), 
świateł (lumina) lub kwiatów (flores). Argumentacja Keckerman-
na jest tutaj nieco mniej obrazowa. Dwie sfery rzeczywistości, świat 
słów i powiązany z nim delikatną i niewidzialną nicią znaczeń świat 
rzeczy, okazują się w praktyce językowej niewspółmierne, odsłania-
jąc głęboką asymetrię i wyraźne pęknięcie między językiem a tym, 
co pozajęzykowe. Brak wystarczającej liczby słów wobec złożono-
ści i wewnętrznego zróżnicowania rzeczy, aby je nazwać i w ten spo-
sób wprowadzić pod postacią znaku językowego do logosfery, rodzi 
konieczność64 wypełnienia, potrzebę suplementacji, które urucha-
miają rekompensacyjne działanie figuratywności. Figury retorycz-
ne, nie dzielić mówiąc najogólniej, a jednocześnie w zgodzie z przy-
jętą koncepcją tropu opartą na pojęciu semantycznej translacji (czy 
też mutacji), słowa i frazy używane w znaczeniu przenośnym, pełnią 
funkcję językowych suplementów, pozwalających na przynajmniej 
częściowe zniwelowanie asymetryczności między słowami a rzecza-
mi. Konieczność nazywania sprawia, że w sytuacji, gdy brakuje słów, 
trzeba je po prostu wynaleźć bądź skonstruować. Jak pisał bowiem 
Juan Luis Vives w traktacie O sztuce wymowy (De ratione dicendi), 
„słowa są ograniczone, rzeczywistość zaś nieskończona”65. 

W przekonaniu Keckermanna potrzebę figuratywności stwarza 
nie tylko lingwistyczny pragmatyzm zmierzający do uczynienia z ję-
zyka poręcznego narzędzia komunikacji, ale także odwiecznie wpi-

ności. Por. P. Mack, A History of Renaissance Rhetoric 1380–1620, Oxford 2011, 
s. 214–215; W. Ryczek, Renesansowe teorie figuratywności: Peter Schade (Petrus 
Mosellanus), „Pamiętnik Literacki” 2013, z. 3, s. 153–172. 

64 O  konieczności wypełnienia braku spowodowanego niedostateczną ilością 
słów wspominał również Juan Luis Vives w swych rozważaniach na temat me-
tafory: „Necessitas est, quum deest verbum, quo res significetur, tum ascisci-
mus quam maxime vel aptum, vel vicinum, aut rei, aut nobis. Commoditas ge-
nus est necessitatis quoddam, nam non egemus modo illis, sine quibus agere 
nullo modo possumus, sed sine quibus aegre, aut parum vel recte, vel apposite”,  
Ioannes Ludovicus Vives Valentinus,  Rhetoricae, sive de recte dicendi ratione libri  
tres, Basileae MDXXXVI, s. 21, k. B3. 

65 Cyt. za: B. Vickers, op. cit., s. 109. Por. P. Mack, Vives’s “De ratione dicendi”. 
Structure, Innovations, Problems, „Rhetorica” 2005, Vol. 23, No. 1, s. 65–92. 
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sane w ludzką naturę dążenie do przyjemności estetycznej. I dlatego 
usprawiedliwia ona poszukiwanie wciąż nowych określeń dla rze-
czy, które mają już swe „właściwe” nazwy, jeśli zostaje tylko zacho-
wana zasada podobieństwa (pokrewieństwa) między oznaczanymi 
przedmiotami. Posługując się frazami zapożyczonymi od Cycerona 
(De orat. III.40.160)66, które wcześniej jako czytelny kryptocytat wy-
korzystał również Ramus67 przy okazji ogólnych uwag na temat ge-
nezy tropów, Keckermann tworzy argumentację na temat narodzin 
figuratywności z ducha estetyki, skoncentrowanej zgodnie z wykład-
nią Arystotelesa wokół tego, co w danym doświadczeniu zmysłowe. 
Przyjemność estetyczna tekstu wypływa z umiejętnego przeplatania 
ze sobą rozmaitych tropów i figur retorycznych. Bierze ona swe źró-
dło ze sztuki mówienia „między słowami”, polegającej na okrywaniu 
delikatnej materii znaczeń równie subtelną zasłoną utkaną z ozdób 
językowych. Ustanowione w ten sposób dialektyczne napięcie mię-
dzy literą a figurą, czyli między sensem literalnym a figuratywnym, 
tworzy sprzyjające warunki dla przyjemności lektury i  interpre-
tacji, które będą zmierzać w kierunku dotarcia do sensu ukrytego 
pod osłoną figur retorycznych i  jego wysłowienia niekiedy za po-

66 Cyceron, De orat. III.40.160: „Id accidere credo, vel quod ingenii specimen est 
quoddam transilire ante pedes posita et alia longe repetita sumere; vel quod is, 
qui audit alio ducitur cogiatatione neque tamen aberrat, quae maxima est delec-
tatio”, „Dzieje się tak, jak sądzę, albo jest to jakiś przejaw naszych wrodzonych 
zdolności, że przeskakujemy to, co leży pod naszymi nogami i bierzemy coś in-
nego, co jest odległe, albo ponieważ słuchacz daje się pokierować gdzieś indziej, 
a jednak nie odstępuje od głównego toku myślenia, co jest szczególnie przyjem-
ne […]”, Marek Tulliusz Cyceron, O mówcy, s. 632–633. 

67 Warto zaznaczyć, że również Ramus upatruje początek figuratywności w ko-
nieczności uzupełnienia brakujących słów oraz poszukiwaniu przyjemności 
estetycznej: „Et certe tropum necessitas genuit, inopia coacta et angustiis post 
autem delectatio iucunditasque celebravit. Nam, ut vestis frigoris depellendi 
causa reperta est primo, post adhiberi coepta est ad ornatum etiam corporis et 
dignitatem, sic verbi modificatio instituta est inopiae causa, frequentata delec-
tationis. Delectat autem ideo »vel quia ingenii specimen est transilire ante pedes 
posita, vel quod is, qui audit alio ducitur cogitatione, neque tamen aberrat, quae 
maxima est delectatio«. Haec igitur prima sunt condimenta orationis primaque 
fucati medicamenta ruboris et candoris. Sed tamen verecundus debet esse tro-
pus, ut deductus esse in alienum locum, non irruisse atque ut praecario, non vi 
venisse videatur” (R, s. 12–13). 
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mocą równie wyszukanej szaty językowej. Dzięki cudownej mocy 
figuratywności rzecz całkowicie zwyczajna i pospolita może zostać 
wyniesiona aż do gwiazd, co oznacza, że język figuratywny stanowi 
wysublimowaną postać zwykłego sposobu mówienia, który dobrze 
znamy z codziennego doświadczenia. Choć nieuważny i mało kry-
tyczny słuchacz (a także czytelnik) może łatwo dać się zwieść pięk-
nemu i przyozdobionemu słowu, to obowiązkiem doświadczonego 
i utalentowanego mówcy jest, aby – nawet jeśli jego odbiorca zna-
lazł się na bezdrożach – podążył za nim dokładnie w tym kierunku, 
w którym zechce go poprowadzić. Słowo tylko pozornie wyprzedza 
bowiem myśl. 

Systematycznie wyłożona nauka o  tropach, w  której jak w  so-
czewce skupiają się wszystkie problemy z opisem struktury i próbą 
wyjaśnienia działania poszczególnych figur retorycznych, jakie po-
wstają przed każdym teoretykiem sztuki wymowy, może zostać zbu-
dowana w przekonaniu Keckermanna jedynie dzięki porządkującej 
mocy uniwersalnych kategorii logicznych: 

Quia tropus translatio dictionis ad aliud significandum, quam id ad 
quod significandum adhibetur, excogitatus est, ideo semper in tropo 
instituitur collatio vocis cum voce atque adeo significationis cum si-
gnificatione. Et quia significationes includit, res vero optime declaran-
tur argumentis logicis, ideo troporum distinctio recte instituitur secun-
dum argumenta logica et eorum ordinem. Nam ut logicus argumentis 
utitur ad suum scopum, ita quoque rhetor iisdem argumentis ad suum 
scopum utitur […] (SR, s. 147). 

Skoro trop został rozpoznany jako przeniesienie wyrażenia na (o)zna-
czenie czegoś innego niż to, do oznaczania czego się go używa, to two-
rzy się zawsze w tropie zestawienie słowa ze słowem, a także znaczenia 
ze znaczeniem. A skoro zawiera on znaczenia, rzeczy są zaś najlepiej 
opisywane za pomocą argumentów logicznych, to podział tropów usta-
nawia się właściwie według argumentów logicznych i ich porządku. Jak 
logik posługuje się bowiem argumentami dla swojego celu, tak również 
mówca wykorzystuje te same argumenty dla swego celu […].
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Struktura tropu jako werbalno-semantycznej całości jest dwuwar-
stwowa – połączeniu słów (warstwa zewnętrzna, powierzchniowa 
tropu) odpowiada powiązanie ze sobą ich znaczeń (warstwa we-
wnętrzna, głębsza, ukryta tropu). Tak rozumiana konstrukcja poję-
ciowo-językowa łączy zatem w sobie, by przywołać dwie zapropo-
nowane wcześniej przez Keckermanna kategorie, zmianę ilościową 
(liczba słów) i jakościową (zmiana znaczenia). Jeśli przyjmiemy za-
łożenie humanisty, że rzeczy są najdokładniej opisywane za pomocą 
pojęć ze słownika logiki, to regułę tę trzeba konsekwentnie zastoso-
wać do opisu figur retorycznych. Identyczny postulat zgłosił o wiele 
wcześniej Ramus, który krytykował klasyfikację środków wysłowie-
nia przeprowadzoną przez Kwintyliana z powodu jej niekompletno-
ści i braku pojęciowej precyzji. Terminologiczne nieścisłości oraz ar-
bitralność podziałów wprowadzonych przez rzymskiego nauczyciela 
wymowy brały się, zdaniem francuskiego humanisty, z pominięcia 
funkcjonalnych narzędzi deskrypcji i  eksplikacji, jakich dostarcza 
dialektyka (katalog kategorii logicznych). 

Keckermann bezgranicznie wierzący w  analityczną omnipo-
tencję logiki chętnie podejmuje ten trop w nauce o tropach, w któ-
rej krytycznie komentuje i w niektórych miejscach uzupełnia rami-
styczną teorię figuratywności, utożsamianą w tej koncepcji z istotą 
retoryki. Z założenia o użyteczności kategorii logicznych w opisie fi-
gur retorycznych wyprowadza dwa nieco mniej oczywiste wnioski: 

Etenim quia nullo modo troporum doctrina intelligi potest, nisi per ar-
gumenta causae, effecti, subiecti et caetera, ut postea patebit et ut ipse 
Ramus ac Talaeus fatentur, ideo duo manifesta consectaria inde exstru-
imus, quorum prius est, argumenta illa sive notiones secundas non tan-
tum ad logicam, sed etiam ad rhetoricam pertinere et non tantum ad 
usum, ut nonnulli male intepretantur, sed etiam ad praecepta. 2. logi-
cam ante rhetoricam discendam esse, quia impossibile est aliquem in-
telligere doctrinam troporum fundamentaliter, qui non ex logica affert 
fundamentalem notitiam argumentorum, sive notionum secundarum 
(SR, s. 147). 

Jeśli nie można bowiem w żaden sposób zrozumieć nauki o tropach, 
jak tylko dzięki argumentom przyczyny, skutku, podmiotu i tak dalej, 
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jak się później okaże i co przyznawali sam Ramus i Talon, to dlatego 
wyciągnęliśmy stąd dwa oczywiste wnioski, z których pierwszy wnio-
sek jest następujący: argumenty te, czyli pojęcia pomocnicze, nie nale-
żą jedynie do logiki, ale należą również do retoryki i nie tylko do prak-
tyki, jak błędnie to niektórzy rozumieją, ale także do reguł. 2. logika 
powinna być nauczana przed retoryką, ponieważ jest niemożliwe, aby 
gruntownie zrozumiał naukę o  tropach ten, kto nie wyniósł z  logiki 
gruntownej znajomości argumentów, czyli pojęć pomocniczych.

Kategorie logiczne (takie jak chociażby część, całość, przyczyna czy 
skutek), bez znajomości których nie można uchwycić struktury po-
szczególnych tropów i przedstawić sposobu ich uporządkowania, są 
wspólną własnością autorów reprezentujących dwa różne sposoby 
konstruowania dyskursu – logika nieustannie dążącego do języko-
wej precyzji i mówcy przejętego troską o stosowną dla omawianej 
rzeczy szatę słów. Różnicę w  posługiwaniu się przez nich słowem 
wprowadza dopiero cel sztuki, której reguły realizują w swej prakty-
ce dyskursywnej – logik argumentuje, mówca przemawia zaś w spo-
sób ozdobny68. Z  drugiej konkluzji Keckermann wyciąga wniosek 
praktyczny dotyczący edukacji retorycznej – skoro nauka o tropach 
wymaga znajomości kategorii logicznych, to logika powinna być na-
uczana w szkołach wcześniej niż retoryka mimo tego, że dialektyka 
stanowi zwieńczenie nauki na poziomie trivium i jest powszechnie 
uważana za najtrudniejszą z trzech sztuk „trywialnych”. 

Przemawia tutaj przez Keckermanna nie tylko utalentowany wy-
kładowca sztuki wymowy, ale również odważny reformator systemu 

68 „Nam ut logicus argumentis utitur ad suum scopum, ita quoque rhetor iis- 
dem argumentis ad suum scopum utitur, id quod fatetur quoque Hieronymus 
Treutlerus in sua Rhetorica in qua etsi cum Ramo et Talaeo inventionem et dis-
positionem non ita magni aestimat atque inter accidentales potius, quam in-
tergrales partes rhetorices recenset, tamen pagina 156 diserte fatetur, rhetorem 
etiam, qua rhetor est et non qua logicus, uti argumentis seu notionibus secun-
dis, cum ita inquit: »Aliter atque aliter notiones secundas ad eandem senten-
tiam accommodat logicus et rhetor, uterque ad finem suae artis, logicus quidem 
ad arguendum, rhetor vero ad ornandum«. Id quod notent rhetoricae studio-
si” (SR, s. 147). 
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nauczania filozofii w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku69. Owe 
„pojęcia wtórne” (notiones secundae), które gdański humanista za-
wdzięcza komentarzom Jacopo Zabarelli do pism logicznych Ary-
stotelesa (Organonu), są pomocniczymi pojęciami skonstruowany-
mi przez ludzki umysł (w astronomii to na przykład zodiak, równik, 
epicykl, zaś w logice, rodzaj, gatunek, substancja, atrybut, zdanie lo-
giczne, sylogizm)70 w celu wytworzenia właściwych nazw rzeczy, to 
znaczy idei (notiones primae). Ten ogólny podział pojęć miał jeszcze 
wyraźniej podkreślać to, że kategorie logiczne nie stanowią wyłącznie 
sztucznego tworu ludzkiego intelektu porządkującego świat rzeczy, 
ale (wbrew opinii nominalistów) są mocno osadzone w rzeczywisto-
ści71. Charakterystykę pojęć logicznych uzupełnia znane rozróżnie-
nie przeprowadzone przez Arystotelesa w traktacie O duszy (431b, 
2–16), w którym wyodrębnił on i przeciwstawił sobie pojęcia wytwa-
rzane na podstawie doświadczenia zmysłowego (phantasmata) i po-
jęcia zawdzięczające swe istnienie oglądowi intelektualnemu, czyli 
inteligibilne idee (noemata). Dla teoretyka retoryki takimi „pojęcia-
mi wtórnymi” mogą być na przykład figura, trop, metafora, metoni-
mia czy ironia, gdyż umożliwiają one opis i klasyfikację konkretnych 
użyć języka, które wskazują na jego artystyczne przetworzenie, a jed-
nocześnie zachowują łatwo rozpoznawalną formę językową. Jej do-

69 Por. B. Nadolski, Życie i działalność naukowa uczonego gdańskiego Bartłomieja 
Keckermanna. Studium z dziejów Odrodzenia na Pomorzu, Toruń 1961, s. 16–29. 

70 „Secundae notiones sunt imagines, quibus mediantibus intellectus sibi reales 
notiones rerum efformat, ut in astronomia Zodiacus, aequator, epicyclus et cae- 
tera in logica genus, species et caetera talia vel ad qualitatem per accidens re-
ferri possunt, quatenus considerantur, ut imagines in mente efformatae, quia et 
ipsi primi seu immediati rerum conspectus ut phantasmata et noemata, id est, 
imagines vel sensu, vel intellectu formatae, tantum per accidens ad qualitatem 
pertinent, aut etiam relatione quadam ad praedicamenta earum rerum, quarum 
imagines sunt, sic relationes, quas rationis vocant” (SL, s. 40). 

71 Por. D. Facca, op. cit., s. 49–51. Termin notiones secundae wszedł dzięki Zabarelii 
na stałe do pojęciowego słownika tych wczesnonowożytnych filozofów, którzy 
mniej lub bardziej otwarcie przyznawali się do czerpania inspiracji z arystoteli-
zmu. Oprócz wspomnianego już humanisty z Padwy, posługiwali się nim rów-
nież Johann Heinrich Alsted i Rudolf Goclenius. Por. T. Verbeek, Wittich’s Cri- 
tique of Spinoza, w: Receptions of Descartes. Cartesianism and Anti-Cartesianism 
in Early Modern Europe, ed. T. M. Schmaltz, London 2005, s. 113–127. 
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kładne określenie jest z kolei możliwe dzięki odwołaniu się mówcy 
do podstawowych kategorii logicznych. 

Każdy trop powstaje w wyniku odpowiedniego, to znaczy zgod-
nego z regułami retorycznej elokucji, połączenia ze sobą słów, któ-
re – jak podkreśla Keckermann – nie mogą być dobierane przypad-
kowo: 

Tropus est in illis vocibus, quae rem significant, idem in nominibus et 
in verbis primariis, non autem in verbis secundariis, quae tantum copu-
lam siginificant. Neque est in connexione rerum, sive propositionis, sed 
in ipsis partibus propositionis. Primo canon dicit, tropum non tantum 
in nominibus esse, sed etiam in verbis, id quod quidem multi rhetores 
negant, cum tamen manifesta exempla testentur, ut paulo post de me-
tonymia dicemus. Secundo canon dicit, tropum non esse in copula, nec 
in ipsa connexione, cuius signum est copula, sed residere vel in prae- 
dicato, vel in subiecto propositionis (SR, s. 147–148). 

Trop występuje w tych słowach, które oznaczają rzecz, to znaczy w rze-
czownikach i słowach pierwotnych, nie zaś w słowach pomocniczych, 
które oznaczają tylko łącznik. Nie znajduje się też w połączeniu pojęć, 
czyli zdaniu, lecz w samych częściach zdania. Po pierwsze, reguła gło-
si, że trop występuje nie tylko w rzeczownikach, ale również w czasow-
nikach, z czym nie zgadza się wprawdzie wielu retorów, lecz o czym 
świadczą wyraźne przykłady, jak to wkrótce powiemy o metonimii. Po 
drugie, reguła powiada, że trop nie występuje w łączniku ani samym 
połączeniu, którego znakiem jest łącznik, ale występuje w predykacie 
albo podmiocie zdania. 

Główne pojęcia semantyki logicznej, mimo swej niewątpliwej pre-
cyzji terminologicznej, znajdują ograniczone zastosowanie w  ana-
lizie figuratywności. Dzieje się tak dlatego, że teoria sztuki wymo-
wy nie posługuje się w charakterystyce figur retorycznych opozycją 
rzeczownika (nomen) i  czasownika (verbum)72, wywodzącą się od 

72 Pojęcia nomen–verbum tłumaczę konsekwentnie w  dalszej części omówienia 
tropologii Keckermanna jako rzeczownik–czasownik, choć trzeba pamiętać, że 
nie ograniczają się one ani do podstawowego słownika gramatyki (podmiot– 
–orzeczenie), ani terminologii logiki (podmiot–predykat), nawet jeśli pozostają 
ściśle powiązane z tymi aparatami pojęciowymi. Analizując struktury figur re-
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Arystotelesa i rozwiniętą przez Boecjusza w komentarzach do trak-
tatów logicznych Stagiryty, głównie Hermeneutyki (De interpretatio-
ne)73. Użytek z  niej czyni natomiast zarówno gramatyka (ośrodek 
zdania to związek rzeczownika z czasownikiem, podmiotu z orze-
czeniem), jak i  logika (struktura sądu logicznego zakłada podmiot 
i  orzecznik czy też podmiot i  predykaty, które się o  nim orzeka). 
Temu dość sformalizowanemu potraktowaniu materii języka reto-
ryka przeciwstawia mniej wyraźny i  niekiedy trudny do przepro-
wadzenia podział form językowych na figury i  nie-figury (w  pan-
retorycznej koncepcji świata granica między nimi, wytyczona z tak 
wielkim trudem przez teoretyków sztuki wymowy, okazuje się jedną 
z figur), przy czym te pierwsze formy obejmują figury myśli i figu-
ry słów. Elokucja retoryczna to nieustannie podejmowana na nowo 
próba stratyfikacji języka, zakreślania na jego powierzchni zarysów 
dla poszczególnych kształtów, jakie przyjmuje wyrażona myśl; wy-
znaczenia krytycznej granicy odchylenia danej frazy od obowiązują-
cej normy językowej, po której przekroczeniu traci ona swą natural-
ność i zwyczajność, stając się sztuczną, lecz niepozbawioną wdzięku 
figurą. Myślenie Keckermanna o języku w kategoriach zdań logicz-
nych przekłada się bezpośrednio na próbę opisu struktury tropu, 
który pozostaje połączeniem wyłącznie słów mających autonomicz-
ne znaczenie, a zatem oznaczających rzeczy, niezależnie od tego, czy 
odnoszą się one do podmiotu predykacji czy predykatów. Przykłady 
tropów, jakie następnie podaje, zaczerpnięte z dyskursu teologiczne-
go74, służą wykazaniu, że są one zamkniętymi i samodzielnymi jed-

torycznych, teoretycy sztuki wymowy (w tym Keckermann) bardzo często się-
gali po terminy zapożyczone z dziedziny gramatyki czy logiki. 

73 Por. krytyczne omówienie uwag Boecjusza na temat „porządku mówienia” 
(ordo orandi), J. Magee, Boethius on Signification and Mind, Leiden 1989, s. 64–
–92 oraz T. Suto, Boethius on Mind, Grammar and Logic. A Study of Boethius’ 
Commentaries on “Peri Hermeneias”, Leiden 2012, s. 94–105. Por. także: T. Tiu-
ryn, Boecjusz i problem uniwersaliów, Wrocław 2010, s. 103–118. 

74 „Id quod notari debet contra eos, qui dicunt tropum esse in copula vel tota con-
nexione, cum dicitur: Agnus paschalis est transitus, circumcisio est foedus, pa-
nis est corpus Christi. Qua de re latius monuimus in Systemato logico, circa doc-
trinam de propositione impropria et in Systemato Theologico, circa doctrinam 
de sacramentis” (SR, s. 148).
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nostkami semantycznymi, które mogą stanowić część sądu logicz-
nego. Uwikłanie każdego z tropów w semantykę wymaga zdaniem 
Keckermanna sięgnięcia w ich analizie po kategorie logiczne, gwa-
rantujące „systematyczność” opisu konkretnych figur słów i myśli. 

Od czasów pojawienia się doktryny retorycznej Ramusa datu-
je się początek tradycji myślenia o figuratywności, która okazała się 
inspirująca nie tylko dla nowożytnej retoryki. Wyrosła ona z prostej 
obserwacji francuskiego humanisty, którą Omer Talon, uczeń i przy-
jaciel Ramusa, podsumował w następujący sposób: 

Atque haec de tropis, quorum si praestantia et excellentia spectetur, 
longe princeps erit metaphora, ironia deinde succedet, tertia erit me-
tonymia, postrema synecdoche. Usus autem etiam frequentissimus est 
metaphorae, deinde metonymiae, tum synecdoches, rarissimus iro-
niae. Hanc autem inductionem octo Ciceronis consulares a Petro Ramo 
observatae concluserunt. At praecipue tres species: metonymia, me-
taphora, synecdoche, saepe coniunguntur (R, s. 28). 

Tyle więc o tropach, a jeśliby wziąć pod uwagę ich okazałość i znakomi-
tość, to z pewnością pierwszym będzie metafora, jako druga następu-
je ironia, trzecim będzie metonimia, ostatnim zaś synekdocha. Najczę-
ściej korzysta się z metafory, następnie metonimii, potem synekdochy, 
najrzadziej zaś z ironii. Osiem mów konsularnych Cycerona, przebada-
nych przez Piotra Ramusa, złożyło się na tę indukcję. Trzy zaś rodza-
je [tropów]: metonimia, metafora, synekdocha, szczególnie często łą-
czą się ze sobą.

Trzeba rozpocząć od przywołania i  przynajmniej krótkiego omó-
wienia najważniejszych poglądów Ramusa na temat figuratywno-
ści. Elokucja, a więc charakterystyczna tylko dla retoryki dziedzina 
odpowiedzialna za wysłowienie, składa się z dwóch komplementar-
nych wobec siebie części i obejmuje naukę dotyczącą tropów i reguły 
tworzenia rozmaitych figur. W definicji tropu odnajdziemy konsty-
tutywną dla tej formy językowej zmianę (immutatio)75, która zacho-

75 „Elocutio est tropus aut figura. Tropus est elocutio, qua verbum a nativa signi-
ficatione in alienam immutatur. Tropus vero Aristoteli ab accurate docendo ali-
quando videtur alienus, quia velut ambiguitas et obscuritas latebra quaedam sit. 
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dzi podczas przeniesienia danego słowa z pierwotnego, a właściwie 
przyrodzonego (nativa significatio) znaczenia na inne znaczenie. Za 
pomocą niemal identycznych pojęć Ramus definiuje figurę, okreś- 
loną jako zmiana (mutatio)76, która polega na odejściu od prostego 
i przyjętego powszechnie sposobu mówienia. W odróżnieniu od tro-
pu nie ogranicza się ona jedynie do krótkiej frazy, ale staje się często 
ogólną zasadą konstruowania wypowiedzi zwanej mową figuratyw-
ną (figurata). Wśród tropów Ramus wyróżnia dwa rodzaje: metoni-
mię i ironię77 oraz metaforę i synekdochę, chociaż w żaden sposób 
nie tłumaczy zasady tego podziału. 

Keckermann zaznacza, że w przypadku nauki o tropach nigdy 
nie było zgody między teoretykami wymowy w tak zasadniczej spra-
wie, jak ustalenie definicji omawianego pojęcia, wyliczenie podsta-
wowych tropów i przedstawienie sposobu ich uporządkowania:

Atque ita absolvimus doctrinam troporum, in quae disponenda mul-
tum nobis sane negotii fuit. Etsi autem Petri Rami amicus, Audomarus 
Talaeus, bonam operam in hac doctrina navaverit, tamen non pauca 
fuerunt, quae in eo quoque desideravimus, sicut ex collatione appare-
bit. Alias certum est, quod nec inter veteres, nec inter recentes rhetores 
recte umquam convenerit adhuc de definitione tropi, vel de troporum 
numero et speciebus aut etiam de specierum distributione. Ac Aristo-
teles quidem valde parcus in hac doctrina fuit et praeter metaphoram 
vix alium tropum manifeste docuit, fortassis, quod summus artifex exi-
stimaret, istas vocum translationes, velut in hominum arbitrio positas, 
quodam modo infinitas esse (SR, s. 173). 

I  kończymy w  ten sposób naukę o  tropach, których uporządkowa-
niu musieliśmy poświęcić wiele uwagi. Jeśli bowiem przyjaciel Piotra 

Ideoque fortasse Platonis oratio tropis frequentior, eidem visa est habere redun-
dantiam, fucum, novitatem quandam. Sed alias tamen idem tropos collaudat, 
qui significantes et grati et e propinquo sumpti fuerint” (R, s. 12). 

76 „Expositio in tropis primo genere elocutionis, sequitur ut de figura secundo 
loco dicendum est. Figura est elocutio, qua orationis habitus a recta et simpli-
ci consuetudine mutatur. Ut enim tropus est singularum vocum, sic figura co-
niunctarum est, utque vocum alia est propria, alia modificata, sic orationum, 
alia est recta, alia figurata” (R, s. 29). 

77 „Troporum genera duo sunt. Primum est metonymia et ironia” (R, s. 13–14).
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Ramusa, Audomar Talon, przysłużył się wielce tej nauce, to było jed-
nak wiele rzeczy, których nam u  niego zabrakło, jak się to okaże na 
podstawie porównania. Ponadto jest rzeczą pewną, że między staro-
żytnymi, jak i  współczesnymi retorami nigdy aż dotąd nie było zgo-
dy w sprawie definicji tropu, liczby i rodzajów tropów, a także sposo-
bu ich uporządkowania. Nawet Arystoteles był niezwykle powściągliwy 
w tej dziedzinie i z wyjątkiem metafory raczej nie pouczył dokładnie 
o innych tropach, być może dlatego, że największy mistrz uważał, że te 
przeniesienia słów, jako uzależnione od ludzkiej woli, są w pewien spo-
sób nieskończone. 

Gdański humanista przypomina, że Arystoteles zdecydował się do-
kładnie omówić jedynie metaforę, uznając ją tym samym za ar-
chi-figurę (czy proto-figurę), z  której będzie można na zasadzie 
semantycznej translacji i  substytucji wyprowadzić wszystkie pozo-
stałe formy wysłowienia. Co znamienne, powściągliwość Stagiryty 
na polu teorii figuratywności, na którą zwrócił uwagę Keckermann, 
zostaje zaraz odpowiednio przez niego skomentowana, a nawet wy-
tłumaczona, aby niekwestionowany autorytet Arystotelesa moż-
na było rozciągnąć również na elokucję retoryczną. Wszelkie figury 
pozostają dla mistrza filozoficznego dyskursu wyrażeniami użytymi 
w niewłaściwym, to znaczny przenośnym sensie i dlatego ich naturę 
przekonująco wyjaśnia precyzyjnie zdefiniowana metafora. W  do-
datku, jako uzależnione od ludzkiej woli, są nieokreślone i potencjal-
nie nieskończone, zwłaszcza wtedy, gdy między myśl a podążające za 
nią słowa wkrada się pragnienie eksperymentu (albo gry) z możli-
wościami artykulacji językowej, znajdujące upodobanie w mnożeniu 
odstępstw od utartego sposobu mówienia. Figuratywność rozluźnia 
sztywną w denotacyjnym trybie funkcjonowania języka relację res– 
–verbum, zwiększa odstęp między słowami i rzeczami, aby w tej wą-
skiej szczelinie między nimi mogła się rozegrać językowa insceniza-
cja figury, ukazująca ją w całej okazałości. 

U Cycerona78 z wyjątkiem lapidarnych uwag nad metaforą nie 
odnajdziemy spójnego wykładu nauki o tropach. Nic więc dziwne-

78 „Cicero, quia vidit in Aristotele doctrinam troporum concisius traditam esse, 
eam in Partitionum 3. sic distinguit inter collocationem verborum simplicium 
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go, że milczeniem Arpinata pominął również ich liczbę. Kwintylian 
wyróżnił dwanaście tropów, ale zaliczając do nich epitet i peryfra-
zę, popełnił zdaniem Keckermanna „ciężki błąd” i przekreślił prze-
prowadzony wcześniej podział środków wysłowienia na tropy i fi-
gury (epitet należy do figur powstałych z połączenia ze sobą słów). 
Melanchton wyliczył siedem tropów, opierając się w  dużej mierze 
na ustaleniach Kwintyliana. Ramus natomiast, a następnie także Ta-
lon79, ograniczyli liczbę tropów do czterech figur, a mianowicie: me-

et coniunctorum, ut solius metaphorae mentionem faciat [Part. orat. 16]. Ali-
bi figuras cum tropis confuse recitat, ut ex Cicerone quidem nullus certus tro-
porum numerus possit colligi. Eandem confusionem Quintilianus imitatus est, 
quia etsi certum troporum numerum ponat et constituat duodecim tropos li-
bro 8, capite 6 nempe: metaphoram, metalepsin, synecdochen, metonymiam, 
antonomasiam, onomatopoeiam, catachresin, epitheton, allegoriam, periphra-
sin, hyperbaton et hyperbolen [Inst. orat. VIII.6.1–76], tamen in hoc numero, 
quem ponit, error non est levis, dum nempe vel tropos, qui iidem sunt, disiun-
git, vel quod tropus non est, tropum facit, ut epitheton, periphrasin, vel de-
nique quod inter figuras verborum coniunctorum est referendum, id ad tro-
pos simplicium vocabulorum refert, ut sunt allegoria, hyperbaton et caetera. 
Melanchtonus septem tropos facit, nempe: metaphoram, metalepsin, synecdo-
chen, metonymiam, antonomasiam, onomatopoeiam et catachresin. Alii etiam 
addunt hypallagen. Sed non distinguitur in isto numero troporum inter tropum 
proprie et improprie dictum. Deinde disiunguntur ea, quae unum tropum con-
stituunt, nempe metalepsis et metonymia, cum tamen metalepsis nihil aliud sit, 
quam metonymia effecti. Deinde etiam antonomasia distinguitur a synecdoche 
et a metonymia, tum tamen cum illis coincidat, sicut apparet in exemplis, quae 
Philippus et alii tradunt. Nam dicunt esse antonomasiam, cum Verres pro fure 
ponitur, Cretensis pro mendace. Atqui ista exempla pertinent ad synecdochen 
inviduorum, ut ex superioribus patet” (SR, s. 173–174). Por. D. Innes, Cicero on 
Tropes, „Rhetorica” 1988, Vol. 6, No. 3, s. 307–325. 

79 „Quod ad Ramum et Talaeum attinet, supra notavimus eorum errorem, dum 
nempe affectiones tropi faciunt, allegoriam, hyperbolen, catachresin et miosin, 
cum tamen allegoria numquam sit in una voce, ut ipse Talaeus fatetur, sed tan-
tum in integra oratione, sive in pluribus vocibus inter se coniunctis. Atqui tropus, 
prout hoc loco consideratur non est in integra oratione, sed tantum in simplici 
vocabulo. Similiter errant, cum aenigma referunt ad tropum simplicis vocis. Er-
rant etiam, dum tropum relative consideratum, ut est emphasis, hyperbole, mio-
sis, vocant affectiones tropi. Denique errant, dum omnem ironiam faciunt tro-
pum simplicis dictionis, sive cum de omni ironia hoc loco docent, quod tamen 
ironia, quoad multas species, pertineat ad integram orationem. Et tantum etiam 
collatione dextrae doctrinae troporum cum aliorum doctrinis. Quae collatio ad 
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tafory, metonimii, synekdochy oraz ironii, i właśnie to ujęcie wyrażeń 
tropicznych miało zadomowić się odtąd na stałe w myśleniu o figu-
ratywności. Koncepcja ta, jeśli wierzyć słowom Talona, nie była wy-
nikiem arbitralnego rozstrzygnięcia ani autorytatywnym gestem wy-
kluczenia dokonanym przez teoretyka retorycznej elokucji, ale miała 
solidne oparcie w rzeczywistości empirycznej. Punktem wyjścia była 
dla Ramusa wnikliwa lektura ośmiu mów konsularnych Cycerona 
(trudno wyobrazić sobie bardziej reprezentatywny dla retoryki ma-
teriał badawczy), której przyświecała idea statystycznego opisania 
występujących w nich figur retorycznych. Szczegółowe obserwacje 
francuskiego humanisty (analiza statystyczna) złożyły się, jak twier-
dzi Talon, na następującą indukcję – najczęściej stosowanymi tropa-
mi przez Arpinatę, czyli mówcę, który urzeczywistnił w swej prak-
tyce oratorskiej ideał „męża dobrego, biegłego w przemawianiu”, są: 
metafora, metonimia, synekdocha i ironia. Pod względem okazało-
ści i ozdobności, stanowiących kategorie nieco bardziej mgliste i in-
tuicyjne, tropy te układają się w jeszcze inną konfigurację: metafora 
zachowuje nadal pierwsze miejsce, drugie przypada w udziale ironii, 
po której następują po sobie metonimia i synekdocha.

Niezależnie od spostrzeżeń Ramusa na temat funkcjonowania 
tropów, do podobnych wniosków doszedł Giambattista Vico, który łą-
czył wewnętrzną dynamikę „logiki poetyckiej” z przejściem od me-
tafory, podstawy mitycznego oglądu świata, przez etapy pośrednie 
w postaci metonimii i synekdochy, które rozwijają możliwości ozna-
czania tkwiące od samego początku w przenośni, aż do ironii, zwiastu-
jącej narodziny świadomości autorefleksyjnej i krytycznej80. Koncep-
cja Ramusa została na nowo przywrócona historiografii retorycznej 

id proderit, rhetoricae studiosi se possint ex magna illa discrepantia et confusio-
ne, quae est circa troporum doctrinam, extricare” (SR, s. 174–175).

80 G. Vico, Nauka nowa, przeł. J. Jakubowicz, oprac. i wstępem poprzedził S. Krze-
mień-Ojak, Warszawa 1996, s. 182–245. Por. dokładne omówienie roli czterech 
tropów w ewolucji ludzkiej świadomości – H. White, Tropika historii: struktu-
ra głęboka „Nauki nowej”, przeł. E. Domańska, w: idem, Poetyka pisarstwa hi-
storycznego, red. E. Domańska, M. Wilczyński, wyd. 2, Kraków 2010, s. 248–267. 
Por. F. J. Bryan, Vico on Metaphor. Implications for Rhetorical Criticism, „Philo-
sophy and Rhetoric” 1986, Vol. 19, No. 4, s. 255–265. 
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dzięki Kennethowi Burke’owi, który wyróżnił takie same cztery tropy 
główne („the four master tropes”), jak francuski humanista: 

Mam na myśli metaforę, metonimię, synekdochę i  ironię. A  moim 
głównym przedmiotem zainteresowania nie będzie tutaj ich czysto fi-
guratywne użycie, ale ich rola w odkrywaniu i opisywaniu „prawdy”. 
To krótkotrwała chwila, którą musimy uchwycić z powodu nie tylko 
przesunięcia linii oddzielającej figuratywne i literalne użycie języka, ale 
także czterech tropów, które przechodzą w siebie nawzajem. Dać czło-
wiekowi tylko jeden z nich, wyjaśnić mu, jak wykorzystywać jego moż-
liwości, i jeśli będzie w tym dokładny, to dojdzie do trzech pozostałych. 
„Literalne” bądź „realistyczne” użycia czterech tropów są zazwyczaj 
wskazywane przez ich różne określenia. W ten sposób pod słowo „me-
tafora” możemy podstawić „perspektywę”, pod „metonimię” – „reduk-
cję”, pod „synekdochę” – „reprezentację”, a pod „ironię” – „dialektykę”81. 

Podążając z kolei za ustaleniami Vica i Burke’a, Hayden White82 wy-
korzystał tropologię retoryczną do analizy ewolucji świadomości hi-
storycznej, która przechodzi przez kolejne fazy rozwoju, zmierzając 
od „naiwnej” metafory w stronę krytycznej i często zarażonej scepty-
cyzmem ironii. Zmiany te są opisywane za pomocą poszczególnych 
tropów, pełniących funkcję „struktur głębokich”, kształtujących nie-
jako od wewnątrz obowiązujący w danej epoce dyskurs historycz-
ny. Cztery tropy główne, zgodnie ze swą etymologią, oznaczają tutaj 
nie tylko nagłą zmianę (zwrot) znaczenia, ale stają się niemal uni-
wersalnymi kategoriami opisu i eksplikacji rzeczywistości ludzkie-
go doświadczenia. Nie są więc jedynie terminami wyjętymi ze słow-
nika antycznej sztuki wymowy o  ograniczonym zastosowaniu, ale 
przekształcają się w pojęcia określające ogólny sposób myślenia i po-

81 K. Burke, A Grammar of Motives, 2nd ed., Berkeley–Los Angeles 1969, s. 503. 
82 Por. H. White, Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century 

Europe, Baltimore 1975, s. 31–38 (szczególnie przypis 13, s. 31–33); idem, Poetyka 
pisarstwa historycznego. Por. również zarys biografii intelektualnej White’a pió-
ra Ewy Domańskiej, w której kolejnym etapom życia i działalności naukowej 
White’a odpowiadają cztery tropy główne, Przyczynek do biografii intelektualnej 
Haydena White’a, w: H. White, Proza historyczna, red. E. Domańska, Kraków 
2009, s. 317–347. 
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strzegania świata83. Zarysowując kontury tej – jak widać – rozga-
łęzionej tradycji w myśleniu o retorycznej figuratywności84, pragnę 
przypomnieć o jej zapomnianych przez wielu autorów początkach, 
sięgających wczesnonowożytnych dyskusji nad elokucją. Opierając 
się na ośmiu mowach konsularnych Cycerona, Ramus wyodrębnił 
cztery najczęściej stosowane tropy, tworzące układ powiązanych ze 
sobą siecią rozmaitych zależności kategorii retorycznych, obejmu-
jących te odchylenia semantyczne, dzięki którym ludzki umysł po-
dejmuje wciąż na nowo próbę uchwycenia rzeczywistości w słowie85. 

Keckermann wylicza znacznie więcej tropów niż Talon i  Ra-
mus, porządkując je zgodnie z  przyjętą wcześniej zasadą przejścia 
w swym wykładzie od reguł tworzenia najprostszych fraz i wyrażeń 
(verba), przez znacznie bardziej złożone konstrukcje językowe (dic-
tio), aż do rozwiniętej wypowiedzi (oratio). Wysiłkiem teoretyczne-

83 O tym, że tropy zachowują swą wartość heurystyczną i analityczną poza macie-
rzystym kontekstem retoryki, przekonuje studium Ryszarda Nycza, który zasto-
sował wybrane tropy (alegorię, ironię i syllepsis) w typologii modernistycznych 
koncepcji podmiotowości (tropy „ja”), por. Język modernizmu. Prolegomena hi-
storycznoliterackie, Wrocław 2002, rozdz. 3 Tropy „ja”. Koncepcje podmiotowo-
ści w literaturze polskiej ostatniego stulecia, s. 87–117. Por. M. Rusinek, op. cit.,  
s. 185–186. Do pojęcia tropu, rozumianego konsekwentnie w „rozszerzonym, po-
zaretorycznym znaczeniu”, Nycz powrócił w książce Literatura jako trop rzeczy-
wistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej, Kraków 2001, s. 10–12. 

84 Harold Bloom poszerzył tę listę głównych tropów rządzących postoświecenio-
wą poezją jeszcze o dwa tropy, hiperbolę i metalepsę, por. A Map of Misreading, 
2nd ed., Oxford 2003, s. 94–95: „Jako trop zawężenia i ograniczenia ironia odwo-
łuje znaczenie dzięki dialektycznej grze obecności i nieobecności; metonimia 
redukuje znaczenie dzięki jego opróżnieniu, co jest rodzajem reifikacji; metafo-
ra skraca znaczenie dzięki nieskończonemu wpisywaniu go w perspektywę du-
alizmu, w dychotomię wnętrze–zewnętrze. Jako trop restytucji czy reprezenta-
cji synekdocha powiększa część do całości; hiperbola wyolbrzymia; metalepsa 
przezwycięża czasowość przez podstawienie tego, co wcześniej, w miejsce tego, 
co później”. Por. D. Fite, Harold Bloom. The Rhetoric of Romantic Vision, Am-
herst, MA 2009, s. 111–112; P. de Bolla, Harold Bloom. Towards Historical Rheto-
rics, London–New York 1988, s. 61–86. 

85 Por. J. Culler, The Pursuit of Signs. Semiotics, Literature, Deconstruction, 2nd ed., 
New York 2001, s. 65. Jonathan Culler jako jeden z nielicznych komentatorów 
White’a podkreśla związek tropologii dyskursu historycznego z renesansowymi 
wykazami figur wysłowienia, rozpoczynającymi się przeważnie od wyliczenia 
czterech tropów głównych. 
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go namysłu przemierza drogę od pojedynczego słowa do skompliko-
wanej językowo mowy, szlak uogólniającej indukcji, wychodzącej od 
konkretnego szczegółu i zmierzającej do uniwersalnego ogółu. Wy-
różnia wobec tego tropy oparte na prostych argumentach86 (metoni-
mia i synekdocha), tropy odwołujące się do argumentów wyprowa-
dzonych z przyjętych wcześniej przesłanek87 (metafora i ironia), tropy 
rozważane z uwzględnieniem innych figur (emfaza, hiperbola, meio-
sis)88, a także tropy niewłaściwie nazwywane tym pojęciem (katachre-
za, hypallage, onomatopeja)89. Najwięcej uwagi poświęca jednak omó-
wieniu czterech podstawowych tropów, stanowiących również i  dla 
jego systemu retoryki główną część nauki o figurach retorycznych90. 

86 „Porro tropus est vel primus, vel a primo oritur. Primus est, qui constat argu-
mentis primis. Estque vel metonymia, vel synecdoche” (SR, s. 148).

87 „Fuerunt hactenus tropi priores, qui magna parte versantur in argumentis pri-
mis, restant tropi posteriores, qui magna parte versantur in argumentis ortis, ut 
est metaphora et forma” (SR, s. 160–161).

88 „Hucusque de tropo per se et absolute spectato. Tropus relative spectatus est, 
quando istis quattuor tropis, nempe metonymiae, synecdochae, metaphorae et 
ironiae additur aliquis gradus, sive quando tropus in certo aliquo gradu consi-
deratur. […] Tropus relative sumptus est vel cum gradu superiori, vel cum infe-
riori. Tropus cum gradu superiori est vel moderatior, vel gravior. Tropus gradus 
superioris moderatioris dicitur emphasis tropica, quando nempe dictio tropi-
ca talis est, ut propter tropum sit significantior ad rem exprimendam. […] Sic 
de moderatiori excessu; gravior excessus tropi dicitur hyperbole, quando nem-
pe adomodum graviter tropus exsuperat ita, ut per eum plus tribuatur rebus, 
quam per naturam ferre possint. […] Restat tropus relative spectatus in defec-
tu, qui vocatur μείωσις vel ταπείνωσις, id est extenuatio, quando humilis aliquis 
gradus tropo additur” (SR, s. 168–170).

89 „Hucusque de tropo proprie appellato; improprie appellatus est catachresis, 
hypallage et onomatopoeia. Catachresis est abusio vocabuli atque adeo durior 
et inaequalior vocis alicuius usurpatio pro voce alia. […] Hypallage est tropus, 
quando alternantur inter se dictiones, ita ut oratio ordine rerum inverso effe-
ratur. […] Restat onomatopoeia, quando nempe pro novare novum vocabulum 
fingitur, aut alioquin etiam in re qua vocabulum habeat, aliud vocabulum fingi-
tur ad soni imitationem” (SR, s. 171–172). 

90 Por. „Non esse plures tropos proprie et absolute consideratos, quam quattuor 
eos, de quibus docuimus sequenti capite ostendetur. Sed hoc interim conside-
randum est istos tropos tripliciter ab oratoribus usurpari et considerari, nempe, 
vel absolute et simpliciter sine gradu, vel concrete et relative cum quodam gra-
du, ita ut quidem non sint alii tropi, sed iidem verum tamen tropi tales, quibus 
aliquis gradus ulterior est additus, sicut fervor est quidem nihil aliud, quam ca-
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Przyjrzyjmy się im bliżej w ujęciu gdańskiego humanisty, wykorzy-
stując w ich charakterystyce określenia zaproponowane dla każdego 
z nich przez Kennetha Burke’a, który – jak pamiętamy – łączył meta-
forę z perspektywą, metonimię z redukcją semantyczną, synekdochę 
z reprezentacją, a ironię ze swoiście rozumianą dialektyką. 

Metafora: perspektywizm oglądu  

Quum res est alii similis, pro nomine nomen
Ponitur, hic iuvenis simplex hinc dicitur agnus,
Id sic translatum tibi rite metaphora fertur.

Gdy rzecz podobna innej, przenosi się nazwę
Jej na tamtą, młodzieńca stąd zwie się barankiem,
A takie przeniesienie nazwiesz metaforą. 

A. Mancinelli, Carmen de figuris*
 

W definicji metafory, która jest niemal uniwersalną matrycą dla po-
zostałych figur retorycznych91 w  systemie sztuki wymowy Kecker-
manna (podobnie jak u Arystotelesa), krzyżują się ze sobą główne 
wyznaczniki tropu jako specyficznej formy językowej, kształtowanej 
regułami retorycznej elokucji: 

lor, sed tamen calor cum gradu. Talaeus vocat affectiones tropi, sed non bene, 
meo iudicio, quia aliud est affectio, sive accidens tropi, aliud est tropus sumptus 
cum gradu, sicut aliud est proprietas caloris, aliud est gradus caloris, utque male 
quis diceret, fervorem esse proprietatem caloris, ita male quis dicet, hyperbolen 
esse affectionem tropi, quia est ipse tropus, cui gradus est additus” (SR, s. 168). 
Por. P. Mack, A History of Renaissance Rhetoric, 1380–1620, s. 224–225. 

* A. Mancinelli, Carmen de figuris, w: idem, Opera Antonii Mancinelli Veliterni, 
Basileae: per Nicolaum Kesler 1503, k. 151 v. (dalej odnotowuję tylko odpowied-
nią stronę).

91 T. Hawkes, Metaphor, London 1972, s. 60–72. W swym klasycznym już dzisiaj 
studium z zakresu badań nad figuratywnością Terence Hawkes śledzi ewolu-
cję pojęcia metafory, traktowanej jako funkcja języka. Autor zauważa, że dobór 
metafor przez renesansowych poetów był podyktowany raczej stosownością niż 
dokładnością, to znaczy, że w wyborze przenośni częściej kierowano się ich siłą 
do ewokowania usankcjonowanych społecznie i kulturowo znaczeń niż dąże-
niem do precyzyjnego przekładu doświadczenia zmysłowego na język poetycki.  
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Metaphora est, quando nomen rei similis ponitur pro nomine alterius 
rei similis, sive metaphora est tropus, quando ex simili significatur si-
mile. […] Nam etsi omnis tropus sit translatio, tamen quia haec tran-
slatio est maxime consentanea naturae, quia a  simili tendit ad simi-
le, ideo per eminentiam huic tropo illa appellatio tribuitur (SR, s. 161). 

Metafora pojawia się wtedy, gdy nazwy rzeczy podobnej używa się za-
miast nazwy innej rzeczy podobnej, a zatem metafora to trop, w któ-
rym podobne oznacza coś podobnego. […] Nawet jeśli każdy trop 
oznacza przenośnię, to skoro metafora jest najbardziej zgodna z natu-
rą, ponieważ zmierza od czegoś podobnego do podobnego, to nazwę tę 
przydziela się przede wszystkim temu właśnie tropowi. 

Kierunek ruchu przeniesienia znaczenia wyznacza w  tej koncep-
cji metafory relacja podobieństwa między oznaczanymi rzeczami92. 
Chociaż podążając za sugestią Arystotelesa, gdański wykładowca fi-
lozofii jest skłonny uważać każdą figurę retoryczną za przenośnię, 
gdyż mechanizm ich powstawania jest taki sam, to nazwę metafory 
we właściwym znaczeniu tego słowa przypisuje temu tropowi, który 
z racji swej retorycznej konstytucji (semantyczna translacja w obrę-
bie nazw rzeczy związanych ze sobą podobieństwem) pełni funkcję 
meta-tropu. Oznacza bowiem konkretną figurę wysłowienia (meta-
forę), a jednocześnie pozwala wytłumaczyć istotę i mechanizm dzia-
łania figuratywności, rozumianej jako regulowane zasadami reto-
rycznej elokucji przenoszenie słów i znaczeń. 

Zaproponowane przez Keckermanna określenie metafory, które 
zgodnie z sugestią Maxa Blacka można wpisać w substytucyjną teo-
rię przenośni (istotę wyrażenia metaforycznego stanowi translacja 
i  substytucja znaczenia)93, ujawnia pojęciowe pokrewieństwo z  jej 
znaną definicją sformułowaną przez Stagirytę (Poet. 1457b): 

92 Por. K. Stępnik, Filozofia metafory, Lublin 1988, s. 84–87. 
93 M. Black, Metafora, przeł. J. Japola, „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 3, s. 222: „Każ-

dą teorię, która głosi, że wyrażenie metaforyczne zostaje użyte w miejsce rów-
noważnego wyrażenia literalnego, będę nazywał substytucyjną teorią metafory. 
(Tą etykietką chciałbym opatrzyć każdą taką analizę, która zdanie z  wyraże-
niem metaforycznym uważa za zastępstwo pewnego zestawu zdań literalnych)”. 



316 ROZDZIAł 4

Metafora jest to przeniesienie (ἐπιφορά) nazwy jednej rzeczy na inną; 
z rodzaju na gatunek, z gatunku na rodzaj, z jednego gatunku na inny, 
lub też przeniesienie nazwy z jakiejś rzeczy na inną na zasadzie analo-
gii (ἢ κατὰ τὸ ἀνάλογον).

Arystoteles jeszcze wyraźniej zakreślił granicę w odniesieniu do po-
dobieństwa między oznaczanymi przedmiotami, sprowadzając two-
rzenie metafory do przenoszenia słów w  obrębie dwóch kategorii 
(rodzaju i gatunku) albo wyprowadzania jej z analogii, a więc zesta-
wienia nazw rzeczy pozostających ze sobą w relacji odpowiedniości 
(w logice przyjmuje ona postać proporcjonalności). Jeśli przykłado-
wo – aby posłużyć się rozpatrywaną przez niego analogią94 – stwier-
dzimy, że starość ma się do życia dokładnie tak, jak wieczór do dnia, 
to otrzymamy z tego zestawienia dwie metafory: „starości dnia” dla 
metaforycznego oznaczenia wieczorowej pory oraz „wieczoru życia” 
dla figuratywnego nazwania starości. Tym, co niewątpliwie łączy ze 
sobą słowa „wieczór” i „starość” na płaszczyźnie semantycznej, jest 
wskazanie na schyłek czy powolny proces zmierzania ku końcowi 
odpowiednio dnia i ludzkiego życia. 

Abstrakcyjne reguły tworzenia metafory, oparte na zasadach 
logiczno-semantycznych, schodzą jednak na plan dalszy w  kon-
frontacji z  pozostającym poza wszelkimi regulacjami talentem. 
Rozpoznanie to sprawia, że nawet Arystoteles ociera się tutaj o nie-
konsekwencję, przyznając, że „tworzenie dobrej metafory jest równo-
znaczne z dostrzeganiem podobieństwa w rzeczach niepodobnych” 
(Poet. 1459a). U podstaw językowego konstruowania metafory leży 
zatem umiejętność wynajdywania podobieństwa w rzeczach, które 
na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą wiele wspólnego. Relację tę 
ustanawia między nimi dopiero przenikliwy i twórczy umysł artysty, 
zwłaszcza poety lirycznego i  tragediopisarza95. Kwestia struktural-

94 Por. Ch. Perelman, Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, przeł. M. Cho-
micz, red. naukowa R. Kleszcz, Warszawa 2002, s. 131–139. Metafora w ujęciu 
Chaima Perelmana jest skondensowaną analogią wskutek fuzji jej tematu i noś- 
nika.

95 J. E. Mahon, Getting Your Sources Right. What Aristotle didn’t Say, w: Reaserching 
and Applying Metaphor, eds. L. Cameron, G. Low, Cambridge 1999, s. 70–78. 
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nego związku między porównaniem a przenośnią była dyskutowana 
również przez rzymskich teoretyków wymowy, głównie przez Cyce-
rona i Kwintyliana. Autor Kształcenia mówcy, jak przypomina Kec-
kermann96, odróżniał porównanie (comparatio), zachodzące wtedy, 
gdy wskazujemy coś, co łączy ze sobą przykładowo danego człowie-
ka (na przykład Achillesa) i  lwa (ten mężczyzna jest waleczny jak 
lew), od przenośni (translatio), która pojawia się wtedy, gdy nazy-
wamy danego człowieka lwem. O ile porównanie zakłada rozbudo-
wane zestawienie porównywanych rzeczy i  elementów, które je ze 
sobą wiążą, o tyle metafora na mocy substytucji (podstawienia jed-
nego słowa w miejsce drugiego, które obligatoryjnie pociąga za sobą 
zmianę znaczenia) umożliwia przeprowadzenie skrótu analogiczne-
go. Od Arystotelesa, Arpinaty i Kwintyliana wywodzi się postrzega-
nie metafory w kategorii skróconego oraz wyrażonego zwięźle jed-
nym słowem porównania (brevior similitudo). 

W  zwięzłym i  trafnym określeniu przenośni jako „oznaczania 
czegoś podobnego przez coś podobne” Keckermann podąża za Ta-
lonem i Ramusem: 

Tropi primum genus adhuc fuit in metonymia et ironia, secundum se-
quitur in metaphora et synecdoche. Metaphora est, quando ex simili si-
gnificatur simile. Itaque metaphora est ad unum verbum contracta si-
militudo. Tropus autem nullus est florentior quam metaphora, nec qui 
plus luminis afferat orationi, praesertim si „ratione sumpta est et ad 
sensus ipsos admovetur, maxime oculorum, qui est sensus acerrimus. 
Nam et odor urbanitatis et mollitudo humanitatis et murmur maris et 
dulcedo orationis sunt ducta a  caeteris sensibus. Illa vero oculorum 
multo acriora, quae ponunt paene in conspectu animi, quae cernere et 
videre non possimus”. Sed haec omnia plenioribus exemplis melius in-
telligentur. Nihil est autem in rerum natura, unde simile duci non pos-
sit, indidemque ideo et metaphora (R, s. 22). 

96 „Quintilianus »In totum, inquit, metaphora est brevior similitudo eoque distat, 
quod illa comparatur rei quam volumus exprimere, haec pro ipsa re dicitur« 
[Inst. orat. VIII.6.8]. Et addit: »Comparatio est, cum dico fecisse, quid hominem 
ut leonem. Translatio est, cum dico de homine: leo est«, libro 8, capite 6 [Inst. 
orat. VIII.6.9]. Cicero etiam 3. De oratore dicit: »metaphoram esse similitudinis 
ad unum verbum contractam brevitatem« [De orat. III.39.157]” (SR, s. 161). 
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Pierwszy rodzaj tropów obejmował jak dotąd metonimię i ironię, dru-
gi odnosi się zaś do metafory i synekdochy. Metafora pojawia się wte-
dy, gdy podobne oznacza coś podobnego. Metafora jest w ten sposób 
w przypadku pojedynczego słowa skróconym porównaniem. Nie ma 
zaś znakomitszego tropu od metafory ani takiego, który dodałby wię-
cej blasku mowie, przede wszystkim wtedy, gdy „została ona oparta na 
rozumowaniu i  odnosi się do samych zmysłów, a  zwłaszcza wzroku, 
który jest najbardziej przenikliwym zmysłem. »Zapach« towarzyskiej 
ogłady, »miękkość« łagodności, »pomruk« morza i »słodycz« mowy są 
bowiem słowami wziętymi z różnych zmysłów. Słowa, które odnoszą 
się głównie do wzroku, są jednak o wiele silniejsze, gdyż niemal sta-
wiają przed oczyma umysłu to, czego nie możemy dostrzec ani zoba-
czyć” [Cyceron, De orat. III.40.161]. Lecz je wszystkie można lepiej zro-
zumieć dzięki obszerniejszym przykładom. Nie ma zaś niczego pośród 
wszystkich rzeczy, z czego nie można by wyprowadzić podobieństwa, 
a stąd także metafory97.

Również dla francuskiego humanisty tworzenie metafory jest sztu-
ką wiązania ze sobą relacją podobieństwa rzeczy, które często o wie-
le więcej dzieli niż łączy. Przypomnijmy raz jeszcze słowa Arpinaty 
przywołane przez Ramusa (a następnie Keckermanna) – nie ma ni-
czego w istocie rzeczy, z czego nie można wyprowadzić podobień-
stwa czy analogii98. Ale i ono ukrywa się pod postacią różnych figur – 
odpowiedniości (convenientia), opartej na sąsiedztwie i przyległości; 
naśladowania (aemulatio), rodzaju wiernego odwzorowania i  lu-
strzanego odbicia, niepodlegającego ograniczeniom miejsca; ana-
logii – skrzyżowania dwóch wcześniejszych form pokrewieństwa, 
opartej na proporcjonalności i dotyczącej relacji między rzeczami; 
oraz sympatii, wyzwolonej od wszelkich logicznych restrykcji swo-
bodnej gry kojarzenia ze sobą przedmiotów, nierzadko zupełnie do 

97 Por. J. C. Moisan, Commentaries sur les « Rhetoricae praeceptiones », épitomé ra-
miste anonyme de 1572, „Humanistica Lovaniensia. Journal of Neo-Latin Stu-
dies” 1990, Vol. 39, s. 271–273. 

98 Przeświadczenie to przywołuje również Keckermann, rozpatrując je w kontekś- 
cie dedukcji logicznej: „Nihil est in tota rerum natura, unde simile duci non 
possit et per consequens, unde metaphora duci non possit. Siquidem metapho-
ra ex tot rebus deducitur, ex quot rebus deduci potest simile logicum” (SR, s. 163).
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siebie niepodobnych99. Jeśli przyjmiemy twierdzenie, że osnową rze-
czywistości pozostaje naturalne podobieństwo między składającymi 
się na jej różnorodność rzeczami, to układają się one w wielki łań-
cuch bytów. Tworzą czytelną księgę natury, z której przy odrobinie 
przenikliwości, pragnienia rozumienia, a niekiedy także talentu lite-
rackiego, można wyprowadzić całą złożoność i  rozmaitość organi-
cystycznie pojętego uniwersum. Odnaleziony przypadkiem w ziemi 
minerał okazuje się uwikłany w sieć powiązań – odsyła do jednego 
z czterech żywiołów, oddziałuje na któryś z humorów ludzkiego cia-
ła, a wreszcie jest powszechnie kojarzony z przypisaną mu planetą, 
konstelacją gwiazd, znakiem zodiaku, porą roku czy liczbą. Modelu 
dla epistemologii dostarcza hermeneutyka, sprowadzająca poznanie 
do interpretacji tekstu zapisanego w księdze natury. Mikrokosmos 
stanowi doskonałe odwzorowanie makrokosmosu, odzwierciedlając 
w odpowiedniej skali jego ład i porządek. W świecie Analogii, w któ-
rym pokrewieństwo spaja rzeczy w  jedną uporządkowaną całość, 
metafora rządzi językiem poetów i  mówców, przekładając odkry-
te w rzeczywistości podobieństwa na relacje między słowami, wciąż 
jeszcze uchodzącymi za dokładne odwzorowania rzeczy w znakach 
językowych. Posługując się frazeologią Keckermanna, można nawet 
powiedzieć, że „metafora spośród wszystkich tropów znajduje się 
najbliżej natury rzeczywistości”100.

Dzięki obszernemu cytatowi z dialogu Cycerona Ramus zwrócił 
uwagę na obrazowość (ikoniczność) metafory, która bierze się z od-

99 M. Foucault, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. T. Ko-
mendant, Gdańsk 2000, s. 50–51: „Convenientia, aemulatio, analogia i sympatia 
mówią nam, jak świat ma zamykać się w sobie, rozdwajać, odbijać siebie i wiązać, 
aby rzeczy mogły siebie odwzorowywać. Mówią nam o drogach podobieństwa 
i którędy drogi te wiodą – ale nie o tym, gdzie ono jest, jak się je widzi i po jakich 
znamionach rozpoznaje. […] Trzeba, by skryte podobieństwa sygnalizowane były 
na powierzchni rzeczy; musi być dany widzialny znak niewidzialnych analogii. 
Czyż wszelkie odwzorowanie nie jest tym, co najbardziej jawne i zarazem najle-
piej skryte?”. Por. szczególnie rozdz. Cztery podobieństwa, s. 40–50. 

100 „Metaphora plus habet naturae et rei, quam alii tropi, neque ita pendet ab arbi-
trio loquentium, neque tot lusibus vocabulorum est obnoxia, ut metonymia et 
praesertim synecdoche, in quibus tropis vidimus, poetas praesertim, istis voca-
bulis tamquam pilis lusisse” (SR, s. 161).
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niesienia do wrażeń zmysłowych, zwłaszcza do wzroku, dostarczają-
cego bogatego materiału językowego dla mówienia o poznaniu inte-
lektualnym. Keckermann uporządkował charakterystykę przenośni 
i  omówienie zasad („kanonów”) jej poprawnego tworzenia przez 
wyróżnienie trzech materialno-formalnych aspektów analizowanej 
figury retorycznej, a mianowicie ogólnych właściwości tropu, mate-
rii, z której można go wyprowadzać, oraz możliwości zastosowania. 
Ten porządek wykładu ma zapewnić w przekonaniu Keckermanna 
systematyczność teoretycznego ujęcia każdego z  głównych tropów 
retorycznych. 

Również gdański humanista, nawiązując do poglądów Cycerona 
i Ramusa, podkreśla związek metafory z wrażeniami zmysłowymi:

Denique ducuntur metaphorae iterum dupliciter, vel a  sensibus, vel 
ab aliis affectionibus animalium. A  sensibus, praesertim vero a  sen-
su visus, optimae et efficacissimae metaphorae ducuntur, eaeque plu-
rimae et eleganitissimae idque ideo, quia sensus sunt quasi portae per 
quas cognitio rerum ad animum defertur. Itaque ab eo, quod sensui 
est proprium maxime evidens ducitur metaphora ad intelligendas eas 
res, quas alioquin solo intellectu possumus comprehendere (SR, s. 164). 

Metafory są wreszcie wyprowadzane znów w dwojaki sposób – albo od 
zmysłów, albo od innych poruszeń istot żywych. Od zmysłów, a przede 
wszystkim od zmysłu wzroku, są wyprowadzane najlepsze i  najpew-
niejsze metafory, a  także te najliczniejsze i  najwykwintniejsze, dlate-
go że zmysły są jakby bramami, przez które poznanie rzeczy dociera do 
umysłu. Dlatego też z tego, co jest właściwe zmysłowi, wyprowadza się 
metaforę najbardziej oczywistą dla zrozumienia rzeczy, które skądinąd 
potrafimy zrozumieć za pomocą samego intelektu. 

Przenośnia stanowi domenę językowej konceptualizacji świa-
ta i dlatego wiążąc ze sobą słowa, ustanawia również i nazywa re-
lacje między ukrywającymi się za nimi rzeczami. Arpinata zauwa-
żył, że słownictwo związane z poszczególnymi zmysłami101 staje się 

101 „A visu ergo est metaphora, cum dicimus respicere, despicere, acutum intue-
ri pro diligenter considerare, connivere pro dissimulare, quod Germani vocant 
durch die finger sehen. Ab auditu, ut audire pro obtemperare, obaudire pro nolle 
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często tworzywem dla rozmaitych metafor (na przykład „patrzeć na 
coś przez palce”, „słuchać się kogoś”, „zwęszyć pieniądze”, „zasmako-
wać w czymś”, „dotknąć rzeczy”). Swą epistemologiczną wartość za-
wdzięczają one zdolności do przedstawiania szczególnie tych rzeczy, 
które wymykają się jednoznacznym kategoriom poznającego inte-
lektu. Zmysł wzroku, metafora chłodnego i zdystansowanego wobec 
swego przedmiotu intelektualnego oglądu, zajmuje uprzywilejowaną 
pozycję wśród pozostałych wrażeń zmysłowych z uwagi na obrazo-
wanie poznawczych operacji ludzkiego umysłu. Ekspresyjny poten-
cjał przenośni sprawia, że stawia ona przed „oczami intelektu”, jak 
powiada Cyceron (De orat. III.41.163), to, co pozostaje niewidzialne 
dla zwykłej percepcji wzrokowej. 

Metafora nie tylko nazywa dzięki poszerzeniu znaczenia, ale 
pełni istotną funkcję w procesie poznania, przychodząc z pomocą 
wtedy, gdy daje o sobie znać spekulatywna niemoc ludzkiego umy-
słu i brak odpowiedniego słowa: 

In caeteris tropis maxime delectatio spectatur, in metaphora autem ne-
cessitas peraeque spectatur ac delectatio. Unde et maxime et frugalis et 
necessarius hic tropus est. Supra docuimus, duas esse causas invento-
rum troporum, delectationem nempe et necessitatem. Et necessitatem 
quidem ex eo oriri, quod plures longe sint res, quam vocabula, sed et 
alia est causa necessitatis istius, quod nempe vel casu, vel arte subin-
de novae res existant, quibus vocabula propria imponi non possunt et 
quibus Aristoteles iubet assignare nomen ex iis, quae sunt similis na-
turae (SR, s. 162). 

W  niektórych tropach ma się wzgląd przede wszystkim na przyjem-
ność, w  metaforze ma się zaś wzgląd zarówno na konieczność, jak 
i  na przyjemność. Dlatego ten trop jest bardzo użyteczny i  koniecz-
ny. Wcześniej pouczyliśmy, że dwie są przyczyny wynalezienia tro-
pów, a mianowicie przyjemność i konieczność, i  że konieczność bie-
rze się z tego, iż rzeczy są o wiele liczniejsze niż słowa; jest jednak i inna 

obtemperare, item surdus pro refractario. Ab olfactu sunt hae metaphorae olfa-
cere nummos vel subolfacere rem aliam pro deprehendere. A gustu, degustare 
pro leviter attingere. A tactu, tangere rem pro dicere ad propositum aut assequi 
quod debeas circa rei considerationem” (SR, s. 164).
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przyczyna tej konieczności, mianowicie że niekiedy za sprawą przypad-
ku albo sztuki powstają nowe rzeczy, którym nie można nadać właści-
wej nazwy i  którym Arystoteles każe nadać nazwę [pochodzącą] od 
tych [rzeczy], które mają podobną naturę. 

Metafora wypełnia niedobór słów spowodowany powstawaniem 
wciąż nowych rzeczy i  ograniczoną liczbą środków językowych. 
W  ten sposób konieczność przenośni jest podyktowana nie tylko 
względami retorycznymi, ale także praktycznymi. Uzupełnienie ję-
zykowego zasobu nazw, regulowane przepisami retorycznej eloku-
cji, sprawia ponadto przyjemność estetyczną, chociaż w argumenta-
cji Keckermanna przesłania ją doraźna potrzeba nazywania rzeczy. 
Adekwatne wobec nich słowo czyni je „widzialnymi” dla intelektu-
alnego namysłu. 

W  opisie metafory gdański humanista stosuje pojęcia logicz-
ne, zgodnie z  przeświadczeniem, że umożliwiają one dokładniej-
sze zrozumienie funkcjonowania omawianego tropu. Przenośnię 
wyprowadza się tutaj niczym wniosek na podstawie zgromadzo-
nych wcześniej przesłanek. Może się ona znajdować, jak stwierdza 
Keckermann, w nazwie podmiotu, jak przykładowo w słowie „tru-
teń” dla nazwania złodzieja lub człowieka leniwego czy „bydlę” dla 
określenia człowieka ulegającego namiętnościom, albo w predyka-
cie, jak w znanych metaforach „ulatującego czasu”, „biegnących lat” 
czy „kwitnącej młodości”102. Na potrzeby opisu sposobów wyprowa-
dzania przenośni Keckermann tworzy poręczną klasyfikację rzeczy, 
które mogą dać jej początek. Typologia ta stanowi jednocześnie pró-
bę uporządkowania rzeczywistości w perspektywie opartej na relacji 
podobieństwa metafory. Rzeczy, z których się ją wyprowadza, dzielą 

102 „Metaphora non tantum residet in nomine subiecto, ut fucus pro fure vel ho-
mine ignavo, pecus pro homine voluptuario, sed etiam in verbi praedicato, ut 
aetas avolat, anni labuntur, iuventus floret, in quibus omnibus considerandum 
est, quid sequatur, quid non et spectanda reciprocatio mutua, quae est in mul-
tis metaphoris, ut auriga pro gubernatore et gubernator pro auriga. At non vi-
cissim, sicut vertex pro cacumine montis ponitur, ita cacumen pro vertice capi-
tis humani” (SR, s. 165).
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się na wieczne (Bóg) i stworzone103, te obejmują zaś to, co naturalne, 
i to, co sztuczne, związane z pracą konkretnego rzemieślnika (takimi 
metaforami posługiwał się często, jak zauważa Keckermann, Chry-
stus, gdy mówił o lekarzu, siewcy, pasterzu, królu czy gospodarzu)104. 

Rzeczy naturalne mogą być ponadto proste (niebiosa i żywioły, 
zwłaszcza ogień) i złożone (w sposób niedoskonały – chmury, opa-
dy oraz w sposób doskonały – metale, minerały, zwykłe i drogocen-
ne kamienie). Oto kilka podanych przez Keckermanna przykładów 
metafor: „słońce poetów” (Wergiliusz), „być zapalonym do studiów”, 
„budować mowę”, „malować barwami retorycznymi”, „strumień wy-
mowy”, „pochmurne czasy”, „złoty wiek”, „żelazne serce”, „gorzkie 
korzenie wiedzy, słodkie zaś owoce”. Przez serię szczegółowych po-
działów dychotomicznych przemierzamy kolejne szczeble wielkiej 
drabiny bytów, od wszechmocnego i istniejącego poza czasem Boga, 
aż do ukrytego w głębinach ziemi kamienia, aby całą rzeczywistość 
uczynić otwartą przestrzenią metafory: 

Quia metaphora inventa est ad mentem illustrandam, ideo duci debet 
a rebus obviis, notis et in sensum incurrentibus, non vero a rebus ab-
strusis et obscuris; quae est magna laus oratoris, si faciles et perspicuas 
usurpet metaphoras et est hoc dexterorum atque acutorum ingeniorum, 
ut aptas et perspicuas similitudines atque adeo etiam metaphoras, quae 
sunt uno verbo expressa similitudo in medium afferant (SR, s. 165). 

Ponieważ metafora została wynaleziona, aby oświecać umysł, to dla-
tego trzeba ją wyprowadzać z rzeczy widocznych, znanych i podlega-
jących zmysłom, nie zaś z rzeczy niejasnych i zawiłych. To największa 

103 „Res ergo omnes, a quibus metaphorae duci possunt, sunt vel aeternae, vel crea- 
tae. A re aeterna, id est Deo, ducitur metaphora, cum dico homo homini Deus, 
id est similis Deo. […] Quod ad res creatas attinet, ducitur metaphora vel a na-
turalibus, vel artificialibus. A naturalibus iterum vel a simplicibus, vel a compo-
sitis et inter simplicia a caelo atque adeo a stellis. Ut, videor mihi esse in caelo, 
item sol poetarum pro Virgilio. Deinde ab elementis et primo quidem ab igne, 
ut incendi et inflammari ad studia” (SR, s. 163). 

104 „Ab artificialibus rebus etiam variae metaphorae ducuntur: ut limare pro exor-
nare, domum sarcire, orationem fabricare, item pingere coloribus. Sic Christus 
metaphoras ducit a medico, ab agricola, a postore, a rege, a patre familias” (SR, 
s. 164–165). 
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sława mówcy, jeśli używa prostych i  jasnych metafor, a  jest to cechą 
zręcznych i  błyskotliwych umysłów, aby przytaczać stosowne i  jasne 
podobieństwa, a zatem także metafory, które są podobieństwem wyra-
żonym jednym słowem. 

Przenośnia zachowa swą wartość poznawczą (epistemologiczną) tyl-
ko wtedy, gdy mówca zatroszczy się o  jej uprawdopodobnienie za 
pomocą odwołania do wyraźnego (czytelnego) podobieństwa mię-
dzy oznaczanymi rzeczami. Może dowieść w ten sposób swej pomy-
słowości i zręczności oratorskiej. 

Metafora w  systemie retorycznym Keckermanna ma wyjątko-
wy status pośród wszystkich tropów105, ponieważ stanowi swego ro-
dzaju figurę figur, a  tym samym całej figuratywności, odsłaniając 
i zwięźle opisując mechanizm jej działania (translacja i substytucja 
znaczenia). „Żaden trop nie jest, jak powiada humanista, piękniejszy 
od metafory, żaden częstszy w użyciu, żaden łatwiejszy w rozpozna-
niu”106. Pośredniczy ona między uporządkowaną dzięki podobień-
stwu rzeczywistością a  usiłującym ją poznać i  zrozumieć ludzkim 
umysłem107. Pozostałe środki wysłowienia mogą zostać w skrajnym 

105 Por. A. Okopień-Sławińska, Metafora bez granic, w: eadem, Semantyka wypo-
wiedzi literackiej (Preliminaria), Kraków 1998, s. 135–161. 

106 „Metaphora nullus est tropus florentior, nullus usu frequentior, nullus diiudi-
catu facilior. Ita omnino est, si metaphora secundum naturam et cum ratione 
usurpetur, nullus tropus florentiorem orationem reddet, nullus etiam poterit 
tam frequenter usurpari cum laude, nullus facilius diiudicari, unde et factum, 
quod in genere omnis tropus dicatur metaphora ab Aristotele et aliis, ut paulo 
ante diximus. Et quamvis in omni tropo transferatur significatio vocabuli nati-
va in aliam significationem, tamen non in omnibus tropis certa quadam ratione 
transfertur ad rem, ita per naturam alteri rei vicinam et cognatam, uti metapho-
ra” (SR, s. 161–162). 

107 Roman Jakobson widział w metaforyczności jeden z biegunów języka (drugim 
biegunem była metonimiczność), wyznaczany identycznie jak na gruncie re-
torycznej teorii metafory przez relację podobieństwa. Por. R. Jakobson, Dwa 
aspekty języka i dwa typy zakłóceń afatycznych, przeł. L. Zawadowski, w: idem, 
W poszukiwaniu istoty języka, t. 1: Wybór pism, wybór, red. naukowa i wstęp  
M. R. Mayenowa, Warszawa 1989, s. 169: „Metafora jest obca zakłóceniu w dzie-
dzinie podobieństwa, a metonimia – zakłóceniu w dziedzinie przyległości. Roz-
wijanie dyskursu (discourse) może się posuwać dwiema liniami semantycz-
nymi: jeden temat wiąże się z  drugim albo przez podobieństwo, albo przez 
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przypadku, jak w  koncepcji Arystotelesa, uznane za odmiany lub 
modyfikacje przenośni. Albo – jeśli posłużyć się językiem Stagiry-
ty – relacja między metaforą a  innymi figurami retorycznymi od-
zwierciedla relację między kategoriami rodzaju i gatunku. Oznacza-
jąc „podobne przez podobne”, zwielokrotnia perspektywę, z  jakiej 
przyglądamy się danej rzeczy, gdyż ukazuje ją nam za każdym ra-
zem w świetle nowego słowa. Metafora wyrastająca z relacji podo-
bieństwa, niekiedy ukrytego i  rozproszonego, pozostaje retorycz-
nym archi-tropem, który ożywia pragnienie spójności i tęsknota za 
mityczną całością, gdy słowa rozbrzmiewały pośród powszechnego 
odwzorowania rzeczy. 

Metonimia: redukcja semantyczna 

Pone tenens lector pro contento aut vice versa: 
„Nunc pateras libate Iovi” vel „vina coronant”,
Nempe metonymiam conceditur esse figuram.

Naczynie na zawartość zamień i odwrotnie: 
„Lejcie z czar Jowiszowi” lub „wieńczą puchary”*,
A metonimią taką figurę zwać można. 

A. Mancinelli, Carmen de figuris, k. 152 v.

Tropami, które odwołują się do kategorii logicznych, mając tym sa-
mym najściślejszy związek spośród wszystkich figur retorycznych 
z  logiką, są metonimia i  synekdocha108. Definicja pierwszego ze 
wspomnianych tropów nie jest rzeczą łatwą z  powodu mnogości 
i różnorodności form, jakie może on przybierać w konkretnej reali-
zacji językowej:

przyległość. Sposób metaforyczny to chyba najwłaściwszy termin w pierwszym 
wypadku, sposób metonimiczny – w drugim, gdyż najbardziej skondensowaną 
formą tych związków jest metafora bądź metonimia”.

* Oba cytaty pochodzą z  Wergiliusza, Aen. VII.133, Aen. I.724. W  pierwszym 
przykładzie słowo „puchar” (patera) oznacza „wino” (libacja na cześć Jowisza), 
w drugim zaś słowo „wina” oznacza „puchary” (wypełnione po brzegi winem 
puchary wieńczono kwiatami).

108 Por. N. Ruwet, Synekdochy i metonimie, przeł. A. W. Labuda, „Pamiętnik Lite-
racki” 1977, z. 1, s. 265–286. 
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Metonymia est tropus, cum vel vox causae pro voce causati et contra, vox 
causati pro voce causae, item vox accidentis pro voce subiecti, aut vox 
adiuncti pro voce eius, cui adiungitur, vel contra usurpatur (SR, s. 148).

Metonimia to trop, [który pojawia się wtedy,] gdy używa się nazwy 
przyczyny zamiast nazwy skutku, i odwrotnie, nazwy skutku zamiast 
nazwy przyczyny, a także nazwy przypadłości zamiast nazwy podmio-
tu, czy też nazwy tego, co przyłączone, zamiast nazwy tego, do czego 
zostało to przyłączone, i odwrotnie. 

Każda figura retoryczna, na co wskazuje jej etymologia (w  grece 
schema), stanowi ogólny schemat, szkicowy zarys, uniwersalną for-
mę wyrażenia domagającą się dopełnienia w postaci określonej ma-
terii leksykalnej. Prawidłowość ta dotyczy również metonimii, która 
wymyka się jednoznacznemu ujęciu definicyjnemu, i to nawet teo-
retykowi wymowy tak precyzyjnie operującemu językiem jak Kec-
kermann. Zamiast wskazać istotę tego odchylenia semantycznego, 
jakie znamy pod nazwą metonimii, wylicza on sposoby jej tworze-
nia występujące najczęściej w  praktyce oratorskiej. Wszystkie wy-
mienione przez niego rodzaje omawianego tropu łączy z pewnością 
jedna rzecz – z(a)miana znaczenia, jaką uprawomocnia na gruncie 
retorycznej elokucji metonimia, daje się sprowadzić do dwukierun-
kowego ruchu wymiany (substytucji) słów pozostających ze sobą 
w wyraźnej zależności, która oznacza oczywiście dla Keckermanna 
relację logiczną zachodzącą między poszczególnymi kategoriami, ta-
kimi przykładowo, jak przyczyna–skutek czy podmiot–przypadłość. 
Definicja analizowanego tropu, którą proponuje gdański humanista, 
może zostać odczytana jako metonimia, gdyż opiera się na charak-
terystycznym dla tej figury podstawieniu jednego elementu w miej-
sce drugiego. Zamiast określenia definiowanego pojęcia otrzymuje-
my bowiem wyliczenie rozmaitych rodzajów tego tropu.

Definiowanie metonimii sprawiało również problemy antycz-
nym teoretykom retoryki109. Dla Cycerona (De orat. III.42.167–168) 

109 „Dicta est metonymia a μετά trans et ὄνομα, idem nomen, quod dicit traduc-
tio nominis, sive ut Cornificius apud Cicerone dicit denominatio. Et Quinti-
lianus libro 8, capite 6 appellat »nominis pro nomine positionem« [Inst. orat. 
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była ona rodzajem przemianowania (denominacji) danego słowa 
w wyniku rozszerzenia jego dotychczasowego znaczenia. Kwintylian 
(Inst. orat. VIII.6.23) wiązał ją z wymianą słowa za słowo, pociągają-
cą za sobą automatycznie zmianę semantyczną. W opisie metonimii 
Keckermann powraca do wspomnianego już wcześniej przy okazji 
ogólnych uwag nad tropami i  charakterystycznego dla Arystotele-
sowskiej doktryny logicznej rozróżnienia między podmiotem a pre-
dykatem: 

Prae aliis tropis habet hoc metonymia, quod etsi frequentius sit in no-
mine, tamen etiam in verbis aliquando reperiatur. Non est inutilis ad-
monitio Treutleri, quod sicut alii omnes tropi, ita etiam metonymia re-
periatur non tantum in nominibus, sed etiam in verbis, utpote cum 
causa et effectum, subiectum et accidens tam significetur nominibus 
verbalibus et participiis, quam aliis quibuscumque nominibus. Quod 
autem significatur participiis et verbalibus, id quoque verbis signifi-
catur. Nec ulla potest afferri ratio differentiae probabilis, cur reliqui 
omnes tropi esse possint tam in nomine, quam in verbis, sola autem 
metonymia esse non possit (SR, s. 148–149). 

W  porównaniu z  innymi tropami metonimia ma tę własność, że je-
śli nawet występuje częściej w rzeczowniku, to jednak można ją nie-
kiedy odnaleźć także w czasownikach. Użyteczna jest uwaga Treutle-
ra, że jak i wszystkie inne tropy, tak również metonimia występuje nie 
tylko w rzeczownikach, ale i czasownikach, ponieważ przyczynę i sku-
tek, podmiot i przypadłość oznacza się zarówno przez nazwy odcza-
sownikowe i imiesłowowe, jak i inne rzeczowniki. To zatem, co oznacza 
się przez imiesłowy i nazwy odczasownikowe, to oznacza się również 
przez rzeczowniki. Nie można podać prawdopodobnej zasady rozróż-
nienia, dlaczego wszystkie pozostałe tropy mogą występować zarów-
no w rzeczowniku, jak i w czasownikach, metonimia zaś nie mogłaby 
jako jedyna.

VIII.6.23]. Cicero in Oratore perfecto dicit »rhetores eam ὑπαλλαγὴν nominare, 
quia quasi submutentur verba pro verbis« [Orat. 27.93]. Alii rhetores definiunt, 
quod sit tropus, cum ex causa effectum, ex subiecto accidens sive adiunctum et 
contra significatur” (SR, s. 148). O pojęciu hypallage jako synonimie metonimii 
wspomina również Kwintylian (Inst. orat. VIII.6.23). 
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Zgodnie z semantyką logiczną Keckermanna, wyrastającą w prostej 
linii z Analityk wtórych (Analitica priora) i Hermeneutyki (De inter-
pretatione) Arystotelesa i jego późniejszych komentatorów (głównie 
Boecjusza), kategorematycznymi znakami językowymi110, przedsta-
wiającymi ludzkiemu umysłowi podmiot i powiązane z nim predy-
katy, są wyrażenia imienne oraz nieimienne (w  interpretacji gra-
matycznej to odpowiednio grupa podmiotu i  grupa orzeczenia). 
Kategorematy111, czyli tak zwane terminy zupełne, obejmują wyra-
żenia o całkowitej autonomii semantycznej. Pojęciem nazwy określa 
się na gruncie semantyki logicznej prostą frazę oznaczającą pewną 
odrębną rzecz bez żadnego, jak wyraźnie podkreśla Keckermann, 
odniesienia czasowego112. Jego uwzględnienie jest bowiem podsta-
wową własnością predykatu, określającego czynności i stany, w jakich 
znajduje się dany podmiot113. Słowa, jakkolwiek opisywane i klasyfi-
kowane, stanowią wspólną własność każdej z trzech sztuk mających 
do czynienia z językiem. Posługująca się pojęciem imienia (rzeczow-
nika) gramatyka, traktuje je – jak powiada gdański humanista – mate-
rialiter114, rozpatrując każde słowo ze względu na etymologię, flek-
sję i  syntaksę. Logika zajmuje się natomiast nazwami formaliter, 

110 Por. „Partes signantes, seu signa sunt vel categorematica, vel syncategoremati-
ca. Categorematicum signum est, quod certum subiectum et praedicatum ani-
mo repraesentat. […] Estque vel nomen, vel verbum” (SL, s. 307–308). Do syn-
kategorematów Keckermann zalicza funktory logiczne, w tym łącznik w postaci 
słówka „jest”. 

111 Por. S. Karolak, Od semantyki do gramatyki. Wybór rozpraw, Warszawa 2001,  
s. 133–136. 

112 „Nomen est vox simplex rei certae et absolutae sine tempore significatrix” (SL, 
s. 308). 

113 „Verbum est vox simplex inferens cum principali actionis aut passionis signifi-
cato temporis distinctionem” (SL, s. 313).

114 „Etenim grammaticus nomen considerat tantum materialiter, ratione etymolo-
giae, seu quatenus suis terminationibus et inflectionibus ita est informanda, ut 
tamquam una ex octo partibus orationis orationem quamvis congrue consti-
tuat. Logicus autem considerat formaliter, cum ordine ad mentis notionem seu 
conceptum menti repraesentandum, nec spectat nomen tamquam cuiusvis ora-
tionis partem, sed tantum enuntiativae. Hinc scilicet multa sunt nomina gram-
matico, quae logico non sunt et contra, multa nomina logico, quae non sunt 
grammatico” (SL, s. 312).
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analizując ich funkcjonalność w  tworzeniu pojęciowych reprezen-
tacji rzeczywistości. Elokucja, zwłaszcza ta w systematycznym uję-
ciu Keckermanna, próbuje połączyć te dwie perspektywy oglądu ję-
zyka i zachować przy tym status autonomicznej dyscypliny. W ten 
sposób kryterium materialno-formalne w odniesieniu do figuratyw-
ności ulega odpowiedniemu przekształceniu, aby wciąż mogło być 
użyteczne w analizowaniu językowej warstwy mowy. Dzięki nauce 
o tropach i figurach retoryka porządkuje język w zupełnie inny spo-
sób, niż czynią to dwie siostrzane sztuki. Wyróżnia, definiuje i  in-
wentaryzuje dopuszczalne odchylenia semantyczne (aspekt mate-
rialny), a także wyjaśnia na czym polega, jak w przypadku czterech 
głównych tropów, ich działanie oraz wyjątkowa wartość poznawcza 
(aspekt formalny). Metafora czy metonimia115 nie są bowiem tylko 
ogólnymi formami, jakie może przyjąć wyrażona w języku myśl, ale 
oznaczają niekiedy sposób myślenia116. 

Jeśli materiał językowy tropów tworzą rzeczowniki i czasowniki, 
to reguła ta dotyczy również metonimii. Mówimy o „czytaniu Ho-
mera” w znaczeniu lektury jego eposów czy o „studiowaniu Arysto-
telesa”, mając na myśli zgłębianie filozofii Stagiryty. Metonimia nie 
ogranicza się jedynie do podstawienia jednej nazwy w miejsce dru-
giej. Przekonuje o tym chociażby psalmiczna fraza „całujecie Syna”  
(Ps 2,12), którą gdański humanista rozumie metonimicznie – złoże-
nie pocałunku pojawia się tutaj w miejsce jego przyczyny, a więc prag- 
nienia okazania miłości i szacunku117. Podobnie należy odczytywać 

115 Por. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, przeł. i oprac. 
A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002, s. 327: „Granica między metonimią a metafo-
rą jest płynna, szczególnie w przypadku metonimii osobowej albo symbolicznej, 
stąd metonimia mitologiczna ma wyraźnie charakter metaforyczny, który może 
przerodzić się w alegorię”.

116 Por. A. Barcelona, Metonymy in Conceptualization, Communication, Language, 
and Truth, w: Tropical Truth(s). The Epistemology of Metaphor and Other Tropes, 
eds. A. Burkhardt, B. Nerlich, Berlin–New York 2010, s. 271–296. 

117 „[…] atque adeo per metonymiam ponit effectum desiderii et intelligit ipsum 
desiderium. Sic Virgilius Ecloga 2. »Formosum pastor Corydon ardebat Alexin« 
[Ecl. 2.1]. Hic in verbo ardere est metonymia, nominat enim per ἀκυρολογίαν 
quandam effectum amoris pro ipso amore. Sic psalmo 2 dicitur »osculamini fi-
lium«. Per metonymiam nempe effectus osculi ponitur pro causa, nempe pro 



330 ROZDZIAł 4

słowa Wergiliusza: „pasterz Korydon płonął miłością do pięknego 
Aleksisa” (Ecl. 2.1), w których mamy do czynienia z niewłaściwym 
z punktu widzenia gramatyki użyciem słowa (acyrologia): skutek mi-
łości (płonąć z pożądania, pragnąć) zamiast nazwy uczucia. Kecker-
mann wylicza poszczególne odmiany omawianego tropu, a  każdą 
z nich ilustruje odpowiednimi przykładami. Wyróżnia wobec tego 
metonimię przyczyny sprawczej118 – najczęściej spotykany rodzaj 
tej figury retorycznej – nazwa przyczyny sprawczej zamiast nazwy 
skutku, gdy przykładowo nazwę wynalazcy lub twórcy zajmuje sło-
wo określające wynalazek lub dzieło (zazwyczaj nazwisko autora za-
miast jego dzieła: „Homer” zamiast „eposy Homera”, „Arystoteles” 
zamiast „filozofia Arystotelesa”, „Mojżesz i  Prorocy” zamiast „Sta-
rego Testamentu”), metonimię skutku (nazwa skutku zamiast na-
zwy przyczyny sprawczej: „ślepa Fortuna” zamiast „zaślepieni przez 
nią ludzie”, „radosna nowina” zamiast „Ewangelia”, gdyż radosnymi 
czyni tych, którym jest głoszona)119, metonimię materii (nazwa ma-
terii zamiast nazwy rzeczy materialnej: „złoto” zamiast „złota mo-
neta”)120, metonimię formy (nazwa formy zamiast nazwy rzeczy 

amore. Sic cum dicitur: »Nolite tangere sanctos meos«, verbum tangere conti-
net in se metonymiam causae, nempe ponendo tactum pro violatione, quae ori-
tur ex tactu” (SR, s. 149). 

118 „Metonymia ergo causae efficientis est, cum vox causae efficientis ponitur pro 
voce effecti, sive cum causa efficiens nominatur et effectum significatur. […] 
Frequentissimae sunt metonymiae causae efficientis idque duobus modis, pri-
mo, cum inventor, seu autor ponitur pro ipsa re inventa, sive effecta, ut Ceres 
pro frugibus, Bacchus pro vino, Vulcanus pro igne, Venus pro amore. Alter mo-
dus valde usitatus imo, cum vocabula propria desint, necessarius est, quando 
scriptores pro scriptis operibus appellantur, ut historia Livii pro Livio, Home-
rus pro poematibus Homeri, Aristoteles pro philosophia Aristotelis, Moses et Pro-
phetae pro Veteri Testamento aut parte ea, quae ab ipsis scripta est” (SR, s. 149–150). 

119 „Metonymia effecti est, cum nomen effecti pro causa efficiente ponitur, sive 
cum effectum nominatur et causa significatur. […] Refero itaque ista et similia 
ad metonymiam effecti et addo etiam similia, ut spes obscura quia reddit spe-
rantes obscuros et ambiguos, Fortuna caeca, quia reddit homines caecos, senec-
tus tristis quia facit homines tristes, adolescenta hilaris, quia facit homines hila-
res, frigus pigrum, quia facit homines pigros, Evangelium laetum nuntium, quia 
reddit laetos eos, quibus praedicatur” (SR, s. 150). 

120 „Metonymia materiae est, cum vox materiae ponitur pro voce materiati. […] 
Sic metonymia materiae est, cum aes, argentum, aurum ponitur pro moneta au-
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uformowanej: „kula ziemska” zamiast „świat”)121, metonimię przy-
padłości (nazwa przypadłości zamiast nazwy podmiotu, którego ona 
dotyczy: „sprawiedliwość” zamiast „sprawiedliwie”)122, metonimię 
podmiotu (nazwa podmiotu zamiast nazwy określającej go przy-
padłości: „Kuriusze” zamiast „umiarkowanie i  uczciwość”)123, me-
tonimię okoliczności czasu (określenie czasu zamiast nazwy rzeczy, 
która się w nim odbywa: „trudne czasy” zamiast „uciążliwi ludzie ży-
jący wówczas”)124, metonimię okoliczności miejsca (nazwa miejsca 
zamiast nazwy związanej z nią rzeczy: „Gdańsk” zamiast „gdańsz-
czanie”, „Akademia” zamiast „filozofia Platona”, „puchar” zamiast 
„wino”)125, metonimię rzeczy przyłączonej (nazwa tej rzeczy, która 

rea, argenta, aerea. Sic physici nominant spiritum id, quod pro sanguine spiri-
tuoso ponitur” (SR, s. 151). 

121 „Metonymia formae est, cum nomen formae pro nomine formati ponitur. […] 
Non est mirum, si exempla metonymiae formae sunt rarissima, cum formae re-
rum paucissimae sint cognitae” (SR, s. 152). 

122 „Metonymia accidentis est, cum vocabulum accidentis pro ipso subiecto poni-
tur. Accidentis metonymia nominat accidens et intelligit res ipsas accidentibus 
subiectas. [...] Metonymia accidentis admodum valet ad emphasin, etiam ad 
auxesin et saepissime sibi coniunctam habet ironiam hyperbolicam, de qua suo 
loco audiemus” (SR, s. 152). 

123 „Metonymia subiecti est, cum vocabulum subiecti ponitur pro vocabulo acci-
dentis. Hanc metonymiam rhetores omittunt, sed tamen exempla eam docent, 
ut cum Iuvenalis Satira 2. Curios tamquam subiectum ponit pro ipso accidente, 
nempe pro temperantia et frugalitate: »Qui Curios simulant et Bacchanalia vi-
vunt« [Sat. II.3]” (SR, s. 153). 

124 „Metonymia circumstantiae temporis est, quando vox temporis ponitur pro 
voce rei, qua sit in isto tempore. Ut in eodem versu Iuvenalis Bacchanalia pro 
moribus et petulantia hominum, quae exercetur in Bacchanalibus. […] Sic me-
tonymia circumstantiae temporis est, quando tempus sumitur pro hominibus in 
illo tempore viventibus, ut aspera saecula pro asperis eius saeculi hominibus, an-
tiqua saecula pro hominibus antiquae fidei, qui olim vixerunt. Sic novum saecu-
lum pro hominibus novorum morum, sic aurea et ferrea saecula” (SR, s. 153). 

125 „Metonymia circumstantiae loci est, cum nomen loci ponitur pro nomine rei in 
loco atque adeo nomen continentis pro nomine contenti. Exempli gratia, cum lo-
cus pro ipsis incolis usurpatur, ut urbs pro urbanis, sive civibus et incolis, Danti-
scum pro Dantiscanis, Italia pro Italis, Sicilia pro Siculis, Iudaea pro Iudaeis. Huc 
etiam pertinent illa exempla, quando locus non pro ipsis incolis, sed pro rebus in-
colarum in loco isto gestis et tractatis usurpatur, ut forum pro actionibus iudicia-
riis, quia in foro iudicia exercentur. Sic apud Haebreos porta pro iudiciis accipitur, 
quia Iudaei non in foro, ut Romani et aliae gentes, sed in porta urbis exercebant 
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łączy się z danym miejscem i czasem, zamiast określenia tego miej-
sca lub czasu: „byłem u Pompejusza” zamiast „byłem w domu Pom-
pejusza”)126, metonimię związku (nazwa jednego związku zamiast 
nazwy drugiego: hebraizm o  zabarwieniu eufemistycznym „okryć 
sobie nogi” [Sdz 3,24; 1 Sml 24,4] zamiast „załatwić potrzebę natu-
ralną”)127, metonimię poprzednika (nazwa rzeczy poprzedzającej coś 
zamiast nazwy rzeczy następującej: „położyć się przy stole” zamiast 
„ucztować”)128, metonimię z argumentów pochodnych (o ktorej bar-
dziej szczegółowo za chwilę) i wreszcie metonimię współzależności 
(nazwa rzeczy współzależnej zamiast nazwy rzeczy zależnej od niej 
albo desygnat zamiast znaku: „spożywać ciało Chrystusa” zamiast 
„spożywać chleb, który jest znakiem ciała Chrystusowego”)129. Przy-

iudicia et sua trubunalia habebant. Sic curia sumitur pro iis, quae sunt in curia. 
Sic palestra sumitur pro exercitiis, quae in palestra exercentur. Sic Academia su-
mitur pro doctrina Platonis, quae proponebantur in isto loco urbis Athenarum, 
qui locus vocabatur Academia. Sic Lyceum pro doctrina Aristotelis, quia in isto 
loco doctrinam suam tradidit, qui dicebatur Lyceum. Sic schola saepe apud doc-
tos sumitur pro iis, quae tradita sunt in schola, ut schola logicae, schola physicae. 
Sic gymnasium sumitur pro doctrina, quae traditur in gymnasio, ut gymnasium 
logicum. Deinde referuntur huc etiam exempla, in quibus continens sumitur pro 
re contenta, ut carcer pro captivis, catinus, calix, cantharus, pro vino, vel cerevisia, 
vel alio humore, crumena pro nummis” (SR, s. 153–154). 

126 „Metonymia adiecti est, cum id quod alicui adiungitur, sive quod est in loco vel 
in tempore, sumitur pro ipso loco aut tempore. Sic Ucalegon sumitur pro domo, 
in qua habitat Ucalegon, cum poeta dicit: »proximus ardet / Ucalegon« [Vergilius, 
Aen. II.311–312], id est domus Ucalegonis ardet. De quo tamen exemplo inquit 
Quintilianus: »Talia nemo audeat, nisi poeta« [Inst. orat. VIII.6.24], quasi dice-
ret, hanc metaphoram esse duriusculam et non usurpandam nisi poetis. Sic dici-
mus domi mea pro apud me. Item cum dicimus fui apud Pompeium, hoc est, in 
domo Pompeii. Ad metonymiam adiecti etiam referri potest, cum dicimus homi-
nem exsugere et devorare pro bona eius et patrimonium consumere” (SR, s. 154).

127 „Metonymia connexi est, cum nomen unius connexi pro nomine alterius poni-
mus. Sic Haebrei dicebant pedes tegere pro opus naturae facere aut alvum leva-
re, quia cum vestibus uterentur longioribus, procumbentes in terram pedes te-
gebant” (SR, s. 154). 

128 „Metonymia antecedentis est cum antecedentis nomen pro nomine consequen-
tis ponitur. Ut discumbere pro cenare. Nam qui cenant prius discumbunt, fu-
imus Troes pro non sumus amplius” (SR, s. 154–155).

129 „Metonymia correlati est, quando nomen correlati ponitur pro nomine relati 
atque adeo nomen signati pro nomine signi. Sic Patres saepe per metonymiam 
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wołuję te wszystkie rodzaje metonimii, ponieważ dają one znakomi-
te wyobrażenie o systematyzacyjnym zapędzie Keckermanna, który 
pragnie – zdawałoby się raz na zawsze – opisać i uporządkować na-
ukę o tropach130. Poszczególne odmiany metonimii, jakie starannie 
wyodrębnił, wywodzą się z katalogu kategorii, sporządzonego przez 
Arystotelesa. Może się ona odnosić, jak powiada Keckermann, do 
wszelkich prostych argumentów logicznych131. 

Konieczność zachowania konsekwencji w charakterystyce głów-
nych tropów w świetle pojęć logiki domaga się uwzględnienia w opi-
sie metonimii wszystkich albo przynajmniej większości z  wyod-
rębnionych przez Stagirytę orzeczników, które można dodatkowo 
powiązać ze sobą w opozycyjne pary: podmiot–przypadłość, przy-
czyna sprawcza–skutek, materia–forma. Problem jednak w tym, że 
metonimia, podobnie zresztą jak każda figura retoryczna, wyłamu-
je się ze sztywnego i nazbyt sformalizowanego, jak na kontrolowane 
odchylenie semantyczne, porządku kategorii logicznych. Wytyczone 
z tak niebywałą precyzją terminologiczną i troską o całościowe uję-
cie opisywanego tropu granice okazują się płynne i rozmyte, ujaw-
niając arbitralność konwencji, na mocy której zostały powołane do 
istnienia, aby równomiernie podzielić między poszczególne rodza-
je metonimii porządkowaną przez nią semantycznie przestrzeń ję-
zyka. Keckermann doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Uprzedza-
jąc potencjalne zarzuty krytyków, zaznacza i komentuje nieostrość 
przeprowadzonych podziałów i rozróżnień. Stwierdza na przykład, 
że metonimia skutku pokrywa się w całości z figurą znaną jako me-
talepsa (użycie nazwy rzeczy występującej wcześniej na oznaczenie 
tej późniejszej)132, którą za Kwintylianem wymieniał również Me-

signati dicitur corpus Christi frangi, teri, manducari ore, sumentes corpus Chri-
sti per metonymiam pro pane, qui est signum corporis Christi” (SR, s. 156). 

130 Ramus i Talon wyliczali tylko cztery rodzaje metonimii, a mianowicie przyczy-
ny (sprawczej i materialnej), a także skutku i tego, co przyłączone. 

131 „Metonymia potest referri ad omnia argumenta logica prima atque adeo ad for-
mam” (SR, s. 149). 

132 Por. B. Cummings, “Metalepsis”: The Boundaries of Metaphor, w: Renaissance Fi-
gures of Speech, s. 217–236. Metalepsa jest według badacza „miniaturową grą ję-
zykową”, która z jednej strony może zostać rozpracowana interpretacyjnie przy 
odrobinie cierpliwości, z drugiej zaś wydaje się, że czasami kwestionuje moż-
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lanchton (transumptio). Nie ma jednak żadnego powodu, jak po-
wiada133, aby mnożyć ponad konieczność liczbę tropów i dodatko-
wo wyliczać metalepsę, skoro nie różni się ona formalnie niczym 
od metonimii skutku (stąd krytyka niestałości i  terminologicz-
nej niekonsekwencji Kwintyliana). Przykładem omawianego tropu 
jest słynna Horacjańska fraza „blada śmierć” (pallida mors, Carm. 
I.4.14)134, którą gdański humanista wyjaśnia następująco (identycz-
nie zresztą jak Melanchton) – bezkrwista bladość trupa jest bezpo-
średnim skutkiem działania śmierci (innymi słowy: epitetu w okreś-
leniu śmierci dostarcza skutek jej działania). Figura nazwana przez 
Keckermanna jako metonimia formalna bywa z kolei przez niektó-
rych nauczycieli retoryki uważana za odmianę synekdochy pars pro 
toto135. Trudności z wprowadzeniem wyraźnego cięcia między róż-
nymi odmianami omawianego tropu są o tyle symptomatyczne, że 
stanowią pochodną znacznie bardziej złożonego problemu, a mia-

liwość pełnego odczytania figury retorycznej. Dlatego jest „figurą graniczną” 
(a  borderline figure), wykraczającą poza granice figuratywności i  rozumienia 
(czy też cierpliwości) słuchacza albo czytelnika. Por. także: G. Genette, Métalep-
se. De la figure à la fiction, Paris 2004, s. 10–20; T. Swoboda, Zakrzywienie prze-
strzeni reprezentacji. Parę słów o metalepsie,  „Teksty Drugie” 2005, z. 5, s. 183–194. 

133 „Alii rhetores et inter hos Philippus Melanchthon ista, quae nominavimus 
exempla, non referunt ad metonymiam, sed faciunt peculiarem tropum, quem 
vocant metalepsin. […] Unde Quintilianus libro 8, capite 6 transumptionem 
vocat et dicit quod hic tropus sit rarissimus et maxime improprius, Graecis au-
tem frequentior [Inst. orat. VIII.6.37]. Verum non est necesse multiplicare tro-
pos, nec differt metalepsis a  metonymia, nisi ut species a  genere. Idcirco vi-
demus etiam Quintilianum esse inconstantem citato capite, nam diserte illud 
exemplum »pallida mors« [Horatius, Carm. I.4.14] ad metonymiam refert”  
(SR, s. 151). 

134 „Frequentissima huius metonymiae exempla sunt in nominibus adiectivis. 
Treutlerus dicit, facile quidem intelligi, quid sit metonymia effecti, sed exempla 
esse ambigua. Referunt enim huc illa exempla: »pallida mors« id est, quae fa-
cit pallere, praeceps ira, idem quae actiones praecipitat, iners otium, idem quod 
homines ad res gerendas inertes facit” (SR, s. 150). Por. Horacy, Carm. I.4.13–14: 
„śmierć blada jednakowo ubogie chaty nawiedza / i pyszne zamki”, za: Hora-
cy, Dzieła wszystkie, przeł., wstępem i komentarzem opatrzył A. Lam, Warsza-
wa 1996, s. 29.

135 „Itaque exempla, quae dedimus et illud exemplum de anima rationali alii rheto-
res retulerunt ad synecdochen partis pro toto” (SR, s. 152).
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nowicie niemożności opracowania kompletnej taksonomii środków 
retorycznych. Granice, jakie zakreśla dla wyrażenia językowego każ-
da z figur, są jedynie szkicowym zarysem (ogólną formą wysłowie-
nia), nie zaś jednoznaczną linią demarkacyjną, oddzielającą jedną 
figurę od drugiej figury. To ślad nieciągłego podziału przeprowadzo-
nego w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni języka, gdzie słowa 
wchodzą ciągle ze sobą w semantyczne interakcje, a metalepsa to tyl-
ko inna nazwa metonimii skutku. 

Osią konstrukcyjną omawianego tropu pozostaje relacja, jaką 
tworzą ze sobą dwie kategorie logiczne, często opozycyjne względem 
siebie, przy czym jeden człon tej opozycji pozostaje na zasadzie se-
mantycznej redukcji w domyśle, zawieszony in potentia:

Ex argumentis ortis una est metonymiae species, cum relatum pro rela-
to, sive cognatum pro cognato et signum pro signato ponitur, vel con-
tra signatum pro signo (SR, s. 155).

Z  argumentów pochodnych pochodzi jeden rodzaj metonimii, gdy 
używa się jednego elementu relacji zamiast drugiego, albo rzeczy po-
krewnej zamiast innej rzeczy pokrewnej i znaku zamiast oznaczanego 
albo odwrotnie: oznaczanego zamiast znaku. 

Polemizując z poglądami Ramusa i Talona na temat metonimii rze-
czy przyłączonej136, Keckermann zwraca uwagę, że ta figura myśli 
(określona przez niego jako metonimia z argumentów pochodnych: 
„berło” zamiast „królestwo”, „klucze” zamiast „władza kościelna”, 
„laur” zamiast „zwycięstwo”) operująca podstawieniem znaczące-
go w miejsce znaczonego (lub występująca w wariancie odwrotnym) 
pojawia się często na kartach Pisma świętego. Uruchamia ona tak 
zwaną lekturę typologiczną, w świetle której określone postaci i zda-
rzenia można odczytywać alegorycznie, a  więc jako figury innych 

136 „Ramus et Talaeus vocant metonymiam adiuncti, sed incommode admodum, 
quia discerni debent relata ab adiunctis, prout et ipse Ramus in sua Dialectica 
distinxit. Sic ergo metonymia relati signi est, cum ponitur sceptrum pro regno, 
diadema vel corona pro regno, fasces pro imperio vel consulatu, item claves pro 
officio et potestate ecclesiastica. Item laurus vel laurea pro triumpho, toga pro 
pace” (SR, s. 155). 
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osób i wydarzeń, gdy mówimy na przykład o św. Janie Chrzcicielu 
jako o Eliaszu (prorok był „znakiem i obrazem Jana Chrzciciela”)137. 

Wykład Keckermanna dotyczący reguł tworzenia metonimii ce-
chuje dążenie do jej całościowego opisu i przedstawienia wyczerpu-
jącej klasyfikacji: 

Atque haec est doctrina de tropo metonymiae, plene et plane a nobis, 
ut spero, tradita, qui sane tropus ad dictiones et partes suarum vetus-
tissima quadam notionum commutatione exornandas plurimum valet 
adeoque, si metaphoram excipias, in usu omnium frequentissime oc-
currit (SR, s. 156). 

To jest zatem nauka o tropie metonimii, dokładnie i jasno przez nas, jak 
mam nadzieję, przekazana. Trop ten ma szczególne znaczenie w ozda-
bianiu wypowiedzi i  ich części za pomocą jakiejś najpierwotniejszej 
wymiany pojęć, i  jeśli pominiesz metaforę, to w  praktyce występuje 
najczęściej spośród wszystkich. 

świadomość ograniczeń wpisanych w próbę zapanowania nad zale-
dwie małym wycinkiem figuratywności świadczy o wyjątkowej de-
terminacji gdańskiego humanisty w opracowaniu spójnego systemu 
retoryki. Dotyczy to również metonimii, figuratywnej wymiany słów 
i znaczeń, która nieustannie wymyka się sztywnym podziałom i za-
mkniętym systematyzacjom. Mimo że jest tylko do pewnego stopnia 

137 „Sacris litteris valde frequens est hic tropus signi pro signato, ut quando Iohan-
nes Baptista dicitur Elias, quia Elias est fuit signum et typus Iohannis Baptistae. 
Sic sanguis sacrificiorum vel pecudum mactatarum in sacrificiis dicebatur pur-
gare peccata, id est, esse signum peccatorum per Christum purgatorum. Et ali-
bi quoque ea, quae erant tribuenda signato, nempe Christo, tribuuntur signo, 
nempe typo Christi, ut psalmo 22 tribuitur Davidi ista vox: »Deus, Deus meus, 
quare me derelequisti?«. Item »quod partiti sint inimici vestes Davidis, quod 
perforarint manus et pedes eius«, quae per metonymiam designato sive de an-
titypo intelligenda sunt. […] Referri etiam debet ad hanc metonymiam, cum 
advocati sibi tribuunt appellationem clientum suorum, ut Cicero pro Caecinna: 
»Nego me edicto praetoris restitutum esse« [Pro Caec. 25.82], ibi Cicero se ponit 
pro Caecinna per metonymiam relati. Sic Christus apud Matthaeum sibi tribuit 
nomen captivi, ubi dicitur: »Captivus fui et visitastis me« per metonymiam re-
lati” (SR, s. 155). 
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regulowana przepisami retorycznymi, to pod względem częstotliwo-
ści użycia ustępuje tylko metaforze.  

Metonimia w  rozumieniu Keckermanna, mimo rozlicznych 
i różnorodnych odsłon językowych, jakie może przybierać w zależ-
ności od określających ją kategorii logicznych, pozostaje niezmien-
nie tak zwaną metonimią referencjalną w  znaczeniu, jakie nada-
ła temu terminowi Beatrice Warren138 – rzecz, do której w pośredni 
sposób odsyła, niewymieniona wprawdzie z  nazwy, może zostać 
z łatwością odczytana dzięki wyraźnej relacji pojęciowej zachodzą-
cej między oznaczającym a oznaczanym. Jako trop retoryczny wy-
rasta z charakterystycznej dla całej figuratywności sztuki mówienia 
nie wprost i unikania nazywania rzeczy po imieniu. Działanie tro-
pologicznej substytucji, które w przypadku metafory opiera się na 
podobieństwie, opisuje tutaj ograniczona jedynie koniecznością za-
chowania prawdopodobieństwa asocjacja, swobodna gra skojarzeń. 
Metonimia jest bowiem figurą semantycznej transakcji, nieustannej 
wymiany słowa za słowo139, dokonywanej pośród niekończących się 
interpretacyjnych negocjacji.

138 B. Warren, Aspects of Referential Metonymy, w: Metonymy in Language and 
Thought, eds. K.-U. Panther, G. Radden, Amsterdam 1999, s. 121–123. Każda me-
tonimia referencjalna powinna według Warren spełniać trzy warunki: (a) musi 
mieć przedmiot odniesienia, (b) przedmiot ten, choć niewyrażony explicite, 
może zostać wywnioskowany, (c) dedukcja ta jest możliwa dzięki ustanowieniu 
relacji między intencjonalnym desygnatem a tym implikowanym przez wyraże-
nie językowe. Por. eadem, Referential Metonymy, Stockholm 2006, s. 18–25. 

139 Por. A. Burkhardt, Between Poetry and Economy. Metonymy as a Semantic Prin-
ciple, w: Tropical Truth(s). The Epistemology of Metaphor and Other Tropes, s. 266: 
„Metonimia jest »wymianą słowa« i jednocześnie (pojęciową) elipsą i stąd bie-
rze swą kreacyjną moc. […] nie jest tylko tropem retorycznym, którym także 
jest, ale podstawową zasadą semantyczną języka, innego systemu semiotyczne-
go czy procesów poznawczych, jakie się z nią łączą. Musi być omawiana jako 
specyficzna forma elipsy, która celowo czyni obecnym w umyśle to, co zostało 
pominięte semantycznie, a zawierające ją zdania mogą być oczywiście prawdzi-
we lub fałszywe”. 
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Synekdocha: reprezentacja całości 

Pro numero numerum si pono, synecdoche habetur.
Exemplum: naves „armato milite complent”*.
Si partem sumes pro toto vel vice versa: 
Da requiem puppi, veniet quum frigidus annus. 
Nuda genu tectusque oculos eadem quoque fiet.

Jeśli zamienię liczbę, jest to synekdocha. 
Na przykład: statki „mężów uzbrojonych pełne”.
Jeśli część za całość uznasz i odwrotnie: 
Ześlij statkowi spokój, gdy nadejdzie zima. 
Także: nagie kolano, zasłonięte oczy.

A. Mancinelli, Carmen de figuris, k. 153 

Metonimia nie wyczerpuje całkowicie listy kategorii, jakie wyodręb-
nił Arystoteles. Pozostaje bowiem jeszcze relacja części do całości 
(i odwrotnie), będąca „substancjalnym” tworzywem dla tropu zwa-
nego synekdochą140. Dzięki wykorzystaniu pojęć logicznych skła-
dających się na kompletny wykaz orzeczników, wchodzi ona w tak 
bliskie związki z metonimią, że może zostać uznana za jedną z  jej 
licznych odmian. Językowy mechanizm działania obu figur jest 
w dodatku identyczny, co jeszcze bardziej zbliża je do siebie:
 

Sequitur post metonymiam synecdoche, tropus nimirum pertinens ad 
argumenta totius et partis, quando nempe nomen totius pro nomine 
partis, aut contra, ponitur. Sive cum ex nomine totius pars intelligen-
da est, aut contra – ex nomine partis totum intelligendum est. Unde 

* Wergiliusz, Aen. II.20. W  wersie mowa dosłownie o  jednym „uzbrojonym 
mężu”. W kolejnym przykładzie część trzeba rozumieć jako całość (puppis pro 
navi, „rufa” w znaczeniu „statku”) i odwrotnie („zimny rok” w znaczniu „zim-
nej pory roku, czyli zimy”). Podobnie w wyrażeniu „nagie kolano” (fraza ta po-
jawia się między innymi u Wergiliusza, Aen. I.320) i „z zasłoniętymi oczami”.

140 Figura ta doczekała się wyczerpującej, dwutomowej monografii, B. Meyer,  
Synecdoque. Étude d’une figure de rhétorique, vol. 1, Paris 1993, vol. 2, Paris 1995. 
Por. także: B. Nerlich, Synecdoche. A  Trope, a  Whole Trope, and Nothing but 
Trope?, w: Tropical Truth(s). The Epistemology of Metaphor and Other Tropes,  
s. 297–319. 
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sequitur quotuplex totius et partis in logica acceptio est, tot etiam mo-
dis synecdochen fieri (SR, s. 156). 

Po metonimii następuje synekdocha, trop należący bez wątpienia do 
argumentów całości i części, mianowicie wtedy, gdy nazwy całości uży-
wa się zamiast nazwy części, albo odwrotnie. A także, gdy na podsta-
wie nazwy całości należy rozumieć część i odwrotnie – na podstawie 
nazwy części należy rozumieć całość. Wynika stąd, że ile rodzajów ca-
łości i części jest przyjęte w logice, na tyle sposobów tworzy się rów-
nież synekdochę. 

Kategorie całości i części pozostają względem siebie w pełnej we-
wnętrznych napięć relacji dialektycznej, polegającej – jak to się czę-
sto dzieje zwłaszcza w przypadku opozycyjnych par pojęciowych – 
na wzajemnym przywoływaniu jednego elementu zestawienia przez 
drugi element. Żaden z nich nie jest na tyle samodzielny znaczenio-
wo, aby mógł całkowicie uwolnić się od konieczności dookreślenia 
ze strony swego semantycznego dopełnienia. Prawidłowość ta daje 
o sobie znać w definiowaniu interesujących nas kategorii. W syste-
mie logicznym Keckermanna całość, zgodnie zresztą ze znanym wy-
jaśnieniem Arystotelesa, jest tym, co ma części, zaś część tym, co za-
wiera się w całości141. Oba pojęcia są wobec tego nierozerwalnie ze 
sobą związane. 

Dla Cycerona i Kwintyliana synekdocha (intellectio, comprehen-
sio) była jednym z  rodzajów metafory (ewentualnie metonimii)142, 

141  Por. „Est autem totum, quod partes habet” (SL, s. 190), „Pars est, quae ad totum 
refertur. Estque etiam vel per se, vel per accidens” (SL, s. 195). 

142 Tzvetan Todorov łączy ze sobą metaforę, metonimię i  synekdochę. Ostatnią 
z wymienionych figur rozumie on jako użycie słowa w znaczeniu, które jest czę-
ścią innego znaczenia tego samego wyrazu, jak wtedy, gdy mówimy „żagiel”, 
mając na myśli „statek”, czy „ręka”, myśląc o „człowieku”. Metafora zdaniem To-
dorova może zostać potraktowana niekiedy jako podwójna synekdocha (une 
double synecdoque) w przypadku, gdy znaczenie dosłowne, pozostające częścią 
wspólną sensu literalnego i metaforycznego, daje się sprowadzić do synekdo-
chy odsyłającej do obu poziomów semantycznych jednocześnie. Transforma-
cja ta dotyczy również metonimii, która dla Todorova stanowi symetryczne od-
wrócenie metafory. Por. T. Todorov, Synecdoques, „Communications” 1970, vol. 16, 
s. 30–31; idem, Synekdochy, przeł. G. Borkowska, „Pamiętnik Literacki” 1986, 
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na co oczywiście Keckermann, przeprowadzający ostateczną syste-
matyzację środków wysłowienia, zgodzić się nie mógł143. W  prze-
konaniu gdańskiego humanisty wystarczy konsekwentne stosowa-
nie kategorii logicznych w opisie poszczególnych tropów (nie należy 
bowiem mylić kategorii rodzaju z kategorią całości)144, a następnie 
wprowadzenie przejrzystych i  wyraźnych podziałów pojęciowych, 
aby teoretycznie zapanować – przynajmniej na krótką chwilę – nad 
żywiołem figuratywności. świat oglądany przez pryzmat synekdo-
chy to rzeczywistość uchwycona w postaci całości albo rozproszona 
w obrazie części. Dwie kategorie logiczne dają początek dwóm ro-
dzajom omawianego tropu: 

Synecdoche est vel totius, vel partis. Synecdoche totius est, cum nomen 
totius ponitur pro nomine partis. Et haec iterum triplex est, nempe vel 

z. 4, s. 240–241. Związki metafory i metonimii z synekdochą stały się również 
przedmiotem zainteresowania Jerzego Ziomka, który odwołując się do usta-
leń francuskich i belgijskich strukturalistów, wyróżniających dwa typy synek-
dochy (partykularyzacyjną i  generalizującą) i  dwa typy „dekompozycji” słów 
i znaczeń (alternatywę i koniunkcję), omówił krytycznie tezę głoszącą nadrzęd-
ność synekdochy względem metafory (przenośnia powstaje tutaj z połączenia 
dwóch synekdoch), por. J. Ziomek, Metafora i metonimia. Refutacje i propozy-
cje, w: idem, Prace ostatnie. Literatura i  nauka o  literaturze, Warszawa 1994,  
s. 178–220. 

143 Nobuo Sato uznaje synekdochę rodzaju i gatunku, której ekstensja (zakres zna-
czeniowy) jest większa lub mniejsza od oczekiwanej przez czytelnika, za wzorco-
wą realizację tego tropu, ponieważ nie może ona zostać zredukowana do innej fi-
gury myśli, na przykład metafory czy metonimii. Por. N. Sato, Synekdocha, trop 
podejrzany, przeł. Z. Kruszyński, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 4, s. 249–256. 

144 „Cicero 3. De oratore videtur synecdochen subiicere metaphorae; sumpta voce 
metaphorae admodum laxe prout Aristoteles sumpsit et ita porro inquit: »Fini-
tima illa minus ornata, sed tamen non ignoranda« [De orat. III.42.168]. Nem-
pe, 1. cum intelligimus ex parte totum, ut cum pro aedificiis parietes aut tec-
ta dicimus, 2. ut cum ex uno plures, ut Romanus homo pro Romanis, aut cum 
ex pluribus intelligitur unus, ut nos Romani, qui fuimus ante Rutuli. Quintilia-
nus libro 8, capite 6 multa facit genera synecdoches, nempe 1. cum numerus pro 
numero, 2. cum totum pro parte, 3. cum genus pro specie, 4. cum antecedentia 
pro consequentibus et contra sumuntur [Inst. orat. VIII.6.19]. Ubi praeterquam 
quod coniugenda disiungit, videlicet totum et genus, etiam metonymiam cum 
synecdoche confundit in quarto modo. Nos itaque planiorem doctrinam huius 
tropi videamus” (SR, s. 156–157).
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totius universalis, vel essentialis, vel integri. Synecdoche totius univer-
salis est vel generis, vel speciei. Synecdoche generis est, cum nomen ge-
neris pro nomine speciei ponitur (SR, s. 157). 

Synekdocha dotyczy albo całości, albo części. Synekdocha całości po-
jawia się wtedy, gdy nazwy całości używa się zamiast nazwy części. Jest 
ona trojakiego rodzaju, a  mianowicie całości uniwersalnej, istotowej 
albo integralnej. Synekdocha całości uniwersalnej jest synekdochą ro-
dzaju lub gatunku. Synekdocha rodzaju pojawia się wtedy, gdy nazwy 
gatunku używa się zamiast nazwy rodzaju.

Wyróżnienie dwóch odmian synekdochy inicjuje dalsze podziały, 
które pokazują, że nie ogranicza się ona jedynie do figury pars pro 
toto i jej symetrycznego odwrócenia, a zarazem dopełnienia i rozwi-
nięcia w postaci figury totum pro parte. Keckermann rozpatruje ka-
tegorie części i całości pod względem trzech aspektów formalnych, 
a  mianowicie powszechności (universalis), istotności (essentialis) 
i zupełności (integralis). Pojęcia te, zdradzające naturalną dla huma-
nisty z Gdańska inklinację w kierunku systematyzacji każdej ze sztuk 
w  duchu odnowionej przez humanistów związanych z  arystoteli-
zmem semantyki logicznej Stagiryty, zostały przeniesione na grunt 
sztuki wymowy z systemu logiki. Stanowią poręczne terminy tech-
niczne, dzięki którym Keckermann pogłębia charakterystykę całości 
i części, wychodząc poza ich definicje (intuicyjne i oczywiste), ak-
centujące konstytutywną dla obu pojęć komplementarność czy ana-
logiczność. Uniwersalność wymieniona jako pierwsza przekłada się 
na relację, jaka zachodzi między tym, co ogólne i powszechne, a tym, 
co konkretne i jednostkowe145, aczkolwiek należy ona do innego po-
rządku predykatów niż odpowiednia wobec niej para rodzaj–gatu-
nek (pojęcie „istoty żyjącej” jest w  tym sensie całością ze względu 
na ludzi i  zwierzęta). Istota w odniesieniu do charakterystycznych 
dla synekdochy kategorii oznacza z kolei konieczność uwzględnie-
nia komponentów materialno-formalnych w charakterystyce dane-

145 „Totum universum est res, communis sive universalis respectu particularium. 
Sic animal est totum respectu hominis et bruti, quae sub se complectitur […]” 
(SL, s. 191). 
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go przedmiotu (taką całością pozostaje przykładowo człowiek jako 
połączenie duszy i ciała)146. I wreszcie kryterium zupełności (inte-
gralności), za pomocą którego podkreślamy to, że określona całość 
ma wszystkie swoje części i nie jest w żaden sposób wybrakowana147. 
Podstawą do wyróżnienia tych trzech aspektów pełniejszego oglą-
du omawianych kategorii stała się perspektywa, z jakiej przygląda-
my się danej rzeczy, ujmując ją uniwersalistycznie, esencjalistycznie 
albo integralistycznie. 

Synekdochę całości ogólnej dzieli Keckermann dodatkowo na 
synekdochę rodzaju i gatunku. Pierwsza z nich polega na użyciu sło-
wa rodzaju zamiast konkretnej nazwy gatunkowej, jak na przykład 
we frazie „cnota” zamiast „męstwo”, „istota żyjąca” zamiast „zwie-
rzę” czy „prawo cywilne” zamiast „prawo rzymskie”148. O wiele czę-
ściej poeci i  mówcy stosują synekdochę gatunku (nazwa gatunku 
zamiast nazwy indywiduum), chociaż – jak zauważa gdański huma-
nista – bywa ona niekiedy mylona ze synekdochą rodzaju, a błąd ten 
powstaje wskutek mieszania ze sobą kategorii genus i species przez 
teoretyków wymowy, zwłaszcza tych słabo zaznajomionych z  logi-
ką. Synekdocha gatunku pojawia się wtedy, gdy mówimy: „Prorok” 
zamiast „Izajasz”, „Apostoł” zamiast „św. Paweł”, „Filozof ” zamiast 
„Arystoteles”, „Pogromca Kartaginy” zamiast „Scypion Afrykański 
Młodszy”, „Mówca” zamiast „Cyceron” lub „Demostenes”, czy „Poe-
ta” zamiast „Homer” albo „Wergiliusz”149. 

146 „Essentiale est, quod constat partibus essentalibus, ut sunt materia et forma” 
(SL, s. 192). 

147 „Integrale est, quod constat ex partibus integrantibus” (SL, s. 192). Przykład 
Keckermanna – człowiek pozbawiony ręki nie przestaje być całością, chociaż 
jest ona niekompletna. 

148 „Sic virtus pro fortitudine saepe ponitur, animal pro bestia. Sic ius civile poni-
tur pro iure Romano” (SR, s. 157).

149 „Huius synecdoches valde illustria et efficacia sunt exempla apud poetas et ora-
tores, nec recte faciunt rhetores, qui hanc synecdochen cum synecdochen ge-
neris confundunt. Sic ergo synecdoche speciei est, cum Propheta sumitur pro 
Esaia, Apostolus pro Paulo, Philosophus pro Aristotele, Eversor Carthaginis pro 
Scipione, Orator pro Demosthene aut Cicerone, Poeta pro Homero aut Virgilio” 
(SR, s. 157). 
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Ilekroć jednak poszerzamy daną nazwę o dodatkowe określenie, 
bez którego możemy ją bez większych przeszkód zrozumieć (przy-
kładowo Bogurodzica Dziewica lub Zbawiciel świata), tylekroć sy-
nekdocha gatunku przekształca się w  zwykłą peryfrazę150. Isto-
tą każdego tropu pozostaje bowiem wyraźna zmiana semantyczna, 
regulowana zasadami właściwymi dla określonej figury myśli. Po-
rządek konkretyzacji w przypadku synekdochy jest następujący: ro-
dzaj–gatunek–indywiduum, co oznacza, że musi on zastać zacho-
wany podczas przenoszenia znaczenia, jakie opisuje analizowany 
trop. Kwintylian i podążający za nim na gruncie teorii wymowy Me-
lanchton łączyli synekdochę gatunku z antonomazją, a więc figurą 
pojawiającą się wówczas, gdy nazwę jednej rzeczy zastępujemy jej 
zwięzłą definicją, przywołaniem etymologii lub krótkim opisem151. 
Granice wytyczone przez Keckermanna w dziedzinie tropów okazu-
ją się znów rozmyte („nie należy – jak powiada humanista – zwielo-
krotniać liczby tropów” ani „uznawać antonomazji za osobny trop”). 
Słowa i wyrażenia językowe przybierają – niejako na przekór teore-
tykom elokucji – figury wymykające się jednoznacznej klasyfikacji. 

Synekdocha całości istotowej oznacza – mówiąc słowami Kec-
kermanna – „użycie nazwy całości istotowej zamiast nazwy części 
istotowej”152, co zdarza się na przykład wtedy, gdy używamy formu-
ły „tutaj spoczywa król”, mając na myśli miejsce, w którymi pocho-

150 „Ubi notandum, quoties determinatio additur, ex qua individuum intelligi pos-
sit tum tropum tolli et institui periphrasin. Ut cum dico, Virginem Deiparam, 
Salvatorem mundi et caetera. Hic synecdoche esse desiit, quia eiusmodi deter-
minatio additur, quae tantum uni individuo competit” (SR, s. 157). 

151 „Quintilianus et hunc secutus Melanchthon pagina 96 Rhetorices pleraque 
huius loci exempla et quae per synecdochen speciei κατ’ ἔξοχον dicuntur, ad 
antonomasiam referunt. Quam Philippus definit pagina 90, quod sit, cum de-
finitionem, aut etymologiam, aut descriptionem pro aliquo nomine ponimus, 
ut poetam pro Virgilio. Sed non opus est multiplicare tropos, ut ante monui-
mus, neque debet antonomasia peculiaris tropus constitui, ut infra quoque su-
mus monituri” (SR, s. 157–158). Por. K. Holmqvist, J. Płuciennik, Princess Anto-
nomasia and the Truth: Two Types of Metonymic Relations, w: Tropical Truth(s). 
The Epistemology of Metaphor and Other Tropes, s. 373–381.  

152 „Sequitur synecdoche totius essentialis, quando videlicet nomen totius essen-
tialis ponitur pro nomine partis essentialis. Ut cum cadaver alicuis vocamus ip-
sum hominem, ut hodie sepelietur consul pro cadavere consulis, ubi iacet rex 
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wano zwłoki władcy. Trzeba przyznać, że materiał ilustracyjny, jaki 
przywołuje tutaj gdański wykładowca, jest niezwykle skąpy i ograni-
cza się wyłącznie do kontekstu funeralnego. O wiele większymi moż-
liwościami modyfikowania znaczenia dysponuje synekdocha cało-
ści integralnej. Wprowadza ją wykorzystanie słowa oznaczającego 
daną rzecz w całości dla określenia którejś z  jej części153. Mówimy 
bowiem, że Aleksander Wielki podbił cały świat, chcąc zaznaczyć, 
że podporządkował sobie jego znaczną część. Podobnie należy ro-
zumieć początek drugiego rozdziału Ewangelii według św. łukasza  
(łk 2,1–2), w którym powiada się o dekrecie cesarza Augusta, na-
kazującym przeprowadzenie powszechnego spisu ludności w całym 
świecie, to znaczy w  jego dużej części, znajdującej się pod władzą 
Imperium Rzymskiego. Synekdochę całości kompletnej tworzy rów-
nież przywołanie wyrażenia patronimicznego dla nazwania syna lub 
córki, jak na przykład wtedy, gdy mówimy „Eacyda” („syn Ajakide-
sa”) zamiast „Pyrrus” czy „Pelida” („syn Peleusa”) zamiast „Achilles”154. 

Przejście od całości do jej określonej części jest także charakte-
rystyczne dla stosowania liczby mnogiej w odniesieniu do pojedyn-
czych osób i  przedmiotów, co nauczyciele gramatyki, jak zauważa 
Keckermann155, określają mianem nieprawidłowości liczby. Ta gra-

pro cadavere regis. Quae exempla etiam ad exempla materiati et formati refe-
runtur, quatenus est totum, sed causatum intelligitur” (SR, s. 158). 

153 „Synecdoche totius integri est, quando nomen totius integri ponitur pro nomi-
ne partis integralis. Ut primo, quando tota aliqua res ponitur et tantum eius pars 
integralis intelligitur, exempli gratia, cum dicimus Alexander Magnus victoria-
rum cursu orbem terrarum peragravit, sumitur orbis terrarum pro magna eius 
parte. Sic Lucae 2 dicitur: »Exiit decretum ab Augusto Caesare, ut totus orbis 
censeretur«, ubi totus orbis dicitur pro magna parte subiecta imperio Romano. 
Sic psalmo 68 »In omnem terram exivit sonus eorum«, pro magna parte terrae” 
(SR, s. 158). 

154 „Deinde huc pertinet, cum patronymicum vocabulum usurpamus et interim 
unam tantum personam, nempe filium aut filiam, nepotem aut neptem signi-
ficamus, ut Aeacides pro Pyrrho, Tydides pro Diomede, Pelides pro Achilles” 
(SR, s. 158). 

155 „Tertio huc refertur, cum pluralis numerus pro singulari usurpatur, ut nos po-
pulo imposuimus et oratores visi sumus pro ego populo imposui et orator visus 
sum. Grammatici dicunt hanc esse anomaliam numeri. Quintilianus soloeci-
smum putat esse [Inst. orat. IX.3.20], si quis unum vocans, dixerit venite, perin-
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matyczna anomalia, z której wywodzi się figura retoryczna, dodaje 
wypowiedzi wytworności i dostojeństwa, o czym doskonale wiedzieli 
królowie i cesarze Rzymu, mówiący o sobie do poddanych w  licz-
bie mnogiej w nadziei, że pomnoży ona splendor ich majestatu. Tego 
typu zabieg językowy może również służyć wyrażeniu skromności, 
jak na przykład wtedy, gdy cytując swoją książkę i  „jak gdyby za-
praszając innych do udziału w chwale”156, używamy liczby mnogiej. 
Możliwa jest w tym przypadku również sytuacja odwrotna, a więc 
wykorzystanie liczby mnogiej do określenia pojedynczego czło-
wieka157, kiedy mówimy przykładowo o Scypionach, Aleksandrach 
Wielkich, Trajanach czy Teodozjuszach. Działanie tego typu okreś- 
leń, jak trafnie zauważył Keckermann, zaburzających gramatyczną 
kategorię liczby, zbliża je do metafory, ponieważ akcentują one czy-
jeś podobieństwo do konkretnej postaci z zamierzchłej przeszłości. 

Trzy omówione powyżej aspekty formalne znajdują swe zasto-
sowanie również w charakterystyce synekdochy związanej z częścią: 

Tantum de synecdoche totius, sequitur synecdoche partis, quae etiam 
est vel partis correspondentis toti universali, vel partis essentialis, vel 
denique integralis. Synecdoche partis correspondentis toti universali 
est vel speciei, vel individui. Synecdoche speciei est, cum nomen spe-
ciei ponitur pro nomine generis (SR, s. 159).

Tyle o synekdosze całości, następna jest synekdocha części, która do-
tyczy również albo części odpowiadającej całości uniwersalnej, albo 
części istotowej, albo wreszcie [części] integralnej. Synekdocha części 
związanej z całością ogólną dotyczy albo gatunku, albo indywiduum. 

de ac si quis plures demittens dicat abi. Sed tamen secundae singulari personae, 
id est usitatum, ut exempla docent” (SR, s. 158–159). 

156 „Et pluralis quoque numerus pro singulari positus non tantum soloecismo va-
cat, sed etiam elegantiam habet usurpaturque vel ad maiestatem, ut cum impe-
ratore, reges, principes plurali numero de se utuntur: mandamus pro mando, 
vel etiam interdum ad modestiam, ut cum quis proprium suum librum citans et 
alios quasi in societatem laudis assumens, dicit: nos scripsimus” (SR, s. 159). 

157 „Denique huc referri potest, cum nominum propriorum numerum pluralem pro 
singulari usurpamus et dicimus Scipiones, Alexandros Magnos, Augustos Caesa-
res, Traianos, Theodosios. Quamvis sic etiam sit metaphora, cum nempe sub istis 
nominibus propriis designamus eos, qui istis viris sunt similes” (SR, s. 159). 
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Synekdocha gatunku pojawia się wtedy, gdy nazwę gatunku używa się 
zamiast nazwy rodzaju. 

Przykładami synekdochy gatunku są między innymi takie wyraże-
nia, jak użycie nazwy „ojcobójstwo” zamiast bardziej ogólnego ter-
minu „zabójstwo”158. Synekdocha indywiduum oznacza użycie na-
zwy indywiduum zamiast określenia gatunkowego, jak na przykład 
wtedy, gdy mówimy „Wenera” zamiast „nierządnica”, „Mars” za-
miast „człowiek silny”, „Wulkan” zamiast „kowal”, „Krezus” zamiast 
„bogacz”, „Achates” (najbliższy przyjaciel Eneasza) zamiast „wier-
ny przyjaciel”, „Katylina” zamiast „buntownik”, czy też „Argo” zamiast 
„statek”159. W języku hebrajskim, jak zauważa Keckermann, często poja-
wia się synekdocha części istotowej. Dzieje się tak wówczas, kiedy przez 
duszę rozumiemy całego człowieka. Dlatego psalmista powiada: „dusza 
moja woła do Ciebie, wejrzyj na mą duszę!” (Ps 25[24],1–2), aby poru-
szyć Stwórcę. Słowa wypowiada tutaj dusza, a więc „najwspanialsza 
i najmilsza część istoty ludzkiej”160. Szczegółowe wyliczenie rodza-
jów analizowanego tropu zamyka synekdocha części integralnej161, 

158 „Ut, cum parricidium sumo pro quovis homicidio, plagium pro quovis furto 
graviori, sacrilegium pro quovis scelere graviori” (SR, s. 159). 

159 „Synecdoche individui est, cum nomen individui ponitur pro nomine speciei. 
Ut, cum Venerem pono pro amasia, Martem pro viro forti, Vulcanum pro fa-
bro, Thrasonem pro assentatore, Croesum pro opulento, Irum pro mendico, Eu-
dionem pro avaro, Catilinam pro seditioso, Catonem pro severiori. Item, cum 
Typhis aut Argo ponitur pro navi, Achates pro amico et fideli socio” (SR, s. 159). 

160 „Synecdoche partis essentialis est, quando nomen partis essentialis ponitur pro 
nomine totius. Ut quidem valde est usitatum in Hebraea lingua, ubi anima po-
nitur pro homine, septuaginta anima pro 70 hominibus. Item in psalmis: »Ani-
ma mea ad Te clamat. Respice animam meam«. Ponitur enim praestanitissi-
ma et blandissima pars hominis pro toto homine ad affectum movendum” (SR,  
s. 159–160). 

161 „Synecdoche partis integralis est, quando nomen partis integralis ponitur pro 
nomine totius integri. Primo ergo huc pertinent illa exempla, quando tectum 
pro domo sumitur, item prora vel puppis pro navi, mucro pro gladio, paries pro 
aedibus, moenia pro urbe, oculus et auris pro oculatis et auritis hominibus. In 
quo tamen postremo exemplo simul etiam metonymia latet, ubi nempe instru-
mentum ponitur et effectus intelligitur. Notandum autem est de talibus exem-
plis, qualia sunt puppis pro navi, mucro pro gladio, quod omnia sunt liberiora 
poetis, quam oratoribus. Nam illis sunt proprii tales tropi, ut tectum pro domo, 
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która występuje na przykład wtedy, gdy używamy słowa „dach” za-
miast „dom”, „dziób okrętu” lub „rufa” zamiast „statek”, „ostrze” za-
miast „miecz”, „ściany” zamiast „budynek”, czy „mury” zamiast 
„miasto”. Jednak również i w tym przypadku daje o sobie znać ar-
bitralność wytyczonych przez gdańskiego humanistę granic między 
poszczególnymi tropami. Słowo „żelazo” dla oznaczenia „miecza” 
to metonimia materialna w typologii figur Keckermanna, zaś uży-
cie określenia „zwierzę czworonożne” dla nazwania „konia” to z ko-
lei synekdocha rodzaju. 

Jak już wcześniej powiedzieliśmy, synekdocha opiera się na 
komplementarnych wobec siebie kategoriach całości i części, a tak-
że umiejętności kojarzenia własności rzeczy, co zbliża ją pod wzglę-
dem mechanizmu działania do metonimii. W  tradycyjnej sztuce 
wymowy, ukształtowanej w dużej mierze przez Cycerona i Kwinty-
liana, synekdocha obejmuje dwa powiązane ze sobą sposoby tworze-
nia znaczeń (i argumentów), a mianowicie na zasadzie a maiore ad 
minus (rodzaj zamiast gatunku, całość zamiast części, liczba mno-
ga zamiast liczby pojedynczej) albo odwrotnie – a minore ad ma-
ius (gatunek zamiast rodzaju, część zamiast całości, liczba pojedyn-
cza zamiast liczby mnogiej)162. Siatka pojęciowa, utkana z terminów 
logicznych, w  jaką Keckermann usiłował ułowić synekdochę, oka-
zuje się w  wielu miejscach zbyt mało elastyczna, aby mogła objąć 
swym zasięgiem wszelkie formy językowe, dające się sprowadzić do 
relacji części i całości. Wyróżniając trzy aspekty formalne (logiczne) 
w jej opisie, poszerzył on perspektywę oglądu tych kategorii na tyle, 
aby można je było przełożyć na analogiczne zestawienia typu ro-
dzaj–gatunek czy liczba pojedyncza–liczba mnoga. Całość stała się 
w ten sposób użytecznym określeniem dla tego, co ogólne, uniwer-
salne i złożone z wielu części. I choć konieczność zachowania konse-
kwencji wymusza wyróżnienie synekdochy części, to pozostaje ona 
zawsze reprezentacją, a więc zarówno przedstawieniem, jak i uobec-

mucro pro gladio, sicut etiam talis synecdoche, qua quadrupedem pro equo di-
cunt per synecdochen generis, item ferrum pro gladio per metonymiam mate-
riae” (SR, s. 160). 

162 H. Lausberg, op. cit., s. 328–331. 
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nieniem całości zgodnie z regułą logiczną163 głoszącą, że każda część 
(przykładowo dusza czy ciało) w stosunku do całości (człowiek) po-
zostaje czymś niekompletnym i niepełnym. 

Ironia: dialektyka różnicy

Ironia quidem mihi dissimulatio fertur.
Ironia quidem multis illusio habetur, 
Quum sermo ostendit recto contraria sensu:
„Egregiam vero laudem et spolia ampla refertis”.

Ironia udawaniem pewnym mi się zdaje. 
Ironia za złośliwe szyderstwo uchodzi,
Kiedy mowa ujawnia znaczenie przeciwne:
„Wielką sławę zdobyłaś oraz znaczne łupy”*.

A. Mancinelli, Carmen de figuris, k. 154 v. 

O ile metafora, metonimia i synekdocha są środkami wysłowienia, 
które zmierzają do przynajmniej tymczasowego uzgodnienia ze sobą 
sensu literalnego i figuratywnego za pomocą mniej lub bardziej re-
strykcyjnie traktowanego podobieństwa, rozmaicie przy tym upraw-
dopodobnianego w  praktyce literackiej, o  tyle ironia164 zwraca się 

 * Wergiliusz, Aen. IV.93, słowa Junony skierowane do Wenus, która posłużyła się 
swym synem, Kupidynem, aby wzbudzić w Dydonie miłość do Eneasza. Okazu-
ją się one ironiczne dopiero w kontekście całej wypowiedzi bogini i znajomości 
dalszych losów królowej Kartaginy (odtrącona przez trojańskiego wodza, ode-
brała sobie życie, przebijając się mieczem podarowanym wcześniej przez Ene-
asza). Ten przykład podany przez Donata był powtarzany przez wielu średnio-
wiecznych gramatyków i renesansowych retorów.

163 „Omnis pars respectu totius sui est quid incompletum. Ut anima et corpus sunt 
entia incompleta, homo autem completum” (SL, s. 198).

164 Por. C. Kerbrat-Orecchioni, op. cit., s. 109–143. Por. także: R. Turasiewicz, Pro-
blem antycznej ironii, Warszawa–Kraków 1983 oraz W. Szturc, Ironia romantycz-
na. Pojęcie, granice i poetyka, cz. 2: Ironia retoryczna, Warszawa 1992, s. 39–66. 
Autor przywołuje koncepcję ironii opracowaną przez Gerarda Vossiusa (Gerri-
ta Janszoona Vosa, 1577–1649), który znał dzieła logiczne i traktat homiletyczny 
Rhetorica ecclesiastica Keckermanna, wydany po raz pierwszy w Hanau w 1600 
roku. Por. D. K. Shuger, Sacred Rhetoric. The Christian Grand Style in the English 
Renaissance, Princeton, NJ 1988, s. 84–92.



349MIęDZY LITER ą A FIGUR ą  

w stronę różnicy i niepodobieństwa, odsłaniając niemal za każdym 
razem rozwarstwienie, jakie pojawia się między tymi dwoma pozio-
mami znaczeń165. Trzy pierwsze z  wymienionych tropów ustana-
wiają hierarchię znaczeń, opowiadając się jednoznacznie za ważno-
ścią i pierwszeństwem figury wobec litery (całkowicie odwrotnie niż 
w akcie lektury, rozpoczynającej się od zapoznania z sensem literal-
nym tekstu) i  domagając się takiego odczytania, które zmierza do 
odsłonięcia ukrytych znaczeń. Trop ironiczny wymagający identycz-
nego sposobu interpretacji nie wprowadza ich wyraźnego porząd-
ku, nie wartościuje ich uprzednio (jeśli wskazuje wartościowanie, to 
jest ono najczęściej pejoratywne), ani niczego nie przesądza. Litera 
i figura ironii znajdują się w stanie względnej równowagi, gdyż żad-
na z nich nie zajmuje uprzywilejowanej pozycji. Swą demaskatorską 
moc czerpie ona ze świadomości ograniczeń wpisanych w działanie 
języka, wynikających chociażby z jego polisemantyczności czy kon-
wencjonalności, której są pozbawione pozostałe tropy, pełne naiw-
nej wiary w nieograniczone możliwości ekspresji, jakie drzemią w po-
wołującej je do istnienia figuratywności. Ten sam znak językowy potrafi 
w niepełny sposób przedstawiać i wyrażać rzeczywistość, a jednocześ-
nie wytwarzać uwodzącą swą semiotyczną organizacją iluzję do-
kładnej i  całościowej reprezentacji. Zwodniczemu i artystycznemu 
kłamstwu języka ironia przeciwstawia językowe (retoryczne) – a za-
tem o wyraźnie ograniczonym zasięgu oddziaływania – odczarowanie 
słów i figur, okazujących się korelatami doświadczenia niemal po-
wszechnej nieuchwytności, niewyrażalności czy nieprzedstawialno-
ści rzeczy166. 

Zwrot w stronę różnicy sprawia, że ironia staje się najbardziej wi-
doczna wszędzie tam, gdzie pojawia się wszelkiego rodzaju sprzecz-
ność, uruchamiająca automatycznie mechanizm generowania no-
wych opozycji: 

165 J. Fahnestock, Rhetorical Style. The Uses of Language in Persuasion, Oxford 2011, 
s. 115–116. 

166 Por. D. S. Kaufer, Ironia, forma interpretacyjna i teoria znaczenia, przeł. M. B. Fe-
dewicz, „Pamiętnik Literacki” 1986, z. 1, s. 315–329. 
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Nempe ironia, quae est tropus, in quo vox dissentanei, id est, diversi 
sive dissimilis et imparis et deinde vox oppositi ponitur pro voce alte- 
rius diversi, vel oppositi (SR, s. 166). 

Ironia jest mianowicie tropem, w którym używa się słowa oznaczające-
go coś niezgodnego, to jest odmiennego, niepodobnego, nierównego, 
czy wreszcie przeciwnego, zamiast słowa oznaczającego inną rzecz od-
mienną czy przeciwną.

Mówiąc najprościej, ironia jako jeden z podstawowych tropów re-
torycznych polega na odwróceniu znaczenia – sens „właściwy” da-
nej wypowiedzi jest przeciwny do tego, który ona podpowiada (na 
przykład: „ojciec” zamiast „syn”, „dobry” zamiast „zły”, „powiem” 
zamiast „nie powiem”). Albo inaczej: jawna i pozytywna treść ko-
munikatu językowego (litera) odsyła do treści ukrytej i negatywnej 
(figura). Trop ironiczny kwestionuje znaczenie i wytrąca je ze sta-
nu semantycznej równowagi w celu położenia akcentu na potrzebę 
czytania między słowami. Aby możliwie jak najbardziej precyzyjnie 
opisać ironię, Keckermann starannie wydobywa rozliczne odcienie 
semantyczne, swego rodzaju figury różnicy, przejawiające się mię-
dzy innymi w niepodobieństwie, nierówności, inności i antynomii. 

Ruch przeniesienia znaczenia, będący istotą transformacji se-
mantycznej znanej pod nazwą tropu, odbywa się tutaj w  obrębie 
opozycji, a  ściślej – między tworzącymi ją pojęciami, regulujący-
mi ironiczną wymianę znaków językowych, w której znaczenia słów 
zwracają się nagle przeciwko sobie: 

Etsi ironia quoque ducatur ex argumentis diversorum, sicut ante dic-
tum est, tamen frequentius sumitur ex oppositis et facillime percipi po-
test, cum oppositorum, praesertim immediatorum, dissensio maxima 
sit. Quo maior autem dissensio, eo ironia est evidentior. Exempli gratia: 
cum Catilinam voco „pacificum illum civem”, est ironia valde evidens, 
quia est magna dissensio inter pacificum et seditiosum, qualis erat Ca-
tilina (SR, s. 166–167). 

Jeśli nawet ironię wyprowadza się także z  argumentów [dotyczących 
rzeczy] różnych, jak to zostało wcześniej powiedziane, to częściej wywo-
dzi się ją jednak z przeciwieństw i można ją wtedy najłatwiej zrozumieć, 
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ponieważ przeciwieństwa, zwłaszcza bezpośrednie, odznaczają się naj-
większą niezgodnością. Im większa zatem niezgodność, tym bardziej 
oczywista jest ironia. Na przykład, gdy nazwę Katylinę „owym poko-
jowym obywatelem”, to ironia jest bardzo wyraźna, ponieważ istnie-
je duża sprzeczność między człowiekiem spokojnym a buntowniczym, 
jakim był Katylina.

W  odróżnieniu od pozostałych tropów ironia rzadko kiedy, jak 
słusznie przypomina Keckermann, ogranicza się wyłącznie do jed-
nego słowa czy krótkiej frazy. Aby zaistnieć w całej swej okazałości, 
potrzebuje znacznie większego obszaru wypowiedzi167. Nie wyklu-
cza to oczywiście możliwości jej lokalnego użycia168, o czym prze-
konuje chociażby epitet określający Katylinę, dla którego ważnym 
punktem odniesienia pozostaje całokształt oratorskiego wystąpienia 
Arpinaty przeciwko temu słynnemu rzymskiemu awanturnikowi. 
Znajomość kontekstu – w tym przypadku historii sprzysiężenia Ka-
tyliny – pozwala na pojawienie się znaczeniowego dysonansu mię-
dzy określeniem zubożałego patrycjusza a jego podejrzaną etycznie 
działalnością polityczną. 

Keckermann zwrócił uwagę169, że Kwintylian (Inst. orat. VIII.6.44) 
uznawał ironię za odmianę (gatunek) alegorii. Jako wyczulony na 
wszelkie niekonsekwencje terminologiczne logik uznał to twier-
dzenie za błędne, a  nawet sprzeczne z  wcześniejszymi poglądami 
rzymskiego teoretyka wymowy na temat figur retorycznych. Przy-

167 Por. pojęcie „stabilnej ironii” (stable irony) u Wayne’a C. Bootha, która jest za-
mierzona (wyraźna intencja nadawcy), ukryta (niedosłowna), stabilna (ma 
tylko jedno właściwe znaczenie) i  ograniczona (uzależniona od kontekstu), 
A Rhetoric of Irony, Chicago 1974, s. 3–31; G. Marzec, Wayne C. Booth a herme-
neutyczne aspekty ironii, „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 3, s. 89–107. Por. także 
diachroniczne omówienie koncepcji tropu ironicznego – C. Colebrook, Irony, 
New York 2001, s. 2–30. 

168 „Sic cum pater ponitur pro filio, filius pro patre, male pro bone, vel contra: for-
mosa virgo pro deformi, item dicam pro non dicam; non dicam, sive tacebo pro 
maxime loquar. Praetereo hoc pro maxime dico sunt ironiae oppositis valde ef-
ficaces et penetrantes” (SR, s. 167). 

169 „Fabius libro 8, capite 6 ironiam dicit esse speciem allegoriae, sed male et con-
tradictorie, cum expresse idem dicat, allegoria esse »metaphoram continuatam« 
[Inst. orat. VIII.6.44]” (SR. s. 166). 



352 ROZDZIAł 4

pomnijmy, że alegoria jest według Kwintyliana jednym z  tropów, 
opisywanym przez niezwykle trafną, choć nazbyt pojemną seman-
tycznie formułę „coś innego słowami, coś innego w ich znaczeniu” 
(„aliud verbis, aliud sensu”)170. W  konkretnej realizacji językowej 
przybiera najczęściej postać „metafory ciągłej” albo „przedłużonej” 
(metaphora continuata)171, to znaczy takiej, która nie ogranicza się 
do pojedynczego słowa albo zwięzłej frazy, ale porządkuje znacze-
nia na większej przestrzeni tekstu172. Mowa alegoryczna jest zatem 
sekwencją metafor powiązanych ze sobą relacją podobieństwa. Kec-
kermann przejął i  rozwinął tę koncepcję, aby bardziej precyzyjnie 
tłumaczyła mechanizm działania alegorii (podwójnego kodowania: 
inny sens litery, inny sens figury). Ta wieloznaczna forma wysłowie-
nia stanowiła w przekonaniu humanisty przykład wypowiedzi zło-
żonej z tropów (oratio tropica), która powstała w wyniku ich „zwie-
lokrotnienia i  rozprzestrzenienia na całą mowę”173. Przedmiotem 

170 J. Abramowska, Alegoreza i alegoria w dawnej kulturze literackiej, w: Problemy 
odbioru i odbiorcy: studia, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1977, s. 123– 
–148 oraz T. Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce: rekonesans, 
Wrocław 2007, s. 221–224. 

171 Ramus i Talon posługują się analogicznym do terminu wprowadzonego przez 
Kwintyliana pojęciem „ironii ciągłej” (εἰρωνεία continuata), przekraczającej 
granice pojedynczego słowa, wyznaczone dla tropu. Co ciekawe, o  ile można 
wyobrazić sobie dyskurs metaforyczny lub ironiczny zdominowany i organizo-
wany odpowiednio przez metaforę czy ironię, o  tyle raczej trudno podstawić 
w ich miejsce katachrezę czy onomatopeję, a tym samym stworzyć ich „rozciąg- 
nięte” („przedłużone”) odpowiedniki. 

172 J. Abramowska, Rehabilitacja alegorii, w: Alegoria, red. J. Abramowska, Gdańsk 
2003, s. 5–7. 

173 „Sequitur oratio tropica ex continuatione troporum, quae dicitur allegoria. Al-
legoriam Talaeus refert inter affectiones troporum in voce simplici, sed male, 
quia allegoria non est affectio, sed multiplicatio troporum per totam oratio-
nem, sicut exempla testantur, ut cum dico: »Sine Cerere et Baccho friget Venus« 
[Terentius, Eun. V.4.732]. Sane hic allegoria est totius orationis” (SR, s. 179). Ke-
ckermann dzieli „mowę tropiczną” w zależności od liczby figur biorących udział 
w  jej tworzeniu (alegoria jednego tropu–alegoria wielu tropów, zbudowana 
zwłaszcza z metafory, metonimii i synekdochy), a także od łatwości jej zrozu-
mienia (alegoria wyraźna–alegoria ukryta, obejmująca ponadto przysłowia 
i zagadki). „Porro allegoria est vel unius tropi, vel plurium. Allegoria unius tro-
pi est, cum in oratione aliqua plures voces improprie ponuntur, quae ad unum 
tropi genus referri possunt. […] Allegoria diversi tropi est, quando diversorum 
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multiplikacji i „kontynuacji” tropicznej (continuatio troporum), sta-
nowiącej zdaniem Kwintyliana istotę alegorii, była według Kecker-
manna nie tylko metafora, ale także metonimia, synekdocha i ironia. 
Z  taką operacją semantyczną mamy do czynienia w przywołanym 
przez humanistę przykładzie znanej alegorii z  komedii Terencju-
sza: „Bez Cerery i Bachusa marznie Wenus” (Eun. V.4.732), złożo-
nej z trzech wyrażeń metonimicznych (Cerera – pokarm, Bachus – 
wino, Wenus – miłość), której znaczenie sprowadza się do prostej 
prawdy, że bez pokarmu i napoju (wina) miłość stygnie. Tak rozu-
miana alegoria okazuje się złożoną strukturą tropiczną. 

Vladimir Jankélévitch, usiłując uchwycić kondycję „świadomo-
ści ironicznej”, związanej z  określonym postrzeganiem rzeczywi-
stości i  języka, łączył trop ironiczny nie tylko z alegorią, ale także 
z  pseudologią, stanowiącą pochodną teorii znaczenia zbudowanej 
wokół pojęcia referencji:

Można nazwać ironię alegorią we właściwym znaczeniu tego słowa, czy 
też lepiej – pseudologią (ψευδολογία), ponieważ myśli się o czymś i na 
swój sposób mówi się coś innego. Nasz język jest oczywiście alegorycz-
ny i pseudologiczny, utrzymując z myślą, którą powinien rzekomo wy-
rażać, złożoną i  mniej lub bardziej zapośredniczoną relację. Wszyst-
kie nasze przemyślenia na temat funkcjonowania języka są tymczasem 
wadliwe z  powodu starej realistycznej teorii Wyrażenia, która opiera 
się z kolei na pewnym rodzaju paralelnego przedsądu – chcemy, aby 
znak językowy odsłaniał znaczenie i aby ta sama ilość bytu figurowa-
ła tu i  tam, niewidzialna w  pojęciu, a  wcielona w  słowo. Takie same 
skargi filozofów i  poetów w  związku z  „niewyrażalnością”, z  tym, co 

generum tropi orationem ornant. […] Est et allegoria alia apertior, alia obscu-
rior. Allegoria apertior est, cum facile animadvertitur et intelligitur troporum 
continuatio. […] Allegoria obscurior est, qua difficilius et obscurius intelligi-
tur. Est vel paroemia, vel aenigma. Paroemia est locutio, sive oratio proverbia-
lis tropis constans. […] Aenigma est oratio obscurior ex tropis vel longe tran-
slatis, vel valde involutis, cum nempe plane aliud dicitur et aliud intelligendum 
est, quam quod intelligi debere, quis cito possit prospicere. Aenigma partim ad 
logicam, partim ad rhetoricam pertinet. Ad logicam pertinet ratione explicatio-
nis et obscuritatis eiusmodi, quae ipsa perspicuitate iucundior est. Ad rhetori-
cam vero pertinet, quatenus translatio sit vocum et continuatio quaedam tropo-
rum […]” (SR, s. 180–182).
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niewysłowione i niewypowiedziane, wyjaśniają się – krótko mówiąc – 
dzięki rozczarowanemu dogmatyzmowi. Język powinien formalnie po-
zostawać wierny tak, jak percepcja powinna być prawdomówna, a my 
oburzamy się na niego, że zostaliśmy zdradzeni, i dzięki niemu opowia-
damy się przeciwko logosowi gramatycznemu, a także chętnie podda-
jemy się iluzji, co budzi niechęć miłośników dogmatów174.
 

Ironia, która wprowadza różnicę między sensem dosłownym a  fi-
guratywnym, w pełni realizuje sposób funkcjonowania zdefiniowa-
nej powyżej alegorii i prawdopodobnie dlatego została uznana przez 
rzymskiego nauczyciela wymowy za jej odmianę. Co więcej – i co 
warto wyraźnie podkreślić – alegoria w rozumieniu Kwintyliana nie 
jest tylko nazwą określonej figury retorycznej, pochodnej w dodatku 
wobec metafory, ale można ją potraktować jako alegoryczne wyobra-
żenie całej figuratywności (coś innego w słowie, coś innego w zna-
czeniu), będącej przecież niczym innym, jak nieustanną grą między 
dwoma poziomami znaczeń reprezentowanymi przez literę i figurę. 

Ironię można rozpatrywać w trojaki sposób, a u podstaw każde-
go z nich leży konieczność ustanowienia i wyartykułowania w języ-
ku różnicy w słowie i znaczeniu: 

Ironia tribus modis percipitur inter docendum: 1. ex parte rei, 2. ex par-
te pronuntiationis, 3. ex dissensione rei et pronuntiationis ab ipso ver-
bo quod profertur. Nam his tribus apparet mentem voci maxime esse 
contrariam (SR, s. 167). 

Ironię, gdy się o niej naucza, ujmuje się w trojaki sposób: 1. ze wzglę-
du na rzecz, 2. ze względu na sposób wypowiedzenia, 3. ze względu na 
sprzeczność między rzeczą i sposobem wypowiedzenia a samym sło-
wem, które się wypowiada. Na podstawie tych trzech sposobów najle-
piej widać bowiem, że słowo pozostaje w sprzeczności z myślą. 

Omawiając sposoby postrzegania ironii, Keckermann odwołuje 
się z jednej strony do poglądów Kwintyliana (Inst. orat. VIII.6.44), 

174  V. Jankélévitch, L’ironie, Paris 2005, s. 42–43. 
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z drugiej zaś do koncepcji Ramusa175. Zgodnie z tradycją myślenia 
o  tym tropie, ukształtowaną przez rzymskiego nauczyciela wymo-
wy, ironia (illusio, dissimulatio) została powiązana ze sztuką kontro-
lowanego i zaplanowanego uprzednio udawania, wytwarzania pozo-
ru w celu obnażenia jego (poza)językowego źródła. Jako artystyczna 
symulacja ocierająca się o moralną dwuznaczność, umożliwia wery-
fikację intencji i ocenę wiarygodności mówcy. Jeśli retoryczna eloku-
cja wyostrza miecz perswazji, jak utrzymywał Keckermann, to w przy-
padku ironii czyni go ona mieczem obosiecznym, ponieważ jego 
krytyczne ostrze zwraca się zarówno przeciwko przedmiotowi wypo-
wiedzi, jak i podmiotowi mówiącemu (rozmaite warianty autoironii). 

Ironia zespolona z  umiejętnością tworzenia iluzji nieustannie 
wykracza poza sztywne ramy prostej formuły językowej, wyzna-
czone dla figury retorycznej. W  świadomości wielu ludzi uchodzi 
za sztukę szydzenia, wyśmiewania się z  czegoś lub kogoś, igrania 
z  przekonaniami czy przyzwyczajeniami (przykładowo lekturowy-
mi) odbiorcy. Staje się tym samym ogólną zasadą tworzenia dyskur-
su, świadczącą o  błyskotliwości i  pomysłowości mówcy (acumen). 
Sprawia także szczególną przyjemność słuchaczom, jak słusznie za-
uważa Keckermann176, gdy przemawiający stosuje ją jako narzędzie 
krytyki w  celu ośmieszenia poglądów uznanych za nieprawdziwe, 
ludzkiej hipokryzji i nagannego moralnie zachowania.

Trop ironiczny bywa najczęściej realizowany w postaci antyfrazy 
traktowanej przez antycznych teoretyków wymowy jako „ironia po-
jedynczego słowa” (unius verbi ironia): 

Ad ironiam referri potest antiphrasis; quam nonnulli peculiarem tro-
pum constituunt, quae partim est in substantivis, ut bellum, quasi mi-
nime bellum, lucus, quasi minime lucens, Parcae, quasi minime parcae, 
ut plerique grammatici volunt, vel in adiectivis, ut „auri sacra fames” 
pro minime sacra. Contendunt nonnulli antiphrasin pertinere tantum 

175 „Percipitur autem ironia vel rei, vel pronuntiationis, vel utriusque dissensione. 
Nam si altera, vel utraque dissentit a verbis, apparet voci mentem esse contra-
riam. Genera ironiae (si qua sint) dissentaneis dividuntur” (R, s. 20). 

176 „Valet ironia, tum ad caetera multa, tum imprimis ad iocandum et magnam gra-
tiam habet, si in loco adhibetur, quia acumen in false et false dictis valde delec-
tat auditorem” (SR, s. 167). 
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ad logicam, nempe ad argumentum notationis. Sed facile haec quis dis-
soluit. Nam ad logicam pertinet, quatenus origo vocabuli indicatur, ad 
rhetoricam autem quatenus vox pro voce ponitur (SR, s. 167). 

Do ironii może się odnosić antyfraza. Niektórzy uznają ją za osobny 
trop, który występuje głównie w rzeczownikach, jak „wojna” jako „by-
najmniej nie piękna”, „gaj” jako „w ogóle niejasny”, „Parki” jako „bynaj-
mniej nieoszczędzające”, jak chce wielu gramatyków, albo w przymiot-
nikach, jak „przeklęta żądza złota” [Wergiliusz, Aen. III.57] zamiast 
„bynajmniej nie święta”. Niektórzy utrzymują, że antyfraza należy tyl-
ko do logiki, a mianowicie do argumentu ze znaczenia. Lecz z łatwością 
ktoś to rozwiązał. Należy bowiem do logiki, gdy wskazuje się źródło 
słowa, do retoryki zaś, o ile używa się słowa w miejsce [innego] słowa.

Choć rzeczywiście wielu wczesnonowożytnych nauczycieli retoryki 
wymieniało antyfrazę jako osobną i autonomiczną figurę wysłowie-
nia, wykorzystującą inwersję semantyczną (to, co się mówi, i to, co 
chce się dać do zrozumienia)177, to sposób jej funkcjonowania po-
zostaje w swej istocie ironiczny, dlatego że związek między sensem 
dosłownym a figuratywnym przybiera postać relacji antynomicznej 
lub opozycji semantycznej. Dilwyn Knox twierdzi178, że dla średnio-
wiecznych i renesansowych wykładowców sztuki wymowy podsta-
wowym problemem w  przypadku charakterystyki ironii było ro-
zumienie kluczowego dla jej konstytucji tropologicznej pojęcia 
przeciwieństwa (contrarium). Arystoteles (Cat. 11b–15, Top. 113b–115, 
Meta. 10.1055a–1056a) wyróżniał aż cztery rodzaje przeciwstaw-
ności, a  mianowicie: przeciwieństwo (biały–czarny), sprzeczność 

177 Rozpatrywanie ironii na płaszczyźnie retoryki jedynie w kategoriach antyfra-
zy może zostać uznane za wyraz bezradności teoretyków wymowy i nauczycieli 
sztuki przemawiania wobec wielopostaciowości i zróżnicowania tropu ironicz-
nego. Spośród wszystkich figur myśli ma on bowiem wyjątkowo Proteuszową 
naturę, wymykając się generalizującym definicjom i  systematyzacyjnym po-
działom (nawet system retoryki zbudowany przez Keckermanna niewiele mógł 
tutaj zdziałać). Uczynienie z  antyfrazy reprezentatywnej manifestacji języko-
wej ironii nosi w sobie wszelkie oznaki redukcjonizmu i uproszczenia, z którym 
musiał się jednak liczyć każdy autor podręcznika retoryki. Por. J. A. Dane, The 
Critical Mythology of Irony, Athens–London 1991, s. 44–55. 

178 D. Knox, “Ironia”. Medieval and Renaissance Ideas on Irony, Leiden 1989, szcze-
gólnie rozdz. 2 “Ironia” and Types of Opposition, s. 19–37. 
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(biały–nie-biały), relację (pojedynczy–podwójny, daje się ona spro-
wadzić do proporcji) oraz brak (wzrok–ślepota)179. Podział ten prze-
kładał się z  kolei na rodzaje tropu ironicznego, ponieważ na jego 
podstawie mówiono o ironii z pozytywnych sprzeczności (ironia ex 
affirmantibus contrariis, na przykład ojciec–syn) oraz ironii z nega-
tywnych sprzeczności (ironia ex negantibus contrariis, wspomnia-
ne powyżej przeciwstawienie widzący–ślepy, to znaczy pozbawio-
ny wzroku). Oś tej typologii wyznaczało kontrastywne zestawienie 
ze sobą afirmacji i negacji, a więc dwóch technik dowodzenia i ar-
gumentacji, uzależnionych od posługiwania się zaprzeczeniem. Re-
nesansowi komentatorzy pism logicznych Stagiryty poszerzyli listę 
sprzeczności, mnożąc synonimy wskazujące na różnorodne postaci 
antynomii. W tej dziedzinie prym wiedli bezsprzecznie Ramus i jego 
uczniowie, wyliczający między innymi przeciwstawienia typu dispa-
rata czy repugnantia, pozwalające tworzyć takie pary pojęciowe, jak: 
szary–czarny, człowiek–kamień, odważny–porywczy180. Opozy-
cja określona rygorystyczną definicją logiczną nie znajduje zastoso-
wania w odniesieniu do języka naturalnego. Keckermann doskona-
le o tym wiedział i dlatego w opisie ironii wymienił różne odmiany 
sprzeczności, aby pokazać że może ona przejawiać się na rozmaite 
sposoby, wśród których opozycja logiczna nie zajmuje bynajmniej 
uprzywilejowanej pozycji181. 

Twórczość literacka i  praktyka językowa podpowiadają nam, 
że ironia może zostać uznana za antyfrazę – albo jak chciałby Ary-
stoteles: antystrofę – metafory. O ile przenośnia wytrwale poszuku-
je w świecie podobieństwa, które ukrywa się pod różnymi figurami 
(odpowiedniości, emulacji, analogii czy sympatii), o  tyle wiecznie 

179 Por. R. Poczobut, Spór o zasadę niesprzeczności. Studium z zakresu filozoficznych 
podstaw logiki, Lublin 2000, s. 25. 

180 Por. D. Knox, op. cit., s. 23–25. 
181 C. Kerbrat-Orecchioni, op. cit., s. 131: „Stąd należy wnosić, jeśli co najmniej 

zaakceptujemy poddanie się dyktatowi zwyczaju, że z  dwóch komponentów 
ironii, semantycznego i  pragmatycznego, drugi jest dominujący względem 
pierwszego: to wartość pragmatyczna sekwencji, bardziej niż jej struktura se-
mantyczna, powoduje, że intuicyjnie odczuwa się ją jako ironiczną; ironizować 
to bardziej kpić, niż mówić przez antyfrazy”. 
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niepokorna ironia wkracza na drogę prowadzącą w zupełnie prze-
ciwnym kierunku, znajdując upodobanie w niepodobieństwie przy-
bierającym rozliczne kształty (sprzeczności, różnicy, nierówności 
czy inności). Pierwsza jest figurą ufnej, choć naiwnej nadziei w języ-
kowy potencjał nazywania i przedstawiania rzeczywistości, a także 
mitycznego wyobrażenia całości Tego Samego, odbitej i zwielokrot-
nionej w mnogości słów – druga zaś gorzkiej, choć wyzwalającej sa-
moświadomości języka, a jednocześnie demitologizującego przebły-
sku części Tego, co Różne, rozproszonej pośród autoreferencjalnych 
znaków. W świecie ironii podmiotowość okazuje się zawsze krucha 
i niestabilna, obecność niepełna i zapośredniczona, a czas nieciągły 
i rozproszony. Wraz z metaforą ironia współzawodniczy o tytuł me-
ta-tropu, który zwięźle opisuje sposób działania pozostałych figur 
retorycznych. Jej zasadą logiczno-semantyczną pozostaje różnica, 
najwyraźniejszy przejaw niepodobieństwa. Funkcjonowanie ironii, 
podążającej – jak powiada Ramus – „od sprzeczności do sprzeczno-
ści”182, polega na poróżnieniu ze sobą litery i figury, a więc sensu li-
teralnego i  sensu nie-dosłownego, co pozwala na stwierdzenie, że 
struktura każdego tropu retorycznego jest w gruncie rzeczy ironicz-
na albo alegoryczna, jeśli zgodzimy się z Kwintylianem, że stanowi 
ona odmianę alegorii (przypomnijmy raz jeszcze: coś innego w sło-
wach, coś innego w znaczeniu). Opierając się na różnicy uruchamia-
jącej ciągi przeciwstawień i opozycji, ironia wprowadza trwały stan 
napięcia między literą a figurą, wciąż podtrzymywanego dzięki obu-
stronnemu podważaniu i kwestionowaniu roszczenia racji czy sensu 
drugiej strony do uniwersalnej ostateczności i powszechnego obo-
wiązywania. 

182 „Ironia est tropus a contrario ad contrarium, εἴρων cavillator, simulator, dissi-
mulator, illusor, irrisor, sic εἰρωνεία simulatio, dissimulatio, dissimulantia, illu-
sio, irrisio dicitur. Hoc proprium est in hoc tropo nomen. Valet autem tropus 
hic cum ad caetera omnia, tum imprimis in iocandum, in eoque genere So-
cratem Cicero autor est 2. Oratore  »lepore et humanitate caeteris praestitisse«  
[De orat. II.67.270], unde et ipse εἴρων appellatus est, quod se imperitum fin-
geret, »admirator aliorum tamquam sapientum« [Quintilianus, Inst. orat. 
IX.2.46]” (R, s. 19–20). 
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Język figuratywny  

Przywołajmy na samym początku słynne pytanie retoryczne Kwin-
tyliana (Inst. orat. IX.4.117) – figura słów czy figura myśli?183 Figu-
ratywność, niezależnie od tego, czy traktowana jako jeden z wielu 
wymiarów działania języka czy niezbywalny atrybut tego, co semio-
tyczne, nie wyczerpuje się w enumeracji i omówieniu kolejnych tro-
pów, chociaż pod ich postacią ujawnia się ona najwyraźniej, gdy 
odkształceniu słowa towarzyszy zmiana znaczenia. Wyrażenia tro-
piczne stanowią zaledwie niewielką wysepkę w całym morzu środ-
ków wysłowienia, podmywaną co jakiś czas przez wszelkie niedo-
określone formy językowe, które w zależności od przyjętej zasady ich 
klasyfikacji zalicza się raz do tropów, innym razem do „zwykłych” fi-
gur retorycznych. Dzieli się je poza tym w tradycji ukształtowanej 
przez Cycerona i Kwintyliana na figury słów (przekształcenia języ-
kowe oraz stylistyczne) i figury myśli (przekształcenia semantyczne 
oraz pojęciowe). Różnicę między nimi próbował opisać i wyjaśnić 
Arpinata, dla którego sprowadzała się ona do trwałości i  autono-
miczności danej formy językowej – figura słów „znika, gdy zmienisz 
słowa, zaś figura myśli pozostaje, niezależnie od tego, jakich słów ze-
chcesz użyć” (De orat. III.52.200). 

Zgodnie z zaproponowanym przez Keckermanna kryterium ja-
kościowo-ilościowym w opisie figuratywności porządek jego wykła-
du elokucji zmierza od omówienia tropów, ujmowanych jako zwię-
złe frazy (metafora czy ironia) albo znacznie bardziej rozbudowane 
wyrażenia184 (przykładowo alegoria osnuta wokół powiązanych ze 
sobą semantyczną nicią metafor, metonimii i synekdoch czy mowa 
ironiczna)185, do przedstawienia reguł tworzenia pozostałych figur. 

183 Por. Kwintylian, Inst. orat. IX.4.117: „Figura? Quae? Cum orationis, tum etiam 
sententiae?”.

184 Gdański humanista wymienia tutaj następujące formy wysłowienia: mowę hi-
perboliczną (oratio hiperbolica), mowę ironiczną (oratio ironica), do której jesz-
cze powrócimy w związku z figurami ironii, wspomnianą już wcześniej alego-
rię, a także formuły i sentencje.  

185 „Magnis defectibus laborat doctrina rhetorum de figuris sententiarum, ut vo-
cant, quos defectus ut supleamus, ordine partiemur omnes constructiones vo-
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Te zaś, w zależności od użycia i funkcji, jaką mogą pełnić w tekście, 
Keckermann dzieli na osiem klas186, wyróżniając formy językowe na-
leżące do 1) wyjaśniania187: etiologia (aetiologia), klimaks (climax), 
characterismus (illustris descriptio), diereza (merismus, distributio), 
paradiastole (discriminatio), commutatio, afereza (remotio), enantio-
sis, synchysis; 2) dowodzenia188: diereza dylematyczna (diaeresis di-
lemmatica), wyliczenie (enumeratio per remotionem), frequentatio 
(recapitulatio), inwersja (inversio), occupatio (prolepsis i procatalep-
sis), concessio, praemunitio; 3) amplifikacji i dyspozycji189: incremen-
tum, auxesis (augumentum), gradatio, congeries, syncrisis, tranzycja 
(transitio), zapowiedź zwięzłości (brevitatis promissio), reiectio, revo-

cum simplicium, quibus ad conficiendam orationem orator uti potest. Et dici-
mus omnem constructionem vocum simplicium in oratione esse vel propriam, 
vel tropicam, id quod ipse usus satis ostendit, quod nempe in figuris, ut vocant, 
sententiarum, ut plurimum etiam tropi insint. Ita, ut male admodum definiant 
rhetores schema, seu figuram orationis, quod sit talis exornatio, ubi propria qui-
dem singulorum verborum retinetur significatio, sed alia quaedam dispositio-
nis iucunditas additur” (SR, s. 175). 

186 Por. P. Mack, A History of Renaissance Rhetoric, 1380–1620, s. 190–191. 
187 Caput XII. De figuris sententiae pertinentibus ad explicationem, SR, s. 199–202. 

Keckermann przypomina, że nie ze wszystkich toposów wyjaśniania, dowodze-
nia i powiększania można wyprowadzić analogiczne do nich figury ozdabiające 
mowę. Powstają one dopiero wtedy, gdy wspomniane toposy zawierają w so-
bie wyjątkowe piękno: „Illud certum est, orationem rhetoricam desumi pos-
se ex omnibus locis explicationis, probationis et amplificationis, sed tamen non 
propterea quilibet locus facit orationem talem, quae dici possit figurata, sicut 
quidem opinati sunt illi rhetores, qui ex omnibus explicationis, probationis et 
amplificationis modis, sive speciebus figuras fecerunt. Sed tum demum nascitur 
figura, quando explicatio, probatio, vel amplificatio singularem quendam orna-
tum, pulchritudinem et habitum in se suscipit” (SR, s. 199). 

188 Caput XIII. De figuris exornantibus probationem, SR, s. 202–209; „Sed hic tan-
tum agimus id, ut monstremus, quaenam sint pecularia ornamenta pulchre pin-
gentia et condecorantia explicationem et probationem oratoriam, quod prop-
terea iterum moneo, ne quis turbetur, cum mentionem hic videbit dilemmatis, 
item solutionis obiectionum, item inversionis et caetera” (SR, s. 202).  

189 Caput XIV. De figuris pertinentibus ad amplificationem et exaggerationem simul-
que ad dispositionem, SR, s. 209–214; „Fuerunt figurae exornantes explicatio-
nem et probationem, sequuntur figurae, quae peculiariter exornant amplifica-
tionem et exaggerationem, nempe incrementum, congeries et syncrisis” (SR,  
s. 209).  
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catio; 4) wzbudzania i wyrażania uczuć190: wykrzyknienie (exclama-
tio), revocatio sui ipsius: correctio (epanorthosis) i reticentia (aposio-
pesis), dubitatio (de rebus i de verbis), prozopopeja (prosopopoeia), 
sermocinatio (dialogismus); 5) związane bardziej z  innymi figura-
mi191: pytanie retoryczne (interrogatio), apostrofa (apostrophe), com-
municatio, permissio, sustentatio (suspensio), parezja (parrhesia);  
6) służące wzbudzaniu szczególnych uczuć, między innymi192: opta-
tio, votum, fiducia, indignatio, obiurgatio, comminatio, conquestio, 
commiseratio, desperatio, obsecratio, irrisio; 7) mające „miejsca wspól-
ne” z gramatyką, między innymi193: elipsa (ellipsis), zeugma, syllep-
sis, anantapodoton, asyndeton, pleonazm (pleonasmus), polisynde-
ton, appositio, anastrophe, histerologia, enallage, synthesis, hendiadys, 
graecismus, i  8) opierające się na repetycji194, przykładowo: epi-
zeuxis, anafora, epifora (epistrofa), epanalepsis, epanodos (regres-
sio), antanaclasis, homeoptoton, polyptoton. Kryterium użyteczno-

190 Caput XVI. De figuris peculiariter ornantibus expressionem affectuum, SR, s. 214–
–221; „Fuerunt huc usque figurae exornantes modum tractationis oratoriae, 
nempe explicationem, probationem, amplificationem et dispositionem, se- 
quuntur figurae, quae magis accedunt ad ornandum affectuum concitationem 
et expressionem. [...] Etsi omnis figura ad affectum vel exprimendum, vel mo-
vendum pertinet, ut supra diximus, tamen quaedam figura magis remote affec-
tum continet, ut illa, quam hactenus explicavimus, quaedam vero immediate af-
fectum aliquem complectitur et non ita ad modum tractationis pertinet, ut est 
illa, quam nunc trademus” (SR, s. 214–215). 

191 Caput XVI. De figuris ad alium magis relatis, SR, s. 221–231; „Interrogatio est, 
cum  oratio interrogando figuratur. Talaeus interrogationem facit genus addu-
bitationis, communicationis et occupationis. Sed non video, quomodo id pro-
bari possit, cum plurimae communicationes atque occupationes absque interro-
gatione formentur. [...] Interrogatio multum vigoris et aculeorum addit orationi 
eamque reddit vividiorem, quam si simpliciter enuncietur” (SR, s. 221–222).  

192 Caput XVII. De figuris affectuum specialibus, SR, s. 232–235; „Fuerunt hactenus 
figurae affectuum generales, sequuntur nunc figurae ornantes certas species af-
fectus” (SR, s. 232). 

193 Caput XVIII. De figuris verborum communibus, SR, s. 235–242; „Fuit ornatus 
orationis is, qui consistit in qualitate, sequitur ornatus et eloquutio consistens 
in quantitate” (SR, s. 235). 

194 Caput XIX. De figuris verborum magis principalibus et propriis, SR, s. 242–257; 
„Magis propria figura vocatur, quam rhetor cum grammatico plane commu-
nem non habet, quae quidem est in vocum, sive soni repetitione” (SR, s. 242). 
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ści, zaproponowane przez gdańskiego humanistę, aby zaprowadzić 
upragniony porządek w figurach wysłowienia, a nie poprzestawać na 
ich chaotycznej enumeracji, choć niewątpliwie funkcjonalne i zgod-
ne z przyjętą wcześniej metodą wykładu systemu retorycznego, oka-
zuje się w wielu miejscach niewystarczające wobec różnorodności fi-
gur, za pomocą których można formować materię językową.  

Przykłady dowodzące arbitralności zaprowadzonych podzia-
łów można by mnożyć niemal aż do wyczerpania się zasobu zna-
nych sztuce wymowy form językowych. Na przykład figura gradacji, 
jednej z odmian wyliczenia (enumeracji), która zakłada uprzednią 
znajomość całości, może zostać umieszczona pośród środków wy-
słowienia służących zarówno wyjaśnianiu danej rzeczy, jak i jej do-
wodzeniu. O miejscu gradacji w systemie elokucji decyduje nie tyle 
pełniona przez nią funkcja dyskursywna (ta pozostaje bowiem za 
każdym razem taka sama), ile różnica – niewyraźna i w wielu miej-
scach dość mglista – między eksplikacją a  przeprowadzeniem do-
wodu. Retoryczna nauka o sposobach ozdabiania mowy zostaje raz 
jeszcze podporządkowana inwencji, z której Keckermann zaczerp-
nął kategorie mające opisywać użyteczność każdej z  figur zaliczo-
nych do wyznaczonej klasy. 

Płynność i nieostrość wytyczonych granic ujawnia się szczegól-
nie wyraźnie w przypadku dwóch ostatnich zbiorów środków elo-
kucji. Figurą słów nazywa autor takie zestawienie wyrazów (ver-
borum collocatio), które upiększa mowę. Ta konstrukcja językowa 
może być wspólna sztuce wymowy i  gramatyce albo – jak zazna-
cza Keckermann – bardziej właściwa tej pierwszej195. Gramatyczna 

195 „Elocutio consistens in quantitate posita est vel in dimensione, vel in copia. Di-
mensio est vel in verborum collocatione, vel in numero. Verborum collocatio 
pertinet vel ad elegantiam, vel ad harmoniam, seu euphoniam. Verborum col-
locatio pertinens ad orationis elegantiam vocatur a rhetoribus figura verborum. 
Qua quidem duplex est, vel communior, vel magis propria. Communior est, 
quam rhetor cum grammatico communem habet, ita tamen, ut modus conside-
randi sit diversus. Nam grammaticus istas figuras considerat, quatenus certum 
quoddam constructionis, sive syntaxeos genus complectuntur. Rhetor vero eas 
spectat, quatenus orationem ornant” (SR, s. 236). „Magis propria figura voca-
tur, quam rhetor cum grammatico plane communem non habet, quae quidem 
est in vocum, sive soni repetitione. […] Audomarus Talaeus figuras huius gene-
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syntaksa i retoryczna elokucja opisują tę samą figurę, lecz czynią to 
na różne sposoby. Działanie gramatyka cechuje się o wiele większą 
systematycznością niż nauczyciela retoryki. Pierwszy z nich wskazu-
je bowiem dla analizowanej frazy rodzaj gramatyczny i miejsce, ja-
kie zajmuje ona pomiędzy innymi konstrukcjami słownymi, pod-
czas gdy drugi rozważa jej wartość estetyczną, niezwykle odporną 
na analityczny formalizm, a  także osłabiającą wszelkie zapędy sys-
tematyzacyjne. W  gronie figur należących zarówno do gramatyki, 
jak i retoryki, znalazła się syllepsis, figura naruszająca ukształtowaną 
przez tradycyjny sposób mówienia odpowiedniość między porząd-
kiem logicznym a  gramatycznym wypowiedzi albo zgodnie z  de-
finicją sformułowaną przez Keckermanna – figura pojawiająca się 
wówczas, gdy „jedno słowo odnosi się do dwóch albo i więcej po-
łączonych ze sobą poszczególnych rzeczy”196. Syllepsis występująca 
często w praktyce językowej w towarzystwie zeugmy bądź anakolu-
tu narusza reguły poprawności gramatycznej, lecz nie czyni to z niej 
bynajmniej uprzywilejowanej formy wyrażenia, a skazuje raczej na 
wykluczenie z dyskursu utworzonego zgodnie z jej przepisami. Gra-
matyka zna jedynie restrykcyjne normy i odstępstwa od nich. Sztuce 
litery obca jest zarówno kategoria ozdobności, jak i językowego or-
namentu. Lecz jak wygląda tak pojęta figura słów w świetle elokucji 
zmierzającej do wypracowania normatywnego modelu figuratywno-
ści? Tam, gdzie kończy się norma gramatyki, tam zaczyna się regu-
ła retoryczna. Sztuka wymowy, a zatem sztuka figury, przeciwstawia 
kategoriom sztywnej reguły i wykroczenia przeciw jej dyktatowi po-
jęcie ozdabiającego mowę odchylenia, wytrącającego słowa z usta-
lonego porządku. Tworząc językowe ornamenty wypowiedzi, reto-
ryka wielokrotnie narusza z  całą artystyczną premedytacją normy 

ris tantum novem recenset. Neque ullibi mihi magis placet in doctrina eloquu-
tionis autor iste, quam circa dispositionem figurarum ad repetitionem soni per-
tinentium, itaque eum sequimur, ita tamen, ut ubi res postulabit, vel mutemus 
aliquid, vel etiam addamus” (SR, s. 242).

196 „Syllepsis est, cum unum verbum ad duo vel plura singularia coniunctim accep-
ta refertur. De hac canon est: usus syllepseos oratoribus pecularis est tum, quan-
do evidentiam plurium effectorum ab una causa dependentium ostendere vo-
lunt” (SR, s. 237–238). 
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poprawności gramatycznej, dopuszczając na zasadzie licencjono-
wanych wyjątków frazy obarczone błędem, zawierające nazbyt dużą 
liczbę zbliżonych do siebie semantycznie (a przez to redundantnych) 
słów albo zaburzające ich konwencjonalny i usankcjonowany normą 
językową porządek i następstwo197. Z punktu widzenia gramatyka, 
nauczyciela sztuki poprawnego (recte) mówienia, figuratywność łą-
czona z umiejętnością pięknego (bene)198 wysławiania zawiera w so-
bie, mówiąc słowami Keckermanna, coś z  językowego defektu czy 
ekscesu.

Pozostawiając na marginesie opis poszczególnych figur słów 
i  myśli wraz z  podaniem odpowiednich przykładów, zaczerpnię-
tych z dzieł cenionych twórców starożytności, warto zatrzymać się 
przynajmniej przez chwilę nad wstępnymi rozważaniami gdańskie-
go humanisty na temat języka figuratywnego i jego statusu na grun-
cie retorycznej nauki o elokucji. Kluczowe dla jej wykładu pojęcie fi-
gury przechowuje w  sobie tak wiele różnorodnych znaczeń, że na 
ich podstawie daje się zbudować co najmniej kilka niezwykle obra-
zowych narracji dotyczących wieloznaczności i semantycznej niesta-
bilności analizowanego terminu: 

Vocabulum σχήματος, sive figurae, sumptum est ex theatris et in ar-
tem rhetoricam deductum. Nam ut in theatris homines scenici sub va-
riis vestimentorum figuris varias personas repraesentabant, ita quoque 
oratio, ut variis usibus delectandi et movendi posset inservire, varias 
induit affectiones et veluti habitus, vestes, imagines, colores, vel quo-
cumque alio nomine libeat appellare (SR, s. 195–196). 

Słowo σχήματος [schematos], czyli figury, zostało wzięte z teatru i prze-
niesione do sztuki retoryki. Jak bowiem aktorzy przedstawiali w teatrze, 

197 „Est autem omnis eiusmodi figura, vel in defectu orationis, vel in excessu, vel 
in ipsa serie et contextu. In defectu orationis est ellipsis et zeugma et syllepsis, 
anantapodoton et denique asyndeton” (SR, s. 236). 

198 Por. H. Lausberg, op. cit., s. 39–40; J. Ziomek, Retoryka opisowa, s. 11: „Mówie-
nie retoryczne jest więc takim mówieniem, które nie poprzestaje na zwykłej ob-
ligatoryjnej poprawności gramatycznej, ale odstępuje od niej na zasadzie szcze-
gólnego przyzwolenia, takiego mianowicie, które pozwala osiągnąć pożądany 
skutek”. 
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[wystrojeni] w różne rodzaje szat, różne osoby, tak również mowa, aby 
mogła na różne sposoby służyć sprawianiu przyjemności i poruszaniu, 
przywdziewa różne usposobienia i  jakby szaty, suknie, obrazy, barwy 
czy jakimkolwiek innym słowem zechce się je nazwać. 

Swoista figura (pseudo)etymologiczna dotycząca teatralnej genezy 
figuratywności, jaką kreśli przed swymi uczniami sztuki wymowy 
Keckermann, współbrzmi z podobnymi uwagami Ramusa i Talona 
w związku z niejasnymi początkami pojęcia figury: 

Figura est elocutio, qua orationis habitus a  recta et simplici consue-
tudine mutatur. Ut enim tropus est singularum vocum, sic figura co-
niunctarum est, utque vocum alia est propria, alia modificata, sic ora-
tionum alia est recta, alia figurata. Illam Graeci ἀσχημάτισον, hanc 
ἐσχηματισμένην vocant. Itemque figuram, σχῆμα, id est habitum et ge-
stum quendam orationis. Nomen autem figurae videtur ab histrionum 
persona et habitu sumptum esse, qui varia orationis genera variis vesti-
menti figuris pronuntiabant (R, s. 29). 

Figura jest wyrażeniem, w którym zmieniono sposób mówienia w sto-
sunku do właściwego i  prostego zwyczaju. Jak bowiem trop dotyczy 
pojedynczego słowa, tak figura – słów połączonych, i  jak jedno ze 
słów może być właściwe, a inne zmienione, tak jedna mowa jest pro-
sta, druga zaś figuratywna. Tamtą Grecy nazywają mową nieozdobioną 
(ἀσχημάτισον), tę zaś – ozdobioną (ἐσχηματισμένων). W ten sposób fi-
gura (σχῆμα) jest jakimś strojem i gestem mowy. Wydaje się zaś, że sło-
wo „figura” zostało wzięte od maski i stroju aktorów, którzy różne ro-
dzaje mowy wygłaszali jako figury [przebrane] w różne szaty. 

Obie eksplikacje, w jednakowym stopniu metaforyczne, a nawet ale-
goryczne, gdyż sekwencja obrazów, jakie można z  nich potencjal-
nie wyprowadzić, powiększa się i urasta do rozmiarów samodziel-
nej opowieści mitycznej, wiążą narodziny figury z  teatralną sceną 
(określenie gestus orationis w znaczeniu figury pojawia się wcześniej 
u  Cycerona, Orat. 83 i  Kwintyliana, Inst. orat. IX.1.10–11). Sięga-
jąc po metaforykę związaną z teatrem, gdański humanista wyjaśnia 
dodatkowo zasadę rządzącą tą – być może wcale nieoczywistą na 
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pierwszy rzut oka – analogią. Przebrani w  rozmaite stroje aktorzy 
reprezentują, a zatem zarówno przedstawiają, jak i uobecniają, róż-
ne charaktery, działania i ludzkie emocje. W odniesieniu do elokucji 
to spostrzeżenie daje się przełożyć w następujący sposób: słowa pod 
postacią rozlicznych figur wysłowienia wyrażają myśli mówiącego 
w  celu pouczenia bądź poruszenia słuchaczy. Metafora, władająca 
tutaj niepodzielnie w sferze zarówno semiotycznej, jak i semantycz-
nej, postrzegana zgodnie z nauką Arystotelesa jako skrócone porów-
nanie, kondensujące znaczenia i nakładające je na siebie nie linear-
nie, lecz na zasadzie swobodnych skojarzeń, umożliwia stwierdzenie, 
że działanie słów przypomina grę aktorską, figury są zaś w tym przy-
padku kostiumami, w  jakich pojawiają się one w teatrze wymowy. 
W  przekonaniu Ramusa te formy wysłowienia są nie tylko szatą 
mowy, ale można je również przyrównać do wykonywanego przez 
nią gestu, co nadaje im wartość – by tak powiedzieć – performatyw-
ną, wskazującą na działanie w słowach i przez słowa. Figuratywność 
okazuje się tym samym formą inscenizacji sensu w języku, odgrywa-
jąc za każdym razem uwodzący swą wyrafinowaną i wysublimowa-
ną postacią dramatyczną spektakl znaczenia, w którym ukrywające 
się pod osłoną figur słowa, aktorzy utworzeni z wątłej materii języka, 
wyobrażają (pozornie niczym nieograniczoną) kreacyjną moc zna-
ków językowych. Ci aktorzy, reżyserowani przez mówcę, odgrywają-
cy swe role według scenariusza retorycznej elokucji, pragną przykuć 
uwagę widza (czytelnika), pobudzić jego wyobraźnię i poruszyć ser-
ce, aby ten dobrowolnie poddał się dramatycznej iluzji, a wziąwszy 
tymczasowo w nawias konwencję teatralną, uwierzył w artystyczną 
prawdę reprezentacji, podsuwającą mu oswojoną i daną w rzekomo 
niezapośredniczonym doświadczeniu rzeczywistość.

Mówienie o figurze, samo w sobie naznaczone figuratywnością, 
przywołuje kolejne obrazy, które się z nią w niemal naturalny sposób 
łączą, a więc szaty słownej, aktorskiego kostiumu, wielokształtnych 
postaci czy wreszcie barw o różnorodnych odcieniach. Ogólna defi-
nicja figury, jaką w dużej części zapożycza Keckermann od Ramusa 
i Talona, odwołuje się do przywołanej powyżej metaforyki: 
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Figura ergo, sive schema est orationis habitus, qua a nuda et simplici con-
suetudine oratio mutatur et peculiarem aliquam faciem induit ad audi-
torem delectandum et permovendum. […] Figura rhetorica pertinet vel 
magis ad sensum orationis, vel magis ad verba, quarum illam vocant fi-
guram sententiae, hanc autem figuram dictionis (SR, s. 196–197). 

Figura, czyli schema, jest więc sposobem mówienia, który jest zmie-
niony w  stosunku do nieozdobnego i  prostego zwyczaju mówienia, 
i przybiera jakąś szczególną postać199 w celu sprawienia przyjemności 
i  poruszenia słuchacza. […] Figura retoryczna dotyczy albo bardziej 
znaczenia mowy, albo bardziej samych słów; pierwszą z nich nazywają 
figurą myśli, drugą zaś – figurą słów.

Odnajdujemy tutaj wszystkie elementy współtworzące kategorię fi-
gury, omówione już wcześniej w  związku z  problematyką tropów, 
które obejmowały frazy wyróżniające się trwałą zmianą znaczenia. 
Odziedziczona po Kwintylianie i niezwykle użyteczna w teoretycz-
nym namyśle nad istotą i funkcjonowaniem figuratywności formu-
ła szaty utkanej ze słów łączy się w definicji Keckermanna z wyraź-
nie zaznaczonym przez Ramusa pojęciem zwykłego (naturalnego) 
sposobu mówienia, utrwalonego w  wyniku powszechnie przyjęte-
go zwyczaju językowego i regulowanego zasadami gramatyki i logi-
ki. Pełni on funkcję neutralnego znaczeniowo punktu odniesienia, 
jednolitego i statycznego tła, które jest niezbędne dla zarejestrowa-
nia przez użytkowników języka zakłócenia, które pojawia się dzięki 
retorycznej elokucji w jego polu, znanego pod nazwą figury. Szero-
ko rozumiana norma gramatyczno-logiczna działa na zasadzie pra-
wa zwyczajowego, co do którego panuje powszechna zgoda człon-
ków danej wspólnoty. Im wyraźniej i bardziej restrykcyjnie jest ona 
określona, tym bardziej widoczne staje się każde, nawet najmniejsze, 
odstępstwo od niej, narzucające się z nieodpartą oczywistością. Lite-
ra, na straży czystości której stoi gramatyka i logika, stanowi wobec 

199 Użyte przez Keckermanna metaforyczne określenie facies może w kontekście 
teatru wymowy oznaczać również maskę. Figury retoryczne są wobec tego ma-
skami, które mówca zakłada na słowa, aby poruszać i sprawiać przyjemność es-
tetyczną słuchaczom. 



368 ROZDZIAł 4

tego warunek konieczny i w pełni wystarczający do zaistnienia, a na-
stępnie właściwego rozpoznania i odczytania figury. 

 Wszelkie wypowiedzi, jeśli spojrzeć na nie pod kątem interesujące-
go przede wszystkim elokucję języka, są – powiada Keckermann – wła-
ściwe albo niewłaściwe200 czy też ogołocone albo figuratywne (przy-
ozdobione):

Figurata oratio est, qua peculiari quadam imagine velut colore picta est, 
sive qua habet figuram et schema rhetoricum (SR, s. 195). 

Mowa figuratywna to taka, która została przyozdobiona za pomocą ja-
kiegoś szczególnego obrazu, jak gdyby koloru, czyli taka, która ma fi-
gury i formy retoryczne.
 

Przedmiot opisu determinuje wybór adekwatnego wobec niego ję-
zyka. O  figuratywności można zatem pisać tylko za pomocą figur 
retorycznych, co poniekąd tłumaczy wprowadzoną przez gdańskie-
go humanistę metaforykę malarską. Dzięki środkom wysłowienia 
mowa staje się obrazowa i  wielobarwna, lecz malowanie słowami 
(barwami retorycznymi, czyli figurami) stanowi wyjątek od „właści-
wego”, to znaczy prostego, mało wyszukanego i ozdobnego, zwyczaju 
mówienia, który współtworzy wspomnianą wyżej normę w posługi-
waniu się językiem. O jego funkcjonowaniu mówi tutaj Keckermann 
na dwa różne sposoby, a mianowicie dosłowny i figuratywny, akcen-
tując za każdym razem nieco inny aspekt konkretnego użycia sło-
wa. Pierwszy z  nich reprezentuje opozycja właściwy–niewłaściwy, 
a z jej wewnętrznej logiki wynika, że figuratywność działa wyłącz-
nie na zasadzie nadzwyczajnego trybu tworzenia dyskursu. Dru-
gi zaś, operujący jawnie metaforycznym przeciwstawieniem ogoło-
cony–przyozdobiony, wskazuje, że pozostaje ona trwale połączona 
z pewną obfitością i zasobnością słów (copia verborum). Mowa nie-
-figuratywna (mowa litery), a więc ogołocona z jakichkolwiek ozdób 
retorycznych, choć realizuje zasady „właściwego” korzystania z  ję-

200 „Oratio tam propria, quam impropria, est vel nuda, vel figurata. Nuda est, qua 
aliqua singulari imagine et velut colore picta non est atque adeo qua nude tan-
tum effertur” (SR, s. 195). 
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zyka, jest wypowiedzią naznaczoną brakiem, spowodowanym nie-
obecnością w niej figur retorycznych. To mowa tak przejrzysta, tak 
nieskryta, i wreszcie tak naga, że prawie niewidoczna i nieuchwytna, 
rozpływająca się w powietrzu i znikająca wraz z ostatnim wypowie-
dzianym słowem. 

Usiłując w miarę precyzyjnie opisać różnorodny świat form ję-
zykowych, a także uporządkować go za pomocą prostych i intuicyj-
nych podziałów, Keckermann powraca do omówienia różnicy mię-
dzy tropem a figurą. Występuje przeciwko „ciężkiemu błędowi” tych 
nauczycieli wymowy, którzy przeciwstawiają sobie te dwa podstawo-
we pojęcia retorycznej elokucji201. Nie istnieje, jak powiada gdański 
wykładowca sztuki wymowy, mowa zbudowana wyłącznie z figur re-
torycznych albo z samych tropów. Na przestrzeni jednej wypowiedzi 
nieustannie się one ze sobą przeplatają: 

Non debet ergo oratio tropica ac oratio figurata invicem opponi ac contra 
distingui, sed debent potius ista subordinari ita, ut omnis oratio, sive sit 
tropica, sive sit propria, sit vel figurata, vel figurae expers. Tantum hic no-
tandum est, figura vocabulum esse ambiguum et interdum usurpari ge-
neralissime pro omni ornatu orationis atque ita etiam tropum sub se con-
tinere, ut omnis oratio tropica figurata dicatur (SR, s. 196).

Nie należy zatem mowy tropicznej i mowy figuratywnej przeciwstawiać 
sobie nawzajem i rozróżniać jako swe przeciwieństwa, ale powinny one 

201 „Tam propria, quam tropica locutio habitum istum, sive figuram inducere po-
test, ita, ut praeter translationem vocis a nativa significatione ad alienam etiam 
accedat figuratio a tropo distinguenda. Hunc canonem opponimus gravi erro-
ri rhetorum, qui tropum a figura sic distinguunt, ut figuram tantum attribuant 
orationi troporum experti, atque adeo eam sic definiunt: figura est, qua oratio-
nis habitus a recta et simplici consuetudine mutatur citra significationis immu-
tationem. Quae definitio consistere non potest, cum infinita sint exempla ora-
tionum, quae simul et tropum et figuram rhetoricam habent, id quod infra in 
doctrina figurarum saepissime per occasionem exemplorum sumus admonitu-
ri. […] Et sic figurata oratio etiam haec erit: »Cedant arma togae« [Cicero, De 
off. I.77], quia ibi sunt duo tropi. Interdum vero proprie et specialiter usurpatur 
vocabulum figurae et sic non continet sub se tropum, neque omnis oratio tropi-
ca hoc modo est figurata. Exempli gratia: »cedant arma togae«, est quidem tro-
pica oratio, sed non est figurata; figurae vocabulo proprie et specialiter sumpto” 
(SR, s. 196).
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być raczej podporządkowane w ten sposób, aby każda mowa, czy bę-
dzie właściwa, czy tropiczna, była albo figuratywna, albo pozbawio-
na figur. Trzeba to jedynie zaznaczyć, że słowo „figura” jest dwuznacz-
ne i czasami używa się go ogólnie w odniesieniu do wszelkiej ozdoby 
mowy i dlatego, gdy zawiera w sobie także tropy, to każdą mowę tro-
piczną nazywa się figuratywną. 

Zamiast tworzenia z  tropu i  figury pary antytetycznych kategorii 
Keckermann proponuje, aby charakteryzować każdą z nich przez ze-
stawienie z negatywnymi odpowiednikami (różnica staje się wów-
czas wyraźniejsza), porównując przykładowo mowę figuratywną 
z mową pozbawioną wszelkich ozdób retorycznych. Nie ulega wąt-
pliwości, że pojęciem o najszerszym zasięgu semantycznym jest wie-
loznaczna i metaforyczna figura. Jeśli przyjmiemy zgodnie z trady-
cją retoryczną, że każdy trop to również jakaś figura (ogólny schemat 
wysłowienia), wówczas będziemy mogli stwierdzić, że mowa tro-
piczna jest ze swej istoty figuratywna. W ten sposób słynna fraza Cy-
cerona „niech oręż ustąpi przed togą” (cedant arma togae)202, zbudo-
wana z dwóch tropów (dwie metonimie), jak zauważa Keckermann, 
okazuje się zarazem tropiczna, jak i figuratywna. Jeśli jednak chcemy 
posługiwać się pojęciem figury w węższym, bardziej ograniczonym, 
znaczeniu, to fraza ta jest jedynie przykładem mowy osnutej wokół 
połączonych ze sobą tropów (mowa tropiczna, ściślej: alegoria utwo-
rzona z dwóch wyrażeń metonimicznych). Praktyka literacka wielo-
krotnie dowodzi, że trwałe odseparowanie od siebie tych pojęć po-
zostaje wyłącznie dziełem teoretycznej refleksji, mającym zwykle 
niewiele wspólnego z rzeczywistością, w której tropy wchodzą z fi-
gurami nieustannie w znaczące interakcje.

Analizując genezę figuratywności w  związku z  rozważaniami 
nad tropami, Keckermann zwrócił uwagę na ich walor estetycz-
ny, wymieniając go jako jedną z zasadniczych przesłanek na rzecz 
tezy o  nieocenionym znaczeniu tych form językowych w  tworze-
niu mowy. Podobną, aczkolwiek nieco bardziej obrazową i  meta-

202 Por. Cyceron, De off. I.77: „cedant arma togae, concedat laurea laudi”, „niech 
oręż ustąpi przed togą, a laur przed sławą”. 
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foryczną, eksplikację skonstruował na potrzeby wyjaśnienia swym 
uczniom, na czym polega użyteczność rozmaitych figur słów:

Magna est tum dignitas, tum utilitas schematum et figurarum, utpo-
te quae valde efficaciter delectent et moveant animos hominum. Nem-
pe, ut varietas colorum in floribus et vestibus valde delectat oculos et 
afficit hominis cor, ita quoque varietas illa colorum in oratione delec-
tat et permovet auditorem, ita ut longe citius hominibus aliquid pos-
sis persuadere faciliusque ab iis impetrare quod vis, si nempe eiusmo-
di pulchris imaginibus et coloribus orationem tuam exornes. Idcirco 
Aristoteles in Rhetorica ad Alexandrum vestium et orationis similitu-
dine usus, hortatur Alexandrum, ut sicut studuit vestibus sese prae ali-
is hominibus condecorare ad conciliandam maiestatem personae suae, 
ita quoque studeat oratione pulchra officium et officii sui partes omnes 
apud subditos ornare iisque pulchritudinem quandam et gratiam con-
ciliare (SR, s. 196–197). 

Wielka jest zarówno wartość, jak i użyteczność form i figur, gdyż bar-
dzo skutecznie sprawiają one przyjemność i poruszają ludzkie dusze. 
Jak bowiem różnorodność barw w przypadku kwiatów i szat sprawia 
wielką przyjemność oczom i porusza serce człowieka, tak również owa 
różnorodność kolorów w mowie sprawia przyjemność i porusza słu-
chacza, i  dlatego, jeśli chciałbyś znacznie szybciej przekonać do cze-
goś ludzi i z łatwością uzyskać od nich to, co chcesz, to przyozdób swą 
mowę tymi pięknymi obrazami i barwami. Dlatego Arystoteles w Reto-
ryce dla Aleksandra, używając porównania mów do szat, zachęca Alek-
sandra, aby podobnie jak troszczy się o  swe szaty, żeby wyróżnić się 
przed innymi ludźmi i przydać dostojeństwa swej osobie, tak troszczył 
się również, aby swój urząd i wszystkie jego powinności wobec podda-
nych przyozdobił piękną mową oraz przydał im piękna i wdzięku.

Racji istnienia figuratywności, uchodzącej z punktu widzenia gra-
matyki za dziedzinę błędów i językowych uchybień, koncesjonowa-
nych przez retorykę na zasadzie stylistycznego ornamentu, dostarcza 
w  tym przypadku postulat imitacji szeroko pojętej rzeczywistości. 
Figury wysłowienia nie są bowiem całkowicie zbędnym ekscesem 
języka, ale naśladują naturę w różnorodności jej form. Dzięki me-
taforyce florystycznej, na trwałe zrośniętej z mówieniem o elokucji 
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(wystarczy przywołać tak dobrze znane określenie, jak „kwiecistość” 
stylu), figuratywność stanowiąca domenę retorycznej sztuczności 
i artystycznego udziwnienia ulega wtórnej naturalizacji. Mowa usia-
na różnymi figurami słów i myśli nasuwa uzasadnione skojarzenia 
z łąką porośniętą wielobarwnymi kwiatami. Obie są obrazami róż-
norodności i  potencjalnie niewyczerpywalnej złożoności zarówno 
świata słów, jak i rzeczy. 

Ustalony i odwieczny porządek natury, powiada Keckermann203, 
wymaga, aby figury myśli, mające związek ze znaczeniem, były oma-
wiane wcześniej niż figury słów, ponieważ „znaczenia rzeczy są 
pod względem swej istoty ważniejsze i  donioślejsze niż znaki, czyli 
słowa”. Czy można podać liczbę wszystkich figur, a  więc form, ja-
kie może przybrać uzewnętrzniona w  języku myśl? Pytanie to po-
zostawia gdański uczony otwarte204, stwierdzając enigmatycznie, że 
jest ich tyle, ile sposobów wyrażania wynajdywanych przez ludz-
ki umysł, wolę i  uczucia w  poszukiwaniu odpowiedniej dla siebie 
reprezentacji semiotycznej. Jeśli dorzucić do tego wyliczenia nie-
skończoną potencjalnie ilość rzeczy, to może się wydawać, że sta-
tus nauki o figuratywności stoi pod znakiem zapytania. Retoryczna 
elokucja jest jednak sztuką, a ta rządzi się własnymi prawami i dla-
tego dysponując stosownymi narzędziami opisu i klasyfikacji, redu-
kuje ilość wymykających się wszelkiej liczbie form językowych do 
skończonej, a ponadto ograniczonej wielkości. I jeśli obrazy rzeczy 
nie są nimi samymi, to o ileż bardziej oddalają się od nich podwój-
nie zapośredniczone figury, ujmowane jako obrazy obrazów (ima-

203 „Praemittunt quidem rhetores figuras dictionis, sed ordo naturae postulat, ut 
prius agatur de figura sensus, quia res, sive sensus rerum natura prior et dignior 
est signis sive verbis et melius intelliguntur figurae pertinentes ad contextum 
verborum, ubi prius explicatae fuerint figurae pertinentes ad sensum, sive si-
gnificationem ipsam rei” (SR, s. 197). 

204 „Quot sunt modi, quibus mens, voluntas et affectus hominis exprimitur, tot 
etiam possent constituti figurae, unde res in infinitum iret, sed oportet instru-
menta artis ad certum numerum redigere atque adeo id tantum figuram senten-
tiae vocare, quod animum et affectum hominis singulari aliquo ornatu conde-
corat” (SR, s. 197). 
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ginum imagines), gdyż odbijające słowa (językowe obrazy rzeczy)205. 
Przedmiotem nauki o środkach wysłowienia pozostają wobec tego fi-
gury mające związek z ludzkimi uczuciami, równie złożonymi i skom-
plikowanymi, co nieskończenie liczne rzeczy206. Główne miejsce zaj-
muje w tych rozważaniach język figuratywny przechowujący w sobie 
wszelkie odkształcenia słów, jakie można pomyśleć, a następnie urze-
czywistnić, podążając za regułami retorycznej elokucji. Spróbujemy 
uchwycić jego działanie, analizując za pomocą kategorii i podziałów 
Keckermanna wybrane pojęciowo-językowe manifestacje figuratyw-
ności – mowę ironiczną, formuły i  sentencje, a  także parezję, figu-
rę wyrzeczenia się retoryki w imię szczerości i otwartości mówienia.  

Figury ironii 

Ironia, jak każda figura słów czy myśli, niejedno ma imię i ukrywa 
się pod wieloma odmiennymi i nierzadko zupełnie niepodobnymi 
do siebie postaciami207. Swobodnie wykracza poza ramy językowe, 

205 „Quia imagines rerum non sunt res, praesertim autem tales imagines, quae sunt 
imaginum imagines, ideo sit, ut facile in infinitum possint excurrere, nisi prae- 
ceptorum carceribus et cancellis coerceantur, id quod vere dici potest de figu-
ris rhetoricis, quae cum pendeant ab humanis affectibus, idcirco earum tanta 
est varietas, quanta est ipsorum affectuum varietas, sic, ut quilibet homo pos-
sit novas figuras in dicendo excogitare, imo saepe etiam non cogitantibus nova 
veluti genera figurarum inter loquendum occurrunt. Hinc nimirum etiam est, 
quod nulli rhetorum cum altero in enumerandis figuris consentiant et alii qui-
dem pauciores habeant, alii vero plures et ipso numero molestas ac graves. Et 
sane ipse Cicero propemodum in hoc artificio plene tradendo desperasse vide-
tur. […] Sed figura dianoeas, sive sensus, quotuplex sit, id a nullo, quem vide-
rim, certa methodo est traditum. Nam Ramus sive Talaeus, cui in hac parte plu-
rimum merito tribuitur, figuras sententiae, sive sensus, plena methodo non est 
persequutus. Nos autem quid in distinctionibus figurarum ad sensum pertinen-
tium praestiterimus, paulo post praecepta ostendent” (SR, s. 197–198). 

206 „Figura sensus, sive sententiae plus dignitatis addit orationi, quam figura dic-
tionis, sive verborum. […] In oratione vero perfecta utrarumque figurarum 
requiritur aequabilis proportio, qualis tribuitur Ciceronianae orationi. Figura 
sensus, sive sententiae, est vel prima, vel orta. Prima iterum vel ad inventionem 
refertur, vel ad dispositionem. Figura, spectans inventionem, refertur vel ad ex-
plicationem, vel ad probationem, vel denique ad amplificationem” (SR, s. 198). 

207 Por. M. Głowiński, Ironia jak akt komunikacyjny, w: Ironia, s. 6–13. 
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przewidziane dla retorycznego tropu, obejmując znacznie rozleglej-
sze fragmenty tekstu. Lecz także i w tym ekspansywnym ruchu po-
szerzania zasięgu swego oddziaływania – jak i  potencjalnego pola 
rażenia w  przypadku zasadniczego dla niej dyskursu krytycznego 
(parodia, pastisz, satyra, persyflaż) – przez cały czas zachowuje lek-
sykalną polimorficzność, a jednocześnie zdolność do nasycania sobą 
wypowiedzi w  różnym stopniu, nieustannie oscylując między wy-
razistością czy nawet dosadnością sformułowania a  wyrafinowaną 
subtelnością w doborze słów, uruchamiającą ciąg dyskretnych alu-
zji i znaczących niedopowiedzeń. Linda Hutcheon208 zwraca słusznie 
uwagę, że ironia ma tendencję do wykraczania poza ramy języko-
we i semantyczne wyznaczone dla antyfrazy. Dzięki temu trop iro-
niczny wywodzący się od greckiego słowa eironeia, które oznacza za-
równo zapytywanie, jak i udawanie (figurą tak pojętej ironii, łączącej 
oba te znaczenia, jest oczywiście Sokrates, niekwestionowany mistrz 
i nauczyciel wszystkich późniejszych ironistów), wiąże strukturę an-
tyfrastyczną (rozdział między literą a  figurą) z  określoną strategią 
wartościowania (zazwyczaj pejoratywnego). Przekładają się one na 
relacje, jakie następnie zachodzą między autorem kodującym a czy-
telnikiem dekodującym tekst, choć ironia, jak dowodzą tego jej licz-
ne literackie kontekstualizacje, rzadko kiedy ogranicza się do pro-
stej antyfrazy209. 

208 L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym, przeł.  
K. Górska, w: ibidem, s. 169: „Obie te funkcje – inwersji semantycznej oraz 
pragmatyki wartościującej – są zawarte implicite w  greckim słowie eironeia, 
oznaczającym zarówno ukrywanie, jak i zapytywanie, a więc rozdział znacze-
niowy, ale także i osąd. Ironia jest jednocześnie strukturą antyfrastyczną i stra-
tegią wartościowania, która implikuje pewien stosunek autora-kodującego do 
samego tekstu, jest ona także postawą umożliwiającą i wymagającą od czytel-
nika-dekodującego, by ten zinterpretował i ocenił czytany właśnie tekst. Moż-
liwe, że ironia będzie właśnie jedną z  tych »przechadzek perypatetycznych«”. 

209 Odwołując się do uwikłania ironii w szeroko rozumiany kontekst pragmatycz-
ny wypowiedzi, Hutcheon proponuje w myśleniu o tropie ironicznym wyjście 
poza proste, upowszechnione w teorii retorycznej, sprowadzanie go do antyfra-
zy (przykładowo chwalić ganiąc czy ganić chwaląc). Wskazuje na trzy podsta-
wowe wyznaczniki semantyczne ironii, które pozwalają potraktować ją nie tyle 
jako fakt tekstowy (wpisany w tekst i poprawnie zinterpretowany przez czytel-
nika trop), ile coś, co się wydarza (zdarzenie w obrębie tekstowego świata). Tak 
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Jak przekonuje przywoływany już wcześniej Jankélévitch, dzięki 
intuicyjnemu wyczuciu rozmaitych odcieni ironii możemy proble-
matyzować (również na gruncie sztuki wymowy) wartość ironiczną: 

Jeśli jednak ironia nie daje się zdefiniować, to tylko pod warunkiem, że 
jest wysłowiona. Nie można analizować struktury ironii, ale niewątp-
liwie można opisać jej wygląd. Można, aby wyrazić wszystko jednym 
wyrażeniem, filozofować nad wartością ironiczną. Jeśli istnieje cokol-
wiek pouczającego, to jest tym wyraźny kontrast między naszym zakło-
potaniem a pewnością przelotnego spojrzenia, które dzięki powszech-
nej intuicji pozwala zorientować się wśród niezliczonych odcieni ironii: 
humoru, satyry, persyflażu…210.

Do jej dyspozycji teoretycy retoryki oddają cały zasób różnych środ-
ków językowych, które poza kontekstem ironicznym nie mają na 
ogół nic wspólnego z  tropem krystalizującym się – jak już wcześ-
niej powiedzieliśmy – wokół pojęcia różnicy. Mowa ironiczna (ora-
tio ironica), o czym przypomina Keckermann, wykracza poza prostą 
i zwięzłą frazę, zarezerwowaną dla tej wielokształtnej figury: 

Quorum verborum occasione moneo rhetores simul omnes, quos vidi 
in huius tropi doctrina errare, dum nempe integras orationes dissi-
mulatorias, illusorias et sarcasmos huc referunt ad tropum ironiae et 
faciunt eius species apophasin et paralepsin, cum tamen tantum hic 
tractetur de simplici et unica voce, non vero de integra sententia, ad 
quam pertinent sarcasmus, apophasis et paralepsis, ut infra audiemus 
(SR, s. 166). 

Na podstawie tych słów [Filipa Melanchtona o ironii – W. R.] napomi-
nam zarazem wszystkich retorów, którzy – jak zauważyłem – błądzą 

pojęta ironia jest relacyjna (pojawia się między znaczeniami, ale także użytkow-
nikami języka), inkluzywna (nie daje się zredukować do sprzeczności logicznej 
i wyczerpująco opisać za pomocą pojęcia substytucji) i dyferencjalna (to wie-
lopoziomowa gra różnic, odróżniająca ironię od pokrewnych jej semantycznie 
tropów, zwłaszcza metafory i alegorii). Por. L. Hutcheon, Irony’s Edge. The The-
ory and Politics of Irony, London–New York 1994, szczególnie rozdz. 3 Modeling 
Meaning. The Semantics of Irony. I. Images en Route to a Definition, s. 57–66. 

210 V. Jankélévitch, op. cit., s. 42. 
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w tej nauce o tropach, gdy odnoszą mianowicie całe wypowiedzi oparte 
na udawaniu, szyderstwie i sarkazmie do tropu ironii i czynią jego od-
mianami apofazję i paralipsę, a tymczasem powinno się tu mówić tylko 
o jednym prostym słowie, nie zaś o całej wypowiedzi, do której należy 
sarkazm, apofazja i paralipsa, jak pokażemy poniżej. 

Dzięki ironii mówca dobrowolnie i zgodnie z  przyjętą przez siebie 
uprzednio strategią mówienia określa i kształtuje swą relację zarów-
no z  odbiorcą, jak i  tworzonym właśnie tekstem, co znajduje swe 
odbicie w różnych wypowiedziach odautorskich o zabarwieniu au-
toironicznym. Ironia, zamknięta w  krótkiej frazie czy organizująca 
znaczenia na dużo większym obszarze tekstu, pozostaje figurą kry-
tycznego i wielowymiarowego – gdyż ujawniającego się w stosunku 
mówiącego do rzeczywistości, odbiorcy, tekstu, a także samego sie-
bie – dystansu. Na czym jednak polega ów błąd, jak utrzymuje gdań-
ski humanista, tych nauczycieli retoryki, którzy odnoszą pojęcie iro-
nii do wypowiedzi zbudowanych na podejrzanej etycznie symulacji 
czy kąśliwym niekiedy szyderstwie? Zgodnie z przyjętą przez Kecker-
manna koncepcją tropu jako formy językowej ograniczonej do kilku 
słów, powiązanych ze sobą siecią ustanowionych na nowo zależno-
ści semantycznych, ma on charakter lokalny i – by tak rzec – punk-
towy, gdy odnieść go do mowy jako całości zorganizowanych i odpo-
wiednio uporządkowanych znaczeń. Inaczej przedstawia się sytuacja, 
w której dany trop zaczyna wykraczać poza granice krótkiej frazy ję-
zykowej, wyznaczone dla niego przez reguły elokucji. Wówczas figura 
przekształca się w język figuratywny, a stylistyczny li tylko ornament 
w ogólny sposób tworzenia dyskursu. A przekładając tę ogólną pra-
widłowość na konkretny przypadek, możemy powiedzieć, że ironia 
przestaje być prostą antyfrazą opartą na semantycznej inwersji, wple-
cioną w tkankę tekstu z myślą o jego upiększeniu, a staje się tropolo-
gicznym zwornikiem wpisanych weń różnorodnych znaczeń. 

Wprowadzone przez Keckermanna pojecie mowy ironicznej po-
zwala na teoretyczną problematyzację już nie tropu ironicznego211, 

211 „De ironia quoque manifestum est, quod de hyperbole modo monebam, nem-
pe ironiam non posse debere solummodo referri ad simplices voces, siquidem 
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lecz samego ironizowania, a  więc sposobu mówienia podszytego 
żartem, kpiną czy nawet szyderstwem: 

Ironica oratio est, qua veluti ludimus aliquid dicendo. […] Canones ge-
nerales de oratione ironica sunt duo: 1. oratio ironica partim ex pro-
nuntiatione, partim ex applicatione dictorum ad rem, de qua dicitur, 
pendet; 2. etsi, absolute dicendo, simulatio et dissimulatio vitiosa est, 
nempe si simulationem et dissimulationem sumas pro speciebus men-
dacii, ut Aristoteles sumit, tamen ironia non est mendacium propterea, 
quod sensus eius, qui ironiam profert, a re ipsa discrepet. Porro ironia 
est vel mitior, vel acerbior. Ironia mitior est vel apophasis, vel paralip-
sis, vel asteismus, vel charientismus, vel antiphrasis, vel denique mime-
sis (SR, s. 176–177). 

Mowa ironiczna to taka, w której mówiąc o czymś, jak gdyby szydzi-
my [z  tego]. […] Ogólne zasady dotyczące mowy ironicznej są dwie: 
1. mowa ironiczna zależy od sposobu wypowiedzenia albo od dobo-
ru słów do rzeczy, o której się mówi, 2. chociaż, mówiąc kategorycz-
nie, udawanie i zwodzenie jest nieuczciwe, i choć udawanie i zwodze-
nie uznasz niewątpliwie za rodzaje kłamstwa, jak twierdził Arystoteles 
[Eth. Nic. 1127a], to jednak ironia nie jest kłamstwem z tej przyczyny, że 
myślenie człowieka, który wyraża się ironicznie, nie zgadza się z samą 
rzeczą. A zatem ironia jest albo łagodniejsza albo ostrzejsza. Ironia ła-
godniejsza obejmuje: apofazję, paralipsę, asteizm, charientyzm, anty-
frazę, a także mimesis.

Aktywność dyskursywna mowy ironicznej, czyniąca z  niej w  per-
spektywie dalszych rozważań Keckermanna rzecz pełną wątpliwo-
ści etycznych, kryje się w użytym w próbie jej definicyjnego dookreś- 
lenia wyrażeniu „jak gdyby kpić sobie z kogoś lub czegoś”. Pierwsze 
z pojawiających się tutaj słów wskazuje na istotną i niezbywalną ce-
chę wszelkiej figuratywności, opierającej się – jak to już wcześniej 
ustaliliśmy na podstawie uwag gdańskiego humanisty – na wprowa-
dzeniu, a następnie podtrzymywaniu ciągłego napięcia na linii lite-
ry i figury, odsyłających nas do dwóch, niekiedy sprzecznych ze sobą 

multae sunt orationes ironicae, ubi ironia in una voce ostendi non potest […]” 
(SR, s. 176–177). 
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albo niedających się w żaden sposób uzgodnić, poziomów znaczeń. 
Figuratywność to nadzwyczajny tryb oznaczania rządzący się regułą 
„jak gdyby”, a więc mówienia o czymś w sposób zawoalowany, nie-
dosłowny, pod postacią tropu czy osłoną figury retorycznej. Albo 
inaczej: mówienia jak gdyby między słowami. 

Drugie z użytych przez Keckermanna określeń rozkłada przed 
nami szeroki wachlarz różnorodnych znaczeń, które krzyżują się 
ze sobą na polu gry, zabawy, żartu i  symulacji. Chociaż wszystkie 
z wymienionych tu pojęć pozwalają na stworzenie wyczerpującego 
opisu ironizowania jako obmyślonej wcześniej strategii retorycznej 
(przykładowo, gdy chcemy w niej widzieć grę prowadzoną na wie-
lu poziomach tekstu z odbiorcą), to ocierają się jednak niebezpiecz-
nie o  moralną ambiwalencję. Bliskie sąsiedztwo mowy ironicznej 
z  oszustwem czy kłamstwem budzi zatem zrozumiałe wątpliwości 
Keckermanna, należącego do licznego grona tych wszystkich teore-
tyków wymowy, którzy dążyli do jednoznacznego – na ile to oczy-
wiście możliwe – usytuowania retoryki po stronie prawdy, praw-
dopodobieństwa (gdy prawda okazywała się pochodną umiejętnej 
i skutecznej perswazji), naturalności, szczerości i rezygnacji z two-
rzenia dzięki ozdobnemu słowu pięknego pozoru. Stąd obrona iro-
nii przed zbyt pochopnym, choć poniekąd usprawiedliwionym i wy-
nikającym z toku rozumowania autora, posądzeniem o jej naturalny 
związek z  oszustwem. Rozpatrywana jako figura wysłowienia czy 
mowa ironiczna zachowuje ona – podobnie jak każda forma języko-
wa – etyczną neutralność. Mimo że działanie ironii opiera się na za-
prowadzeniu różnicy między słowem a oznaczaną przez nie rzeczą, 
to dopiero każdorazowe konkretne użycie tego tropu weryfikuje in-
tencje mówiącego. Element „złej woli” odpowiadający za rozmyśl-
ne oszustwo czy kłamstwo pochodzi wyłącznie od posługującego się 
nią człowieka. Jest zatem czymś zewnętrznym wobec ironii, zwłasz-
cza tej ujmowanej czysto teoretycznie oraz umieszczonej pośród 
abstrakcyjnych pojęć retoryki i dlatego przybierającej postać wypre-
parowanego – a dzięki temu pustego – schematu wysłowienia, któ-
ry na krótką chwilę uwolniono od językowego wypełnienia. Ta sama 
podejrzana o udawanie, zwodzenie i sprowadzanie odbiorcy na ma-
nowce ironia zachowuje przez cały czas swój potencjał krytyczny. 
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W  każdej chwili może zatem zostać wykorzystana do zdemasko-
wania czyjejś fałszywej świadomości i braku dobrej woli chociażby 
w posługiwaniu się takimi środkami wysłowienia, jak ironia. 

W Systemie etyki (Hanau 1607) Gdańszczanin rozpatruje mowę 
ironiczną w  kontekście cnoty prawdomówności, korespondującej 
z Arystotelesowską koncepcją prawdy jako zgodności (convenientia) 
myśli, woli i uczucia ze słowem, gestem i działaniem: 

Est autem veritas, seu veracitas virtus, qua studemus, ut oratio, gestus et 
omnis vitae nostrae actio conveniat cum mentis nostrae sententia cum 
voluntate et affectu nostro atque adeo per quam ita agimus et loquimur, 
ut sentimus et affecti sumus nihil addendo, nihil detrahendo, aut noxie 
dissimulando. Vocatur etiam sinceritas, integritas, candor […]; vocari 
autem Graece potest ἀλήθεια, quae vox est ab ἀ privatum et λαθεῖν, la-
tere, quod dicit non latentia. Monemus autem breviter veritatis vocabu-
lum in philosophia dupliciter usurpari, nempe theoretice et practice, id 
est ita, ut interdum vocabulum veritatis sumatur pro actione entis, qua 
ens est, sive pro convenientia rei cuiusvis cum conceptibus mentis di-
vinae et secum ipsa simulque adeo pro convenientia nostrarum cogita-
tionum et propositionum cum rebus, de quibus cogitamus et de quibus 
aliquid affirmamus aut negamus et sic veritatis doctrina ad metaphysi-
cam pertinet et est quidam finis artis logicae. Practice autem accipitur 
veritas pro habitu virtutis per quem ita voluntatem nostram et ex vo-
luntate promanantes sermones, gestus et actiones omnes ita modera-
mur, ut sermo, gestus et actio habeat in se imaginem et similitudinem 
cogitationum, volitionum et affectuum nostrorum (SE, s. 287–288).

Prawda albo prawdomówność jest cnotą, przez którą staramy się, aby 
mowa, gest i wszelkie działanie w naszym życiu zgadzało się z myślą 
naszego umysłu, z wolą i naszym uczuciem, a zatem dzięki której po-
stępujemy i  mówimy tak, jak myślimy i  czujemy, niczego nie doda-
jąc, niczego nie ujmując, ani szkodliwie ukrywając. Nazywa się ją rów-
nież szczerością, uczciwością, rzetelnością […]; można nazywać ją po 
grecku ἀλήθεια, a słowo to pochodzi od ἀ – „brak” i λαθεῖν – „ukry-
wać się”, to znaczy „rzeczy nieukrywające się”. Przypominamy zatem 
pokrótce, że słowo „prawda” jest używane w filozofii w dwojaki spo-
sób, a mianowicie teoretycznie i praktycznie; to znaczy w ten sposób, 
że słowa „prawda” używa się niekiedy w odniesieniu do działania bytu 
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jako bytu, czyli zgodności jakiejś rzeczy z pojęciami boskiego umysłu 
i z sobą samą, a zatem także w odniesieniu do zgodności naszych myśli 
i sądów z rzeczami, o których myślimy i o których coś twierdzimy albo 
czegoś [im] odmawiamy, a taka nauka o prawdzie należy do metafizy-
ki i jest pewnym celem sztuki logiki. Praktycznie zaś rozumie się praw-
dę jako praktykowanie takiej cnoty, dzięki której tak kierujemy naszą 
wolą i słowami, gestami i działaniami wynikającymi z woli, aby język, 
gest i postępowanie zawierały w sobie obraz i podobieństwo naszych 
myśli, pragnień i uczuć.

Kreśląc definicję prawdy na użytek rozważań nad dzielnościami 
etycznymi człowieka, przypominając greckie pojęcie aletheia, od-
syłające do nieskrytości (odsłonięcia tego, co zakryte, zapomniane) 
jako wstępnego warunku prawdziwości, i wskazując na teoretyczną 
oraz praktyczną aplikację prawdy w filozofii (idea regulatywna me-
tafizyki, logiki i etyki), Keckermann wyraźnie odgranicza ją od sy-
mulacji, kłamstwa i zuchwałości. Przedmiotem cnoty prawdomów-
ności jest rzecz, o której się coś orzeka, ale także język, twarz, gest 
i  ludzkie zachowanie, interpretowane przez Keckermanna semio-
tycznie, to znaczy traktowane jako znaki212. Wykorzystująca rozma-
ite sposoby zwodzenia i udawania ironia okazuje się w odniesieniu 
do cnoty prawdomówności nie tyle błędem językowym wynikają-
cym z pogwałcenia reguł gramatyki, co poważnym przewinieniem 
moralnym, naruszającym powszechnie przyjęte zasady tworzenia 
dyskursu. Milcząco zakłada się bowiem, że u jego podstaw leży prag- 
nienie wzbudzenia zaufania i życzliwości osób, do których się prze-
mawia. Wprowadzając symulację w wymienionych przez gdańskie-
go wykładowcę znakach, mowa ironiczna zostaje zakwalifikowana 
jako rodzaj kłamstwa213, podstępu i  wykroczenia, którego ironista 

212 „Obiectum ergo veracitatis est cum res ipsa, de qua aliquid significandum est, 
tum sermo, vultus, gestus et omnis vitae actio tamquam signa, per quae aliquid 
significamus. […] Veracitatis officium est, ut 1. significetur simpliciter quod res 
sit, vel non sit, 2. ut significetur etiam gradus rei legitimus, quod res tanta sit 
vel non sit atque adeo significemus maius, quam est, aut minus, quam est” (SE,  
s. 288–289). 

213 „Ironia est mendacium, quo ea, quae nobis aut aliis revera insunt, vel negamus 
plane inesse, vel etiam extenuamus nimis. Ironia et irones sunt duplices. Qui-
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dopuszcza się na znaczeniu, zdradzając prawdę litery na rzecz kłam-
stwa figury.

Zdyskredytowanej ironii przychodzi jednak z pomocą Kecker-
mann, wykorzystując w częściowej rehabilitacji tego pełnego wątp- 
liwości tropu sprawdzone narzędzie logiczne w  postaci podziału  
dychotomicznego. Dzięki rozróżnieniu, jakie przeprowadza, wyod-
rębniając dwa rodzaje ironii i ironistów, przywraca jej należyte miej-
sce w świecie dyskursu. Granicę między nimi wyznacza intencja mó-
wiącego, kryjąca się za symulacją. Stąd powiedzenie nieprawdy, które 
bierze się z  niewiedzy mówiącego, nie jest równoznaczne z  kłam-
stwem, zakładającym rozmyślne zafałszowanie faktycznego stanu 
rzeczy214. Ponadto arogancja i bezczelność o wiele bardziej kłóci się 
w przekonaniu Gdańszczanina z cnotą prawdomówności niż ironia, 
gdyż narusza również poczucie sprawiedliwości, domagające się przy-
znania każdemu tego, co mu się należy. Jeśli kłamstwo (mendacium), 
łączone etymologicznie z  „postępowaniem wbrew własnemu umy-
słowi” (contra mentem), oznacza świadome zwodzenie i wprowadza-
nie w błąd, to ironia spełnia wszelkie kryteria fałszerstwa w majestacie 
sztuki retoryki z taką jednak zasadniczą różnicą, że ironista w prze-
ciwieństwie do kłamcy oczekuje od swego słuchacza przyłapania go 
na językowym oszustwie. Etyka i pragmatyka ironii (fortunność fi-
gury retorycznej jako aktu językowego) wymaga ujawnienia symula-
cji przez mówiącego (nawet jeśli jest to tylko element jego ironicznej 

dam enim dissimulant, aut etiam extenuant ea, quae alii nesciunt, utrum ipsis 
insint, aut quo gradu insint, idque faciunt, ut ne videantur arrogantes aut se ali-
is praeferre; quidam vero extenuant et dissimulant sua, quae ipsis compertum 
est inesse, ut propter hanc dissimulationem laudetur tamquam modesti et hu-
miles et hi posteriores sunt pessimi […]. Canon de comparatione inter arrogan-
tiam et ironiam est hic. Arrogantia magis pugnat cum veracitate quam ironia 
atque adeo est deterior, tum quia magis repugnat iustitiae, dum enim nimium 
tibi tribuis plurimum aliis detrahis, tum etiam quia magis adversatur arrogantia 
conversationi iucundae, quamvis sane in conversatione etiam molestissime fe-
ramus irones et dissimulatores” (SE, s. 298–299). 

214 „Etsi omnes falsum quatenus falsum depravat intellectum hominis, sicut verum 
perficit, tamen aliud est falsum dicere, aliud mentiri, neque statim is omnis, qui 
falsa dicit mentitur, quia falsitas rem ipsam respicit, mentiri autem respicit pro-
positum voluntatis virtuti morali contrarium” (SE, s. 294). Por. U. Eco, Między 
kłamstwem a ironią, przeł. M. Woźniak, Kraków 2004. 
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autoprezentacji) i dzięki temu korespondują one we właściwy sobie 
sposób z pojęciem prawdy jako nieskrytości. 

Znaczenie tropu ironicznego, powiada Keckermann, zasadza się 
na niezgodności między znaczącym a znaczonym. Ta leżąca u pod-
staw analizowanej figury retorycznej różnica czy nieodpowiedniość 
między dwoma planami wyrażania nosi wszelkie znamiona seman-
tycznej mistyfikacji. Słowo okazuje się tylko pozornie odsyłać do po-
wiązanej z nimi rzeczy, a odklejony od sfery przedmiotowej język 
zwraca się w stronę samego siebie, komentując własne ograniczenia 
w nazywaniu i przedstawianiu świata, gubiąc się przy tym niejedno-
krotnie w gąszczu znaków odsyłających do samych siebie. Jeśli za-
tem tak pojęta ironia pozostaje znaczeniowym nadużyciem i udawa-
niem, uzyskującym zgodę na zaistnienie w przestrzeni dyskursu na 
mocy licencji sztuki wymowy, to paradoksalnie cieszy się ona wy-
jątkowym statusem retorycznego oszustwa pod warunkiem, że nie 
narusza reguł elokucji. Uprawomocnione na gruncie nauki o figu-
rach słów i myśli traci ono wyraźny charakter wykroczenia moral-
nego i choć nie uwalnia się raz na zawsze od wszelkich wątpliwości 
etycznych, to znajduje przyzwolenie ze strony uczestników dyskur-
su, od których dobrej woli będzie odtąd zależało, czy konstytutywna 
dla ironii symulacja zatrzyma się wyłącznie na poziomie języka (po-
różnienie litery z figurą), czy stanie się rozmyślnie jedynym sposo-
bem przewrotnego myślenia i mówienia.

Ironia, a pod tym pojęciem ukrywa się tutaj również mowa iro-
niczna, służy realizowanej na wiele rozmaitych wariantów reto-
rycznych krytyce bądź zdyskredytowaniu poglądów uznanych za 
nieprawdziwe albo z jakichś powodów wątpliwe. Na podstawie stop-
nia „złośliwości” ironii Keckermann dzieli ją na dwie grupy215. Do 
pierwszej z nich, do której należą jej łagodne postaci, zalicza między 
innymi apofazję: 

Apophasis est, cum negamus id, quod maxime affirmamus. Ut, cum 
dicimus non dicam, cum tamen maxime dicamus […]. Huc pertinent 

215 Por. B. Nadolski, op. cit., s. 112. Nazwa pierwszej z figur ironii, a więc apofazji 
(apophasis), została w wyliczeniu Nadolskiego zamieniona na apophoresis. 
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interrogativa illa, ut quid memorem? pro memorabo, quid, efferamne? 
pro efferam, repetamne? pro repetam. Interrogatio enim saepe negatio-
nis vim obtinet. In summa, apophasis est cum negamus minime id nos 
agere aut dicere, cum tamen maxime id agimus ac dicimus (SR, s. 177).

Apofazja pojawia się wtedy, gdy negujemy to, co najbardziej afirmuje-
my. Jak wtedy, gdy mówimy „nie powiem”, a tymczasem jak najbardziej 
powiemy […]. Należą do tego rodzaju takie pytania, jak „po cóż mam 
wspominać?” w sensie „wspomnę”, „czyż mam tu powiedzieć?” zamiast 
„powiem” lub „czyż mam powtarzać?” zamiast „powtórzę”. Pytanie ma 
bowiem często moc negacji. Ostatecznie apofazja pojawia się wtedy, 
gdy zaprzeczamy, [mówiąc, że] bynajmniej czegoś nie robimy lub nie 
mówimy, a tymczasem jak najbardziej to robimy i o tym mówimy.

Deklaruję porzucenie danego tematu, a nie robię nic innego, jak tyl-
ko nieustannie o  nim mówię. Zapowiadam milczenie, a  nie mogę 
obyć się bez słowa i mówienia. Apofazja to figura retorycznej nega-
cji, której podstawowym celem jest jednak paradoksalnie afirmacja 
zaprzeczonej rzeczy. Rozgrywa się ona niejako na drugim planie wy-
powiedzi, na który odesłano to, czemu się nie tylko wprost zaprze-
cza, ale co wytrąca się także ze stanu względnej oczywistości przez 
z pozoru proste i niezobowiązujące pytanie. Wprowadzam negację, 
aby jeszcze wyraźniej podkreślić i wyeksponować to, co zanegowa-
ne i wyparte z głównego toku dyskursu, a co tak czy inaczej powra-
ca okrężną drogą na swe właściwe miejsce. Im bardziej odcinam się 
od mówienia o czymś, im bardziej przeczę sobie samemu z każdym 
kolejnym wypowiadanym słowem, tym bardziej nakręcam retorycz-
ną spiralę dyskursu apofatycznego i tym bardziej nie potrafię uwol-
nić się od pokusy mnożenia negacji w służbie afirmacji. A tymcza-
sem nie mówmy już więcej o apofazji. 

W zbliżony do niej sposób działa paralipsa, w której zaprzecze-
nie przyjmuje postać celowego pominięcia rzeczy istotnej z punktu 
widzenia mowy jako całości:

Paralipsis est, cum aliquid affirmamus, cuius tamen contrarium agi-
mus. Apophasis dicitur a verbo ἀπόφημι, quod est nego, quod dicit ne-
gatio, sicut vertit Quintilianus, qui recte apophasin refert ad figuras 
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sententiarum. Paralipsis autem dicitur a  verbo παραλείπω, quod est 
praetermitto, vel praetereo quasi dicit praetermissio, vel praeteritio. 
Cum simulamus nos aliquid omittere, quod tamen maxime significa-
mus. Ut cum dicimus dicam pro non dicam, praetereo pro non praete-
reo, mitto pro non mitto, taceo, pro non taceo. Nonnulli rhetores pu-
tant, apophasin et paralipsin non nisi modo differre, sensu autem esse 
eandem (SR, s. 177–178).

Paralipsa pojawia się wtedy, gdy coś twierdzimy, choć czynimy coś 
przeciwnego. Apofazja pochodzi od słowa ἀπόφημι, to znaczy „negu-
ję”, i nazywa się ją negacją tak, jak przełożył ją Kwintylian, który odno-
si poprawnie apofazję do figur myśli. Paralipsa pochodzi zaś od słowa 
παραλείπω, to znaczy „pomijam” albo „omijam”, i  nazywa się ją po-
minięciem albo ominięciem. Wtedy, gdy udajemy, że coś pomijamy, 
a tymczasem najbardziej to podkreślamy. Jak wtedy, gdy mówimy, „po-
wiem” zamiast „nie powiem”, „pomijam” zamiast „nie pomijam”, „zo-
stawiam” zamiast „nie zostawiam”, „milczę” zamiast „nie milczę”. Wielu 
retorów sądzi, że apofazja i paralipsa różnią się jedynie sposobem, zaś 
pod względem znaczenia są takie same. 

Paralipsa stanowi dopełnienie apofazji. W  warstwie semantycznej 
różnica między nimi jest śladowa i dotyczy, mówiąc słowami Kec-
kermanna, sposobu działania. Rzecz pominięta, tak jak we wcześ-
niejszym przypadku zanegowana, zwraca uwagę odbiorcy swoją 
nieobecnością, mniej lub bardziej wyraźnie zapowiadaną w tekście. 
Pominięcie można potraktować jako pozytywny wariant negacji, 
gdyż realizuje się przy wykorzystaniu środków językowych obywa-
jących się bez ujawnionego w słowie zaprzeczenia. Obie postaci ła-
godnej ironii, a więc zarówno apofazja, jak i paralipsa, są figurami 
negatywności odwołującej się do stwierdzenia braku czy nieobecno-
ści czegoś, z tym, że orzeczenie to raz przyjmuje formę negacji, a raz 
zdania twierdzącego – różne zatem sposoby językowej manifestacji, 
lecz to samo znaczenie. 

Wśród figur ironii o niewielkim stopniu złośliwości gdański hu-
manista wymienia również asteizm, będący często odmianą subtel-
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nego dowcipu (illusio urbana)216, zdradzającego pomysłowość i ora-
torską zręczność mówiącego, jak na przykład w  mowie Cycerona 
w  sprawie Kwinkcjusza: „Cóż na to Newiusz? śmieje się z  nasze-
go szaleństwa, że oczekujemy w jego życiu powagi dla najwyższych 
urzędów i  poszukujemy obyczajów dobrych mężów” (Pro Quin. 
17.55). Występuje on także w słowach Wergiliusza, wymierzonych 
przeciwko dwóm krytykom jego poezji: „Kto nie nienawidzi Bawiu-
sza, niech kocha twoje pieśni, Mewiuszu, i niech zaprzęga lisy oraz 
doi kozły” (Ecl. III.90–91). 

Jeszcze inną strategię poróżniania ze sobą słów i  znaczeń wy-
korzystuje tak zwane „uprzejme szyderstwo”, znane pod nazwą cha-
rientyzmu: 

Charientismus est, quando ea, quae reipsa duriora sunt, gratiosis ver-
bis molliuntur. Nam χαριεντισμός proprie significat mitigationem irato 
animo factam, ut quando adversarium tumultuantem bonis verbis per 
ironiam mollire studemus (SR, s. 178). 

Charientyzm pojawia się wtedy, gdy rzeczy, które są w istocie przykre, 
łagodzimy za pomocą miłych słów. Albowiem właściwie χαριεντισμός 
nazywa się uspokojeniem wzburzonego umysłu, jak wtedy, gdy stara-
my się obłaskawić za pomocą dobrych słów przeciwnika siejącego za-
męt dzięki ironii.

Dzięki tej stosowanej szczególnie chętnie przez starożytnych – cho-
ciaż nie tylko – cyników figurze gorycz nieprzyjemnej, a nawet bo-
lesnej dla kogoś, prawdy łagodzi się odpowiednio dobranymi sło-
wami. Działanie ironii obejmujące w sobie kontrolowaną symulację 
wraz z  umiejętnie rozgrywanym niedopowiedzeniem, zatrzymują-
cym język w połowie drogi między słowem a oznaczaną rzeczą, opie-
ra się w tym przypadku na językowym „rozmiękczaniu” przedmiotu 

216 „Asteismus est quasi illusio urbana. Ut Virgilius: »Qui Bavium non odit, amet 
tua carmina, Mevi / Atque idem iungat vulpes et mulgeat hircos« [Ecl. III.90– 
–91]. Cicero pro Quintio: »Quid ad hoc Naevius? Ridet« [Pro Quin. 17.55]. Phi-
lippus cum vellet Persas in suam potestatem redigere et in hoc exercitum misis-
set, scripsit milites a se missos, quod comperisset seditione vexari Persas, bona-
rum autem virorum esse, in tali tempore aliis subvenire” (SR, s. 178).
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wypowiedzi, rozmazywaniu wyrazistości jego konturów czy przesła-
nianiu go przyjemną i stonowaną frazeologią. Nieco inaczej wyglą-
da charakterystyka antyfrazy217, o której była już mowa w kontekście 
tropu ironicznego. Potraktowana jako zasada mówienia polega na 
wytworzeniu znaczącego rozdźwięku między tym, o czym mówimy, 
a tym, co chcemy powiedzieć. Sens wypowiedzi zbudowanej w ten 
sposób okazuje się niekiedy całkowicie przeciwny do jej znaczenia 
dosłownego. Przykładem tak rozumianej ironii są słowa Chrystusa 
skierowane do Judasza: „Co chcesz czynić, czyń prędzej!” (J 13,27). 
Wyliczenie łagodnych form ironii zamyka figura zwana mimesis218, 
odnosząca się do takiego rodzaju imitacji, któremu przyświeca myśl, 
aby wyśmiać czy ośmieszyć adwersarza przez naśladowanie właści-
wego mu sposobu mówienia czy zachowania się (słowa św. Pawła 
ośmieszające fałszywą ascezę: „nie bierz ani nie kosztuj, ani nie doty-
kaj!”, Kol 2,21). Przybiera ona czasem postać mykteryzmu, „udawa-
nego, lecz nie ukrywanego śmiechu”, zdradzanego najczęściej niena-
turalną intonacją czy wystarczająco czytelną gestykulacją. 

Do grupy ostrzejszych postaci ironii, odsłaniających swe kry-
tyczne i demaskatorskie ostrze, zalicza Keckermann dwie figury219, 
a mianowicie sarkazm i szyderstwo: 

217 „Antiphrasis est, cum contrarium intelligi volumus eius, quod dicimus, sive 
cum hortamur aliquem talibus verbis, quorum contrarium volumus intelligi. 
Ut cum Christus inquit ad discipulos: »Nunc dormite«, item ad Iudam: »Quod 
vis facere, fac cito«. Quae quidem ironiae species est valde frequens” (SR, s. 178). 

218 „Mimesis est ironia, quando factum vel dictum alienum illusoria quadam imi-
tatione exprimimus. Ut cum Paulus inquit de superstitiosis ciborum prohibito-
ribus: »Ne attingite, ne gustate«. Referri potest huc et illa ironia, quae vocatur 
mycterismus, risus simulatus, non tamen latens” (SR, s. 178–179). 

219 „Sic de mitiori ironia. Acerbior ironia est vel sarcasmus, vel subsannatio. […] 
Ut cum Iudaei, vel ministri Pilati dicunt ad Christum: »Ave Rex Iudaeorum!«. 
Sic Ozeas propheta et Paulus apostolus sarcasmo insultant morti: »Ubi nunc, 
mors, aculeus tuus?«. Sic apud Vergilium est acerbus sarcasmus: »En agros et 
quam bello, Troiane, petisti. / Hesperiam metire iacens« [Aen. XII.359–360]. 
[…] Subsannatio est ironia acerbior, ubi exprobramus aliquid et confessionem 
adversarii excutimus. Ut in psalmo: »Dicat nunc impius, ubi est Deus tuus?«ˮ 
(SR, s. 179).
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Sarcasmus est plane hostilis irrisio et amara insultatio. Melanchthon fa-
cit peculiarem tropum et dicit sarcasmus esse, cum hostis calamitatem 
exprobrat hosti. Sed, ut diximus, est species ironiae (SR, s. 179). 
 
Sarkazm to jawnie wrogie wyśmiewanie się i gorzka kpina. Melanchton 
czyni go osobnym tropem i powiada, że sarkazm pojawia się wtedy, gdy 
przeciwnik wypomina wrogowi niepowodzenie. Lecz, jak powiedzieli-
śmy, jest to rodzaj ironii.

Obie z wymienionych postaci ironii nie ukrywają w żaden sposób 
pod postacią wyszukanego języka intencji wyśmiewania i  szydze-
nia. Osoba wobec której – albo o której – się mówi, jest tutaj po-
strzegana jako potencjalny nieprzyjaciel. Przekonuje o tym wyraź-
nie metaforyka militarystyczna, jaką za Melanchtonem przypomina 
Keckermann. W  wojnie prowadzonej na słowa i  gesty obie figury 
są językowymi wyrazami ataku, nie bez powodu uważanego za naj-
skuteczniejszy sposób obrony. W sarkazmie zawiera się i pragnienie 
ośmieszenia przeciwnika, i  gorycz słów ociekających złośliwością 
i drwiną, dla których odpowiednią ilustracją pozostaje obraz drapież-
nego szarpania mięsa, rozrywania go na sztuki, ewokowany grecką 
etymologią analizowanego pojęcia. łagodniejszą postać „ostrzejszej 
ironii” przybiera w ujęciu Keckermanna szyderstwo (subsannatio), 
przez które wytykamy coś naszemu adwersarzowi, aby odeprzeć jego 
twierdzenie. Deprecjacja i dyskredytacja, jakie stają się dziełem tych 
dwóch wyostrzonych, a niekiedy wprost jadowitych odmian ironii, 
ukazują najpełniej jej „mroczne” oblicze, związane z  rozmyślnym 
sprawieniem komuś przykrości czy zadawaniem mu za pomocą sło-
wa bólu i cierpienia. Tym dwóm formom mowy ironicznej paradok-
salnie jednak o wiele dalej do udawania i zwodzenia niż wszystkim 
postaciom łagodnej ironii razem wziętym. Szyderstwo jest przecież 
tym skuteczniejsze, im wyraźniej ujawnia się w języku, nie pozosta-
wiając zbyt dużo miejsca na domysły i oratorską grę w spektakular-
ne zawieszanie głosu.

Omawiana powyżej mowa ironii stanowiła konkretny przy-
kład funkcjonowania języka figuratywnego, w  którym dana figura 
odpowiada za rekonfigurację znaczeń, jaką nieuchronnie wywołu-
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je jej pojawienie się w tekście. Za każdym razem służy ona realiza-
cji określonych celów, choć o skuteczności zbudowanej wokół niej 
mowy decyduje po wielokroć umiejętność identyfikacji i rozszyfro-
wania ironii, ukrywającej się pod osłoną różnych form językowych. 
Dyskurs ironiczny w  pełni odwzorowuje i  zachowuje właściwości 
tropu, który dał mu początek i określił jego modus agendi. Zasad-
nicze dla struktury tej figury różnica i  niepodobieństwo zataczają 
tutaj coraz szersze kręgi, wprowadzając semantyczną ambiwalencję 
i interpretacyjną niepewność na przestrzeni nie tylko krótkiej frazy, 
ale także znacznie bardziej rozległego fragmentu tekstu. Ustanawia 
ona zatem znaczeniową wieloznaczność, bez której nie można sobie 
w ogóle wyobrazić działania figuratywności, a także wpisuje tę ostat-
nią w kontekst (auto)ironicznej gry językowej, potęgując tym samym 
wrażenie braku stabilności sensu, odsłaniającego głębokie pęknięcia 
na powierzchni znaków językowych. Mowa tropu ironicznego pro-
wadzi prędzej czy później do rozwarstwienia znaczeń tekstu, a ode-
rwane od rzeczy słowa, odklejone od przypisanego im odniesienia 
przedmiotowego, zapadają się często w bezowocnym odsyłaniu do 
samych siebie, uwięzione w  zaklętym kręgu autoreferencjalności. 
Uwolnione od konieczności nazywania igrają z rozmaitymi możli-
wościami odkształcania języka, polegającymi na przyjmowaniu róż-
norodnych kształtów i  postaci wysłowienia. Ironia wraz ze swymi 
licznymi figurami, o zróżnicowanej wartości ironicznej, rozciągająca 
się od subtelnej i wyrafinowanej apofazji lub paralipsy aż po gorzki 
i uszczypliwy sarkazm – łagodna czy cięta, jawna czy ukryta, nega-
tywna czy pozytywna – pozostaje wciąż niezawodnym narzędziem 
zarówno retorycznej symulacji, jak i demistyfikacji.  

Sentencje i formuły 

Osobne miejsce w  wykładzie reguł elokucji opracowanym przez  
Kecerkmanna zajmują dwa wyrażenia językowe, dające się sprowa-
dzić do konkretnego schematu wysłowienia, a  określane jako for-
muły i sentencje. Odznaczają się one jedną charakterystyczną włas- 
nością – mają znaczenie ogólne, ponieważ wyrażają pewną znaną 
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i  uniwersalną prawdę na temat danej rzeczy220. Zazwyczaj mówią 
o  tym, jak jest lub być powinno, niezależnie od historycznie zde-
terminowanego miejsca i  czasu. Lecz wiedza, jaką przekazują, na-
leży raczej do zbioru potocznych mniemań i wyobrażeń, podziela-
nych w dużej mierze przez większość uczestników danego dyskursu, 
niż do wzniosłego obszaru filozoficznych dociekań, zarezerwowa-
nego na ogół dla wąskiego grona mędrców zgłębiających w zaciszu 
swej pracowni odwieczne problemy świata i ludzkości. Doksografia 
ta, traktowana z  dystansem przez miłośników mądrości, odgrywa 
jednak ważną rolę w  retoryce, pozwalając na budowanie pomostu 
między mówiącym a słuchaczami. Umożliwia ona tworzenie wspól-
noty wokół prostych prawd obywających się bez skomplikowanych 
dowodów i  obowiązujących na mocy swej oczywistości. W  nauce 
o  formułach i  sentencjach Keckermann wkracza na grząski grunt 
rozważań nad takimi wyrażeniami językowymi, które poruszają 
problematykę retorycznej elokucji, a  jednocześnie daleko poza nią 
wykraczają, odwołując się chociażby do wcześniejszych części reto-
ryki, ale także reguł gramatyki czy logiki. Przywołuje zatem dwóch 
teoretyków wymowy, wskazujących przed nim na rolę i  znaczenie 
tego typu wyrażeń w  konstruowaniu tekstu wystąpienia. Autora-
mi tymi są Erazm z Rotterdamu jako twórca podręcznika O dwoja-
kim zasobie słów i rzeczy (De duplici copia verborum ac rerum, Pa-
ryż 1511), jeden z  czołowych orędowników tworzenia katalogów 
„miejsc wspólnych”, oraz Justus Lipsjusz, który w rozprawie O sztu-
ce pisania listów (De institutione epistolica, Lejda 1591)221 przedsta-
wił i omówił wybrane kwestie językowe oraz stylistyczne w sztuce 
epistolograficznej. 

Nauczyciel gramatyki, jak zauważa Keckermann, objaśnia budo-
wę poszczególnych fraz i tworzących je leksemów, wykładowca reto-
ryki, poetyki oraz logiki zajmuje się zaś formułami, a więc wyraże-

220 „Generalis oratio est, cuius sensus est generalis, sive quae loquitur de re aliqua 
universali et generali. Estque vel formula, vel sententia” (SR, s. 182). 

221 J. Lipsius, Principles of Letter-Writing. A Bilingual Text of Justi Lipsi “Epistolica 
Institutio”, eds. and transl. R. V. Young, M. T. Hester, Carbondale, IL 1996, por. 
także: W. Ryczek, Justusa Lipsjusza “Epistola erudita”, „Terminus” 2010, R. 12,  
z. 23, s. 79–93. 
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niami, którym przyporządkowano określone funkcje222. Szczególnie 
często występują one w dyskursie logicznym, wskazując za pomocą 
utartych fraz i zwrotów kluczowe momenty argumentacji, takie jak 
sformułowanie dowodu, przejście od jednego do drugiego argumen-
tu czy wyciągnięcie wniosków. Robi z nich praktyczny użytek rów-
nież sztuka wymowy:

Sed in rhetorica formulae sunt et longe plures quam in logica et minus 
simplices, utpote non spectantes puram mentem, quae ut simplex est, 
ita simplicitate gaudet, sed commotionem affectuum et impulsionem 
humani cordis, quae cum admodum varia sit et paene tam multiplex, 
quam multi sunt homines, ideo magna est varietas formularum, quibus 
rhetores utuntur, nec tantum varietas maior, sed et apparatus ambitio-
sior et pomposior, ita, ut peculiaribus opus sit ad eam rem praeceptis 
atque adeo studio magis sollicito in talibus formulis observandis et col-
ligendis (SR, s. 183). 

Lecz także retoryka ma formuły i są one o wiele liczniejsze niż w logi-
ce i mniej uproszczone, ponieważ nie mają na względzie czystego umy-
słu, który jest prosty i dlatego cieszy się prostotą, ale wzbudzanie uczuć 
i poruszanie ludzkiego serca, a ponadto ponieważ są one różne i  tak 
rozmaite, jak liczni są ludzie, to wielka jest różnorodność formuł, któ-
rych używają mówcy, stąd nie tylko ich większa różnorodność, ale bar-
dziej okazałe i wspaniałe środki językowe, jak również potrzeba, aby 
zebrać poszczególne zasady dotyczące tej rzeczy, a także aby przestrze-
gać tych formuł z jeszcze większą staranną gorliwością. 

222 „Ut autem de phrasibus tractat grammaticus, ita formulae partim in logica, par-
tim in rhetorica, partim denique in poetica sunt explicandae. At logicus quidem eas 
formulas spectat, quae ad puram mentem pertinent, ut sunt formulae explicandi 
atque adeo definiendi, dividendi, diversitatis, iudicandi, oppositionis, significandi, 
formulae limitandi, formulae probandi, concludendi, formulae connectandi, trans- 
eundi in doctrina methodi, quae quidem logicae formulae peculiaribus praeceptis 
non egent, sed ex ipsis praeceptis logicis per se scaturiunt et verbis constant simpli-
cibus ac propriis, quae ultro sese dant, ut in formula limitandi: hoc eatenus verum 
est, quatenus. Item in formula methodi, sive connexionis et transitionis: explicavi-
mus hucusque illud, sequitur istud. Ista omnia, inquam, adeo sunt simplicia, ut qui 
praecepta logicae novit, haec ipsa etiam noverit” (SR, s. 183). 
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Retoryka nie ogranicza się do właściwej logice prostoty i zwięzłości 
wysłowienia. Czyniąc przedmiotem swego oddziaływania zarówno 
umysł, ośrodek intelektualnego namysłu, jak i ludzkie serce, siedzibę 
uczuć i namiętności duszy, dobiera odpowiednie słowa i tworzy roz-
budowane konstrukcje językowe, aby osiągnąć zamierzony cel per-
swazji. To otwarte, swobodne i  niezwykle elastyczne podejście do 
materii leksykalnej sprawia, że również występujące na gruncie reto-
ryki formuły, nie dość, że znacznie się rozrastają, to jeszcze ukrywają 
się pod postacią rozmaitych figur. Jeśli zasadniczym elementem two-
rzącym formuły logiczne są powtarzające się w nich frazy, komentu-
jące poszczególne etapy rozumowania, to w przypadku ich retorycz-
nych odpowiedników jedynym niezmiennym składnikiem pozostaje 
ogólny zarys wyrażenia wraz z przypisaną mu funkcją językową. 

Każda formuła, niezależnie od powiązanej z nią dyscypliny, jest 
bowiem wypowiedzią o charakterze metatekstowym: 

Formula est oratio generalis, exprimens modum rei oratione tractatae, 
dispositae atque exornatae. Est ergo formula oratoria vel tractationis, 
vel dispositionis, vel exornationis. Formula tractationis est vel explica-
tionis, ut formulae definiendi, describendi, comparandi, distinguendi, 
opponendi, vel est tractati thematis coniuncti, ut limitandi, probandi, 
confirmandi, refutandi et convicendi, concluendi probative testimo-
nia citandi, vel denique est amplificationis, ut formulae exaggerandi, 
vel deminutionis, ut formulae extenuandi. Formulae dispositionis sunt 
hae: incipiendi et exordiendi, benevolentiam conciliandi, attentionem 
petendi, proponendi, narrandi, connectendi, transeundi, sive transitio-
nis, concludendi, sive perorandi. Formulae ornatus sunt hae, quae infra 
intelligentur uberius in doctrina figurarum, nempe exclamandi, corri-
gendi, revocandi, abrumpendi, communicandi, occupandi, permitten-
di et concedendi (SR, s. 184). 

Formuła jest wypowiedzią ogólną wyrażającą sposób przedstawiania, 
porządkowania, a także ozdabiania rzeczy za pomocą języka. Formu-
ła retoryczna dotyczy zatem inwencji, dyspozycji albo elokucji. For-
muła inwencji obejmuje albo wyjaśnienie, jak formuły definiowania, 
opisywania, porównywania, odróżniania, przeciwstawiania, albo oma-
wianie tematu złożonego, jak określania, dowodzenia, potwierdzania, 
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zbijania czy odpierania argumentów, wyciągania wniosków, przywo-
ływania jako dowodu świadectw, a wreszcie amplifikację, jak formuły 
wyolbrzymiania bądź pomniejszenia, jak formuły umniejszania. For-
muły dyspozycji są następujące: rozpoczynania i wstępu, pozyskiwania 
życzliwości, zabiegania o uwagę, przedkładania argumentów, opowia-
dania, łączenia argumentów, przechodzenia [do następnej części mowy], 
czyli przejścia, zamykania, czyli kończenia. Formuły elokucji, które po-
niżej będą dokładniej wyłożone w nauce o figurach, są następujące: wy-
krzyknienia, poprawianie się, odwoływanie się, przerywanie, dzielenie 
się czymś z kimś, zajmowanie się czymś, zgadzanie się na coś i porzu-
canie czegoś.

Dzięki formułom, schematycznym, a  tym samym powtarzalnym 
i dzięki temu czytelnym frazom, mówca komentuje niejako na bie-
żąco proces powstawania tekstu. Tworzą one swoisty kod metatek-
stowy, za pomocą którego mówi o  podejmowanych „działaniach” 
dyskursywnych. Dotyczą zatem trzech najważniejszych etapów 
opracowania mowy, a także ujawniają się często na kilku płaszczy-
znach wypowiedzi jednocześnie, jak wtedy, gdy pod osłoną niektó-
rych figur wyjaśniają i ujawniają działanie języka. W wymienionych 
przez Keckermanna przykładowych formułach retorycznych odnaj-
dujemy między innymi takie wyrażenia, jak formuły rozpoczynania 
mowy czy pozyskiwania przychylności i życzliwości słuchaczy, któ-
re nasuwają jednoznaczne skojarzenia z kluczowymi dla retorycznej 
inwencji i dyspozycji toposami. Jak wobec tego opisać zachodzącą 
między nimi relację, aby zachować – zgodnie z intencją Keckerman-
na – funkcjonalność każdego z  pojęć o  nakładających się na sie-
bie polach znaczeniowych? łączy je niewątpliwie schematyczność 
i status szybko krzepnącego prefabrykatu, będącego niemal zawsze 
na podorędziu mówcy i  w  każdej chwili gotowego do wszczepie-
nia w tkankę tekstu. Jeśli jednak przyjmiemy, że topos ma podwój-
ną naturę, to znaczy pojęciowo-językową (czy też konceptualno-lek-
sykalną), to formułę będzie można wówczas potraktować jako jego 
ogólną i do pewnego stopnia uschematyzowaną manifestację w języ-
ku. Każdy topos wytwarza zatem na swój użytek cały szereg formuł, 
których repetycja zapewnia mu rozpoznawalność nawet wtedy, gdy 
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przybierają one postać utartych i  często niezwykle uproszczonych 
klisz językowych. Wyrażenia te są językowymi „szwami” tekstu, po-
zwalającymi na łączenie ze sobą w jedną i w dodatku spójną całość 
zarówno słów i związanych z nimi znaczeń, jak i argumentów, a tak-
że całkiem dużych fragmentów tworzonego tekstu. Przejawem talen-
tu i pomysłowości mówcy pozostaje wówczas zręczne ukrycie wszel-
kich zabiegów i  całego artystycznego wysiłku sztuki wymowy, aby 
mowa sprawiała wrażenie wypowiedzi obywającej się bez jakichkol-
wiek sztucznych i trącących banałem formuł.

Inaczej przedstawia się charakterystyka wyrażeń określanych 
jako sentencje (sententiae), odznaczających się znacznie mniejszym 
stopniem formalizacji, której retoryka skutecznie się opiera, odwo-
łując się do argumentu z języka, nieustannie wymykającego się ar-
bitralnym regulacjom. Sentencje223, jak łatwo można się domyślić, 
odnoszą się mniej lub bardziej bezpośrednio do ludzkiego życia 
i obyczajów. Keckermann podkreśla, że należą one do nauki o  in-
wencji (gdy pełnią funkcję dowodu) albo do retorycznej elokucji, 
kiedy dane pouczenie moralne łączy się z ozdobnym wysłowieniem. 
Dodają mowie – jak powiada gdański humanista – powagi, dosto-
jeństwa autorytetu i szczególnego wdzięku. Podobnie jak figury re-
toryczne powinny być stosowane z umiarem, niczym jakieś przypra-
wy podnoszące walory estetyczne wypowiedzi224. Nie mogą bowiem 
czynić z  niej centonu, a  więc mowy pozszywanej z  cudzych myśli 
i  słów przy minimalnym nakładzie pracy autora. W zależności od 
przyjętego kryterium sentencje dzielą się i przybierają różnorodne 
formy językowe. Wyliczenie i  krótkie omówienie kilku z  nich po-

223 „Sententia est oratio generalis, pertinens ad vitam et mores hominum, idque ad 
ethicam, oeconomiam, politicam, aut etiam ad disciplinam pietatis. […] Sen-
tentia, quatenus aliquid explicat, vel probat, aut amplificat, pertinet ad doctri-
nam inventionis, sed quatenus ornat orationem, pertinet ad doctrinam elocu-
tionis. Et est sane magnum ornamentum orationis sententia, ideo danda est 
opera, ut oratio nostra sit sententiosa, quia sententiae addunt et autoritatem di-
centi et singularem gratiam ipsi orationi” (SR, s. 184–185). 

224 „Utendum est autem sententiis, non ut esculentis, sed ut condimentis, nempe 
parce et cum modo, sine affectatione, quam in multis animadvertimus, quorum 
orationes sunt centones contexti ex meris sententiis autorum” (SR, s. 185). 
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winno dać wystarczające wyobrażenie o  myśleniu Keckermanna 
o frazach przekazujących podstawowe prawdy etyczne.

Analizowane wyrażenia obejmują w  pierwszej kolejności sen-
tencje proste i złożone225. Linię podziału wyznacza tutaj ich zespo-
lenie z krótkim i odpowiednio uproszczonym rozumowaniem, najczę-
ściej w postaci entymematu. Arystoteles w wykładzie nauki tworzenia 
wnioskowań entymematycznych (Rhet. 1356b) zwrócił uwagę na to, 
że pominiętą przesłanką bywa niekiedy niewymagająca żadnego do-
wodu i uchodząca za oczywistą sentencja, jak na przykład w  jednej 
z komedii Terencjusza: „pochlebstwo przysparza przyjaciół, prawda – 
wrogów” (Andr. I.1.41). W tym miejscu znów spotykają się ze sobą – 
zgodnie z ideą „miejsca wspólnego” – toposy i figury wysłowienia. 
Wyrażenie sentencjonalne pełni w  entymemacie funkcję analogicz-
ną do wspomnianej powyżej formuły – stanowi językowe rozwi-
nięcie i  dookreślenie pojęcia czy też prostej prawdy wskazywanej  
przez ogólny topos. Sentencje pozwalały na katalogowanie „miejsc 
wspólnych”, stając się niejako ich indeksami czy hasłami wywoław-
czymi, pozwalającymi na porządkowanie zgromadzonych toposów 
pod względem przydatności wybranych loci communes w  tworze-
niu przekonującej argumentacji bądź poruszaniu słuchaczy. Staran-
nie wybierane z najlepszych autorów, układane według dyscyplin lub 
problemów szczególnie interesujących danego autora, stawały się 
z czasem samodzielnymi tekstami, książkami „miejsc wspólnych”226, 
wypisami z dzieł mistrzów stylu i języka, ucząc zarówno sztuki pięk-
nego przemawiania, jak i umiejętności wnikliwej i uważnej lektury. 

225 „Porro sententia est vel solitaria, vel combinata. Solitaria sententia est, quae 
profertur sine ratione addita, atque adeo qua non est enthymema. Combinata 
sententia est, qua habet additam rationem, atque adeo qua continet enthyme-
ma. […] Sic sententia solitaria est: »Iniuriarum optimum remedium oblivio«. 
Sententia vero combinata, seu enthymematica est illa Salustii in Iugurtha:  
»In omni certamine, qui opulentior est, etiamsi accipit iniuriam, tamen quia 
plus potest, facere videtur« [Bell. Jug. 10.7]. Video nonnullos rhetores senten-
tiam duplicem vocare eam, in qua est diversarum comparatio, quali est illa Te-
rentii: »Obsequium amicos, veritas odium parit« [Andr. I. 1.41]” (SR, s. 185–186). 
Przykłady z dzieł Salustiusza i Terencjusza powtórzono za Kwintylianem (Inst. 
orat. VIII.5.4). 

226 A. Moss, Książki „miejsc wspólnych” w szkole, s. 158–177. 
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W tradycji sztuki wymowy istniał podział sentencji na tak zwa-
ne gnomy i chreje, upowszechniony przez dwóch twórców podręcz-
ników retorycznych ćwiczeń wstępnych: Aftoniosa z  Antiochii227 
oraz Pseudo-Hermogenesa (sparafrazowanego po łacinie przez Pry-
scjana z Cezarei)228. Te pierwsze, jak przypomina Keckermann, nie 
miały dokładnie przypisanego autora, te drugie były zaś wypowie-
dziami słynnych osobistości albo anegdotami związanymi z ich ży-
ciem229. Lecz ta zasada podziału jest w przekonaniu gdańskiego hu-
manisty niewystarczająca, stąd krytyka Aftoniosa i  jego licznych 
komentatorów, którzy nie dość, że posługiwali się w opisie senten-
cji niewyraźnymi kategoriami, to jeszcze czynili to niekonsekwent-
nie. A przecież – powiada Keckermann – prostych i skutecznych na-
rzędzi analitycznych dostarcza także i w tym przypadku niezawodna 
logika. Z tego powodu jedynie kryterium semantyczne (nie zaś kon-
tekstualne), a więc zakładające odwołanie się do znaczenia poszcze-
gólnych fraz i  wreszcie sensu całej sentencji, gwarantuje w  miarę 

227 Por. B. B. Awianowicz, „Progymnasmata” w teorii i praktyce szkoły humanistycznej 
od końca XV do połowy XVIII wieku, Toruń 2008. 

228 Pryscjan z  Cezarei, „Praeexercitamina”. Retoryczne ćwiczenia wstępne, przeł.  
J. Niedźwiedź, oprac. J. Niedźwiedź, A. Gorzkowski, „Terminus” 2000, R. 2,  
z. 1–2, s. 197–227. 

229 „Nota est divisio seu distinctio sententiae in γνώμην et χρείαν, quam Aphtho-
nius in suis Progymnasmatis praecipue ursit et rhetores deinde omnes retinue-
runt. Sed si quis ex Aphthonio et aliis cognoscere cupiat discrimen inter gno-
men et chrian, vix ullum poterit reperire. Nam quod nonnulli dicunt γνώμην 
esse sententiam sine nomine certi autoris prolatam, chrian autem esse senten-
tiam, cui adiungitur nomen autoris, id sane discrimen Aphthonius et alii rheto-
res non agnoscunt. Ipsi etiam γνώμας etiam vocant eas, quibus certi autoris no-
men adiectum, sicuti quidem expresse dicit Aphthonius γνώμην tractari debere 
per positam ab initio laudationem autoris, non secus ac chrian quoque lauda-
ri volebat. Sed et exempla, quae tum ipse Aphthonius, tum eius commentatores 
adducunt, manifeste hoc discrimen refellunt. Quocirca torsit me sane ista co-
gitatio, quodnam esset revera discrimen inter chrian et gnomen et torsit prop-
terea, quod iuventus nostra sit assueta ad Aphthonii Progymnasmata et crebro 
habeat in ore nomen illud gnomarum et chriarum. Invenio autem tandem hoc 
verum discrimen inter chrian et gnomen, quod chria pertineat ad apprehen-
sionem simplicem atque adeo ad explicationem alicuius thematis, gnome vero 
magis pertineat ad thema coniunctum, sicut ex praeceptis clarius intelligetur”  
(SR, s. 186).
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jednoznaczne zróżnicowanie wyrażeń sentencjonalnych na gnomy 
oraz chreje. I dlatego: 

Sententia simplex est, qua explicatur rei alicuius natura per causas, pro-
prietates, effecta et caetera, qualis sententia Graecis χρεία dicitur κατ’ 
ἐξοχήν, quod dicit utilissima, sive utilitas ipsa. […] Plato dixit Musas in 
animis ingeniosorum inhabitare, est chria, quia explicatur subiectum 
virtutum mentis, sive doctrinae et eruditionis, quod subiectum sunt 
certi homines, ii nempe, qui eruditione praediti sunt (SR, s. 187). 

Sentencja prosta to taka, która wyjaśnia naturę pewnej rzeczy przez jej 
przyczyny, właściwości, skutki i  tak dalej, a  taką sentencję Grecy na-
zywają χρεία, to znaczy sensu stricto najpożyteczniejsza czy sama uży-
teczność. […] Platon powiedział, że Muzy zamieszkują w duszach ludzi 
utalentowanych, co jest chreją, ponieważ objaśnia podmiot [pełen] za-
let umysłu, czyli nauki i wykształcenia, a podmiotem tym są pewni lu-
dzie, ci mianowicie, którzy posiadają wiedzę.

Elementem ustanawiającym chreję jest zatem wyjaśnienie danego 
zjawiska przez przywołanie kategorii logicznych, takich jak chociaż-
by przyczyna sprawcza czy skutek. Nie pojawiają się one w wyraże-
niach nazywanych gnomami, użytecznych szczególnie w omawianiu 
tematu złożonego, które nie tyle objaśniają jakąś rzecz, ile raczej za-
lecają lub odradzają określony sposób postępowania230. Dlatego zna-
ne wyrażenie „nie powstanie z cebuli róża ani hiacynt” trzeba uznać 
za przykład chrei, nie zaś gnomy, jak błędnie utrzymuje Reinhard 
Lorich, renesansowy komentator Aftoniosa, zapominając o  logicz-
nej prawidłowości, streszczającej się w stwierdzeniu: jaka przyczyna, 
taki skutek231. Można ją też wyrazić nieco inaczej przy użyciu fraze-

230 „Sententia composita est, qua magis ad thema coniunctum accedit, atque adeo 
non tam explicat rem, quam suadet vel monet aliquid esse vel faciendum, vel 
omittendum” (SR, s. 188). 

231 „Unius tantum exempli mentionem faciam, quod in Progymnasmatibus Aph-
thonii per Lorichium illustratis exstat, ubi dicitur, quod sit gnome: »e squil-
la non nascitur rosa, nec hyacynthus«. Sed haec non est gnome, verum chria, 
quia explicatur causa per suum effectum et hoc dicitur qualis est causa, talem 
etiam effectum esse. Simile est illud: »nemo dormiens ulla re dignus«, quae non 
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ologii Stagiryty – własności istotne substancji są przekazywane bez 
zmian w obrębie poszczególnych gatunków i rodzajów. 

Materią obu omawianych odmian (form) sentencji mogą być, 
jak można łatwo się domyślić, czyjeś słowa, gesty albo działania232: 

Ut Pythagoras interrogatus, quid vita humana esset, aliquanto se pau-
lisper videndum exhibuit, postea subduxit, significans nempe, vitam 
humanam rem esse instabilem, quae cito effugiat. Alexander Magnus 
interrogatus, ubi essent thesauri ipsius, digito monstravit amicos. Age-
silaus interrogatus, ubi essent muri Spartani, ostendit cives (SR, s. 189). 

Pitagoras zapytany, czym jest ludzkie życie, pojawił się na krótką chwilę 
na widoku, po czym się schował, dając mianowicie do zrozumienia, że 
życie ludzkie jest czymś niepewnym, co szybko przemija. Aleksander 
Wielki zapytany, gdzie znajdują się jego skarby, wskazał palcem przy-
jaciół. Agezylausz zapytany, gdzie znajdują się spartańskie mury, wska-
zał na obywateli.

Przywołane frazy przekazują zatem pewną prawdę o  życiu, która 
niekoniecznie musi zostać wyrażona expressis verbis. Sentencja ogra-
nicza się w tym przypadku do szkicowego zarysowania gestu danej 
postaci, rzadko kiedy opatrywanego dodatkowym komentarzem 
o charakterze interpretacyjnym. Mimo to ostensywnie wywiedziona 
z niej nauka moralna daje się z łatwością zrekonstruować. 

Podziały sentencji w  systemie sztuki wymowy opracowanym 
przez Keckermanna nie kończą się na wspomnianych powyżej ro-
dzajach. W zależności od trudności z uchwyceniem sensu tych wy-
rażeń można mówić o  sentencjach wyraźnych i ukrytych233, mno-

est gnoma, sed chria. Sic illud: »boni pastoris est tondere pecus, non deglubere« 
[Suetonius, Tib. 32] est chria” (SR, s. 188). 

232 „Utraque sententia, nempe tam chria, quia gnome, verbis tantum exprimitur, 
vel gestibus et factis, vel utrisque simul. […] Sententia ergo, sive chria et gnoma 
dicti aut verborum vocatur illa, quae verbis solummodo exprimitur. […] Sen-
tentia factis expressa vocatur illa, quam autor aliquibus gestibus suis aut actione 
significat. […] Verbis et factis simul expressa sententia est, quam autor simul et 
verbis et gestibus sive actionibus profert” (SR, s. 188–189).

233 „Est et sententia omnis vel apertior, vel tectior. Apertior sententia est, ubi to-
tum id, quod intelligi debet perspicuis verbis significatur, vel etiam perspicu-
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żących ilość zapośredniczeń językowych choćby przez umiejętne 
operowanie aluzją do innych zwrotów sentencjonalnych (senten-
cje takie noszą nazwę noematów). Rozpatruje się je całościowo albo 
w ograniczonym stopniu, a więc przykładowo w kontekście wypo-
wiedzi uznanego autorytetu (przepowiednie i proroctwa)234, błyskot- 
liwej odpowiedzi udzielonej przez wybitne postaci (apoftegmaty)235 
albo miejsca mowy, w  których pojawia się dana sentencja (epifo-
nemy, czyli sentencje zakończenia i  podsumowania)236. Poprawnie 
skonstruowane apoftegmaty odznaczają się przywołaniem wypowie-
dzi cieszącej się autorytetem (na przykład króla czy księcia), błyskot- 
liwością (acumen), a  także stylistycznym dopracowaniem niemal 
każdego szczegółu (rotunditas, a więc mówienie „okrągłymi” słowa-
mi)237. Epifonem zalicza się do figur słów, ale w przekonaniu Kecker-
manna tylko pod warunkiem, że łączy się z wykrzyknieniem. Choć 
granice między poszczególnymi formami językowymi znów okazu-
ją się zamazane, a systematyzacyjnej niesubordynacji języka nie są 
w  stanie zaradzić nawet kategorie logiczne, to trudno nie zgodzić 

is gestibus. […] Tectior sententia est, ubi plus significatur, quam verbis et factis 
exprimitur atque adeo ibi oportet aliquid singulare subintelligi, sive ubi sit al-
lusio ad aliquam sententiam, qualis sententia vocatur peculiari nomine noema”  
(SR, s. 190). 

234 „Spectatur etiam sententia vel absolute, vel restricte. Absolute spectata senten-
tia est, qualem hactenus consideravimus. Restricte spectatur sententia vel ra-
tione auctoritatis magnae, vel ratione acuti responsi, vel ratione loci, quo dici-
tur vel scribitur. Ratione magnae autoritatis sententia vocatur oraculum, quales 
sunt sententiae Dei, angelorum, item prophetarum, apostolorum, item senten-
tiae heroum” (SR, s. 190–191).

235 „Sententia ratione acuti responsi vocatur apopthegma, quod est sententia sin-
gulariter acuta, brevis et rotunda ad interrogationem praecedentem prolata” 
(SR, s. 191). 

236 „Ratione dispositionis vel loci restricta sententia vocatur epiphonema. Epipho-
nema enim nihil aliud est, quam sententia, quae circa finem, seu orationis to-
tius, seu nobilioris alicuius et prolixioris in oratione partis ponitur” (SR, s. 191). 

237 „Apophthegma concinne et parce orationi insertum incredibilem habet gra-
tiam. 1. ob autoritatem dicentis, quia non facile audiuntur apophthegmata, nisi 
ex magnis viris, 2. ob acumen et rotunditatem sententiae. Itaque apophthegma-
ta adducenda sunt aut excellenter doctorum virorum, aut magnatum, sive re-
gum et principum” (SR, s. 191).
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się z gdańskim humanistą, że nie każde stwierdzenie (acclamatio)238, 
które pojawia się w zakończeniu mowy, przybiera postać sentencji239. 
Ostatni z  podziałów wyrażeń sentencjonalnych wyznacza stopień 
ich upowszechnienia wśród użytkowników języka. Na tej podsta-
wie wyróżnia się sentencje rzadko spotykane i powszechnie używa-
ne, do których zalicza się przysłowia i  wyrażenia przysłowiowe240, 
traktowane zarówno jako element argumentacji, jak i  stylistyczny 
ornament. Naukę o tworzeniu tego typu sentencji zawdzięcza Kec-
kermann Erazmowi z Rotterdamu, autorowi obszernej kolekcji ada-
giów, które od 1508 roku ukazywały się pod tytułem Adagiorum chi-
liades (Tysiąc adagiów). Przysłowia mogą być dodatkowo wyrażone 

238 Zgodnie z sugestią Kwintyliana (Inst. orat. VIII.5.11) Keckermann dzieli stwier-
dzenia o zabarwieniu sentencjonalnym na te, które wieńczą wyjaśnienie danej 
rzeczy, i na te, które zamykają dane rozumowanie: „Epiphonema est vel rei ex-
plicatae, vel rei probatae. Rei explicatae epiphonema est, cum explicationem 
claudimus aliqua sententia. […] Probationis epiphonema est, quando post ora-
tionem, qua aliquid probatum vel refutatum est, sententia additur” (SR, s. 192). 

239 „Epihonema inter figuras refertur, non quatenus sententiosa oratio est, sed 
quatenus ei exclamatio quaedam coniuncta est. Hoc propterea addo, ne quis 
miretur, cur non cum aliis rhetoribus epiphonema recenseam inter figuras, 
si quidem ex canone facile intelligitur me a figuris non simpliciter excludere 
epiphonema, sed tantum distinguere inter sententiam et figuram, neque statim 
omnis acclamatio, quae sit in fine est sententia, ita ut hic tantum de eo epipho-
nemate dicam, quod est sententiosum” (SR, s. 191). 

240 „Denique sententia est, vel rarior, vel communior. Rarior est, quae nondum ita 
communi hominum applausu recepta est. Communior est, quae communi ho-
minum applausu recepta est et frequenti usu iactata, idque propter singularem 
festivitatem, leporem et rotunditatem et dicitur proverbium, sive sententia pro-
verbialis” (SR, s. 192–193). „Proverbium est vel propriis verbis, vel tropicis ex-
pressum. Propriis verbis expressum proverbium est, in quo nulla vox transfer-
tur a significatione propria ad alienam. […] Proverbium tropicum est, in quo 
vocis a nativa significatione ad alienam transferuntur, sive cuius verba tropum 
habent vel simplicem, vel coniunctum seu allegoriam. […] Proverbia tropica, 
sive allegorica frequentiora sunt propriis et plus habent gratiae. Supra etiam 
paroemiae meminimus in doctrina allegoriae, qua nempe in se tropos conti-
net, hic autem non qua tropos continet, sed qua sententia est, de proverbio tro-
pico monemus” (SR, s. 194). Związki przysłowia z tradycją retoryczną omawia 
Tomasz Nastulczyk w  tekście Klasyczne przysłowia jako element siedemna-
stowiecznej kultury retorycznej. Z badań nad zbiorem „Adagia Polonica” Grze-
gorza Knapiusza, w: Studia rhetorica, red. M. Choptiany, W. Ryczek, Kraków 2012, 
s. 163–173. 
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za pomocą niewyszukanej frazeologii, a także różnych tropów i fi-
gur wysłowienia (tak zwane przysłowia tropiczne albo alegoryczne). 

Formuły i  sentencje rozpatrywane na gruncie retorycznej elo-
kucji zbliżają do siebie oparte na zasadzie repetycji toposy i  po-
strzegane jako odstępstwa od „zwykłego” (uznawanego za natural-
ny) sposobu mówienia figury, co sprawia, że przeplata się w nich to, 
co powtarzalne i  schematyczne, z  tym, co odkształcone językowo 
i zmienione. Oba komponenty tych wyrażeń, topiczny i figuratyw-
ny, uzupełniają się i równoważą do tego stopnia, że trudno stwier-
dzić, czy są one bezpośrednim efektem ornamentalizacji toposu czy 
topizacji figury. Być może oba procesy zachodzą w tekście równo-
cześnie i niepostrzeżenie, przez co skutecznie wymykają się teore-
tycznemu namysłowi nauczyciela sztuki wymowy, który podejmuje 
swą pracę daleko poniewczasie. Ludzki umysł, jak powiada Kecker-
mann, prosty i niezłożony, cieszy się dzięki logice prostotą, ale tak-
że – albo przede wszystkim – iluzją, że obcuje z myślą zjawiającą się 
przed nim bez żadnych zapośredniczeń w postaci ozdobnych, a tym 
samym całkowicie zbędnych, szat słownych. Prawda logiki, inaczej 
niż retoryki, jest zawsze naga (nuda veritas). 

Parezja: granice figuratywności 

Wśród figur nieograniczających się wyłącznie do poruszania słu-
chaczy, do których należą zdaniem Keckermanna między innymi 
pytanie retoryczne i  apostrofa241, znalazła się również parezja. Po-
dobnie jak wzniosłość242, należąca pierwotnie do problematyki stylu 
na gruncie retoryki, usamodzielniła się ona z czasem do tego stop-
nia, że zaczęła funkcjonować poza macierzystym kontekstem sztu-
ki wymowy jako pojęcie określające ideę wolności mówienia243. Jest 

241 „Ferunt figurae affectuum generales magis absolutae. Sequuntur figurae ad 
alium magis relatae, quae sunt: interrogatio, apostrophe, communicatio, per-
missio, sustentatio, denique parrhesia” (SR, s. 221).

242 Por. między innymi Ph. Shaw, The Sublime, Abingdon–New York 2006, s. 4–26; 
J. Płuciennik, Retoryka wzniosłości w dziele literackim, Kraków 2000. 

243 Por. G. Scarpat, Parrhesia. Storia del termine e delle sue traduzione in Latino, 
Brescia 1964; idem, Parrhesia greca, parrhesia cristiana, Brescia 2001. 
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to o  tyle interesująca forma wysłowienia, że opiera się ona na za-
kwestionowaniu albo tymczasowemu wzięciu w  nawias swej reto-
rycznej genealogii. Artystyczne rzemiosło ozdabiania słów, jakie 
szczegółowo opisuje elokucja, związane ze sztucznością i obmyślaną 
wcześniej strategią mówienia powinno ustąpić w przypadku parezji 
miejsca zupełnie innej retoryce, której charakterystycznym znakiem 
pozostaje dążenie mówcy do sprawiania wrażenia spontaniczności, 
otwartości i szczerości oratorskiego wystąpienia.

Jako figura o charakterze metaretorycznym parezja aspiruje do 
miana ogólnej zasady konstruowania dyskursu, wykraczając daleko 
poza ramy językowe, przewidziane przez teoretyków wymowy dla 
stylistycznego ornamentu: 

Restat parrhesia, figura nimirum talis, qua admodum libere et audacter 
loquimur absque ulla circuitione et occultatione. Parrhesia dicitur 
a πᾶν, omnes et ῥῆσις, id est dictio, quod orator omne id, quod sentit, 
dicat, nihilque metu offensionis subterfugiat aut reticeat. […] Quinti-
lianus libro 9, capite 2 orationem liberam vocat. Talaeus et qui hunc se-
quuntur, parrhesiam faciunt speciem exclamationis, cui sententiae usus 
et exempla contradicunt, siquidem multae sunt parrhesiae, in quibus 
ne levissima quidem est species exclamationis, ut inter alia docet exem-
plum, quod paulo post ex Herodoto afferetur (SR, s. 229).

Pozostaje parezja, a mianowicie taka figura, dzięki której mówimy zu-
pełnie swobodnie i odważnie, bez żadnego podstępu i ukrywania cze-
goś. Parezja pochodzi od słowa πᾶν, „wszystko”, i ῥῆσις, to znaczy „wy-
powiedź”, ponieważ mówca mówi wszystko to, co myśli, i przed niczym 
nie cofa się ze strachu przed obrażeniem kogoś, ani niczego nie prze-
milcza. Kwintylian nazywa ją mową swobodną [Inst. orat. IX.2]. Talon 
i ci, którzy za nim podążają, czynią parezję rodzajem wykrzyknienia, 
choć przeczą temu sądowi jej zastosowanie i przykłady, ponieważ licz-
ne są [odmiany] parezji, w których nie jest ona bynajmniej rodzajem 
wykrzyknienia, jak poucza między innymi przykład zaczerpnięty z He-
rodota, o którym za chwilę.

Parezja to nie tylko jedna z wielu figur z katalogu retorycznej elo-
kucji, ale to przede wszystkim wskazanie idealnego stanu wypowie-
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dzi, streszczającego się w imperatywie „powiedzieć wszystko”. Nicze-
go zatem nie przemilczać, ani niczego nie zatajać, ale uczynić mowę 
zwierciadłem własnych, drogich sercu i duszy, poglądów oraz prze-
konań – tak oto brzmi postulat wpisany w figurę mowy swobodnej 
i otwartej. Nie ogranicza się ona wyłącznie do aktywności językowej, 
regulowanej prawidłami retorycznymi, lecz współtworzy wyobraże-
nie mówiącego jako parezjasty, a więc szczególnego rodzaju mówcy, 
miłośnika prawdomówności (philalethes) i  szczerości244, który nie-
ustannie dąży do zaprowadzenia, jeśli nie identyczności, to przynaj-
mniej odpowiedniości między myślą a wypowiadanym słowem. 

Jaki jest jednak związek tak rozumianej parezji z wykrzyknie-
niem, jedną z najwyraźniejszych figur emocjonalnego zaangażowa-
nia mówcy w  odpowiednie wyrażenie głoszonych poglądów i  po-
dzielanych przekonań? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba 
przywołać uwagi Kwintyliana (Inst. orat. IX.2.26–27)245 na temat tej 
formy językowej: 

Quae vero sunt augendis affectibus accommodatae figurae constant 
maxime simulatione. Namque et irasci nos et gaudere et timere et ad-
mirari et dolere et indignari et optare quaeque sunt similia his fingi-
mus. […] Quod exclamationem quidam vocant ponuntque inter figu-
ras orationis. Haec quotiens vera sunt, non sunt in ea forma, de qua 
nunc loquimur; adsimulata et arte composita procul dubio schemata 
sunt existimanda. Quod idem dictum sit de oratione libera, quam Cor-
nificius licentiam vocat, Graeci παρρησίαν. Quid enim minus figura-
tum quam vera libertas?

Figury zaś, które są odpowiednie do wzmacniania uczuć, opierają się 
najczęściej na udawaniu. Udajemy bowiem, że się gniewamy, cieszymy, 

244 Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że tworzenie tego typu wrażenia, czy też wyobraże-
nia, stanowi często element retorycznej autoprezentacji mówcy, wpisany przy-
kładowo w topikę wstępu. Nie ma zatem nic wspólnego z naturalną predylekcją 
przemawiającego do mówienia prawdy (rzetelnego zdawania sprawy z tego, jak 
było i jest), ale należy w całości do sztucznej i wielokrotnie replikowanej z nie-
wielkimi zmianami topiki. 

245 Więcej pisałem na ten temat w  tekście: „Libertas dicendi”. Z  genealogii poję-
cia parezji, „Teksty Drugie” 2012, z. 3, s. 95–116. Por. D. Colclough, Freedom of  
Speech in Early Stuart England, Cambridge 2005, s. 34–35. 
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boimy, dziwimy, martwimy, oburzamy, życzymy sobie czegoś i tym po-
dobne rzeczy. […] Niektórzy nazywają to wykrzyknieniem i umiesz-
czają między figurami wysłowienia. Ilekroć te rzeczy są prawdziwe, to 
nie należą do tego rodzaju, o którym teraz mówimy – udawane i utwo-
rzone zgodnie ze sztuką trzeba bez wątpienia uznać za figury. To samo 
trzeba powiedzieć o mowie swobodnej, którą Kornificjusz nazywa li-
cencją, zaś Grecy parezją (παρρησία). Cóż bowiem jest mniej figura-
tywne od prawdziwej wolności?

Analizując figury retoryczne związane z oddziaływaniem na emocje 
audytorium, rzymski teoretyk wymowy poruszył zagadnienie istot-
ne nie tylko z punktu widzenia figuratywności, lecz także całej reto-
ryki. Problem ten dotyczy, mówiąc w kilku słowach, próby wyzna-
czenia cienkiej, wielokrotnie nieuchwytnej dla teoretycznej refleksji 
i w wielu miejscach zanikającej granicy między tym, co w dziedzi-
nie języka naturalne, a tym, co sztuczne, gdyż wprowadzone w jego 
obręb dzięki regułom elokucji. Przeciwstawienie sztuki wnoszą-
cej w ludzkie życie sztuczność pod postacią artystycznego przetwo-
rzenia i opracowania, wtórnej w dodatku wobec przedmiotu imita-
cji czy emulacji, naturze, uchodzącej w  powszechnym mniemaniu 
za pierwotne i  niezapośredniczone źródło znaczeń, a  także rezer-
wuar spontaniczności i  swobody, przekłada się na opozycję symu-
lacji i autentyczności, gry i otwartości czy też iluzji i prawdziwości. 
Dla Arystotelesa (Eth. Nic. 1108a) cnota prawdomówności oznacza 
właściwy środek między zuchwałością (arogancją, bezczelnością) 
a fałszywą skromnością (często ironicznie zabarwioną). Jak trafnie 
zauważył Michel Foucault:

Parezja jest wobec tego rodzajem „figury” pomiędzy figurami retorycz-
nymi, ale z taką właściwością, że obywa się ona bez żadnej figury, dopó-
ki pozostaje całkowicie naturalna. Parezja stanowi zerowy stopień tych 
figur retorycznych, które intensyfikują emocje audytorium246.
 

Można zapytać nieco inaczej, parafrazując słowa Kwintyliana mó-
wiącego o wiarygodnej i udawanej eksklamacji – gdzie na gruncie 

246 M. Foucault, Fearless Speech, ed. J. Pearson, Los Angeles 2001, s. 21. 
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języka rozpoczyna się figuratywność? Kiedy ingerencja sztuki reto-
rycznej zdradza swą sztucznością zarówno niewyszukane i  proste 
wysłowienie, jak i intencję mówienia szczerze i otwarcie? Za którym 
z  wypowiedzianych słów kończy się zwyczajna i  naturalna litera, 
a zaczyna niezwykła i sztuczna figura? W którym miejscu przebiega 
między nimi niewyraźna linia podziału? Czy jest ona wreszcie stała, 
raz na zawsze wytyczona i dana w swej ulotnej widmowości, czy nie-
ustannie zmienia się w zależności od kontekstu, oplatając tekst siat-
ką wewnętrznych prostych i przekątnych, znanych być może jedy-
nie mówiącemu?

Lapidarna uwaga Kwintyliana na temat parezji pojawia się ni-
czym dopisek na marginesie. Rzucona jakby od niechcenia z  nie-
ukrywanym zamysłem, aby wyliczeniu niemal wszystkich figur re-
torycznych, a  już z pewnością tych znanych starożytnym Grekom, 
stało się zadość, stanowiła stały punkt odniesienia dla większości 
późniejszych autorów – w tym także dla Keckermanna – piszących 
o  wypowiedzi z  założenia otwartej i  uwolnionej, przynajmniej hi-
potetycznie, od restrykcyjnych prawideł elokucji. Podobnie jak wy-
krzyknienie, działanie licencji utożsamionej z mową swobodną wy-
myka się precyzyjnemu opisowi teoretyka sztuki wymowy. Oznacza 
to, że również i ona jako figura retoryczna pozostaje ciągle zawieszo-
na między naturą a sztuką czy też symulacją a deklaracją jej wyrze-
czenia, której uwikłanie w retorykę nie ma w sobie nic z czarującego 
niekiedy udawania mówcy, że się gniewa, cieszy, współczuje, złorze-
czy czy mówi prawdę. Żaden z nauczycieli retoryki przed Kwinty-
lianem nie powiązał ze sobą tak ściśle parezji jako aktywności języ-
kowej z ekspresją ludzkiej wolności, która być może jako nieliczna 
spośród rzeczy pod słońcem świetnie obywa się bez słownej artyku-
lacji, a decyzja, aby zabrać głos, pozostaje tylko jedną z wielu możliwo-
ści określenia ludzkiej woli. Z tego powodu każda późniejsza refleksja 
nad licencją będzie krążyć wokół pytania (tylko pozornie retoryczne-
go), które postawił niegdyś rzymski teoretyk wymowy – cóż jest mniej 
figuratywne od prawdziwej wolności? Albo jeszcze inaczej: cóż bar-
dziej wiarygodnego od wolności mówienia? Cóż mniej retoryczne-
go od wierności sobie i ideom ożywianym pragnieniem wiary w ich 
prawdziwość? 
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Ramus i Talon247 uznali parezję na podstawie omawianego frag-
mentu z  podręcznika retoryki Kwintyliana za odmianę wykrzyk-
nienia. Analogiczność między mową swobodną a  figurami odpo-
wiedzialnymi za poruszanie odbiorców, dającą się sprowadzić do 
wspólnego mianownika w  postaci napięcia na linii naturalność– 
–sztuczność, potraktowali oni jako wyraz przynależności do określo-
nej klasy form językowych. Eksklamacja okazywała się w ten sposób 
gatunkiem dla grupy licznych figur wysłowienia mających związek 
z oddziaływaniem emocjonalnym, któremu podlegała jedna z  jego 
wielu odmian, a mianowicie parezja. Rolę formy gatunkowej łączą-
cej wielopostaciowe odmiany wykrzyknienia odgrywała tutaj anty-
tetyczna oraz do pewnego stopnia dialektyczna relacja między arty-
stycznym przetworzeniem języka a rezygnacją z tego dobrodziejstwa 
retorycznego inwentarza, zazwyczaj jedynie deklaratywną (retorycz-
ną). Taką interpretację myśli Kwintyliana odrzuca jednak z całą sta-
nowczością Keckermann, wskazując na takie odmiany parezji, które 
w żaden sposób nie mogą zostać uznane za językowe realizacje eks-
klamacji, emblematu figuratywności ukierunkowanej na poruszanie 
serc i umysłów słuchaczy. Do przykładu z Herodota – zgodnie z za-
powiedzią autora – powrócimy za chwilę. 

Związek mowy traktowanej jako dokładne sprawozdanie z wy-
znawanych poglądów z  figurami retorycznymi obmyślonymi na 
osiągnięcie zamierzonego celu ujawnia szereg problemów związa-
nych z  poddaniem wolności przejawiającej się w  aktywności języ-
kowej ograniczeniom ze strony normatywnie ukierunkowanej elo-
kucji: 

Scribonius in animadversionibus rhetoricae dicit licentiam seu parrhe-
siam (nam haec aequipollent apud rhetores) imperite inter figuras re-
ferri, cum haec libertas dicendi citra ullam figuram effici possit. Et in 
logica potius causam per se et voluntarie efficientem, quam in rhetori-
ca figuram constituat. Sed non agitur hic de quavis nuda oratione, sed 
de oratione libera, affectuosa et quae orationi gratiam et decus conci-
liat (SR, s. 229). 

247 „Licentiam etiam, quae Graecis παρρησία dicitur, exclamatio quaedam videtur” 
(R, s. 53). 
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Scribonius w uwagach nad retoryką powiada, że licencja czy parezja 
(obie nazwy są zdaniem retorów równoznaczne) jest niewłaściwie od-
noszona do figur, gdyż ta wolność mówienia może być urzeczywistnio-
na bez względu na jakąkolwiek figurę. I ustanawia się ją raczej logiczną 
przyczyną sprawczą niż figurą retoryczną. Lecz nie mówimy tu o jakiejś 
mowie ogołoconej, ale o mowie swobodnej, poruszającej i takiej, która 
przydaje językowi wdzięku i ozdoby.  

Spostrzeżenie niemieckiego ramisty, Wilhelma Adolfa Scriboniu-
sa248, profesora filozofii w Uniwersytecie w Marburgu, autora słyn-
nej rozprawy Triumf logiki ramistycznej (Triumphus logicae Rameae, 
Bazylea 1583)249, przywołane następnie przez Keckermanna, zawie-
ra przestrogę przed płytkim redukcjonizmem w  problematyzowa-
niu idei wolności mówienia, która wykracza daleko poza granice za-
kreślone dla figury wysłowienia. Nie może zatem zostać zamknięta 
w krótkiej frazie rzuconej mimochodem przez mówcę, przybierają-
cej postać asekuracyjnego zapewnienia słuchaczy, że złoży on wier-
ną relację z tego, co naprawdę myśli. Istnieje w parezji zarówno nie-
wyrażony literalnie postulat, jak i  ukryte pod powierzchnią słów 
dążenie do przekształcenia figury mowy swobodnej w  ogólną za-
sadę konstruowania dyskursu, podobnie jak dzieje się to w przypad-
ku języka figuratywnego, któremu przyzwala się niekiedy, aby został 
chwilowo zdominowany przez któryś z tropów, przykładowo meta-
forę czy ironię. Jest wreszcie w parezji wezwanie do tworzenia takiej 
mowy, w której myśli mówiącego odbijają się niczym w zwierciadle, 
niezmącone symulacją w złej wierze, ani nazbyt ozdobnym i wyrafi-
nowanym wysłowieniem. W postulacie przekształcenia figury mowy 
z założenia otwartej i uczciwej w ogólny sposób jej tworzenia, a więc 
zmiany formy językowej, która sama w sobie jest już odkształceniem 
w stosunku do zwykłego i utartego sposobu mówienia, kryje się tyl-

248 Audomarus Talaeus, Rhetorica e Petri Rami praelectionibus observata, una cum 
observationibus et pleniare interpretatione multorum illius locorum Gulielmi 
Adolphi Scribonii, Basileae: Konrad von Waldkirch, 1589. 

249 Triumphus logicae Rameae, ubi tum in ipsa praecepta Petri Rami addita, tum in 
universos eius interpretes et animadversores animadversiones observationesque 
plurimae proponuntur a Guilhelmo Adolpho Scribonio, philosopho medico, Ba-
sileae 1583. 
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ko pozorna sprzeczność. Nie chodzi bowiem, aby tak zdeformować 
figurę, aby stała się na powrót literą (defiguracja ma wyraźnie ogra-
niczone zastosowanie w przypadku figuratywności), ale aby uczynić 
tę pierwszą jak najbardziej naturalną i niewymuszoną. Mowa pare-
zjasty porusza swą szczerością i bezpośredniością, a wdzięku przy-
daje jej sama prostota wypowiedzi.

W systemie retorycznym Keckermanna również parezja stała się 
przedmiotem dychotomicznych podziałów, których zasadność od-
dala się czasem od upragnionej oczywistości i przejrzystości. Dzieli się 
ona na mowę swobodną zasadniczą i mniej zasadniczą250. Pierwsza 
z nich, cechująca się w przekonaniu gdańskiego humanisty surową 
powagą (severitas), może być dodatkowo rozpatrywana w ogólno-
ści, to znaczy wtedy, gdy dany orator mówi swobodnie o wydarze-
niach przeszłych lub bieżących, albo ze szczególnym odniesieniem 
do przyszłości, co do której – jak powszechnie wiadomo – nie ma 
żadnej pewności251. Podział ten uzupełnia rozróżnienie na parezję 
prostą i ozdobioną albo – mówiąc słowami Keckermanna przywo-
łującymi wspomnianą wcześniej metaforykę szaty słownej – nagą 
i przyodzianą. Podstawowa różnica między tymi dwoma rodzajami 
mowy swobodnej polega na ujawnieniu parezji w języku. W pierw-
szym przypadku pozostaje ona nienazwana wprost, w drugim zaś jej 
obecność wskazują stałe i  wielokrotnie reprodukowane przez róż-
nych mówców z drobnymi zmianami formuły typu: „Niech mi bę-
dzie wolno o tym powiedzieć otwarcie” czy „Niech szczerze powiem, 
co myślę”252. 

250 „Parrhesia est vel principalis, vel minus principalis. Principalis est, quae severi-
tatem continet” (SR, s. 229–230).

251 „Et hac vel in genere consideratur, vel in specie, respectu temporis futuri. 
Parrhesia in genere considerata est, quae de praeteritis aut praesentibus libere 
loquitur. […] Parrhesia in specie respectu temporis futuri est, cum libere loqui-
mur de rebus futuris etiamsi certo eas non sciamus” (SR, s. 230).

252 „Porro utaque parrhesia vel nuda est, vel vestita excusatione. Nuda est, cum 
nullam excusationem addimus. Vestita est, cum additur aliqua formula emol-
liens et excusans. […] Tales formulae sunt: Liceat libere dicere, item: Ut libere 
dicam, quod sentio, item: Liceat hic mihi παρρησιάζειν” (SR, s. 230–231). 
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Parezja określona jako mniej zasadnicza wchodzi czasami w zwią-
zek z  wyraźnym pochlebstwem (nadmiernym panegiryzmem)253, co 
stawia ją – przynajmniej w  oczach Keckermanna – w  nieco dwu-
znacznym położeniu: 

Minus principalis parrhesia est, quando sic libere dicitur, ut tamen in-
terim adulatio lateat. Quintilianus dicit, se parrhesiam non opinari fi-
guram esse, nisi quatenus sub hac libertate quaedam latet adulatio. Ipse 
contra existimarim non esse principaliter dictam parrhesian, cum adu-
latio subest. […] Tale est et venustum illud exemplum, quod Philippus 
ex Herodote habet. Cum Cambyses vituperatus propter ebrietatem se-
natum regni Persici convocasset ac principes regni palam dicere ius-
sisset, si quid in eo reprehendendum putarent, cum res tantas gessis-
set. Hic cum ordine singuli amplissimis laudibus Cambysen per metum 
ornasset ac patri Cyro praetulissent, quia Aegyptum imperio adiecis-
set. Tandem Croesus iustus dicere, reprehendit aliorum orationes, in-
quiens: Nondum esse parem Cyro Cambysen, quia Cambyses nondum 
talem filium regno genuisset, qualem reliquit Cyrus. Haec figurata re-
prehensio plus habuit adulationis, quam aliorum encomia. Interim ta-
men si penitius consideretur, ridet etiam inanem barbaricae tyrannidis 
vanitatem (SR, s. 231). 

Mniej zasadnicza parezja pojawia się wtedy, gdy mówi się swobod-
nie w ten sposób, aby ukryć niekiedy pochlebstwo. Kwintylian powia-
da [Inst. orat. IX.2.27], że nie uważa się, iż parezja jest figurą, o ile nie 
ukrywa się pod tą swobodą jakieś pochlebstwo. Osobiście uważam 
przeciwnie – zasadniczo nie nazywa się jej parezją, gdy zawiera po-
chlebstwo. Takim jest ten piękny przykład, który Filip [Melanchton] 
zaczerpnął od Herodota. Kambyzes, zganiony z  powodu pijaństwa, 
zwołał zgromadzenie królestwa perskiego i  rozkazał otwarcie powie-
dzieć książętom królestwa, czy sądzą, że powinien być za coś zganiony, 
skoro dokonał takich rzeczy. Wtedy każdy po kolei wysławiał Kamby-
zesa ze strachu najwyższymi pochwałami, które przewyższały jego ojca, 
Cyrusa, ponieważ narzucił władzę Egiptowi. Wówczas mówiący spra-
wiedliwie Krezus zganił wystąpienia innych, mówiąc, że Kambyzes nie 

253 Por. M. Landauer, Parrhesia and the Demos Tyrannos: Frank Speech, Flattery 
and Accountability in Democratic Athens, „History of Political Thought” 2012, 
Vol. 33, No. 2, s. 185–208. 
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jest jeszcze równy Cyrusowi, ponieważ Kambyzes nie zrodził jeszcze 
królestwu takiego syna, jakiego zostawił Cyrus. Ta przyozdobiona na-
gana miała więcej pochlebstwa, niż pochwały innych. Jeśli jednak roz-
waży się ją głębiej, to wyśmiewa ona także daremną próżność barba-
rzyńskiego tyrana.

Figura mowy swobodnej i  otwartej w  zetknięciu z  zaplanowanym 
wcześniej pochlebstwem odsłania jej głębokie powiązanie z rozma-
itymi strategiami retorycznymi, w których zapewnienie o szczerości 
mówcy przygotowuje podatny grunt w sercach i umysłach słuchaczy 
na przyjęcie słów mających czasami niewiele wspólnego z  prawdą 
czy nawet prawdopodobieństwem. Tak rozumiana parezja, współ-
działająca nieoczekiwanie w dziele retorycznej symulacji254, nie znaj-
duje z  oczywistych względów aprobaty gdańskiego humanisty. Za 
Filipem Melanchtonem przywołuje on fragment z Dziejów Herodo-
ta z Halikarnasu (Hist. III.34)255, który przefiltrowany przez huma-
nistyczną filozofię moralną poszukującą uniwersalnych wzorców do 

254 Omawiając poglądy Kwintyliana na temat związków parezji z pochlebstwem, 
Keckermann przywołuje poglądy Ramusa i Talona, którzy uważali (podobnie 
jak rzymski retor), że ukryte (mniej lub bardziej jawne językowo) schlebianie 
jest warunkiem zaistnienia tej figury retorycznej: „Sed Quintilianus hic nullam 
figuram putat, nisi quatenus sub hac libertate quaedam lateat adulatio” (R, s. 54). 

255 Elementorum rhetorices libri duo. Recens recogniti ab autore Philippo Melanch-
thone, Witebergae: excudebat Iohannes Crato, 1559, s. 111–112: „Sed est venus- 
tisssimum exemplum apud Herodotum. Cum Cambyses vituperatus propter 
ebrietatem senatum Persici regni convocasset ac principes iussisset palam di-
cere, si quid in eo reprehendum putarent, cum res tantas gessisset. Hic cum or-
dine singuli amplissimis laudibus Cambysen propter metum ornassent ac patri 
Cyro praetulissent, quia Aegyptum Cyri regno adiecisset. Tandem Croesus ius-
sus dicere, reprehendit aliorum orationes, inquiens nondum esse parem Cyro 
Cambysen, quia Cambyses nondum talem filium regno genuisset, qualem re-
liquit Cyrus. Haec figurata reprehensio plus habuit adulationis, quam aliorum 
magnifica encomia et inanem ridet barbarici tyranni vanitatem. Varie utuntur 
homines astuti, cum hac figura, tum aliis eaque varietas cum arte comprehen-
di non possit in quotidiana vitae consuetudine observanda erit, quam tamen 
deprehendent facilius, si qui ab arte adiuvantur, ubi locus ostenditur et unius 
atque alterius formae exempla traduntur, ex quibus iudicare vicina possunt. Si-
cut enim nulla arte gestus omnes corporis comprehendi possunt, ita nec oratio-
nis gestus ac motus omnes numerari queunt”. 
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naśladowania dostarcza interesującego przykładu dla teoretycznych 
rozważań nad pojęciem parezji. Słowa wypowiedziane przez Krezu-
sa do Kambyzesa II z dynastii Achemenidów, perskiego władcy do-
magającego się od poddanych bezkrytycznego uwielbienia, stanowią 
umiejętne połączenie prawdomówności ze zręcznie wyrażoną języ-
kowo pochwałą. Kambyzes nie jest równy swemu ojcu (z pewnością 
nie takich słów z ust swego doradcy oczekiwało królewskie ucho), 
lecz tylko dlatego, że nie pozostawił jeszcze żadnego potomka, takie-
go jak on albo przynajmniej podobnego mu pod względem zalet du-
cha i umysłu. Krezus jako jedyny z uczestników posiedzenia dostoj-
ników państwowych zdobył się na odwagę powiedzenia prawdy nie 
wprost, przyznając, że król Persji nie przewyższył jeszcze dokonań 
wojennych swego ojca, Cyrusa II Wielkiego. Musiała ona jednak zo-
stać odpowiednio złagodzona subtelnie wyważonym pochlebstwem, 
aby jej wyjawienie nie sprowadziło na mówiącego śmierci z ręki ty-
leż gwałtownego, co okrutnego tyrana. Trudno sobie wyobrazić, aby 
respektował on zasady „kontraktu parezjastycznego”256, zawierane-
go między poddanym a władcą, który w zamian za słowa prawdy za-
pewnia swemu słudze zachowanie go przy życiu. 

W  traktacie dotyczącym natury i  właściwości dyskursu histo-
rycznego (De natura et proprietatibus historiae commentarius, Ha-
nau 1610) Keckermann łączy parezję nie tylko z wolnością przema-
wiania, lecz także z  pojęciem prawdy jako nieskrytości (aletheia): 

256 Por. M. Foucault, Fearless Speech, s. 16: „Mówimy, że osoba, która posługuje 
się parezją, może zostać nazwana parezjastą tylko wtedy, gdy istnieje dla niej 
ryzyko lub niebezpieczeństwo spowodowane mówieniem prawdy. Na przy-
kład z punktu widzenia starożytnego Greka nauczyciel gramatyki mógł mówić 
uczniom, których uczy, prawdę i faktycznie, mógł nie mieć żadnej wątpliwości, 
że to, czego naucza, jest prawdziwe. Jednak ze względu na związek pomiędzy 
przekonaniem a prawdą nie jest on parezjastą. Natomiast, gdy sam filozof zwra-
ca się do władcy, do tyrana, i mówi mu, że jego tyrania jest uciążliwa i nieprzy-
jemna, ponieważ jest ona niezgodna ze sprawiedliwością, wówczas filozof mówi 
prawdę, wierzy w to, że mówi prawdę, i co więcej, ponosi także ryzyko (od kie-
dy tyran może się zezłościć, może go ukarać, może skazać na wygnanie, może 
go zabić)”. 
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[…] et alii autores duas leges praescribunt historico, quas velut eius for-
mam esse dicunt, quarum prima est parrhesia, id est libertas loquendi, 
ne quid veri non audeat scribere, secunda est ἀλήθεια, id est studium 
veritatis, ne quid falsi audeat dicere […] (DNP, s. 42).  

[…] inni autorzy twierdzą, że istotą – czyli, jak mówią, formą – dzia-
łalności historyka jest spełnianie dwóch warunków. Pierwszy z nich to 
parrhesia, czyli swoboda wypowiedzi; chodzi mianowicie o to, żeby hi-
storyk miał odwagę pisać prawdę. Drugi to aletheia, czyli umiłowanie 
prawdy, żeby mianowicie nie ważył się napisać czegoś fałszywego257.

Humanista, parafrazując słowa Cycerona (De orat. II.15.62)258, opi-
suje styl historyczny w perspektywie kategorii logicznych i figur re-
torycznych. W  przypadku narracji o  wydarzeniach z  przeszłości 
wolność mówienia i dążenie do ustalenia, a następnie przedstawie-
nia prawdy powinny być nierozłączne. Przypomniane przez Kec-
kermanna greckie słowo aletheia, które oznacza dosłownie jawność 
i nieskrytość, przywodzi na myśl obraz historii jako domeny faktycz-
ności. Posługując się parezją, wolnością słowa, historyk głosi praw-
dę o przeszłych wydarzeniach. A poszukując prawdy, opisu i przy-
pomnienia faktów historycznych, używa figury mowy odważnej 
i swobodnej.

Parezja pozostaje nieustannie zawieszona między swobodną na-
turalnością a artystyczną sztucznością, między figurą a literą w za-
leżności od stopnia językowego przetworzenia i  wreszcie między 
retorycznym ornamentem a  ogólnym sposobem mówienia. Dzię-
ki niej mówca daje wyraz swemu poczuciu wolności i intelektualnej 
niezależności, dokonując serii wyborów przekładających się na cały 
proces powstawania mowy, od wstępnej zgody na szczerość i otwar-
tość wypowiedzi aż po kwestie szczegółowe dotyczące jej szaty słow-
nej. Parezja jako aktywność językowa wyznacza granice dla figur re-
torycznych i to nie tylko tych służących do poruszania słuchaczy (na 

257 B. Keckermann, Właściwości historii, przeł. F. Wujtewicz, w: Filozofia i myśl spo-
łeczna XVII wieku, cz. 2, wybrał, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Z. Ogo-
nowski, Warszawa 1979, s. 26.

258 Cyceron, De orat. II.15.62: „Nam quis nescit primam esse historiae legem, ne 
quid falsi dicere audeat? Deinde, ne quid veri non audeat?”. 
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przykład wykrzyknienia), ponieważ zwraca się ona przeciwko figu-
ratywności, a więc sztuczności poddanej sztywnym regułom eloku-
cji, lecz nie po to, aby ją znieść i ostatecznie unicestwić, ale aby ją 
znaturalizować i w ten sposób przywrócić mowie swobodnej, otwar-
tej i  szczerej. Strategia ta oznacza w praktyce dążenie do limitacji, 
a  nawet eliminacji wszelkich form językowych, które swą nazbyt 
wyrafinowaną organizacją retoryczną mogłyby zaciemnić przejrzy-
stość i klarowność dyskursu parezjasty. Nie ma bowiem tak proste-
go i ogołoconego z wszelkiej ozdobności słowa, które nie przydałoby 
blasku – uzewnętrznionej w języku i zapośredniczonej w jego uni-
wersalnych formach ekspresji – wolności mówienia. 

*

Figury słów i myśli, których zasady tworzenia i sposoby właściwe-
go użycia wyjaśnia retoryczna elokucja, służą w systemie sztuki wy-
mowy Keckermanna do ozdabiania wynalezionych i opracowanych 
na wcześniejszych etapach tworzenia mowy argumentów. Nauka 
o środkach wysłowienia (troposchemalogia) oddana w ten sposób do 
dyspozycji inwencji, nie stanowi bynajmniej centrum systemu reto-
rycznego Gdańszczanina. W jej zbyt dużej autonomizacji dostrzega 
on realne niebezpieczeństwo odrodzenia retoryki sofistycznej (cho-
ciażby w doktrynie retorycznej Ramusa), sprowadzającej wymowę 
do karykaturalnej postaci umiejętności igrania ze słowami i niezli-
czonymi możliwościami ich odkształcania. O  ile jednak inwencja 
z łatwością przyjmuje rozwiązania proponowane przez zapewniają-
cą dostęp do królestwa prawdy logikę, o tyle elokucja co jakiś czas 
napotyka trudności w czerpaniu inspiracji z  jednoznacznych kate-
gorii logicznych. Dzieje się tak głównie dlatego, że język, właściwa 
sfera aktywności retoryki, wyłamuje się z  ograniczającego go po-
rządku sztywnych pojęć i podziałów, ujawniając niemal na każdym 
kroku ich arbitralność i konwencjonalność. Keckermann zdawał so-
bie z  tego sprawę, a  jednocześnie wierzył, że narzędzia logiki po-
mogą mu przynajmniej w uporządkowaniu wykładu reguł elokucji. 

Teoretyczny dyskurs na temat figuratywności stanowiącej nad-
zwyczajny tryb funkcjonowania języka po wielokroć odsłaniał przed 
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gdańskim humanistą własną figuratywność. Sam autor miał w tym 
zresztą swój udział, posługując się obrazową metaforyką szaty słow-
nej (zadomowioną już na stałe w  tradycji retorycznej), mówiąc 
o morzu pięknych słów i kropli prawdy czy o obnażonym i wyostrzo-
nym dzięki odpowiednim figurom mieczu perswazji. Wieloznacz-
na mowa figury dochodziła do głosu również w tak newralgicznych 
punktach wywodu Keckermanna, jak objaśnienie podstawowych dla 
elokucji pojęć. Okazywało się wówczas, że definicja metafory sama 
w sobie jest metaforyczna (przenośnia to przeniesienie znaczenia), 
wyjaśnienie epitetu przybiera postać epitetu („słowo słowu przyda-
ne”), a  metonimia daje się ująć metonimicznie, to znaczy zamiast 
konstruować definicję metonimii można, jak czyni Keckermann, 
wyliczyć różne sposoby jej tworzenia. Wykładowca reguł wymowy 
nie może mówić o słowach bez pomocy słów, a autoreferencjalność 
teoretycznego dyskursu retoryki, właściwa mu topika i  figuratyw-
ność, ukazują opisywane przez nią pojęcia w aktywnym działaniu. 
Wielopostaciowa figura ciągle wymyka się jednowymiarowym ka-
tegoriom logiki. Nie pozwala się ograniczyć i zamknąć w granicach 
schematu wysłowienia, jaki tylko w zarysie przedstawia. 

W wykładzie zasad elokucji gdański humanista podąża przede 
wszystkim za Kwintylianem, niewątpliwie najbardziej systematycz-
nym spośród wszystkich autorów starożytnych, za często i  obficie 
cytowanym Filipem Melanchtonem, sprzymierzeńcem Keckerman-
na w  wykładzie sztuki wysłowienia na podstawie kategorii logicz-
nych, a także Ramusem i Talonem, przywoływanymi zazwyczaj na 
zasadzie czytelnych aluzji i kryptocytatów w kontekście polemicz-
nym. Główne miejsce przypada tutaj figuratywności, a więc tkwią-
cej immanentnie w języku tendencji do komplikowania i naruszania 
„zwykłego” sposobu mówienia, a tym samym pomnażania i regene-
rowania znaczeń. Daje ona jednak o sobie znać dopiero pod warun-
kiem, że odniesiemy ją do neutralnego tła w postaci języka dosko-
nale przeźroczystego, automatycznie odsyłającego do oznaczanych 
rzeczy. Opisywane przez elokucję formy wysłowienia odsuwają celo-
wo na plan dalszy prostą denotację (res–verba), dystansując się w ten 
sposób od jednoznacznej litery, a więc figury schematycznie potrak-
towanego sensu dosłownego. Można sobie wyobrazić historię her-
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meneutyki napisaną z perspektywy sporu literalistów (orędowników 
lektury gramatycznej) z figuratywistami (zwolennikami lektury re-
torycznej), uznającymi pierwszeństwo czy ważność jednego pozio-
mu znaczeniowego nad drugim poziomem. 

Wywrotowy (subwersywny), czyli rozsadzający zakrzepłe frazy 
i  formuły potencjał figuratywności manifestuje się z  całą swą wy-
razistością w przypadku tropów, w których zmianę, a czasami na-
gły zwrot semantyczny zapowiada niekiedy drobne przekształcenie 
w warstwie leksykalnej. Szczególnie cztery z nich, choć Keckermann 
wylicza ich znacznie więcej, pozwalają na uchwycenie, w jaki spo-
sób słowa odkształcają się, przyjmują rozmaite postaci i odmieniają 
swe przypisane im tradycyjnie (konwencjonalnie) znaczenia. Przeja-
wiają one przy tym tendencję do rządzenia nie tylko tym, co semio-
tyczne, ale i symboliczne. I tak wychodząc od metafory, figury po-
dobieństwa i tożsamości, postrzeganej przez gdańskiego humanistę 
zgodnie z  sugestią Arystotelesa za rodzaj archi-tropu, tłumaczące-
go funkcjonowanie całej figuratywności, przez dającą się wyjaśnić 
przez odwołanie do podstawowych kategorii logicznych metonimię 
(przykładowo przyczyna–skutek czy podmiot–predykat) i  synek-
dochę (część–całość), zmierzamy aż do ironii, figury niepodobień-
stwa i różnicy, dzięki której, jak powiada Ramus, poruszamy się od 
sprzeczności do sprzeczności. Pierwsza i ostatnia z wymienionych 
figur myśli wyznacza przestrzeń dla wszystkich pozostałych środ-
ków wysłowienia, gdyż realizują one dwa kwestionujące się, a  na-
wet wykluczające modele semiotyczne. Oba znajdujące się na prze-
ciwstawnych krańcach myślenia o języku i znaczeniu w kategoriach 
tożsamości i różnicy tropy mogą zostać uznane za emblematyczne 
wyobrażenie figuratywności, ponieważ ogólny mechanizm kieru-
jący ich sensotwórczą aktywnością pozwala wyjaśnić działanie po-
zostałych figur. Metafora generuje (albo nieco bardziej metaforycz-
nie: rozsiewa bądź rozplenia) wciąż nowe znaczenia, współtworzone 
zwykle przez zmysłowe obrazy, ironia zaś osłabia je i podaje w wąt-
pliwość, wskazując na arbitralność i  konwencjonalność znaku ję-
zykowego, obnażając tym samym jego materialność, percypowaną 
zmysłowo powierzchnię litery. Mówiąc obrazowo, relację między 
tymi dwoma tropami można wysłowić w następujący sposób – iro-
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nia nieustannie pruje szatę słów tkaną przez metaforę z  taką sta-
rannością o każdy, nawet najmniejszy, szczegół. Z milczącego splo-
tu obu tych tropów (metaforyczno-ironiczna symploka), niezwykle 
bliskich sobie na gruncie litery, lecz oddalonych od siebie w sferze fi-
gury (znaczeń figuratywnych), w którym kreacja styka się z destruk-
cją, afirmacja z negacją, a tożsamość (identyczność) z różnicą, bierze 
swój początek nieskończony proces semiozy. 

Język figuratywny, na który składają się poszczególne figu-
ry, szczegółowo opisane przez Keckermanna i  odpowiednio usys-
tematyzowane, zakłada posługiwanie się słowami sous rature (pod 
warunkiem wzięcia w  nawias czy nawet wykreślenia danej frazy), 
a więc ze świadomością porzucenia ich konwencjonalnego znacze-
nia, co pociąga za sobą nieuchronnie ryzyko niezrozumienia oraz 
błędnego odczytania i  zwiększa prawdopodobieństwo wystąpie-
nia momentów nierozstrzygalności sensu. Znaczenie, aby raz jesz-
cze przywołać metaforykę wprowadzoną przez Keckermanna, staje 
się w  tym przypadku przedmiotem teatralnej czy stosownie udra-
matyzowanej inscenizacji w języku, zjawiając się przed nami w coraz 
to nowych szatach aktorskich (figurach). Tak dzieje się rzeczywiście 
w  każdym fragmencie mowy czy rejestrze wysłowienia, w  którym 
figura zdobywa przewagę nad literą i  zaczyna we właściwy sobie 
sposób organizować przestrzeń semantyczną wypowiedzi. Aby się 
o  tym przekonać, wystarczy spróbować odtworzyć rozliczne figu-
ry ironii, obejmujące zarówno łagodną apofazję czy paralipsę, jak 
i uszczypliwy i ostentacyjnie złośliwy sarkazm. Można się również 
ograniczyć do naszkicowania typologii formuł i sentencji, w których 
to, co powtarzalne (topiczne), przeplata się z tym, co odpowiednio 
ukształtowane językowo przez deformację (figuratywne). Albo moż-
na wreszcie sięgnąć po graniczny przypadek figuratywności, a więc 
formę językową, znaną pod nazwą parezji, czyli figury mowy szcze-
rej i swobodnej, która stała się z czasem hasłem wywoławczym wol-
ności mówienia, zwracającej się w  pewnym momencie przeciwko 
sobie samej, zapowiadając wyrzeczenie się czy całkowitą rezygna-
cję z posługiwania się ozdobnym wysłowieniem, jak gdyby deklara-
cja wyboru prostej i niewyszukanej frazeologii miała być wiarygod-
ną poręką prawdomówności. 
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Wszystkie tropy i figury, niezależnie od ich liczby, bliższej cha-
rakterystyki i sposobu porządkowania, układają się w sekwencję se-
mantycznych nadużyć czy znaczeniowych aberracji, które retorycz-
na elokucja czyni pełnoprawnymi, a niekiedy nawet wyróżnionymi, 
elementami dyskursu. Działanie figuratywności opisywane przez 
nauczycieli wymowy za pomocą rozmaitych słów i  obrazów pole-
ga – mówiąc najogólniej – na ujawnianiu para-doksalnej natury ję-
zyka (wewnętrznie sprzecznego bądź całkowicie niekonkluzywne-
go języka doksy), destabilizującej zakrzepłe i utarte frazy i formuły 
językowe, naruszającej na mocy artystycznej licencji normy grama-
tycznej lub logicznej poprawności, wykraczającej poza ramy (nie)- 
intuicyjnej oczywistości i wyprowadzającej z niej całe nieprzebrane 
i złożone bogactwo różnorodnych i wielobarwnych znaczeń, rozpię-
tych między literą a figurą. 



rozdział 5
Topografie pamięci  

memoria est firma animi rerum ac verborum perceptio. 

Pamięć jest trwałą percepcją rzeczy i słów przez umysł.
Cyceron, De inventione I.7.9

[…] nata est igitur, ut in plerisque, ars ab experimento. 

[…] jak [bywa] w większości przypadków,  
sztuka bierze początek z doświadczenia.

Kwintylian, Institutio oratoria XI.2.17

Pamięć rozpatrywana na gruncie sztuki wymowy1, trudno uchwyt-
na w precyzyjnych pojęciach logiki, skryta i niewidoczna w swym 

1 Por. F. A. Yates, Sztuka pamięci, przeł. W. Radwański, posłowiem opatrzył  
L. Szczucki, Warszawa 1977, s. 13–39, por. szczególnie rozdz. 1 Trzy łacińskie źró-
dła do klasycznej sztuki pamięci, s. 13–39 oraz rozdz. 10 Ramizm jako sztuka pa-
mięci, s. 233–244. Trzeba pamiętać, że Frances Amelia Yates, autorka tego zna-
czącego i ważnego aż do dziś studium z zakresu dynamicznie rozwijających się 
memory studies, prowadziła badania nad mnemoniką na marginesie swych za-
interesowań renesansowym hermetyzmem i okultyzmem („teatr Pamięci” Giu-
lia Camilla, „magia Pamięci” Giordana Bruna czy teatralny system mnemo-
niczny Roberta Fludda). Por. wybrane opracowania dotyczące sztuki pamięci:  
R. Wójcik, „Opusculum de arte memorativa” Jana Szklarka. Bernardyński trak-
tat mnemotechniczny z  1504 roku, Poznań 2006; idem, Uwagi na marginesie 
książki Marka Prejsa „Oralność i mnemonika. Późny barok w kulturze polskiej”, 
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, „Terminus” 2011,  
R. 13, z. 24, s. 127–142. Problematyce szeroko pojętej sztuki pamięci są po-
święcone również rozprawy Witolda Wojtowicza, Marchołt i mnemonika wie-
ków średnich, „Pamiętnik Literacki” 2000, z. 3, s. 35–55; idem, Prolog „Legen-
dy o  św. Aleksym”, „Pamiętnik Literacki” 2006, z. 3, s. 153–166; idem, Między 
oralnością a pismem. Kilka uwag o staropolskiej „Legendzie o św. Aleksym”, „Pa-
miętnik Literacki” 2007, z. 2, s. 185–206. Por. także: Culture of Memory in East 
Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period, ed. R. Wój-
cik, Poznań 2008; Mnemonika i pamięć kulturowa epok dawnych, red. M. Prejs,  
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niepostrzeżonym działaniu dla ludzkiego intelektu, była najczęściej 
przedstawiana – niejako na przekór jej introwertyczności, a  tak-
że efemeryczności – za pomocą metaforyki związanej z  percepcją 
wzrokową2. W antycznej sztuce retoryki poświęca się jej stosunko-
wo dużo miejsca w  anonimowym traktacie znanym pod tytułem 
Retoryka do Herenniusza (w czasach średniowiecza włączanym do 
grona dzieł Arpinaty)3, pismach Cycerona i wielokrotnie wspomina-
nym już wcześniej podręczniku Kwintyliana. We wszystkich z tych 
wymienionych tekstów pojawia się, oczywiście z drobnymi zmiana-
mi i przesunięciami w rozłożeniu akcentów, to samo obrazowanie – 
pamięć przypomina rozległą, zazwyczaj opuszczoną i odosobnioną, 
trudną do objęcia jednym spojrzeniem przestrzeń, w  której moż-
na wydzielić dodatkowo tak zwane miejsca (loci), punkty rozmaicie 
wyróżnione na terytorium pamięci4, oraz powiązane z nimi obrazy 
czy też wyobrażenia (imagines). Te dwa parametry, nałożone na sie-
bie w celu stworzenia siatki pojęciowej, wystarczają w zupełności do 
sporządzenia mapy mnemonicznych loci. Proces przypominania po-

A. Jakóbczyk-Gola, Warszawa 2013. Por. W. Neuber, memoria, hasło w: Histori-
sches Wörterbuch der Rhetorik, Bd. 5, Hrsg. G. Ueding, kol. 1037–1078. 

2 Metaforykę, którą twórcy mnemoniki wypracowali w celu wizualizacji pamię-
ci i sposobów jej działania, zwięźle omówił Douwe Draaisma, Machina metafor. 
Historia pamięci, przeł. R. Pucek, Warszawa 2009, s. 15–79. 

3 J. J. Murphy, Rhetoric in the Middle. A History of Rhetorical Theory from Saint 
Augustine to the Renaissance, Berkeley–Los Angeles 1974, s. 18–19. Zdaniem ba-
dacza Retoryka do Herenniusza „jest jedną z najbardziej wpływowych książek na 
temat przemawiania i pisania, jaką kiedykolwiek napisano w świecie Zachodu”.

4 O  trwałości metaforyki związanej z  mówieniem o  rozmaitych „miejscach” 
w  odniesieniu do pamięci świadczy najlepiej termin niemalże wyjęty przez 
Pierre’a  Norę ze słownika retorycznej mnemoniki, a  mianowicie le lieux de 
mémoire („miejsce pamięci”, choć może dokładniej i zgodnie z intencją auto-
ra – „miejsce wspominania”). Wiąże się on z wszelkimi sposobami kreowania 
i podtrzymywania pamięci o przeszłości z uwagi na teraźniejszość i przyszłość. 
Choć Nora nie definiuje jednoznacznie tego pojęcia, to można przyjąć, że ozna-
cza ono – jak pisze Andrzej Szpociński – „zinstytucjonalizowane formy zbio-
rowych wspomnień przeszłości”, por. A. Szpociński, Miejsca pamięci („lieux de 
mémoire”), „Teksty Drugie” 2008, z. 4, s. 12. Por. P. Nora, Between Memory and 
History. “Les Lieux de Mémoire”, „Representations” 1989, No. 26, s. 7–25; E. Do-
mańska, Historie niekonwencjonalne. Refleksja o przeszłości w nowej humanistyce, 
Poznań 2006, s. 223–225. 
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lega, rozwijając przyjętą metaforykę, na przemierzaniu przestronne-
go gmachu pamięci, zatrzymywaniu się w odpowiednich „miejscach” 
i odczytywaniu zapisanych w nich obrazowych znaków, dotyczących – 
jak uczą o  tym nieznany z  imienia autor Retoryki do Herenniusza 
oraz Cyceron – słów i  rzeczy. Niezwykła to wędrówka, odbywają-
ca się w  dodatku w  nierzeczywistej, choć znakomicie naśladującej 
świat doskonale znany nam z codziennego doświadczenia, scenerii. 
Mówca wprawiony w sztuce pamięci, mający na podorędziu rozbu-
dowany katalog czytelnie rozmieszczonych i utrwalonych mnemo-
nicznych loci, dysponuje coraz większą swobodą w poruszaniu się 
po znanym sobie coraz bardziej obszarze pamięci. Gdy tylko zechce, 
może przemierzać go w dowolnym kierunku, powracając przykła-
dowo okrężną drogą do punktu wyjścia czy wynajdując nowe połą-
czenia między rzadko odwiedzanymi „miejscami”. Architektoniczną 
surowość gmachu przełamuje w przyjętym obrazowaniu tendencja 
do unikania symetrii i wszelkich regularności w rozmieszczaniu loci. 
Przestrzeń pamięci otwiera się tym samym na grę luźnych skojarzeń 
i  wyzwolonej od sztywnych regulacji artystycznych wyobraźni, co 
sprawia, że „miejsca” pamięci, odzwierciedlające osobiste preferen-
cje każdego mówiącego w porządkowaniu danej przestrzeni, są tyl-
ko do pewnego stopnia „miejscami” wspólnymi. 

U  Bartłomieja Keckermanna dwie ostatnie części wymowy, 
a więc pamięć i wygłoszenie mowy5, zostały bardzo ściśle połączo-
ne ze sobą i wyraźnie oddzielone od wcześniejszych etapów przygo-
towania wystąpienia: 

Expedivimus, quantum ad usum requirebatur doctrinam de formanda 
oratione; consequens est, ut praecepta methodica tradamus de haben-
da oratione. Est enim perfectior et absolutior oratio illa, quae tantum 
scribitur. Tota enim ars atque adeo etiam laus eloquentiae duabus istis 
partibus constat, videlicet orationis meditatione et formatione, quae 
consistit in tractando, disponendo et ornando, et deinceps orationis 
formatae recitatione. Cum ergo hactenus absolverimus doctrinam de 

5 Por. J. F. Reynolds, Memory Issues in Composition Studies, w: Rhetorical Memo-
ry and Delivery. Classical Concepts for Contemporary Composition and Commu-
nication, ed. J. F. Reynlods, Hillsdale–New Jersey 1993, s. 1–16. 
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oratione recte formanda, consequens est, ut praecepta methodica tra-
damus de oratione, quae bene formata, est bene recitanda. Sicut enim 
nihil foret, infantem in utero materno formari, nisi in lucem feliciter 
ederetur, ita omnino frustranea est orationis formatio, nisi recte ido-
neoque pronuncietur et recitetur. Est itaque pronuntiatio orationis ef-
fectus simul et finis, adeoque energia orationis formatae. Neque con-
summata est ulla formatio, nisi recitatio accedat (SR, s. 351–352).

Wyjaśniliśmy, jak bardzo nauka o  tworzeniu mowy odnosiła się do 
praktycznego użytku; następną rzeczą jest, abyśmy wyłożyli metodycz-
ne przepisy dotyczące wygłoszenia mowy. Ta bowiem mowa jest do-
skonalsza i  bardziej dopełniona od tej, która została tylko zapisana. 
Cała bowiem sztuka, a także sława wymowy opiera się na tych dwóch 
częściach, a mianowicie obmyśleniu i  tworzeniu mowy, co polega na 
rozważaniu, porządkowaniu i ozdabianiu, oraz na wygłoszeniu utwo-
rzonej mowy. Gdy teraz więc ukończyliśmy naukę o  tym, jak należy 
poprawnie tworzyć mowę, kolejną rzeczą jest, abyśmy wyłożyli meto-
dyczne przepisy dotyczące mowy, która dobrze utworzona, powinna 
zostać dobrze wygłoszona. Tak bowiem jak niczym nie będzie dziec-
ko ukształtowane w matczynym łonie, jeśli nie zostanie szczęśliwie wy-
dane na światło dzienne, tak tworzenie mowy jest całkowicie daremne, 
jeśli nie będzie poprawnie i odpowiednio wygłoszona i wypowiedzia-
na. Wygłoszenie mowy jest wobec tego spełnieniem, a zarazem celem, 
a także mocą opracowanej mowy. Żadne zaś opracowanie [mowy] nie 
zostanie ukończone, jeśli nie dojdzie do [jej] wygłoszenia.

Zaproponowany podział sztuki wymowy na dwie części, a miano-
wicie inwencyjno-elokucyjnego opracowania mowy oraz wygło-
szenia przygotowanego wcześniej tekstu, stanowi wyraźny przejaw 
myślenia gdańskiego humanisty o  procesie tworzenia wypowiedzi 
w Arystotelesowskich kategoriach formy i materii czy aktu i moż-
ności. Pojęciowo-językowa formacja mowy, realizowana w  trakcie 
trzech pierwszych dziedzin retoryki, od inwencji przez dyspozycję 
aż po elokucję, polega na urzeczywistnianiu niektórych z możliwo-
ści tkwiących immanentnie w zgromadzonej materii, obejmującym 
w praktyce całą serię szczegółowych decyzji mówcy w odniesieniu 
zarówno do rzeczy, jak i słów. Zwieńczeniem tej złożonej i wieloeta-
powej procedury pozostaje jednak moment wygłoszenia mowy, de-
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cydujący o  skuteczności perswazji. Nie przypadkiem w kontekście 
pronuncjacji pojawia się słowo energeia, wskazujące na stanowiące 
istotę formy aktywne działanie, a więc akt przemawiania, wypowia-
dania na głos kolejnych słów wraz z odpowiednią intonacją i gesty-
kulacją. Sugestywna metaforyka wprowadzona przez Keckermanna 
przedstawia abstrakcyjną regułę aktualizacji i konkretyzacji pod po-
stacią plastycznego obrazu – tekst ukształtowany niczym płód w ło-
nie matki może w pełni zaistnieć dopiero w chwili narodzin. Na tym 
etapie jest on jednak na tyle uformowany, że większość z jego cech 
indywidualnych zdążyła się już z mniejszą bądź większą wyrazisto-
ścią zaznaczyć. Tworzące go pojęcia i słowa, ich porządek i korelacja, 
są już gotowe i cierpliwie oczekują na ożywiający je głos, pozwalają-
cy im wybrzmieć z odpowiednią siłą oddziaływania6. Doskonałość 
wypowiedzi wygłoszonej nad wypowiedzią spisaną odzwierciedla 
uznawany za naturalny porządek rzeczywistości, głoszący pierw-
szeństwo formy przed materią i aktu przed potencją. 

Co ciekawe, ani słowem nie wspomina się tutaj o pamięci, wy-
łączonej z części retoryki odpowiedzialnych za formowanie mowy, 
lecz mającej – jak widać – zbyt amorficzną naturę i rozległe kompe-
tencje, aby mogła ona zostać przyłączona do nauki o pronuncjacji 
jako pożyteczny, lecz niekonieczny dodatek. Ostatni etap opracowa-
nia mowy, w którym znajduje ona swe artystyczne spełnienie i urze-
czywistnienie dzięki żywemu głosowi, jest w  przekonaniu Kecker-
manna dwufazowy. Pierwsza faza o charakterze przygotowawczym, 
określona jawnie metaforyczną nazwą impressio („pozostawianie od-
cisku”, „tłoczenie wykonane na pieczęci” czy „bicie monety”)7, obej-

6 „Quia orationis recitatio est ipsa energia et consummatio ac perfectio orationis 
formatae, ideo oratio, quae tantum scripta est, tam perfecta non est, quam quae 
recitatur, nec ad eloquentiae scopum obtinendum et ad movendos auditorum 
animos ita comparata. Id quod ipsa experientia testatur. Si enim orationem utur 
exquisitissime formatam tamen scriptam solummodo legamus, parum sane af-
ficimus, etiamsi a summo autore scripta sit. Contra oratio vel mediocribus ar-
tificiis instructa, magna cum efficacia et animorum commotione auditur, si 
recitetur et inter recitandum conveniens actio et vocis gestuumque decus adhi-
beatur” (SR, s. 352). 

7 „Porro ad orationem pronuntiandam et recitandam duo requiruntur: impressio 
et actio. Impressio est prior pars recitanda orationis, qua nempe oratio forma-
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muje „odciśnięcie” opracowanej wcześniej inwencyjnie i elokucyjnie 
mowy w umyśle, a następnie języku, co pozostaje w tym przypadku 
równoznaczne z wypowiedzeniem jej na głos. Druga faza to właś-
ciwy akt pronuncjacji (actio), zakładający umiejętność operowania 
żywym słowem i gestem. Obraz pozostawiania śladu w postaci od-
cisku, towarzyszący od samego początku retorycznemu namysłowi 
nad sztuką pamięci (posługuje się nim chociażby autor Retoryki do 
Herenniusza, III.29), pozwala domyślić się z  łatwością, jakie miej-
sce przypadło jej w systemie wymowy Gdańszczanina. Zachowanie 
ścisłości podziałów i  rozróżnień przeprowadzonych przez Kecker-
manna wymaga istotnego z punktu widzenia skuteczności perswa-
zji dookreślenia – pamięć w przeciwieństwie do wygłoszenia mowy 
na podstawie zapisanego tekstu (częściowo czy w całości) to trwal-
sza i bardziej solidna forma wstępnego przygotowania do zabrania 
głosu8, obywająca się bez żadnych zewnętrznych pomocy w postaci 
trzymanych w zasięgu wzroku notatek. 

Przemówienia odczytywane na głos, nie zaś mówione z pamięci, 
osłabiają efekt końcowy oratorskiego wystąpienia. Na zasadzie wy-
jątku dopuszczano je tylko w przypadku urzędników państwowych 
obwieszczających publicznie rozporządzenia władcy czy uchwa-
ły zgromadzeń, a także chłopców uczących się dopiero retoryczne-
go rzemiosła, starców i osób chorych. Gdy cała uwaga mówcy sku-
pia się na zapisanej karcie, obdziera to wygłoszenie mowy z całego 
wdzięku, a  słuchacz, który nie podziwia doskonałej pamięci prze-
mawiającego, staje się w mniejszym stopniu podatny na perswazję 
i  poruszanie jego uczuć. Nawet wybitni mówcy Hellady oraz po-
przednicy Arpinaty na forum, jak stwierdza Keckermann9, wygła-

ta primo menti, postea linguae imprimitur, ut conveniens actio consequi possit. 
Impressio vel infirmior est, vel firmior. Impressio infirmior est, quando oratio-
nis recitatio eget adminiculo lectionis, vel ex toto, vel ex parte” (SR, s. 352). 

8 „Tantum de impressione infirmiori, sequitur impressio firmior, cum nempe 
oratio memoriae commendatur et inde expedite praemitur” (SR, s. 354). 

9 „Oratio si in totum legatur, paene omnem efficaciam perdit, quia nempe, dum 
oratoris animus et oculi chartae affixi sunt, perit omnis decorae actionis gra-
tia et auditor, cum orationem legi videt, minus oratorem amat, minus mira-
tur atque idcirco etiam minimum movetur. Indulgetur tamen hoc, ut oratio-
nem integram legant et de scripto recitent: 1. viris principibus in republica valde 
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szali swe mowy z  pamięci jedynie częściowo, sięgając po zapisany 
tekst w miejscach trudniejszych lub niezbyt jasnych. Sytuacja ta ule-
gła zmianie zdecydowanie na niekorzyść utrwalonego za pomocą 
pisma tekstu w czasach Cycerona. Praktyka oratorska Arpinaty ob-
darzonego najwidoczniej wprost fenomenalną i  doskonałą pamię-
cią (prawdopodobnie wzrokową, obrazową), który wygłaszał długie 
oracje bez pomocy jakichkolwiek notatek, upowszechniła ten spo-
sób przemawiania. Również i pod tym względem Cyceron stał się 
dla późniejszych mówców niedoścignionym wzorem. 

Sztuka zapamiętywania   

Jak już wcześniej powiedzieliśmy, sztuka pamięci zajmuje w syste-
mie retorycznym Keckermanna nader niewyraźnie określone miej-
sce, co jeśliby wziąć pod uwagę troskę humanisty o uporządkowa-
nie zarówno retoryki jako autonomicznej dyscypliny, jak i wykładu 
reguł wymowy, daje się z łatwością zauważyć nawet średnio zorien-
towanemu w terminologicznych zawiłościach czytelnikowi omawia-
nego podręcznika. Wszelkie odstępstwa od zaprowadzonej przez au-
tora – niekiedy z  dużym wysiłkiem – dyscypliny pojęciowej, stają 
się od razu widoczne. Pamięć, a konkretnie zasady zapamiętywania, 
nie stanowi na mocy swej istoty, jak powiada Keckermann10, wyłącz-
nej własności retoryki. To raczej rodzaj powszechnego dobra wspól-

occupatis, 2. pueris, senibus et aegrotis. Ex Cicerone apparet, veteres interdum 
non integras quidem orationes memoriter pronuntiasse, sed de scripto quae-
dam maxime difficilia et obscura recitasse. Post Ciceronis tamen tempora etiam 
integrae orationes de scripto recitatae fuerunt, sed non facile ab aliis, quam ab 
imperatoribus, sicuti quidem Suetonius in vita Augusti refert, cum orationem 
ad populum habere voluit, de scripto eam recitasse […]” (SR, s. 352–353). 

10 „Praecepta memoriae atque adeo orationis memoriae imprimendae per se ad 
rhetoricam non pertinent, aliud enim est monere orationem ex memoria re-
citandam esse, quae admonitio propria est rhetoricae, aliud vero est praecepta 
dare et modos ostendere, quibus memoria iuvari possit in oratione comprehen-
danda et fideliter reddenda. Isti enim modi sive artificia petenda sunt ex pecu-
liari disciplina et ex systemate aliquot mnemonico, sive arte memoriae, quae 
a logica et rhetorica distincta est” (SR, s. 354). 
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nego, z którego przedstawiciele różnych sztuk i nauk robią użytek 
w zależności od zamierzonego celu. Pozostaje ona uzależniona od 
środków, jakimi dysponują poszczególne dyscypliny, a także od cha-
rakterystycznego tylko dla niej systemu reguł, znanego pod nazwą 
mnemoniki, czyli sztuki pamięci, odróżnionej od retoryki, jak i logi-
ki, i cieszącej się dzięki temu pełną samodzielnością. 

Trzeba tutaj przypomnieć, że tradycja retoryczna (Rhet. ad Her. 
III.16–24) wyróżniała dwa rodzaje pamięci11, to znaczy pamięć natu-
ralną (naturalis), z którą rodzi się każdy człowiek, podarowaną przez 
łaskawość i dobroć natury, i niezauważenie towarzyszącą intelektual-
nemu namysłowi, zapewniając mu ciągłość myśli. Jej uzupełnieniem 
była pamięć sztuczna (artificialis), utrwalona i wzmocniona odpo-
wiednimi ćwiczeniami, pozostająca efektem doskonalenia przez 
sztukę przyrodzonej zdolności do zapamiętywania. Ta druga znaj-
dowała się w  orbicie zainteresowań teoretyków wymowy. Kecker-
mann powiada wobec tego – przywołując dwie najczęściej używane 
w kontekście mnemoniki metafory (odnajdujemy je w podręczniku 
zatytułowanym Retoryka do Herenniusza12, a także w dziełach Cyce-
rona i Kwintyliana)13 – że pamięć jest skarbcem retoryki i stróżem 
całej sztuki wymowy14. Pierwszy z obrazów przywodzi na myśl wy-

11 „Rectius Aristoteles et Cicero, qui memoriam dividunt in naturalem et artificia-
lem atque idcirco, dum artificialem dicunt, memoriae artem praesupponunt” 
(SR, s. 355). 

12 Rhet. ad Her. III.16: „Nunc ad thesaurum inventorum atque ad omnium par-
tium rhetoricae custodem, memoriam, transeamus”, „A teraz przejdźmy do pa-
mięci, skarbca inwencji i stróża wszystkich pozostałych części retoryki”.

13 Por. zwięzłe przedstawienie poglądów Kwintyliana na rolę i znaczenie pamięci 
w sztuce wymowy: J. P. Small, Memory and the Roman Orator, w: A Companion 
to Roman Rhetoric, eds. W. Dominik, J. Hall, Malden–Oxford 2010, s. 195–206. 

14 „Illud quidem certum est, memoriam esse thesaurum et custodem totius arti-
ficii rhetorici, ita ut nisi tractatis, dispositis et ornatis rebus atque adeo oratio-
ni bene formatae adhibeatur memoria, omnia etiamsi praeclarissima fuerint in 
oratione, sunt peritura. Unde et a Platone memoria vocatur Μουσῶν μήτηρ, id 
est mater Musarum [Theaet. 191c–e], ab aliis thesaurus eloquentiae. Tamen inde 
non sequitur, memoriae firmandae praecepta ad artem rhetoricam pertinere 
per se et essentialiter, etsi quidem de memoria in rhetoricis tractatum sit a Ci-
cerone 2. De Oratore et in Partitionibus, itemque a Quintiliano libro 2, capite 2” 
(SR, s. 354–355).
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różnione i strzeżone miejsce, w którym przechowuje się drogocen-
ne przedmioty (a więc pojęcia i powiązane z nimi słowa, stosownie 
wcześniej przyozdobione), drugi wyobraża zaś podstawową funkcję 
pamięci – ma ona starannie strzec powierzonych jej rzeczy przed 
wrogimi i wciąż zagrażającymi im siłami nie-pamięci. Obie metafo-
ry, skarbca i strażnika, ściśle zespolone ze sobą przekonaniem o po-
trzebie zachowania nieustannej czujności umysłu, wyrażają prostą 
prawdę o destrukcyjnym działaniu zapomnienia, pustoszącym przy 
okazji najmniejszej nieuwagi i  chwilowej utraty koncentracji skar-
biec pamięci i wydzierającym z niego zdeponowane z takim trudem 
i poświęceniem skarby myśli i przeżyć. 

Zgodnie z Platońską etymologią (Theaet. 191c–e), przypomnia-
ną następnie przez Keckermanna, Mnemosyne (Pamięć), grecka tyta-
nida i bogini, w której widziano uosobienie pamięci, była matką Muz. 
Mityczna opowieść wskazywała tym samym w czytelny sposób na 
kulturotwórczą rolę pamięci, dającej początek wszystkim sztukom 
i  umiejętnościom ludzkim, mającym związek z  szeroko rozumia-
ną (wy)twórczością, w tym wynajdywaniem nowych pojęć i  idei15. 
Inwencja ta nie byłaby nigdy możliwa, gdyby nie odkładanie, gro-
madzenie i przechowywanie minionych doświadczeń. Gdański hu-
manista ucieka się tutaj do często stosowanej w  swoich traktatach 
strategii prowadzenia wykładu, polegającej na konfrontowaniu ze 
sobą różnych sądów i opinii na temat analizowanej rzeczy. Oszczęd-
ny i  lapidarny komentarz, jakim są one opatrzone, umożliwia czy-
telnikowi wypracowanie własnego stanowiska. Za Cyceronem (De orat. 
II.74.299) przywołuje zatem słynne stwierdzenie Temistoklesa16, któ-
ry miał pewnego razu powiedzieć, że od sztuki pamięci bardziej ceni 
umiejętność zapominania, traktując tę pierwszą sztukę jako w nie-
wielkim stopniu uzależniony od człowieka dar natury. Filip Me-

15 Por. M. Carruthers, How to Make a Composition. Memory-Craft in Antiquity 
and in the Middle Ages, w: Memory: Histories, Theories, Debates, eds. S. Radsto-
ne, B. Schwarz, Fordham 2010, s. 17–29. 

16 „Quamvis autem Themistocles cuidam hanc artem offerenti responderit, se ar-
tem oblivionis malle, quam memoriae, tamen iste lusus Themistoclis, cuius in-
genium saepe mirabile fuit, isti arti non praeiudicat, sicut nec illud, quod me-
moria dicatur naturae donum” (SR, s. 355).
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lanchton, na którego powołuje się również Keckermann17, wyrażając 
w gruncie rzeczy identyczne przekonanie, sądził, że sztuka wymowy 
może wypracować jedynie kilka ogólnych reguł mnemonicznych, 
gdyż „pojemność” i trwałość pamięci zależy wyłącznie od wrodzo-
nych predyspozycji. Jeszcze bardziej chwiejny i niejednoznaczny sta-
tus ma ona w doktrynie retorycznej Piotra Ramusa, który w wykła-
dzie sztuki wymowy nie wspomina o niej ani słowem, przechodząc 
bezpośrednio od reguł elokucji do przepisów dotyczących wygłosze-
nia mowy18. Uwzględnienie całości reformy nauczania poszczegól-
nych dyscyplin proponowanej przez francuskiego humanistę, w tym 
zwłaszcza radykalnej restrukturyzacji dialektyki na podstawie meto-
dycznie sporządzonego katalogu „miejsc wspólnych”, pozwala przy-
puszczać, że pamięć była dla niego nierozerwalnie powiązana z upo-
rządkowaną topicznie logiką (nic tak nie służy zapamiętywaniu, jak 
schematycznie ujęte i wyłożone w postaci sekwencji dychotomicz-
nych podziałów pojęcia)19, a także stanowiła część psychologii (na-
uki o ludzkiej duszy)20. Chociaż w XVI stuleciu pamięć niewątpliwie 
cieszyła się niesłabnącym zainteresowaniem humanistów, zupełnie 
niezależnie od preferowanych przez nich szkół i  systemów filozo-
ficznych, współtworząc ważny element ożywionej na nowo tradycji 
hermetycznej i okultystycznej, jak przekonuje o tym studium Fran-
ces Amelii Yates, nie znalazła ona adekwatnego (wobec zaciekawie-
nia, jakie budziła) uznania w oczach teoretyków wymowy. Można 
nawet powiedzieć, że pamięć, kojarzona jeszcze u schyłku średnio-
wiecza z retoryką i modelem nauczania oraz wychowania opartym 

17 „Neque illorum sententia probanda est, qui putant memoriam plane praeceptis 
iuvari non posse, in qua sententia videtur fuisse Melanchthon, qui in rhetorica 
sua inquit: »Memoriae praecepta non ita multum prosunt, cum memoria ex na-
tura pendeat«” (SR, s. 355). 

18 „Elocutionis (quae prima pars facta est artis rhetoricae) praecepta in tropis et fi-
guris exposita sunt; veniamus ad pronuntiationem, partem alteram insitutae ar-
tis et doctrinae” (R, s. 72). 

19 Por. W. Ong, Ramus, Method, and the Decay of Dialogue: From the Art of Dis- 
course to the Art of Reason, 3rd ed., Chicago 2004, s. 193–195. 

20 P. Mack, Ramus and Ramism: Rhetoric and Dialectic, w: Ramus, Pedagogy and the 
Liberal Arts. Ramism in Britan and the Wider World, eds. S. J. Reid, E. A. Wilson, 
Farnham–Burlington 2011, s. 8–9, a także F. A. Yates, op. cit., s. 233–244. 
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na zasadzie samodoskonalenia21, zaczęła święcić tym większe trium-
fy we wczesnonowożytnej myśli filozoficznej, im bardziej zamazy-
wała swą retoryczną genealogię i  oddalała się od sztuki wymowy. 
Dotychczasowa służąca retoryki awansowała do roli jej równorzęd-
nej towarzyszki dzięki paradoksalnemu zapomnieniu o swych reto-
rycznych początkach. 

U  Keckermanna, jak na systematycznego, choć w  wielu miej-
scach eklektycznego arystotelika z przełomu XVI i XVII wieku przy-
stało, który czerpał inspiracje pełnymi garściami z rozmaitych tra-
dycji filozoficznych, o ile mogły one tylko w czymkolwiek wzbogacić 
myśl Stagiryty, można odnaleźć zarys mnemoniki spójnej i wywa-
żonej, to znaczy respektującej głosy krytyczne, jak i apologetyczne 
wobec pamięci. Trudno kategorycznie orzec, czy stanowisko gdań-
skiego profesora filozofii jest bliższe w tej sprawie trzeźwemu kry-
tycyzmowi Kwintyliana, przekonującego, że dwie ostatnie części 
wymowy są raczej dziełem natury niż sztuki; powściągliwości Me-
lanchtona, zamykającego naukę o pamięci w kilku ogólnych i lapi-
darnych uwagach; czy wyniosłej obojętności tajemniczo milczącego 
na jej temat w swym wykładzie retoryki Ramusa. Być może były mu 
bliskie wszystkie trzy postawy wobec sztuki pamięci, przestrzegają-
ce przed nazbyt pochopnym i całkowicie bezkrytycznym przekształ-
ceniem tej dyscypliny w  wyłączną własność retoryki, mimo że lista 
sztuk i umiejętności, które rościły sobie do niej prawo, stale się wydłu-
żała, obejmując niemal wszystkie dziedziny ludzkiej (wy)twórczości.  

Sztuka pamięci składa się, o  czym była już wcześniej mowa, 
z miejsc i obrazów, a taki jej podział został przeprowadzony według 
Keckermanna przez Cycerona. O wiele dokładniej został on jednak 
omówiony we wspomnianym traktacie Retoryka do Herenniusza, 
w którym mnemonika doczekała się po raz pierwszy wyczerpujące-
go opracowania. Nie jest ona rzeczą, jak powiada twórca systemu re-
torycznego22, całkowicie niezbadaną i nieodgadnioną, która wymy-

21 Por. M. Carruthers, The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Cul- 
ture, 2nd ed., Cambridge 2008, s. 19–21; eadem, The Craft of Thought. Meditation, 
Rhetoric, and the Making of Images, 400–1200, Cambridge 1998, s. 7–24.

22 „Etsi autem multi iam disputent sollicite, qualis illa veterum ars memoriae fue-
rit, cum praesertim id, quod ex Cicerone nonnulli docent, totam istam artem 
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kałaby się skutecznie każdej próbie teoretycznego opisu. Optymizm 
poznawczy Keckermanna usprawiedliwia tutaj częściowo zgłoszo-
ny przez niego postulat odwołania się do analogii z logiką, w której 
na podstawie zbioru kilku ogólnych zasad wywodzi się uniwersal-
ną metodę porządkowania całego zaplecza przedmiotowego danej 
dziedziny. Metodyczność gwarantuje możliwość opracowania syste-
mu mnemonicznego (humanista zamierzał poświęcić temu zagad-
nieniu oddzielny traktat), utworzonego z poszczególnych reguł kie-
rowania pamięcią i doskonalenia naturalnej zdolności człowieka do 
zapamiętywania. To wprost typowe dla Keckermanna rozwiązanie, 
z którego wielokrotnie czynił użytek w trakcie wykładu zasad reto-
ryki. Wszędzie tam, gdzie wyrazistość podstawowych dla określonej 
sztuki pojęć ulegała zamazaniu, a oznaczane przez nie rzeczy roz-
pływały się w mrokach przejmującego wszystko chaosu, odwieczne-
go wroga ludzkiego poznania, poszukiwał on pomocy w niezawod-
nych terminach logiki, przywracających dzięki zaprowadzeniu ładu 
i porządku upragnioną klarowność sytuacji. Dla gdańskiego huma-
nisty nauka o pamięci, autonomiczna względem teorii retoryki (jak 
również logiki i  pozostałych dyscyplin), a  jednocześnie odgrywa-
jąca ważną rolę w przygotowaniu wygłoszenia mowy, pozostawała 
trwale związana z narzędziami logicznymi i problematyką metody, 
czyli ogólnej reguły porządkującej materię danej sztuki i wszystkie 
wypracowane przez nią przepisy. Z tego powodu krytykował szcze-
gólnie zwolenników mnemoniki Rajmunda Lulla, a także „memory-
stów” (memoristae, określenie to oznaczało w czasach średniowie-
cza osobę posługującą się sztuką pamięci, lecz u Keckermanna ma 

constitisse locis et imaginibus, nimis videatur esse tenue et tanta arte indignum 
propter causas post dicendas, tamen existimarim non esse rem penitus imper-
scrutabilem et posse, Deo benedicente, ut in arte logica, ita quoque in arte me-
moriae certam quandam praeceptorum methodum constitui, qua media ea, 
quibus memoria dirigi et perfici possit, disincte tradantur, cuius quidem sy-
stematis mnemonici adornandi institutum iam a multis annis animo volvo et 
quaedam etiam non poenitenda ad hunc scopum collegi. Ne autem interea elo-
quentiae studiosi utilissima illa ad eloquentiam praesertim arte ac disciplina 
penitus destituantur, visum est per commentarium hoc loco lineamenta quae-
dam ducere istius disciplinae et quidem talia, quae ad rhetoricum hoc studium 
sunt accommodata” (SR, s. 355–356).
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ono wyraźnie negatywne konotacje)23, jego renesansowych uczniów 
i naśladowców, którzy wskrzeszając tradycje neoplatońskie i herme-
tyczne, mnożyli niemal w nieskończoność liczbę „miejsc” pamięci 
i obrazów, mieszali ze sobą rozmaite wyobrażenia, odwodząc w ten 
sposób umysł, uwięziony w mnemonicznym teatrze i błądzący mię-
dzy obrazami-lustrami, od poznania uniwersaliów. 

W definicji mnemoniki, sformułowanej ostatecznie przez Kec-
kermanna, a określającej jej naturę, cel i przedmiot, nie pojawia się – 
co szczególnie interesujące w kontekście retoryki – żadne odwoła-
nie czy nawet aluzyjne nawiązanie do „miejsc” pamięci ani obrazów: 

Mnemonica ergo est ars dirigendi et formandi memoriam in earum re-
rum atque adeo etiam verborum tum impressione, tum conservatio-
ne, quae memoria digna sunt. Finis artis est memoriae perfectio. Obie-
ctum partim est internum, partim externum. Obiectum internum est 
ipsa memoria, qua partim est sensualis, qua servantur et redduntur 
imagines adminiculo sensuum formatae. Illa vera partim intellectua-
lis est, qua servantur et redduntur imagines intellectu servato. Et quia 
in homine sensus et intellectus arctissime connectuntur, ideo praecepta 
formandae et perficiendae memoriae sensualis cum praeceptis forman-
dae memoriae intellectualis coincidunt. Caeterum, organon seu instru-
mentum memoriae tam sensualis, quam intellectualis, est postrema 

23 „Sit itaque potior cura ingenii et iudicii, quam memoriae. Et quia ista admini-
cula memoriae, quae a lullistis et aliis memoristis cumulatim traduntur, nempe 
loca, nescio quot, conclavium et hypocaustorum et in istis locis collocatae ima-
gines perpetuae abducunt ingenium et iudicium ab universalibus, quae sunt 
primaria intellectus nostri obiecta, a quibus is principaliter perficitur et in qui-
bus nucleus eruditionis nostrae positus est, quia etiam tanta varietas locorum 
et imaginum sensualium perpetuo nobiscum in mente circumportata, prout illi 
praecipiunt, turbat ac confudit species et imagines rerum universalium inge-
nio et iudicio formandarum atque adeo abducit ab imaginibus istis ad rerum 
cognitionem aptissimis, quas ars logica in intellectu nostro pingit. Ideo non est 
consultum, se in eiusmodi phantasias immiscere et eiusmodi locis et imagini-
bus perpetuis deditum esse atque assuescere plane, prout memoristae praeci-
piunt, si quis velit summe excellens in ista arte evadere, eum debere a prima in-
fantia phantastam fieri et varia loca, et in locis imagines sibi firmiter imprimere, 
donec habitum acquirat infinitorum locorum ac imaginum, tum demum enim 
posse speratum fructum ex hac arte percipi” (SR, s. 368). Por. F. A. Yates, op. cit., 
rozdz. 8 Lullizm jako sztuka pamięci, s. 179–199. 
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pars cerebri, unde illi, quibus occipitium est maius et rotundius, me-
moria sunt praestantiori, quibus autem id vel nimis est depressum a na-
tura, vel casu aliquo laesum, aut intemperie corruptum, ii sunt oblivio-
si (SR, s. 356). 

Mnemonika jest więc sztuką rozporządzania pamięcią i kształtowania 
jej za pomocą odciskania, jak i przechowywania tych rzeczy i słów, któ-
re zasługują na to, aby je zapamiętać. Celem sztuki jest doskonałość pa-
mięci. [Jej] przedmiot jest częściowo wewnętrzny, częściowo zewnętrz-
ny. Przedmiotem wewnętrznym jest sama pamięć, która jest zmysłowa, 
gdy zachowuje i  przywołuje obrazy utworzone dzięki zmysłom, albo 
intelektualna, gdy zachowuje i przywołuje obrazy za pomocą umysłu. 
A ponieważ zmysły i umysł są w człowieku najściślej ze sobą połączone, 
to z tego powodu przepisy kształtowania i doskonalenia pamięci zmy-
słowej występują razem z przepisami kształtowania pamięci intelektu-
alnej. Poza tym, organ, czyli narzędzie pamięci zarówno zmysłowej, jak 
i intelektualnej, zajmuje ostatnią część mózgu i dlatego ci, którzy mają 
większą i bardziej okrągłą potylicę, posiadają lepszą pamięć, a ci, którzy 
mają ją nazbyt ubogą z natury, uszkodzoną wskutek jakiegoś wypad-
ku lub zniszczoną przez brak umiarkowania, posiadają słabą pamięć.
 

Działanie pamięci, obejmującej rzeczy i słowa, o ile oczywiście za-
sługują one na to, aby je zapamiętać, objaśnia Keckermann przywo-
łanym już wcześniej metaforycznym wyobrażeniem pozostawiania 
odcisków, uzupełnionym postulatem ich utrwalenia (konserwacji), 
polegającej prawdopodobnie na możliwie jak najczęstszym przypo-
minaniu sobie tego, co powierzono pamięci, aby wyrazistość śladów 
nie uległa z biegiem czasu rozmyciu czy zatarciu. Zgodnie z poglą-
dami Arystotelesa na imitację, sztuka nie tylko naśladuje naturę, ale 
może ją również udoskonalać. Przeświadczenie to znajduje szcze-
gólne potwierdzenie w  odniesieniu do mnemoniki, która kieruje 
prawidłowym funkcjonowaniem przyrodzonej zdolności do zapa-
miętywania, a  także nieustannie ją rozwija i ulepsza. Wyróżnienie 
dwóch rodzajów pamięci, a mianowicie dotyczącej rzeczy (abstrak-
cyjnych pojęć) i  słów (stawiających jej największy opór) było nie-
zaprzeczalnie dziełem antycznych teoretyków wymowy. Jednak 
podział ten, techniczny i  właściwy przede wszystkim retoryce, in-



431TOPO GR AFIE PAMIęCI  

teresuje Keckermanna w mniejszym stopniu niż poglądy Stagiryty 
na zdumiewającą naturę pamięci i  anamnezy, ożywiającej w myśli 
to, co już dawno odeszło w przeszłość. Stanowią one ważny element 
zbudowanej przez niego teorii ludzkiego umysłu. W krótkim trakta-
cie zatytułowanym O pamięci i przypominaniu24 Arystoteles określa 
interesujące nas pojęcie w następujący sposób: „utrwalone wyobra-
żenie [phantasma, w terminologii łacińskiej: simulacrum albo ima-
go] rozpatrywane jako obraz przedmiotu, od którego ono pocho-
dzi”25. Mediacyjne działanie pamięci, uzależnione od podstawowego 
doświadczenia czasu (spostrzeżenie uprzedniości jednych zdarzeń 
przed drugimi zdarzeniami), opiera się na podstawianiu w miejsce 
wspominanej rzeczy jej obrazu. Albo inaczej: ikoniczny znak repre-
zentuje w  umyśle nieobecny przedmiot, a  to, co przeszłe, staje się 
dla wspominającego teraźniejsze w  krótkotrwałej chwili anamne-
zy. Jeśli przypomnieć w kontekście myślenia o zapamiętywaniu jako 
uwewnętrznianiu i utrwalaniu w duszy obrazów dwa źródła pozna-
nia (zmysły i intelekt), to otrzymujemy podział pamięci, jaki wpro-
wadził Keckermann, mówiąc o pamięci zmysłowej i  intelektualnej. 
Obie są skazane na posługiwanie się obrazowymi wyobrażeniami 
z tym26, że w pierwszym przypadku odwołują się one do doświad-
czenia zmysłowego (biorą z niego swój początek również obrazowe 
metafory), w drugim zaś zawdzięczają swe istnienie wyłącznie pra-
cy ludzkiego umysłu. 

Uwagi Keckermanna na temat pamięci naturalnej nie ogranicza-
ją się do wskazania rzekomej zależności między wielkością i  stop-
niem zaokrąglenia potylicy a zdolnością człowieka do zapamiętywa-

24 Por. D. Bloch, Aristotle on Memory and Recollection. Text, Translation, Interpre-
tation, and Reception in Western Scholasticism, Leiden 2007, s. 58–73. 

25 Arystoteles, O pamięci i przypominaniu sobie, przeł. P. Siwek, w: idem, Dzieła 
wszystkie, t. 3, Warszawa 1992, s. 238; por. M. Carruthers, The Book of Memory. 
A Study of Memory in Medieval Culture, s. 18–25. 

26 Por. M. Edwards, Time, Duration, and the Soul in the Late Aristotelian Natural 
Philosophy and Psychology, w: Psychology and the Other Disciplines. A  Case of 
Cross-Disciplinary Interaction (1250–1750), eds. P. J. Bakker, S. W. de Boer, C. Leijen-
horst, Leiden 2012, s. 114–126. 
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nia. Wiąże się ona również z  ludzkim temperamentem27. Najlepiej 
rozwiniętą pamięć zgodnie z teorią humoralną Galena mają chole-
rycy i sangwinicy, a  także melancholicy, obdarzeni rozwiniętą wy-
obraźnią, do których jeszcze za chwilę powrócimy. Wspomagają ją 
zdaniem Keckermanna czynniki „materialne”: odpowiednia die-
ta, medykamenty oraz spokój umysłu, przez który należy rozumieć 
unikanie gwałtownych poruszeń ludzkiej duszy, wytrącających in-
telekt z ustalonego trybu działania. Intensywne uczucia uniemożli-
wiają złożenie obrazów w pamięci, gdyż są podobne – jak stwierdza 
gdański profesor filozofii28 – do płomieni ognia roztapiających wo-
skowe tabliczki, na których odciśnięto właśnie wyobrażenia. Pożą-
danym stanem jest wobec tego apatheia, filozoficzna beznamiętność, 
spokój wewnętrzny, łączący w sobie wyciszenie i pewnego rodzaju 
zobojętnienie z niepodatnością na uczucia, rozumiany przez Kecker-
manna jako „uwolnienie od trosk i  gwałtownych poruszeń, a  także 
różnych i ważnych zajęć”29. Istotną funkcję w zapamiętywaniu peł-

27 „Temperamentum cerebri et cordis pendet a  temperamento totius compositi. 
Temperamentum autem memoriae maxime aptum est cholericum et sangui-
neum, sed ita, ut aliqua ex parte etiam sit melancholicum. Temperamenta au-
tem phlegmatica, ut pote nimis frigida, memoriam a natura infelicem habent 
et idcirco arte hunc defectum supplere coguntur. Atque haec quidem de fine et 
obiecto huius artis interno. Externum obiectum artis vel primarium est, vel se-
cundarium. Primarium obiectum sunt res ipsae, quae memoriae commendan-
dae sunt. Secundarium vero obiectum sunt verba tam simplicia, tam composi-
ta. Tantum de fine et obiecto artis huius, sequuntur media, quorum ratione ars 
mnemonica dividitur in generalem et specialem. Generalis pars iterum subdi-
viditur in materialem et formalem. Materialis est, quae materalia media memo-
riae iuvanda suppeditat. Materialia autem ista media sunt partim prima, partim 
orta. Prima sunt ista: 1. dieta, 2. medicamenta, 3. quies animi” (SR, s. 356–357). 

28 „Sequitur quies animi et immunitas ab affectibus imprimis autem ab ira vehe-
menti et a terrore ac metu. Hi enim affectus sanguinem et spiritus vehementer 
alterant et ista sanguinis alteratione ac commotione imagines in memoriam re-
ponendae expunguntur ac delentur, non secus ac imago impressa in ceram sta-
tim evanescit, si ignis ad ceram admoveatur” (SR, s. 358). 

29 „Ideo, qui de memoria scripserunt, imprimis ad eam firmandam requirunt 
ἀπάθειαν, id est immunitatem a curis et vehementibus affectibus, atque adeo 
etiam a variis et gravibus occupationibus. Nam et varietas ac gravitas occupa-
tionum incendit saguinem ac spiritus ac miscet confuditque imagines” (SR,  
s. 359). Por. R. Sorabij, Emotion and Peace of Mind. From Stoic Agitation to Chri-
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nią okoliczności związane z miejscem i czasem, w jakich proces ten 
się dokonuje30. Miejsce powinno być odosobnione i – o ile to możliwe 
– miłe, przyjemne i pozwalające na skupienie i koncentrację. Czas 
sprzyjający pamięci dzieli Keckermann na dwa rodzaje, wyróżniając 
czas podstawowy (poranny) i drugorzędny (nocny), gdy wziąć pod 
uwagę łatwość pozostawiania odcisków w pamięci czy też jej podat-
ność na przyjmowanie nowych obrazów31. 

W  charakterystyce czasu ułatwiającego zapamiętywanie Kecker-
mann odwołuje się do retorycznego traktatu Konrada Celtisa32, 

stian Temptation, Oxford 2000, s. 76–92; M. C. Nussbaum, The Therapy of Desire. 
Theory and Practice in Hellenistic Ethics, Princeton 1994, rozdz. 3 Aristotle on 
Emotions and Ethical Health, s. 78–101. 

30 „Atque haec sunt media materialia prima, sequuntur media materialia orta 
a primis, quae pertinent ad circumstantiam loci et temporis, quo aliquid me-
moriae commendatur. Et primo quidem, quod ad locum attinet, in quo aliquid 
memoriae infigendum est, is debet esse solitarius et quantum fieri potest iucun-
dus, amoenus ac salubris” (SR, s. 359). 

31 „Tempus memoriae aptum est tum primarium, tum secundarium. Primarium 
tempus est matutinum. Secundarium est nocturnum. De hac re ita monet 
Conradus Celtes in rhetorica sua, cui sub finem addit praecepta quaedam de 
memoria. »Quamvis, inquit, non temere in proverbium paene abierit memo-
ria matutina, quod sincerius fixiusque teneantur, quae proferente iam se Au-
rora percipimus, tamen et nox ipsa memoriam mire iuvat et confirmat. Noc-
tu enim et nusquam avocatur mentis intentio faciens, ut ea, quae dicenda sunt 
velut oculis subiecta cernere videamur et ab illa sive cogitatione sive lectione, 
nihil deinceps animo agitamus, sed quietem statim capimus quae, dictu mi-
rum est, quantum afferat firmitatis, quando scilicet vapor ille, cui ipsa cibi fa-
tigatio obstabat, vel requiescit, vel maturatur et concoquitur. Sit enim profecto 
vel una interposita nocte, ut quae statim refferi non poterant, postero die pul-
cherrime contexantur. Et sicut cibus iamiam ingestus non auget vires, sed po-
tius gravat stomachum, tantisper, dum coniectus in venas et corpus digeratur, 
ita oratio primitus meditata vel perlecta parum adhaeret memoriae, donec ve-
lut in ventriculo animi concoquatur. Igitur quae sub somnum ediscuntur ea tibi 
mane promptius longe a memoria repraesentabuntur, modo ne cubitum abeas 
vel crapula nimioque cibo gravatus, vel inedia exhaustus«” (SR, s. 360).

32 Keckermann, pisząc o retoryce Konrada Celtisa, odwołuje się do jego podręcz-
nika wymowy, który ukazał się pod tytułem Epitoma in utramque Ciceronis rhe-
toricam cum arte memorativa nova et modo epistolandi utilissimo (Ingolstadt: po 
28 marca 1492, druga edycja: Ingolstadt 1532 wraz z podręcznikiem Piotra Mo-
sellanusa De primis apud rhetorem exercitationibus praeceptiones), a także uwag 
Johanna Mentzingera na temat pamięci dołączonych do edycji traktatu Celti-
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w którym niemiecki humanista, sporządzając na użytek swych stu-
dentów skondensowany wykład sztuki wymowy w  ujęciu Cycero-
na, poświęcił o wiele więcej miejsca mnemonice niż Arpinata. War-
to przy tym odnotować – a może nawet zapamiętać – wprowadzoną 
tutaj metaforykę. Mowa niezbyt przemyślana i  niedokładnie, nie-
uważnie przeczytana (pojawiające się w tym miejscu słowo perlec-
tio oznacza także głośną lekturę tekstu), słabo zapisuje się w pamię-
ci, zalegając w  niej niczym w  „żołądku duszy”, jak późno spożyty 
posiłek, oczekujący dopiero na strawienie. Nic dziwnego, że (quasi)- 
fizjologiczne uwagi Keckermanna na temat pamięci zamyka obraz 
zarysowujący paralelę między zapamiętywaniem a  jedzeniem (za-
pożyczony od Celtisa); tym, co intelektualne (duchowe), a tym, co 
somatyczne i  zmysłowe. Chociaż konkretne wskazówki dotyczące 
pokarmów, napojów, stylu życia pojawiały się wielokrotnie w pod-
ręcznikach sztuki pamięci, to w tym przypadku ciało i jego natural-
ne potrzeby dostarczają języka do mówienia o pamięci. Oba procesy 
zmierzają przecież przez wstępną obróbkę zewnętrznej wobec da-
nego organizmu rzeczy (ożywa w ten sposób starożytna idea tekstu 
jako duchowej strawy) do jej trwałego przyswojenia. 

Jak już wcześniej powiedzieliśmy, pamięć, wewnętrzny przed-
miot mnemoniki, może być w  zależności od swego medium inte-
lektualna albo zmysłowa. Nauka zajmująca się kierowaniem i  do-
skonaleniem zapamiętywania ma w obu przypadkach odpowiednie 
narzędzia, ułatwiające osiągnięcie – mówiąc analitycznym językiem 
Keckermanna33 – przedmiotu zewnętrznego mnemoniki, a więc po-
wierzenia pamięci rzeczy (obiekt pierwszorzędny sztuki) oraz słów, 
zarówno prostych, jak i złożonych (obiekt drugorzędny sztuki). In-
strumenty intelektualne, jak sama nazwa wskazuje, są uzależnione 
od ludzkiego umysłu, a tym samym od sztuki logiki: 

sa z 1532 roku. Por. F. G. Kiss, Valentinus de Monteviridi (Grünberg) and the Art 
of Memory of Conrad Celtis, w: Culture of Memory in East Central Europe in the 
Late Middle Ages and the Early Modern Period, s. 105–118. 

33 „Atque haec sunt media materialia confirmanda memoriae, sequuntur media 
formalia, quae sunt duplicia, primaria et secundaria, sive intellectualia et sen-
sualia. Intellectualia media iuvandae memoriae sunt quae pendent ab intellec-
tu” (SR, s. 361).
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Quia enim in memoria id servandum est, quod intellectus antea com-
prehendit, ideo iisdem mediis iuvabitur memoria, quibus dirigebatur 
intellectus, sed ita, ut ista media diversam rationem praeceptorum nan-
ciscantur. Et alia sunt praecepta, quibus intrumenta logica applicantur 
ad intellectum dirigendum, alia vero quibus applicantur ad memoriam 
iuvandam, ita tamen, ut qui instrumenta dirigentia intellectum ex arte 
logica recte cognovit, idem etiam facile possit per eadem instrumen-
ta memoriam suam iuvare. Neque est, quod quisquam existimet ul-
lam artem memoriae disci posse ab eo, qui non novit artem intellectus, 
sive artem logicam. Caeterum, quomodo instrumenta logica ad memo-
riam iuvandam applicanda sint, hoc in loco tradi ita non potest, quia 
requireretur singulorum instrumentorum logicorum ad memoriam iu-
vandam accommodatio. Interim, quantum ad institutum studiosis elo-
quentiae satis erit, paulo post tradituri sumus. Hic sufficiat monuisse 
inter omnia instrumenta logica duo maxime esse ad memoriam iuvan-
dam accommodate, nempe primo instrumentum cognationis et simi-
litudinis simulque adeo etiam oppositionis. Per similia enim et oppo-
sita firmiter rem aliquam imprimere possumus et diu retinere et facile 
recordari. Quod etiam Aristoteles monet in libro De memoria et remi-
niscentia (SR, s. 361). 

Skoro trzeba więc zachować w pamięci to, co wcześniej obmyślił umysł, 
to z tego powodu te same narzędzia wspomagają pamięć, za pomocą 
których kieruje się umysłem, lecz pod tym warunkiem, że narzędzia 
te otrzymują inną zasadę przepisów. Inne też są przepisy, dzięki któ-
rym stosuje się narzędzia logiczne do kierowania umysłem, inne zaś 
te, które stosuje się do wspomagania pamięci, i z tego powodu kto do-
kładnie poznał na podstawie sztuki logiki narzędzia kierowania umy-
słem, może również z  łatwością pomagać dzięki tym samym narzę-
dziom swojej pamięci. Niech nikt nie sądzi, że nauczy się jakiejkolwiek 
sztuki pamięci od kogoś, kto nie zna sztuki umysłu, czyli sztuki logi-
ki. Poza tym nie można wyłożyć w tym miejscu tego, w jaki sposób na-
leży stosować narzędzia logiczne do wspomagania pamięci, ponieważ 
poszczególne narzędzia logiczne wymagają dostosowania do wspoma-
gania pamięci. Zresztą nieco dalej wyłożymy tyle, ile wystarczy w na-
uczaniu studentów wymowy. Tu niech wystarczy, że pouczyliśmy, że 
spośród wszystkich narzędzi logicznych dwa są najbardziej dostosowa-
ne do wspomagania pamięci, a mianowicie po pierwsze narzędzie po-
krewieństwa i podobieństwa, a  także przeciwieństwa. Dzięki bowiem 



436 ROZDZIAł 5

podobieństwom i przeciwieństwom możemy trwalej pewną rzecz od-
cisnąć, dłużej ją zatrzymać, i łatwiej sobie przypomnieć. Pouczył o tym 
również Arystoteles w księdze O pamięci i przypominaniu. 

Intelektualne narzędzia ułatwiające zapamiętywanie pochodzą z sys-
temu logicznego, uporządkowanego i w najwyższym stopniu meto-
dycznego zbioru reguł regulujących pracę ludzkiego umysłu. Nie są 
one jednak automatycznie przenoszone z jednego kontekstu pojęcio-
wego w drugi kontekst, gdyż sztuka pamięci – daleka od analityczne-
go formalizmu logiki – posługuje się nimi w nieco inny sposób. Nie 
wytwarza bowiem, ani nie pomnaża wiedzy, ale zajmuje się obrób-
ką gotowego już produktu, asymilując go i przechowując. Nawet jeśli 
zawiesimy przekonanie Keckermanna głoszące, że punktem wyjścia 
wszelkiej aktywności intelektualnej i dyskursywnej człowieka pozo-
staje znajomość sztuki logicznej, to na gruncie mnemoniki uprzy-
wilejowana pozycja umiejętności rozumowania zaznacza się już 
w podporządkowaniu pamięci umysłowi, zamykającemu poznawa-
ne rzeczy w pojęciach, podczas gdy zdecydowanie bliższej jej – gdy 
chodzi o  sposób działania – do wyobraźni, przekładającej rzeczy-
wistość na serię powiązanych ze sobą obrazów. Pierwszym z  inte-
lektualnych narzędzi wspomagających pamięć jest z  jednej strony 
podobieństwo i pokrewieństwo, z drugiej zaś przeciwieństwo. Wy-
najdywanie „miejsc” wspólnych między rzeczami, które trzeba za-
pamiętać, umożliwia opracowanie na ich postawie logicznego wy-
liczenia, sprawiającego wrażenie naturalnego wynikania jednego 
elementu z drugiego. łańcuch taki uwzględnia w swej strukturze za-
sadę przyległości, odwołującą się do faktu występowania poszcze-
gólnych ogniw w swoim sąsiedztwie, co dzięki stworzonej w ten spo-
sób relacji następnik–poprzednik ułatwia zarówno zapamiętywanie, 
jak i przypominanie sobie czegoś. 

Drugim z wymienionych przez gdańskiego humanistę intelektu-
alnych narzędzi wspomagających pamięć pozostaje porządek i wią-
żące się z nim w systemie filozoficznym Keckermanna pojęcie meto-
dy, drogie znacznej większości renesansowych arystotelików: 
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Alterum instrumentum est ordinis et methodi, ut nempe omnia ea, 
quae memoriae commendare volo, primo referam ad certum ordinem. 
[…] Ad ordinem autem istum pertinet connexio. Nam ubi ordo est, 
ibi connexio est, ubi autem connexio est, ibi unum ab altero trahitur et 
unum ex altero ultro fluit (SR, s. 361–362). 

Drugim narzędziem jest uporządkowanie i metoda, gdyż bez wątpie-
nia wszystkie te rzeczy, które chcę powierzyć pamięci, powinienem naj-
pierw odnieść do pewnego porządku. […] Do tego zaś porządku nale-
ży powiązanie. Tam bowiem, gdzie jest porządek, tam jest powiązanie, 
a  tam, gdzie jest powiązanie, tam jedno wyprowadza się z  drugiego 
i jedno samo przez się z drugiego wypływa.

Widzimy więc, że intelektualne instrumentarium pamięci kształtu-
ją podstawowe pojęcia systemu logicznego Gdańszczanina, co może 
stanowić apagogiczny (nie wprost) dowód na uniwersalność logiki 
przynajmniej w odniesieniu do filozofii Keckermanna. Wychodząc 
zatem od szeroko rozumianego podobieństwa (ewentualnie nie-
podobieństwa), przechodząc przez etap porządkowania i  tworze-
nia odpowiedniej sekwencji, zmierzamy do metody, ogólnej zasady 
kojarzenia ze sobą często różnorodnych rzeczy. Proces zapamięty-
wania naśladuje w ten sposób – oczywiście w ograniczonym i nie-
pełnym wymiarze – procedurę logicznego, czyli usystematyzowane-
go dzięki metodzie, dochodzenia do prawdy. Jak słusznie zauważa 
Paolo Rossi34, rozpatrujący pamięć na tle renesansowych przeobra-
żeń logiki (szczególnie w kontekście naukowej metody i wczesnono-
wożytnego encyklopedyzmu), Ramus postanowił na nowo określić 
wzajemne relacje łączące mnemonikę z dialektyką i retoryką, a za-
sadniczym celem przygotowanej przez niego i szeroko zakrojonej re-
formy systemu nauczania było przeniesienie sztuki pamięci na grunt 
logiki i uczynienia z niej konstytutywnego elementu „nowej logiki”, 
to znaczy dialektyki Arystotelesa odpowiednio uproszczonej (cho-
ciażby przez sposób wykładu, oparty na przejrzystych, przynajmniej 

34 P. Rossi, Logic and the Art of Memory. The Quest for a Universal Language, transl. 
S. Clucas, London–New York 2006, s. 97–100 (tytuł oryginału: Clavis universa-
lis. Arti della memoria e logica combinatoria da Lullo a Leibniz, Bologna 1983). 
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w założeniu, dystynkcjach i dychotomiach) oraz oczyszczonej z na-
leciałości późnośredniowiecznej terminologii scholastycznej. Zda-
niem francuskiego humanisty Stagiryta powiązał dostępną filozo-
ficznemu poznaniu mądrość i wszelkie operacje ludzkiego umysłu 
z  praktyką dyskursywną. Przywrócenie właściwego znaczenia na-
uczaniu Arystotelesa, zapisanemu w  pozostawionych przez niego 
tekstach, pozwoli na uporządkowanie kompetencji poszczególnych 
dyscyplin, w tym relacji między retoryką a dialektyką. Została ona 
w przekonaniu Ramusa, jak przypomina Rossi, zbudowana na cał-
kowicie fałszywym przeświadczeniu mówiącym, że istnieje możli-
wość zbudowania dwóch, do pewnego stopnia niezależnych od sie-
bie, modeli logiki. Pierwszy z nich miał dotyczyć zawsze prawdziwej 
wiedzy i nauki, drugi zaś często niepewnej oraz wątpliwej opinii i po-
tocznych mniemań. Z  założenia tego wypływają, mówiąc najogól-
niej, dwa odmienne typy dyskursu – filozoficzny (naukowy) i nie-
-filozoficzny (literacki), prawdziwy i logiczny dyskurs episteme oraz 
niekonkluzywny i retoryczny dyskurs doksy. Ramus ostro krytyku-
je ten pogląd, wywodzący się – jak twierdzi – od Kwintyliana (choć 
podobną myśl możemy znaleźć również u Cycerona), który nie dość, 
że uprawomocnił pomieszanie głównych pojęć dialektyki i  retory-
ki, to jeszcze – jakby tego było mało – wymieszał problemy właści-
we sztuce wymowy z zagadnieniami etycznymi. Z tej krytyki wynika 
kluczowe dla pedagogicznej reformy Ramusa twierdzenie – istnieje 
tylko jedna teoria inwencji i dyspozycji, a jest nią logika, niezależnie 
od rodzaju dyskursu, do którego bywa później aplikowana, pozwala-
jąc na formułowanie zarówno sądów prawdziwych, jak i tych obar-
czonych wątpliwościami. Zarysowuję poglądy Ramusa, podążając za 
ustaleniami Rossiego, gdyż wydają mi się one pomocne w uchwyce-
niu koncepcji mnemoniki Keckermanna. Mówiąc o intelektualnych 
narzędziach pamięci, zbliżał się on do traktowania sztuki pamięci 
jako umiejętności powiązanej bardziej z logiką niż retoryką. Na ho-
ryzoncie jego myśli pojawiła się już bowiem idea, krystalizująca się 
wokół pojęcia systema systematum, wyobrażająca olbrzymi gmach 
zdobytej wiedzy, zbudowany dzięki metodycznemu uporządkowa-
niu każdej z dyscyplin. Jako wzór do naśladowania stawiał huma-
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nista opracowaną na podstawie katalogu „miejsc” wspólnych35 sys-
tematyzację filozofii praktycznej36. Ludzka pamięć może otrzymać 
najskuteczniejsze i niezawodne wsparcie od umysłu wyłącznie w po-
staci uporządkowania za pomocą metody dziedziny przedmiotowej 
poszczególnych sztuk. Zaprowadzenie ładu w tej materii było rów-
noznaczne z ustanowieniem porządku pośród niezliczonych rzeczy, 
które trzeba będzie powierzyć pamięci.  

Keckermann podzielił sposoby zapamiętywania tekstu na ogól-
ne i szczegółowe. Pierwsze obejmują spisanie mowy, jej wielokrotną 
lekturę (zazwyczaj w ciszy i skupieniu), odczytywanie na głos tego, 
co zostało zapisane, i  wreszcie próbę (experimentum) wygłoszenia 
z  pamięci całej wypowiedzi37. Wśród szczegółowych narzędzi pa-

35 Por. uwagi Ann Moss na temat porządkowania pojęć dzięki opracowaniu wy-
kazu „miejsc wspólnych”, właściwych danej sztuce, Printed Commonplace- 
-Books and the Structuring of Renaissance Thought, Oxford 1996, s. 119–130. 

36 „Et quia ordo rerum dispositus est per disciplinas, ideo incredibile dictu est, 
quantum hoc adiuvet memoriam, si quando rem aliquam legis, audis, vel vides, 
statim tecum cogites, ad quam disciplinam pertineat. Et cum hoc habes, postea 
cogites, ad quam istius disciplinae partem simulque adeo animo comprehen-
das istius rei seriem, quam habet cum rebus antecedentibus et consequentibus. 
Quod si ergo omnes disciplinae recte essent dispositae, ita ut omnia, quae le-
guntur, audiuntur et videntur, statim possent ad certae disciplinae methodum 
reduci, iam memoriae omnium studiosorum optime esset consultum et possent 
ingentem rerum copiam animo semper retinere ac circumferre et quoties opus 
esset, semper expedite de istis rebus disserere. Cum ergo philosophiam practi-
cam per locos communes divina gratia sic habeamus dispositam, reipsa sentient 
auditores nostri quam facile sit ipsis futurum, istorum locorum adminiculo res 
omnes ad philosophiam practicam pertinentes, memoria complecti et cum ad-
miratione etiam de istis rebus disserere memoriter, ubi paulum saltem se in istis 
locis communibus exercuerint eorumque seriem semel et iterum perlegendo 
animo impresserint” (SR, s. 361–362). Por. D. Facca, Bartłomiej Keckermann i fi-
lozofia, Warszawa 2005, s. 28–32. 

37 „Et sic in genere de mediis formalibus intellectualibus. Sequuntur media secun-
daria, seu sensualia, quae sunt vel generalia, vel specialia. […] Est, ut quae velis 
memoria retinere, ea scribas. […] Et cum Demostheni obiiceretur a temerariis 
nonnullis, quod orationes suas prius scriberet, quam recitaret, dixit non tantum 
scriptas, sed sculptas, se dicturum, si possible esset” (SR, s. 362–363). „Sequitur 
tertium adminiculum sensuale, nempe clara lectio eorum, quae memoriae quis 
tradere vult. […] Sequitur quartum adminiculum, quod est tentatio et experi-
mentum” (SR, s. 365). 
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mięci humanista z Gdańska wymienia zapamiętywanie okoliczno-
ści miejsca i czasu, w których się coś usłyszało albo czytało, wypi-
sywanie na kartce najważniejszych rzeczy38, a także „miejsca i obrazy 
poza kartą”, składające się na mnemonikę, retoryczną sztukę pamięci. 

Pora, aby przyjrzeć się mnemonicznym narzędziom zmysło-
wym, odwołującym się głównie, jak łatwo zgadnąć, do świadectwa 
wzroku i  słuchu. Bliższa charakterystyka tych instrumentów od-
zwierciedla porządek zapamiętywania, w czym można dopatrywać 
się systematyzującej aktywności ludzkiego umysłu, wyprowadza-
jącego z chaosu zmysłowych wrażeń wartościowy poznawczo sub-
strat. Aby cokolwiek odłożyć na długo w pamięci, powinniśmy naj-
pierw powierzyć tę rzecz karcie, zapełniając białą przestrzeń stronicy 
graficznymi znakami, a czynność tę powtórzymy później dokładnie 
tak samo z wykorzystaniem niematerialnej tablicy pamięci i obra-
zów zapamiętywanych przedmiotów. Zmysłowy, to znaczy angażują-
cy pracę oczu śledzących dukt liter (choć większość pracy wykonuje 
prowadząca pióro ręka), akt pisania wyobraża zatem proces memo-
ryzacji. Podobno praktykę wygłaszania spisanej uprzednio mowy 
upowszechnił Perykles. Demostenes z kolei, gdy jacyś ludzie zarzu-
cali mu pewnego razu, że najpierw zapisuje teksty swoich wystąpień, 
zanim je wygłosi, miał odpowiedzieć, iż gdyby to było możliwe, to 
nie tylko by je zapisywał, ale i rzeźbił.

Problem, jaki powstaje tuż po zapisaniu mowy, dotyczy tego, 
czy trzeba się jej uczyć na pamięć słowo w słowo (de verbo ad ver-
bum)39. Tak dokładne przyswojenie tekstu stanowi oczywiście ide-

38 „Et haec sunt media sensualia generalia, sequuntur media sensualia specialia. 
Horum primum est loci et temporis recordatio, in quo nempe loco vel tempo-
re aliquid audiveris aut legeris. Locus enim et tempus facile rem adducit memo-
riae. Alterum adminiculum est, ut maxime memorabilia certis signis notemus” 
(SR, s. 366).

39 „Medium est scriptorum relectio. Hic quaeri solet, an ea, quae scripsimus de 
verbo ad verbum ediscenda sint. Conradus quidem Celtes in rhetoricis suis ita 
de eo iudicat: »Si memoria, inquit, suffragetur, nec tempus desit, conduxerit ad 
verbum plane ediscere, neque solam rerum vim complecti et ordinem, nisi ve-
limus eam etiam, quae in scribendo collacata est, operam tamquam supervaca-
neam perire. Atqui vel tempore deficiente, vel memoria non satis suffragrante, 
non ad omnia verba te adstringas, siquidem tunc unius verbi oblivio vel defor-
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ał, który powinno się starać w miarę możliwości w pełni urzeczy-
wistnić w praktyce oratorskiej. Z braku jednak wystarczającej ilości 
czasu, a także w sytuacji, w której zapomnienie jednego słowa mia-
łoby sprowadzić na mówcę wątpliwości lub niczym nieuzasadnio-
ne milczenie (niebędące zaplanowaną wcześniej figurą retoryczną), 
Keckermann dopuszcza – zgodnie zresztą z sugestiami Konrada Celti-
sa – niewielką, mierzoną wielkością zaledwie kilku słów czy fraz, im-
prowizację. 

Równie ważnym narzędziem zmysłowym pozostaje słuch, włą-
czany w proces zapamiętywania w trakcie głośnej lektury zapisanej 
wcześniej mowy. Długotrwałemu powierzeniu danego tekstu pamię-
ci sprzyja również wielokrotne powtarzanie i  odczytywanie go na 
głos, aby wrażenia dźwiękowe uczyniły bardziej wyraźnymi pozosta-
wione w umyśle mnemoniczne ślady. Słowami Celtisa na temat za-
pamiętywania, obficie cytowanego w rozważaniach nad narzędziami 
zapamiętywania, zamyka Keckermann swe uwagi na temat roli zmy-
słowych impresji w sztuce pamięci: „przez dwa zmysły, a mianowi-
cie wzrok i słuch, jak gdyby przez otwarte okna, otwieramy drogę do 
duszy i pamięci”40. 

Mnemonika: (kon)tekst(y) pamięci  

Wyliczenie narzędzi zmysłowych wspomagających i  ulepszających 
pamięć zamyka sztuka pamięci, rozumiana tu w tradycyjny i zwią-

mem haesitationem, vel omnino silentium inducet. Quamvis hoc infirmae et 
duriusculae memoriae non plane perpetuum remedium est, nisi in iis, qui ex 
tempore dicendi facultatem sibi paraverunt, qui studiorum fructus vere maxi-
mus et veluti amplius quoddam longi laboris praemium«” (SR, s. 363). 

40 „De hoc adminiculo ita Conradus Celtes: »Quae memoriae credenda veniunt, 
silentio mandentur alieno, nostro non perinde est necesse. Omnino autem, qui 
legente alio ediscit, non parum tardatur, verum etiam tacite ediscere ratio esset 
et potentior et expeditior, nisi animum velut otiosum aliae plerumque subirent 
cogitationes, qui animus evocandus est exiguo murmure, et quae interpellare 
coeperat, excludenda cogitatio, aut etiam addenda altior lectio, ut per duos sen-
sus, velut per fenestras apertas, patefaciamus viam ad animum et memoriam, 
nempe per visum et auditum«” (SR, s. 365). 
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zany ściśle z retoryką sposób jako nauka o mnemonicznych „miej-
scach” i obrazach:

Ultimum medium sensuale sunt loca et imagines extra chartam, quam 
locorum et imaginum doctrinam artem memoriae hodie vocant. Hanc 
quidem multi magnis laudibus efferunt (SR, s. 366). 

Ostatnim środkiem zmysłowym są miejsca i  obrazy poza kartą, a  tę 
naukę o miejscach i obrazach nazywają współcześnie sztuką pamięci. 
Wielu zaś wysławia ją wielkimi pochwałami. 

Niemal wszechobecne w renesansowej Europie zainteresowanie pa-
mięcią, które nie mogło umknąć uwadze tak czujnego obserwato-
ra ówczesnego życia intelektualnego, jak Keckermann, było w  du-
żej mierze skutkiem bezradności wielu humanistów wobec faktu 
niezwykle dynamicznego przyrostu wiedzy. W  czasie XVI stulecia 
ludzka myśl wykonała gigantyczną pracę poznawczą, inwencyjną 
i emancypacyjną, a z jej wielkości i doniosłości znakomicie zdawa-
ła sobie sprawę. Problem akumulacji i systematyzacji zdobytej wie-
dzy, który dał początek wielkiej dyskusji nad metodą, a tym samym 
pierwszym próbom uporządkowania nauk (od idei bibliotheca uni-
versalis aż do koncepcji encyklopedii)41, rozpalał umysły i wyobraź-
nie wielu myślicieli, niezależnie od wyznawanych przez nich opcji fi-
lozoficznych czy religijnych. Ćwiczenie pamięci (aby była bardziej 
trwała i  pojemna) i  wypracowanie uniwersalnej metody (aby była 

41 Na problem związku sztuki pamięci z organizacją wiedzy już w czasach śred- 
niowiecza zwróciła uwagę Kimberly Rivers, Memory, Division, and the Orga-
nisation of Knowledge in the Middle Ages, w: Pre-modern Encyclopaedic Texts. 
Proceedings of the Second COMERS Congress, Groningen, 1–4 July 1996, ed. P. Bin-
kley, Leiden 1997, s. 147–158. Związki mnemoniki z inwencją i dyspozycją omó-
wiła Mary Carruthers na przykładzie średniowiecznego diagramu mnemotech-
nicznego, opartego na figurze cherubina (w rzeczywistości serafina opisanego 
szczegółowo przez Izajasza, 6,2). Na każdym z sześciu skrzydeł anioła wypisano 
krótkie frazy do zapamiętania, które wskazywały określone części pojęcia, ana-
lizowanego za pomocą podziału (divisio). Figura cherubina (figura) okazywała 
się w ten sposób obrazem (pictura) analitycznego modelu inwencji dialektycz-
no-retorycznej, por. “Ars oblivionalis, ars inveniendi”: The Cherub Figure and the 
Arts of Memory, „Gesta” 2009, Vol. 48, No. 2, s. 1–19.
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jedna i  niezawodna) miało przywrócić człowiekowi intelektualną 
suwerenność wobec szybko rozrastającej się wiedzy, pozwalając mu 
nad nią zapanować, ujarzmić za pomocą porządkujących daną dys-
cyplinę kategorii, a wreszcie zdeponować ją w bezpiecznym i strze-
żonym miejscu, skarbcu pamięci. 

Podążając w  dużej mierze za ustaleniami Melchiora Juniusa42, 
Keckermann przybliża znaczenie dwóch, podstawowych dla mne-
moniki, pojęć, usytuowanych – jak powiada – poza kartą, nie pre-
cyzując przy tym, jaką przestrzeń ma konkretnie na myśli. Obra-
zy są „pewnymi formami i podobiznami” rzeczy, które powierza się 
pamięci. Wyobrażenia mające duże podobieństwo z przedmiotami, 
jakie oznaczają, pamięta się dłużej i  wyraźniej. Obrazy te powin-
ny również wzbudzać silne i gwałtowne uczucia, często całkowicie 
sprzeczne ze sobą, jak doświadczenie rzeczy wyjątkowo pięknej czy 
niesamowicie obrzydliwej. Mnemoniczne „miejsca” służą porządko-
waniu zgromadzonych w  trakcie zapamiętywania obrazów. Wobec 
niemal nieskończonej ilości rzeczy, jakie pojawiają się w polu naszej 

42 „Et Iunius quidem saepe dicto capite, ubi de signorum adminiculo dixisset, 
quod nempe utile sit aliquas notas apponere, quia signa multum faciant et ex 
alia memoria veniat aliud, ut eum translatus annulus vel alligatus, cur id fece-
rimus, nos monet. Addit deinde: »Magnum memoriae adiumentum sunt ima-
gines per quas formae quaedam et simulacra illius rei intelliguntur, cuius me-
minisse volumus, quia facillime memoria teneri possunt ea, quae auribus et 
cogitatione percipiuntur, si etiam oculorum commendatione animis tradantur. 
Sunt autem imagines deligendae, quae diutissime in memoria manent, quod 
sit, si quam maxime notae similitudines constituantur. Sint deinde non multae, 
non vagae, sint acres et insignitae et tales, quae occurrant celeriter, percutiant 
animum, habeant aut egregiam pulchritudinem, aut insignem turpitudinem. 
Moveant etiam affectus vehementiores, nempe vel iram, vel misericordiam, vel 
admirationem. Tales enim imagines imprimuntur altius et citius adducunt me-
moriam ad res ipsas, quas tali imagine adumbramus. Sed quia non imagines 
tantum, verum etiam loca, in quibus imagines istae disponantur ordine, requi-
runt illi, qui hanc artem tradunt, ideo magna difficultas oritur, ubinam ista loca 
constituenda sint et quot sint constituenda. Etenim cum res sint innumerabi-
les et quodammodo infinitae, quas videmus, audimus, quasque adeo memoriae 
commendare cupimus, si locos illos fecerimus paucos, neutiquam sufficient isti 
copiae rerum. Sin fecerimus nimis multos, eadem et fortassis longe maior diffi-
cultas erit per istos locos tam multos memoriae mandare, quam sine istis locis«” 
(SR, s. 366–367). 
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percepcji i zasięgu myśli, powstają dwa, zasadnicze dla każdej – nie tylko 
związanej z retoryką – sztuki pamięci problemy, a mianowicie, gdzie 
(w jakiej przestrzeni) należy rozmieszczać „miejsca”, a po wtóre, jak 
dużo ich potrzebujemy, aby w całości i możliwie bez większych prze-
szkód zapamiętać daną rzecz (na przykład napisaną mowę). 

Zawieszając wzorem antycznych i  współczesnych Keckerman-
nowi teoretyków wymowy odpowiedź na postawione pytania, gdań-
ski humanista skupia się na próbie dyskursywnego opisania fenome-
nu pamięci, wpisując go w kontekst rozważań epistemologicznych43 
i tłumacząc w ten sposób, dlaczego nie można zbudować spójnej teo-
rii mnemonicznych „miejsc” i obrazów. Wartościowa wiedza opiera 
się na poznaniu uniwersaliów, a więc tego, co ogólne, powszechne 
i niezmienne. A tymczasem najbardziej zapadające w pamięć obra-
zy biorą początek od rzeczy indywidualnych i silnie oddziałujących 
na zmysły. Chociaż codzienne doświadczenie poucza nas, że punk-
tem wyjścia poznania jest zetknięcie z konkretnymi przedmiotami, 
jawiącymi się nam jako wiązka własności charakterystycznych tyl-
ko dla nich, to „poprawny i metodyczny” porządek poznania pozo-
staje wprost przeciwny – rzeczy indywidualne i poznawane dzięki 
zmysłowej percepcji wyjaśnia się przez odwołanie do uniwersaliów 

43 „Quia cum eruditionis praecipua vis consistat in cognitione universalium atque 
adeo in universalium impressione in memoriam, parum sane imagines et loca 
ista conducent, upote cum imagines a  singularibus et sensualibus sumantur, 
universalia autem per sensualia exprimi non possint, neque enim ex indivi-
duis generalia, sed contra, individua ex universalibus methodice et dextre co-
gnoscuntur. Nihil sane imagines istae faciunt ad notiones secundas et termi-
nos logicos ac rhetoricos, quae sunt eruditionis nostrae primaria instrumenta, 
menti imprimendos. Dispositionis etiam artificium per loca et imagines impri-
mi numquam potest. Altera ratio est, quod semper ingenium et iudicium me-
moriae utur felicissimae sit praeferendum, nam iudicium format rerum cogni-
tionem et per se efficit in nobis, memoria enim non format per se cognitionem, 
nec efficit eruditionem in nobis, sed tantum ea, quae iudicium et ingenium ante 
formaverant, conservat. Sicut arca non acquirit possessionem et aurum, sed ac-
quisitum solummodo custodit. Itaque memoria sic servat, prout ingenium et 
iudicium formaverat. Si ingenium et iudicium formavit in mente vera, perspi-
cua et methodica, etiam sic servat memoria. Si ingenium et iudicium formavit 
erronea, mutila, obscura, confusa, memoria haec numquam corriget, sed ita cu-
stodiet prout ab ingenio et iudicio tradita sunt” (SR, s. 367–368).



445TOPO GR AFIE PAMIęCI  

(zgodnie z założeniami epistemologii Arystotelesa). Wynika z tego, 
że powszechniki, a także pozostałe pojęcia o wysokim stopniu abs-
trakcji, oderwane od zmysłowego konkretu, a tym samym oporne na 
zamykanie w ikonicznych znakach, takie jak terminy logiki i retory-
ki – przykładowo topos, trop czy figura – mimo tego, że są podsta-
wowymi narzędziami kierowania ludzkim umysłem, sprawiają wiele 
trudności w ich zapamiętaniu. Gdyby tego było mało, to nie można 
zapominać, że rola pamięci pośród władz intelektualnych człowieka 
sprowadza się wyłącznie do przechowywania tego, co wypracowane 
przez połączone siły umysłu i wyobraźni. Skarbiec – jak niezwykle 
obrazowo zamyka swe rozważania Keckermann – nie nabywa złota 
i bogactwa, lecz tylko strzeże i ochrania złożone w nim drogocenne 
rzeczy. Podobnie pamięć (skarbiec wymowy, słów i rzeczy), pozba-
wiona kreacyjnych możliwości pomnażania majątku intelektu, może 
się doskonalić pod warunkiem, że ludzki umysł odznacza się przej-
rzystością i metodycznością. Dopiero wówczas wszystkie trzy jego 
władze mogą ze sobą zgodnie i owocnie współdziałać. Wyobraźnia 
wynajduje w  ten sposób obrazy dla poszczególnych rzeczy, umysł 
porządkuje je za pomocą rozmieszczenia w  odpowiednich „miej-
scach”, pamięć zaś pieczołowicie w sobie przechowuje. 

Pierwszą fazę zapamiętywania przedstawia gdański humanista 
przy użyciu metaforycznego obrazu odciskania ulotnego wrażenia 
(impresji) w ludzkiej duszy. Z metafory pamięci jako odcisku czy pie-
częci korzystali Platon (Theaet. 191c–e: κήρινον ἐκμαγεῖον, woskowe 
tabliczki umysłu) i Arystoteles (komentarz Aleksandra z Afrodyzji 
do traktatu O duszy: niezapisana tabliczka, πινακὶς ἄγραφος, tabula 
rasa), a także starożytni nauczyciele wymowy. W rozmowie dwóch 
Cyceronów, ojca i syna, utrwalonej przez Arpinatę w dialogu Podzia-
ły sztuki wymowy (Part. orat. 7.26), uchodzącym w  XVI wieku za 
zwięzłe podsumowanie całej teorii retorycznej rzymskiego mówcy44, 
pamięć omawianą – co warto tutaj podkreślić – po wykładzie zasad 
pronuncjacji, traktuje się jako bliźniaczą siostrę literatury, to znaczy 
wszelkich mów (szerzej: tekstów) powierzonych kartom i księgom: 

44 Por. A Synoptic History of Classical Rhetoric, eds. J. J. Murphy et al., 3rd ed., New 
Jork 2003, s. 193–195. 
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Cicero filius: Num quidnam de oratore ipso restat? 
Cicero pater: Nihil sane praeter memoriam, quae est gemina litteratu-
rae quodammodo et in dissimili genere persimilis. Nam, ut illa constat 
ex notis litterarum et ex eo, in quo imprimuntur illae notae, sic con-
fectio memoriae tamquam cera locis utitur et in his imagines, ut litte-
ras collocat. 

Cyceron syn: Czy zostaje coś jeszcze do powiedzenia o samym mówcy? 
Cyceron ojciec: Zupełnie nic z  wyjątkiem pamięci, która jest w  pe-
wien sposób bliźniaczą siostrą zapisanej mowy, bardzo do niej podob-
ną, choć w innym rodzaju. Albowiem jak składa się ona ze znaków li-
ter i tego, na czym są one odciskane, tak sztuka pamięci posługuje się 
miejscami jak gdyby woskową tabliczką i umieszcza w nich obrazy ni-
czym litery.

Użyte przez Cycerona słowo litteratura (gramatycznie: to, co nale-
ży zapisać) nie oznaczało oczywiście literatury w dzisiejszym rozu-
mieniu tego pojęcia, ale odnosiło się do zapisywania danego tekstu 
za pomocą liter. Wskazywało przy tym na znaczenie (wartość) danej 
rzeczy, która zasługiwała na to, aby utrwalić ją na karcie albo tablicz-
ce, a przez to uwiecznić zgodnie z przeświadczeniem, że słowa ula-
tują, pisma pozostają (verba volant, scripta manent). Analogia mię-
dzy pamięcią a zapisanym tekstem, wprowadzona po raz pierwszy 
do teoretycznego namysłu nad sztuką wymowy przez autora Retory-
ki do Herenniusza45, pozwala na obrazowe wytłumaczenie mechani-
zmu jej działania. Sekwencja podobieństw, jakie dają podstawę dla tej 
paraleli między mnemoniką a specyficznie pojętą literaturą, jest wy-
jątkowo czytelna: „miejsca” pamięci przywodzą na myśl woskowe ta-
bliczki, odpowiednikiem przypisanych im wyobrażeń są litery, upo-
rządkowanie obrazów nasuwa uzasadnione skojarzenia z pismem46, 
a cały proces przypominania sobie zapamiętanego tekstu można od-

45 Rhet. ad Her. III.20.3: „Nam loci cerae aut chartae simillimi sunt, imagines litte-
ris, dispositio et conlocatio imaginum scripturae, pronuntiatio lectioni”, „Miej-
sca są bowiem podobne woskowym tabliczkom albo papirusowi, wyobrażenia 
podobne są literom, uporządkowanie i rozmieszczenie obrazów – pismu, a wy-
głoszenie – czytaniu”. 

46 Por. D. Draaisma, op. cit., rozdz. „Memoria”: pamięć jako pismo, s. 41–75. 
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czytywać w kategoriach lektury. Na gruncie sztuki retoryki, ale także 
w koncepcjach filozoficznych osnutych wokół metafory odcisku lub 
pieczęci, pamięć stanowi rodzaj wewnętrznego, a przez to spowite-
go aurą tajemniczości i niezwykłości pisma, znaków ludzkiego umy-
słu, operującego całym złożonym i wypracowanym na użytek anam-
nezy systemem ideogramów. Przypomina pismo obrazkowe, które 
czyni z piktogramu najmniejszą jednostkę znaczenia, umożliwiającą 
dokonanie zapisu danej rzeczy w postaci serii znaków ikonicznych. 
Struktura pamięci odzwierciedla zatem konstrukcję tekstu-tkani-
ny, w którym znaczące, przeplatając się ze znaczonym, współtworzy 
skomplikowaną sieć wzajemnych powiązań i zależności. Przypomi-
nanie okazuje się tym samym aktem lektury i interpretacji „tekstu” 
pamięci47, utkanego z „miejsc” i powiązanych z nimi obrazów, liczą-
cym się z możliwością natrafienia na zamazane lub niewyraźne zna-
ki czy też wyblakłe albo niepełne przedstawienia, wymagające uzu-
pełnienia (koniektury) ze strony twórczej wyobraźni. Odczytanie to 
dąży jednak zawsze do możliwie jak najwierniejszej repetycji zde-
ponowanego wcześniej w  skarbcu pamięci sensu, równoznacznej 
z dotarciem do właściwego „miejsca”, przywołaniem i zdekodowa-
niem zapisanego w nim obrazu, co prowadzi do uobecnienia w my-
śli wspominanej właśnie rzeczy. Tekstualne ujęcie pamięci pozwala 
również potraktować proces zapamiętywania spisanego tekstu w ka-
tegoriach przekładu intersemiotycznego – uporządkowany uprzed-
nio intencjonalnie zamknięty zbiór znaków językowych przekłada 
mówca ze szczególną troską o zachowanie ekwiwalencji semantycz-
nej na rozgałęzioną sieć obrazów, ikonicznych odpowiedników słów 
i  powiązanych z  nimi znaczeń, zorganizowaną za pomocą mapy 

47 Por. M. Carruthers, The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, 
s. 14: „łacińskie słowo textus pochodzi od czasownika oznaczającego »tkać« 
(weave) i pojawia się w instytucjonalizacji opowieści dzięki pamięci (memoria), 
która podlega tekstualizacji. Dzieła literackie stają się instytucjami, jeśli zawią-
zują (weave) wspólnotę przez zaopatrzenie jej w ogólne doświadczenie i pewien 
rodzaj języka, a mianowicie języka opowieści, które mogą rozgrywać się wie-
lokrotnie w czasie i zgodnie z potrzebą chwili. Uważa się, że ich znaczenie jest 
niejawne, ukryte, wieloznaczne i skomplikowane, wymagające nieustannej in-
terpretacji i adaptacji. Tekstualizm, doprowadzony oczywiście do krańcowości, 
może pogrążyć tekst autorski w czysto solipsystycznej interpretacji”. 
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mnemonicznych „miejsc”. Obrazowe, a  tym samym metaforycz-
ne i wieloznaczne, teksty pamięci mogą w niczym nie przypominać 
dającej im początek „literatury”, tekstów utrwalonych dzięki zapi-
sanym literom. Na gruncie starożytnej tradycji retorycznej, resty-
tuowanej z powodzeniem przez humanistów, w tym Keckermanna, 
tak rozumiana literatura, szeroko pojęta kultura pisma (znaku gra-
ficznego, pisanego bądź drukowanego), ustępuje miejsca oraturze, 
a więc kulturze żywego słowa, wolnej od upraszczającej redukcji ję-
zyka do zapisanego tekstu48.  

W  omówieniu sztuki pamięci nauczyciele retoryki z  drugiej 
połowy XVI wieku poprzestają na stwierdzeniu, że składa się ona 
z  dwóch części, to znaczy „miejsc” i  związanych z  nimi obrazów, 
któremu towarzyszy najczęściej lapidarny i  dość ogólnikowy ko-
mentarz. Rzadko podają oni przykłady „mapowania” pamięci, wy-
znaczania loci oraz przypisywania im konkretnych obrazów. Pod 
względem oszczędności w przedstawianiu materiału ilustracyjnego 
dla abstrakcyjnych prawideł mnemonicznych Keckermann wiernie 
naśladuje praktykę antycznych mistrzów wymowy, pozostawiając 
uczniom swobodę w tworzeniu własnych tekstów pamięci. Krytyku-
je on ponadto zbyt duże przywiązanie do mnemonicznych wyobra-
żeń, zwłaszcza wtedy, gdy prowadzi ono do porzucenia albo zmargi-
nalizowania intelektualnych i zmysłowych narzędzi zapamiętywania 
mowy.

48 Por. E. A. Havelock, Muza uczy się pisać. Rozważania o oralności i piśmienno-
ści w kulturze Zachodu, przeł. P. Majewski, Warszawa 2006, szczególnie rozdz. 6 
Czy tekst może mówić?, s. 63–72. Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że pro-
motorem badań nad oralnością, uwzględniających rolę mnemoniki w kulturze 
oralnej, z której wyrosła kultura pisma, był Walter Jakson Ong, autor ważnego 
i wciąż inspirującego studium Oralność i piśmienność. Słowo poddane technolo-
gii, przeł. J. Japola, Lublin 1992, a także twórca monografii logiczno-retorycznej 
doktryny Piotra Ramusa, wielokrotnie przeze mnie przywoływanej. Francuski 
humanista nie znalazł się jednak przypadkiem w orbicie zainteresowań Onga. 
Można powiedzieć, że Ramus był pierwszym człowiekiem w „galaktyce Guten-
berga”, to znaczy humanistą zdającym sobie sprawę z dokonującego się w jego 
czasach przejścia od średniowiecznej kultury manuskryptu do wczesnonowo-
żytnej kultury druku. Por. J. Japola, Tekst czy głos? Waltera J. Onga antropologia 
literatury, Lublin 1998; S. Obirek, Uskrzydlony umysł. Antropologia słowa Walte-
ra Onga, Warszawa 2010, s. 142–143. 
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Tymczasem historykowi retoryki, oczekującemu na gotowy ze-
spół obrazów rozmieszczonych we właściwych „miejscach”, musi 
wystarczyć kilka wskazówek dotyczących konkretnego zastosowa-
nia ogólnych reguł mnemoniki49. Wspomniany przez Keckermanna 
przykład, choć skrótowy i niezbyt zasobny w szczegóły, jest o tyle in-
teresujący, że dotyczy bezpośrednio „materii” retoryki, gdyż traktu-
je o zapamiętywaniu tropów i figur retorycznych: 

Tropi et figurae memoriae infigentur per imagines rerum sensibilium, 
quae in hac parte magnum usum habent, ut si metaphoram velis duce-
re ab oculo, concipe in animo imaginem oculi; si a floribus, imaginem 
horti. Si velis uti figura aposiopesis, finge imaginem hominis, qui digi-
tos labris imponit et sic deinceps per alias figuras. Imagines autem istas 
facile poteris reponere in locis, nempe in locis vel conclavis amoenissi-
mi in domo ea, in qua versaris, vel musaei tui, vel loci, in quo perora-
turus es, id quod est consultissimum, si istum locum ante habeas bene 
perlustratum (SR, s. 375). 

Tropy i figury utrwalą się w pamięci przez obrazy rzeczy zmysłowych, 
które znajdują w tej części duże zastosowanie, i jeśli chciałbyś wypro-
wadzić metaforę od oka, stwórz w  umyśle obraz oka, jeśli od kwia-
tów – obraz ogrodu. Gdybyś chciał posłużyć się figurą aposjopezy [za-
milknięcia] stwórz obraz człowieka, który przykłada palce do ust, i tak 
w  przypadku kolejnych innych figur. Będziesz zaś mógł z  łatwością 

49 W  wykładzie reguł zapamiętywania mowy Keckermann odwołuje się wielo-
krotnie do projektu systemu mnemonicznego, nad którym miał już od dłuższe-
go czasu pracować (traktat ten ostatecznie nie powstał, a część zgromadzonych 
materiałów włączył humanista do systemu retoryki). Obejmuje on dwie części, 
ogólną i szczegółową, która składa się z przepisów dotyczących zapamiętywa-
nia rzeczy i słów, pojedynczych (między innymi tropów i figur retorycznych) 
i złożonych (formuł i sentencji), por. „Atque haec quidem de systematis mne-
monici adumbratione quoad partem universalem. In parte systematis specialis 
omne id, quod memoria retinendum erit, dividetur in res et verba, et tradentur 
instrumenta specialia, quibus res singularum disciplinarum memoriae sint fe-
liciter imprimendae atque adeo etiam descendemus ad rhetoricam, trademus- 
que specialia praecepta memoriam in eloquentiae studio iuvantia. Praeceptis 
de memoria rerum absolutis, accedamus ad praecepta de memoria verborum, 
quae primo dividentur in verba simplicia et coniuncta, seu sententias pro qui- 
bus singulis peculiaria etiam praecepta formabimus” (SR, s. 369). 
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umieścić te obrazy w miejscach, a mianowicie w pomieszczeniach lub 
najprzyjemniejszych komnatach w tym domu, w którym się znajdujesz, 
w twojej pracowni albo w miejscu, w którym będziesz przemawiać, co 
się szczególnie zaleca, o ile wcześniej obejrzałeś sobie dobrze to miejsce. 

Aby zapamiętać odpowiednio przyozdobione formy językowe, na-
leży je połączyć z  obrazami przedmiotów związanych z  wrażenia-
mi zmysłowymi. Chociaż powierzanie pamięci słów, ich rozlicz-
nych postaci, kombinacji i sekwencji, w jakich występują, wymaga 
szczególnie dużo pracy i  sprawia człowiekowi rozliczne trudności, 
to cały proces zapamiętywania tropów i figur retorycznych regulu-
je prosta, sformułowana powyżej, zasada nakazująca poszukiwanie 
analogii między materiałem językowym a  rzeczami zmysłowymi. 
O ile jednak w przypadku metafory (a także metonimii i synekdo-
chy, szczególnie wtedy gdy, uznamy je za odmiany przenośni), tro-
pu ze swej istoty obrazowego i niemal naturalnie przechowującego 
w sobie rozliczne obrazy, sprawa wydaje się prosta, o tyle w odnie-
sieniu do tropu ironicznego ulega ona poważnemu skomplikowaniu. 
Wyobrażenie oka albo ogrodu przypomni z pewnością mówiącemu 
o  ukrywającej się za nim metaforyce okulistycznej czy florystycz-
nej, lecz w jaki sposób zapisać w danym „miejscu” pamięci ironię, 
figurę myśli stroniącą raczej przed obrazowymi przedstawieniami, 
niż chętnie przeglądającą się w nich? Jeśliby nawet zredukować ją 
do podstawowych wymiarów negatywności, a więc sprzeczności czy 
braku, to i  tak ludzka wyobraźnia napotka w  tym miejscu poważ-
ne utrudnienia z wizualizacją ironii, gdyż obraz skrywa w sobie po-
tencjał afirmacyjnego reprezentowania danej rzeczy, potwierdzenia 
jej realnego istnienia, składania egzystencjalnego świadectwa. Jak 
wobec tego przełożyć antynomię czy nieobecność na język ikonicz-
ny, który ze swej natury pragnie przedstawiać, uzależniając tę me-
diatyzację od spójności i obecności swego przedmiotu odniesienia? 
Być może najbardziej adekwatnym wyobrażeniem apofatycznie po-
jętej ironii będzie pęknięty obraz lub rozbite lustro, przypominają-
ce nie tyle o niemożności pełnej reprezentacji, ile o charakterystycz-
nym dla tego tropu poróżnieniu litery i  figury? Ciekawie wygląda 
zaproponowane przez Keckermanna mnemoniczne wyobrażenie fi-
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gury zamilknięcia50. Przemierzając rozległy gmach pamięci, natra-
fiamy na „miejsce”, w którym odnajdujemy obraz człowieka (możli-
we, że w rysach jego twarzy rozpoznajemy samych siebie albo naszego 
przyjaciela) kładącego palce na ustach. Sugestywność przedstawienia 
tak nas poruszyła, że nawet nie spostrzegliśmy, gdy przemawiając – 
to znaczy odczytując i interpretując na głos „tekst” pamięci – zamilk- 
liśmy, wpatrzeni ze zdumieniem w  zadziwiający obraz ożywionej, 
upersonifikowanej figury zamilknięcia, podpowiadającej nam czy-
telnym gestem, co mamy zrobić. Mnemoniczne wyobrażenia opar-
te między innymi na przedstawieniu gestykulującego człowieka no-
szą nazwę w antycznej tradycji retorycznej „obrazów działających” 
(imagines agentes). 

Na podstawie podanych przez Keckermanna przykładów łącze-
nia wybranych form językowych z  ich ikonicznymi reprezentacja-
mi otrzymujemy ogólną zasadę rządzącą zapamiętywaniem środ-
ków wysłowienia. Można przypuszczać, że obrazy pozostałych figur 
słów będą odwoływać się również do ogólnego wyobrażenia czło-
wieka przedstawiającego za pomocą konkretnego gestu określony 
ornament językowy. W ten sposób możemy przyjąć, że parezję, figu-
rę mowy szczerej i swobodnej, związaną z wykrzyknieniem, wyobra-
ża człowiek, który przykłada wewnętrzne krawędzie dłoni, uformo-
wane na kształt nawiasu do ust, jak gdyby usiłując wzmocnić swój 
głos, aby wszędzie był słyszalny. Podobnie jak tropy, również figu-
ry słów poddają się z mniejszą lub większą łatwością obrazowemu 
ujęciu. Te związane przykładowo z  różnymi odmianami paraleli-
zmów (leksykalnych albo syntaktycznych) czy odnoszące się wy-
łącznie do słów (prostych bądź złożonych) trudniej było zapewne 
wyobrazić sobie w antropomorficznej postaci i zamknąć w stosun-
kowo czytelnym obrazie. Keckermann wskazuje również przykłado-
we „miejsca” mające pomóc w porządkowaniu zgromadzonych wy-
obrażeń. W mówieniu o mnemonicznych loci zaznacza się wyraźnie 
dominacja metaforyki architektonicznej. Wymienia on dom (także 
Kwintylian widział w nim doskonałą przestrzeń do zapełnienia ob-

50 I. Dąmbska, O funkcjach semiotycznych milczenia, w: eadem, Znaki i myśli. Wy-
bór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii, Warszawa 1975, s. 93–105. 
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razami, Inst. orat. XI.2.20), prywatne muzeum, czyli prawdopodob-
nie humanistyczną pracownię czy aulę wykładową, i wreszcie miej-
sce, w którym mamy przemawiać. Warto mu się wcześniej dobrze 
przyjrzeć, odpowiednio podzielić na mniejsze obszary, zwłaszcza je-
śli chcemy, by pomogło nam ono w zapamiętaniu mowy.

Trwałość pamięci, zróżnicowana w  zależności od poszczegól-
nych ludzi, przejawiająca się najwyraźniej we wrodzonej zdolno-
ści do konstruowania i przechowywania obrazów zapamiętywanych 
rzeczy, uzależnia Keckermann – jak już o tym wspominaliśmy – od 
ludzkiego temperamentu: 

An autem perpetuae, an certae debeant esse imagines, id totum pen-
det a  temperamento et dispositione cerebri certorum individuorum. 
Ingenia quaedam sunt melancholica habentia fortem imaginationem 
et haec possunt uti perpetuis imaginibus. Sunt alia ingenia minus me-
lancholica et illis utilius erit imagines ex tempore novas subinde finge-
re. Sed imagines ab aliis mutuo sumere, id vero nihil est. Forma tibi ipsi 
imagines. Nam quod nos nobis ipsis facimus, hoc et amamus magis et 
profundius in imaginationem et cor demittimus, ita ut longe firmius 
adhaerescat, quam alienum (SR, s. 375). 

To zaś, czy obrazy powinny być stałe, czy doraźne, zależy całkowicie od 
temperamentu i skłonności umysłu poszczególnych ludzi. Pewne umy-
sły są melancholijne, posiadające silną wyobraźnię i  te mogą się po-
sługiwać trwałymi obrazami. Pozostałe umysły są mniej melancholij-
ne i dlatego bardziej pożyteczne będzie dla nich, aby tworzyły co jakiś 
czas nowe obrazy na poczekaniu. Lecz pobieranie wzajemnie obrazów 
od innych osób nie ma zupełnie sensu. Twórz obrazy dla samego sie-
bie. To bowiem, co sami sobie stworzymy, to bardziej kochamy i głę-
biej składamy w wyobraźni i sercu, i w ten sposób o wiele silniej tkwi to 
[w pamięci] niż coś obcego. 

Pogląd o obdarzonych szczególnie rozwiniętą i żywą wyobraźnią me-
lancholikach wywodzi się od Arystotelesa (można go jednak odnaleźć 
również w  teorii humoralnej Galena i  w  nauczaniu Hipokratesa)51, 

51 „Melanchologia” ma współcześnie całkiem pokaźną bibliotekę opracowań. Ogra-
niczę się wobec tego do podania tylko kilku najnowszych z nich: W. Bałus, „Mun-
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który zastanawiając się nad tym, dlaczego wszyscy wybitni mężo-
wie, a więc poeci, filozofowie i politycy, mają osobowość melancho-
lijną, doszedł do przekonania, że z czarnej żółci, odpowiedzialnej za 
takie właśnie usposobienie, kojarzonej z ziemią i jesienną porą, ro-
dzi się ludzki talent i geniusz, przejawiający się w częstszym myśle-
niu za pomocą obrazów niż pojęć. Chociaż najlepszą pamięcią mogą 
pochwalić się cholerycy i sangwinicy, to melancholicy z powodu po-
tęgi wyobraźni, jaką zostali obdarowani, w niczym im nie ustępują, 
a pod względem umiejętności twórczych – z czym zgodziliby się za-
pewne i Arystoteles, i Keckermann – znacznie ich przewyższają. Co 
jednak zrobić wtedy, gdy natura poskąpiła nam zdolności do patrze-
nia na świat przez obrazy? Gdy mamy mniej melancholijne usposo-
bienie? Gdański humanista podkreśla wyłącznie jeden aspekt tem-
peramentu biorącego się z  dominacji czarnej żółci, a  mianowicie 
niemal naturalną skłonność do tworzenia trwałych wyobrażeń, uła-
twiających proces zapamiętywania i przypominania. Osoby niebę-
dące dziećmi Saturna i mające mniej rozwiniętą wyobraźnię powin-
ny zdaniem Keckermanna konstruować obrazy na podstawie chwili, 
to znaczy wiązać je ściślej z  pamięcią dzięki odniesieniu do oko-
liczności ich powstania; poszukiwać dla nich dodatkowego punk-
tu zaczepienia. Postulat prywatności wyobrażeń, domagający się sa-
modzielnego wytwarzania rozmaitych simulacra na użytek pamięci 
na podstawie własnych doświadczeń i przeżyć, pozwala zrozumieć 
oszczędność teoretyków mnemoniki w podawaniu przykładowych 
mnemonicznych „miejsc” i obrazów, których rodzajów jest – jak wi-
dać – tyle, ile posługujących się nimi osób.

W  wykładzie sztuki pamięci Keckermanna znajdziemy rów-
nież nieco bardziej szczegółowe, czasami wprost techniczne uwagi 

dus melancholicus”. Melancholiczny świat w  zwierciadle sztuki, Kraków 1996;  
M. Bieńczyk, Melancholia: o  tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 2000,  
s. 18–19; P. Toohey, Melancholy, Love, and Time. Boundaries of the Self in An-
cient Literature, Ann Arbor 2004, s. 15–58; R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, Sa-
turn i melancholia. Studia z historii, filozofii, medycyny, religii oraz sztuki, przeł.  
A. Kryczyńska, Kraków 2009, rozdz. 1 Melancholia w medyczno-przyrodniczej 
literaturze antyku, s. 25–86. 
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poświęcone konkretnym problemom z  zapamiętywaniem mowy52. 
Mnemonikę rozpatruje się tutaj wyłącznie z perspektywy sztuki re-
torycznej, metodycznego systemu reguł tworzenia dyskursu, z któ-
rego nauka o pamięci winna czerpać gotowe schematy i procedury 
postępowania53. Odwołując się do trzech zasadniczych działów wy-
mowy, gdański humanista wyróżnia kolejno sztukę pamięci związa-
ną z  inwencją, dyspozycją, a  także – jak widzieliśmy w przypadku 
uwag dotyczących zapamiętywania tropów i figur – elokucją: 

Ubi bis vel ter orationem integram ex charta legeris, debes quidem scri-
bere orationem posthac quoque, sed prius quam recites, excerpe ex ea 
dispositionem et per certa signa adde maxime memorabilia argumen-
ta, vel explicantia, vel probantia, prout est thema, quod tractasti et ar-
gumentis explicantibus ac probantibus ascribe notis quibusdam, sed 
paucissimis verbis argumenta exornantia et amplificantibus etiam ar-
gumentis per certa signa affige praecipuos tropos et figuras, quibus illa 
argumenta exornare velis (SR, s. 370–371). 

Kiedy dwa albo trzy razy przeczytasz z kartki całą mowę, powinieneś 
ją później także zapisać, lecz zanim ją wygłosisz, wydziel z niej upo-
rządkowanie i przydaj pewne znaki szczególnie godnym pamięci argu-
mentom, czy to wyjaśniającym czy dowodzącym zgodnie z tematem, 
który opracowałeś, przypisz pewne znaki argumentom wyjaśniającym 
i  dowodzącym, a  kilku słowom [związanym z] argumentami ozda-
biającymi, a  także argumentom powiększającym przydaj pewne zna-
ki w postaci poszczególnych tropów i figur, za pomocą których chcesz 
przyozdobić tamte argumenty.

52 „Atque haec quidem esto delineatio artis memorialis, nec delineatio tantum, 
sed et praecepta pro iuvanda memoria in studio eloquentiae et habenda oratio-
ne” (SR, s. 377).

53 „Ad memoriae mandandas orationes ne accedat prius, quam habeas methodi-
cum aliquod systema artis rhetoricae dextreque ac perspicue perceperis totum 
artificium tractationis, dispositionis et exornationis oratoriae, quia artificio-
rum rhetoricorum in memoriam impressio naturae seriem et ordinem, quem 
tu numquam mutabis, praesupponit dextram ac perspicuam notitiam artificio-
rum rhetoricorum in mente, sive intellectu” (SR, s. 370). 
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Regulowany prawidłami retoryki proces powstawania mowy zmie-
rza od wynalezienia argumentów (inwencja), przez ich uporząd-
kowanie (dyspozycja), do przydania obmyślonej argumentacji od-
powiedniego wysłowienia (elokucja). Konceptualne opracowanie 
wypowiedzi (pojęcia, idee, toposy) dopełnia leksykalne i stylistyczne 
wykończenie (tropy i figury). Albo inaczej, bardziej metaforycznie, 
lecz zgodnie z antyczną i renesansową terminologią nauki o przema-
wianiu – niematerialne (pojęciowe) rzeczy przyobleka się w mate-
rialne (zmysłowe) słowa. Proces zapamiętywania podporządkowany 
regułom sztuki wymowy, zarysowany powyżej przez Keckerman-
na, przypomina lekturę retoryczną. Wychodząc od przygotowane-
go tekstu wystąpienia, który trzeba zapisać w pamięci, odwraca ona 
i  powtarza akt powstawania mowy, podążając niejako w  przeciw-
nym kierunku, to znaczy od odpowiedzialnej za figuratywność elo-
kucji do pojęciowej inwencji. Po wielokrotnej (od dwóch do trzech 
razy) i  głośnej (aby w zapamiętywanie włączyć zmysł słuchu) lek-
turze zaleca się ponowne zapisanie uczonej na pamięć mowy, a re-
transkrypcja ta nosi czytelne znamiona tworzenia nowego dyskursu, 
„tekstu” mnemonicznego. W  trakcie jego konstruowania wydoby-
wamy z utrwalonego na karcie wystąpienia argumentacyjny szkielet, 
budujące go argumenty i związane z nimi tropy i figury, a następnie 
każdemu z tych „znaczących” elementów wypowiedzi przypisujemy 
odpowiednie oznaczenia, będące zalążkiem obrazów, jakie na ich 
podstawie stworzymy. 

Keckermann wylicza reguły mnemoniczne powiązane z kolejny-
mi etapami przygotowania mowy. W przypadku tematów prostych, 
jak i  tych bardziej złożonych, zaleca sięganie po narzędzia wypra-
cowane przez sztukę logiki. Znakami, za pomocą których dodatko-
wo wyróżniamy argumenty i  towarzyszące im środki wysłowienia, 
mogą być „miejsca” wspólne charakterystyczne dla danej dyscy-
pliny54. Pomocne okazuje się również podzielenie całego tekstu na 

54 „Themate impresso accede ad argumenta imprimenda. Et, si thema est simplex 
imprime argumenta explicantia, quae impressio facile fieri poterit per imagines 
logicas ad rhetoricam accommodatas, si nempe cogites, te primo explicaturum 
thema ex suo nomine, genere, causis, effectis et similibus et cognatis et deni-
que oppositis. Istum enim ordinem et connexionem argumentorum explican-
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podstawie reguł inwencji, dyspozycji czy elokucji na mniejsze części, 
które można o wiele łatwiej odcisnąć na woskowych tabliczkach pa-
mięci. Spośród rozmaitego rodzaju argumentów, dowodzących, wy-
jaśniających, powiększających czy wreszcie przyozdabiających mowę, 
szczególną grupę tworzą argumenty obrazowe ze swej natury:

Sin argumentum aliquod sit sensuale, tum quidem interdum imago 
eius sensualis formari potest pro memoria. Sunt autem duo tantum 
eiusmodi argumenta, nempe argumentum ab exemplis et historiis, in 
quibus retinendis imagines tibi fingere potes personarum et instru-
mentorum, quibus personae usae sunt et facti ipsius, perinde ac si in 
conclavi aliquo picturas historicas ordine dispositas intuereris. Alte-
rum argumentum est a simili earum rerum, quae in sensus incurrunt 
et hoc argumentum a  simili memoriae imprimes per imaginem for-
matam ab ipsis rebus a quibus similitudo ducta est, ut si est similitudo 
a fluctibus marinis, colloca alicubi imaginem maris aestuantis in cubi-
culo et caetera (SR, s. 376). 

Jeśli jakiś argument dotyczy zaś tego, co zmysłowe, to można czasem 
tworzyć jego zmysłowy obraz dla pamięci. Są zaś dwa tego rodzaju 

tium iamdudum habes per artem logicam impressam et postea firmius adhuc 
insculptam quasi per appropriationem logicorum argumentorum ad explicatio-
nem rhetoricam, in qua monetur, quae nam praecipua argumenta explicantia 
et quo ordine in formanda oratione adhibenda sunt. Frustra enim speras, quod 
ante monui, te felicem memoriam habere posse in studio eloquentiae, nisi sis 
logicus et rhetor methodicus. Post argumenta explicantia memoriae impressa, 
imprime ordine argumenta amplificantia, sive ea, quae amplificant singula ex-
plicantia argumenta et sicut pauca explicantia argumenta maximeque nervosa 
tantum in bona oratione adhibentur, ita unum quodlibet explicans argumen-
tum uno argumento amplificandi, vel duobus, raro tribus dilatabis. Duo autem 
argumenta amplificantia facilime adminiculo imaginum sive locorum logico-
rum e quibus ducta sunt, memoriae adhaerescent. Eodem processu in thema-
te coniuncto utendum. Quod si quid probandum est, pauca quaedam selecta 
argumenta adminiculo locorum logicorum ad rhetoricum usum applicatorum 
animo imprimenda sunt. Si vero etiam refutatio reddenda est, praecipua ac for-
tiora adversarii argumenta etiam per locos logicos imprimantur. Argumentis 
autem probantibus et refutantibus fideliter animo infixis, accedatur demum ad 
argumenta amplificantia, ita ut ruminemus singulis argumentis probantibus vel 
refutantibus unum, ne vel duo argumenta amplificantia adiecerimus et ex quo 
loco” (SR, s. 373–374).
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argumenty, a mianowicie argument z przykładów i z historii, w zapa-
miętaniu których możesz stworzyć obrazy osób i narzędzi, którymi po-
sługiwały się te osoby, oraz samych ich dokonań, tak jakbyś oglądał 
w  komnacie obrazy historyczne ułożone w  pewnym porządku. Dru-
gim jest argument z  podobieństwa do tych rzeczy, które przytrafiają 
się zmysłom i argument ten z czegoś podobnego odciśniesz w pamię-
ci dzięki obrazowi stworzonemu na podstawie tych rzeczy, od których 
zostało wyprowadzone podobieństwo, na przykład jeśli podobieństwo 
odnosi się do morskich fal, to umieść gdzieś w pokoju obraz wzburzo-
nego morza i tak dalej. 

Argumenty osnute wokół rzeczy zmysłowych upodobniają się do 
nich pod względem plastyczności i  obrazowości analogicznie do 
metafor wyrastających z języka związanego z mówieniem o wraże-
niach sensualnych. W obu przywołanych typach argumentacji pa-
mięć otrzymuje wsparcie w postaci uporządkowania „miejsc” i ob-
razów, pochodzącego z tego, co wobec tych argumentów zewnętrzne. 
W przypadku przykładów i historii, dwóch rodzajów narracji o po-
dobnej konstrukcji i funkcji dyskursywnej, porządek ten gwarantu-
je wcześniejsza znajomość fabuły obu opowieści, obejmującej w za-
rysie miejsce i czas akcji, postaci działające i ich czyny. Następstwo 
zdarzeń w narracji historycznej pozostaje ściśle określone, a dodat-
kowo reguluje je chronologia, która czyni z nich łańcuch powiąza-
nych ze sobą przyczynowo-skutkowo elementów. Jeśli zatem mówca 
zna daną historię (domniemanie to usprawiedliwia fakt, że ją przy-
wołuje), to z  łatwością przekształci ją w sekwencję obrazów histo-
rycznych i we właściwym czasie przemawiania uruchomi ich mne-
moniczną projekcję. Argumenty dotyczące rzeczy zmysłowych 
zawdzięczają łatwość zapamiętywania podobieństwu, czyniące-
mu z dwóch odrębnych porządków, pojęciowego i przedmiotowe-
go, jeden spójny obraz reprezentujący je równocześnie. Reguły sztu-
ki pamięci związanej z dyspozycją przewidują ponadto tabelaryczną 
wizualizację argumentacji55. W jednej kolumnie wypisujemy głów-

55 „Ad istam autem impressionem tractationis tam in simplici, quam in coniuncto 
themate atque adeo argumentorum tam explicantium, quam probantium, ut et 
amplificantium, quae explicantibus et probantibus addita sunt, valde conducit, 
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ne części mowy, a zwłaszcza argumenty dowodzące i wyjaśniające, 
w drugiej zaś związane z nimi argumenty powiększające. Tak przy-
gotowaną tabelę przepisujemy jeszcze dwa albo trzy razy, a następnie 
siedmiokrotnie odczytujemy na głos, aby utrwalić ją w pamięci. Elo-
kucja rozpatrywana z perspektywy mnemoniki56 obejmuje kolejno 
przepisy dotyczące zapamiętywania okresów retorycznych, złożo-
nych z wielu słów oraz fraz, i wreszcie poszczególnych tropów oraz 
figur, jak we wspominanych powyżej przykładach z metaforą i figu-
rą zamilknięcia.  

Sztuka pamięci wykształciła prywatny i stosunkowo dobrze zna-
ny, przynajmniej wśród antycznych i renesansowych uczniów sztuki 
retorycznej, mit założycielski (vulgata fabula, jak nazywa go Kwin-
tylian, Inst. orat. XI.2.11) w postaci opowieści o Symonidesie z Keos, 
przekazanej w  całości po raz pierwszy przez Cycerona (De orat. 
II.352–354)57, przywołanej i skomentowanej również przez Kwinty-
liana (Inst. orat. XI.2.17–18). Pojawiała się ona w większości pod-
ręczników do nauczania mnemoniki, przedstawiając nie tylko oko-
liczności wynalezienia tej wielce przydatnej umiejętności, ale także 
mechanizm jej działania. Keckermann, który również wspomina ją 
w swoim wykładzie sztuki pamięci, wydobywa z niej – co szczegól-
nie interesujące – tylko jeden szczegół. Narracja ta wspiera bowiem 
tezę humanisty z Gdańska o nieocenionej roli porządku w sporzą-

si tabulam conficias tibi, in qua certis lineis disponantur membra tractationis et 
argumenta vel explicantia vel probantia, et istis argumentis novo linearum duc-
tu breviter asscribantur amplificantia. Utrorumque horum tabellam confestim 
bis vel ter describe et postea septies relege, ita vel in durissima memoria adhae-
rebit totius orationis dispositio” (SR, s. 374).

56 „Ubi hoc ita factum est, accede ad exornationem et in ea tria praecipue spec-
ta 1. periodos, 2. connexionem, 3. tropos et figuras. […] Connexionis memoria 
dupliciter iuvabitur. Primo, si res seu argumenta inter se sint connexa, conne-
xa autem erunt, si bene disposita erunt, itaque in memoria perinde, ut in intel-
lectu connexio verborum ultro comitabitur connexionem rerum. Alterum ad-
miniculum est, ut certos quosdam modos compendiosos connexionis, quos in 
generali libello annotavimus, perpetuo tecum in animo circumferas, ut est con-
nexio per opposita sive per obiectionem et prolepsin” (SR, s. 374–375). 

57 Por. F. A. Yates, op. cit., s. 13–18, 40–44. 
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dzaniu „mapy” pamięci58. Ukrywająca się za tym twierdzeniem in-
terpretacja opowieści o zaproszonym na ucztę Symonidesie pozwala 
powiązać wynalezienie przez niego sztuki pamięci z koniecznością 
wcześniejszego uporządkowania danej przestrzeni. Sala, w  której 
odbyła się biesiada, i  rozmieszczenie biesiadników względem cen-
tralnie położonego stołu bądź gospodarza (próżnego i małostkowe-
go Skopasa, który w ostatniej chwili dokonał renegocjacji kontrak-
tu zawartego z Symonidesem, gdyż ten wychwalał go tylko w jednej 
połowie poematu, drugą poświęcając Kastorowi i Polluksowi) oka-
zały się pierwszym „tekstem” pamięci, sporządzonym przez greckie-
go poetę. Następnie został on odczytany przez niego na głos, dzię-
ki czemu była możliwa identyfikacja zmasakrowanych po zawaleniu 
dachu ciał ucztujących gości Skopasa. Biesiadna sala wyobrażała tu 
pamięć, rolę mnemonicznych loci odgrywały miejsca zajmowane 
przez poszczególnych biesiadników, a przyporządkowane im obra-
zy odsyłały do ich wyobrażeń. Czytamy więc u Cycerona (De orat. 
II.86.353), jak powiada Keckermann, że Symonides na podstawie 
porządku (ex ordine) ucztujących wynalazł sztukę pamięci. 

*

W systemie retoryki Gdańszczanina można, podążając za pojęcio-
wymi sugestiami i terminologicznymi dystynkcjami humanisty, wy-
raźnie – na ile to oczywiście możliwe, nawet przy użyciu niezawod-
nych narzędzi logicznych – oddzielić mnemonikę filozoficzną od 
retorycznej sztuki pamięci. Chociaż obie posługują się pojęciem ob-
razu zapamiętanej rzeczy, to pierwsza sztuka eksponuje związek pa-
mięci z intelektem i dlatego bliżej jej do szeroko pojętej problematyki 
epistemologicznej, ocierającej się o teorię umysłu (czy ludzkiej du-
szy, jak zapewne powiedziałby za Arystotelesem Keckermann), dru-
ga zaś wskazuje na gęstą sieć relacji, jakie łączą pamięć z wyobraź-

58 „Aristoteles in libello De memoria τάξιν, id est ordinem ait esse ex praecipuis 
memoriae adminiculis. Et apud Ciceronem legimus ex ordine accumbentium 
Simonidem artem recordandi invenisse” (SR, s. 362).



460 ROZDZIAł 5

nią i z tego powodu przybiera ona postać spowitej aurą niezwykłości 
i tajemnicy nauki o mnemonicznych „miejscach” i obrazach. 

 Obie sztuki usiłują opisać i  wyjaśnić fenomen pamięci, lecz 
każda czyni to za pomocą odmiennych terminów i  po wstępnym 
przyjęciu nieco innych założeń, co sprawia, że na gruncie mnemo-
niki filozoficznej pamięć jawi się jako pewnego rodzaju dyspozycja 
intelektualna (duchowa), mająca własne instrumentarium środków 
wspomagających jej pracę w  postaci narzędzi umysłowych i  zmy-
słowych. Na płaszczyźnie sztuki pamięci jest ona ujmowana z ko-
lei w  metaforycznych obrazach stróża i  skarbca wymowy, w  któ-
rym deponuje się rozmaite klejnoty słów i  myśli (rzeczy). Strzeże 
je ona i  ochrania przed złowrogimi siłami nie-pamięci, której le-
tejskie wody wdzierają się z  czasem do każdego mnemonicznego 
gmachu. Obie umiejętności łączy z  pewnością wytrwałe poszuki-
wanie wszelkich śladów uporządkowania, wspierającego pamięć 
w trwałym przyswojeniu sobie obrazów, będącego dla Keckermanna 
przede wszystkim zalążkiem upragnionej metodyczności, przepust-
ką do harmonijnego świata czytelnych pojęć, wyraźnych podzia-
łów i uniwersalnych reguł. Wtedy dopiero uchodząca za bezproduk-
tywną i jałową poznawczo pamięć, ożywiona i pobudzona obrazami 
wyobraźni, zrodzonymi niekoniecznie z  melancholijnego usposo-
bienia, ukaże najwyraźniej niezaprzeczalną potęgę swego działania, 
biorącą się z nieustannego podtrzymywania ciągłości myśli.

Sztukę pamięci ujmowaną od strony sytemu retoryki moż-
na – jak czyni to Keckermann – przedstawić w postaci zbioru kon-
kretnych przepisów zapamiętywania, oddzielnych dla poszczegól-
nych etapów przygotowania mowy i  uwzględniających swoistość 
każdej z  tradycyjnych dziedzin wymowy. Mnemonika retoryczna 
chętnie posługuje się wyimaginowanym obrazem przestrzeni wy-
obrażającym pamięć. łączy on w  sobie dwa pozornie wykluczają-
ce się pragnienia, a mianowicie poszukiwanie miejsca odosobnione-
go i opuszczonego, które składa milcząco obietnicę ciszy i spokoju, 
z dążeniem do przekształcenia go w przestrzeń osobistą i prywatną, 
naznaczoną indywidualnością osoby poszukującej w niej schronie-
nia i  sprawiającą wrażenie przebywania u siebie w doskonale zna-
nym nam otoczeniu.
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Odwołując się do bogatej metaforyki antycznych teoretyków 
wymowy (głównie anonimowego twórcy Retoryki do Herenniusza 
i  Cycerona jako autora dialogu Podziały sztuki wymowy), a  także 
Keckermanna mówiącego o pozostawianiu mnemonicznych odcis- 
ków (śladów), zaproponowałem interpretację kluczowego dla sztu-
ki pamięci aktu memoryzacji i anamnezy w kategoriach związanych 
z  tekstualnością (inskrypcja, lektura, interpretacja). Czyż te dwie 
metafory, przestrzeni i tekstu, nie tłumaczą najdokładniej natury pa-
mięci, wymykającej się zarówno precyzyjnym pojęciom intelektu, 
jak i zmysłowym obrazom wyobraźni? Pozostaje ona bowiem zinter-
nalizowanym wyobrażeniem rzeczywistości, światem zamkniętym 
w ludzkiej duszy, odzwierciedlającym z podziwu godną dokładno-
ścią cały Wszechświat, lecz na obraz i podobieństwo ludzkie, mają-
cym własne Słońce, Księżyc i gwiazdy czy przedstawiającym czło-
wieka w mnemonicznym „miejscu”, który czytelnym gestem udziela 
głosu retorycznej figurze zamilknięcia. Jej działanie przypomina 
zaś zwijanie i  rozwijanie manuskryptu, lekturę i  interpretację to-
piczno-ikonicznego tekstu pamięci, odzyskiwanego i  tworzonego 
wciąż na nowo.





rozdział 6
Akcja oratorska     

pronuntiatio est ex rerum et verborum dignitate vocis  
et corporis moderatio. 

Wygłoszenie jest panowaniem nad głosem  
i ciałem uwzględniającym znaczenie rzeczy i słów.

Cyceron, De inventione I.7.9

actio in dicendo una dominatur. 

Wygłoszenie mowy ma w sztuce przemawiania  
najważniejsze znaczenie.

Cyceron, De oratore III.56.213

Za formę osobliwej ironii można uznać paradoksalne zapomnienie – 
czy może bardziej adekwatnie: zapominanie – o pamięci przez histo-
ryków retoryki, zawężających opisywaną sztukę wymowy do trzech 
pierwszych etapów przygotowania oratorskiego wystąpienia, mimo 
że granica, umowna i  czysto teoretyczna, między literaturą a  ora-
turą nie przebiega wzdłuż linii oddzielającej reguły elokucji od za-
sad mnemoniki. Podobnie rzecz ma się z ostatnią dziedziną retory-
ki, dostarczającą wskazówek dotyczących aktu wygłoszenia mowy, 
a zamykaną na ogół w kilku lapidarnych uwagach, z których wyni-
ka co najwyżej stwierdzenie  faktu jej istnienia. A przecież od opano-
wania zasad akcji oratorskiej1 zależała, w nie mniejszym stopniu niż 
od znajomości inwencji czy elokucji, skuteczność perswazji. Wie-

1 W dalszej części posługuję się konsekwentnie terminem „akcja oratorska” na 
oznaczenie ostatniego etapu pracy nad mową, aby podkreślić, że obejmuje on 
zasady operowania zarówno głosem (pronuntiatio), jak i  gestem (actio). Por. 
B. Steinbrink, actio (hypokrisis), hasło w: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, 
Bd. 1, Hrsg. G. Ueding, kol. 43–74, oraz F. Rebmann, pronuntiatio, hasło w: ibi-
dem, Bd. 7, kol. 212–247. 
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dzieli o tym doskonale zarówno Demostenes, jak i Cyceron, a z ich 
praktyki korzystał obficie Kwintylian, gdy wykładając reguły sztu-
ki przemawiania, konstruował obraz doskonałego oratora, łączącego 
w sobie w pełni rozwiniętą kompetencję retoryczną z dążeniem do 
moralnej nieskazitelności. W decydującym momencie działalności 
mówcy, w którym na szali przekonania i poruszenia słuchaczy wa-
żyły się losy wystąpienia, retoryka przychodziła mu z pomocą, pod-
suwając gotowe i sprawdzone sposoby operowania głosem i gestem. 
Uczyła, jak skutecznie mówić za pomocą słowa i ciała, aby z łatwo-
ścią osiągnąć zamierzony cel perswazji. 

Wygłoszenie mowy stanowiło w ujęciu antycznych nauczycieli 
wymowy, korzystających chętnie w tej materii z własnych doświad-
czeń krasomówczych, zwieńczenie całej pracy nad opracowaniem 
wystąpienia. Z perspektywy pronuncjacji wcześniejsze etapy przygo-
towywania tekstu, od inwencyjnego aż po memoratywny, cierpliwie 
oczekiwały na osiągnięcie punktu kulminacyjnego, który ukazywał 
w pełni zdolności mówcy do wiązania ze sobą słów i rzeczy, tworze-
nia starannie uporządkowanej kompozycji, posługiwania się języko-
wymi ornamentami w postaci tropów i figur retorycznych, trwałe-
go i dokładnego zapamiętywania tekstu, a wreszcie oddziaływania 
na audytorium dzięki żywemu słowu i gestowi. Akcja oratorska, któ-
ra stanowi względnie samodzielną i dającą się wyizolować z całości 
sztuki retorycznej umiejętność, uwydatnia zatem wszystkie pozosta-
łe części, dopełnia je i aktualizuje za pomocą dodatkowego systemu 
znaczeń, opartego na modulacji głosu i retorycznych gestach.

Jeśli zatem w  starożytnej sztuce wymowy przywiązywano do 
pronuncjacji tak wielką wagę2, to sprowadzenie jej do kilku napo-
mnień (poczynionych rzeczywiście przez Kwintyliana), jak należy 
prawidłowo, to znaczy zgodnie z  regułami sztuki, drapować togę3, 
regulując wielkość i wypukłość fałdów szaty swobodnie opadającej 
na ramionach mówcy, daje całkowicie karykaturalne wyobrażenie 

2 Por. J. Hall, Oratorical Delivery and the Emotions. Theory and Practice, w: A Com-
panion to Roman Rhetoric, eds. W. Dominik, J. Hall, Malden–Oxford 2010, s. 218–
–234.

3 M. Kocur, We władzy teatru. Aktorzy i widzowie w starożytnym Rzymie, Wro-
cław 2005, s. 403–404. 
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o akcji, a nawet całej teorii i praktyce oratorskiej antycznego Rzymu. 
Chociaż stosunkowo krótki czas dzieli grecką agorę od rzymskie-
go forum, to występujący na nich oratorzy przemawiają do swych 
słuchaczy nieco innym językiem gestów. Spośród wszystkich dzie-
dzin retoryki pronuncjacja jest uzależniona w  największym stop-
niu od kontekstu społeczno-kulturowego, z  czego doskonale zda-
wał sobie sprawę Bartłomiej Keckermann, który traktował nazbyt 
sztuczną i teatralną w jego przekonaniu akcję wielkich mówców sta-
rożytnej Hellady4 i Rzymu (Demostenesa i Cycerona), znaną jedy-
nie z przekazów źródłowych, jako fakt historyczny, świadectwo wie-
lowiekowej przeszłości retoryki, a jednocześnie zamknięty rozdział 
w  dziejach sztuki wymowy. Zarówno dla antycznych teoretyków 
umiejętności przemawiania, jak i ich renesansowych komentatorów, 
negatywnym punktem odniesienia dla mówcy, zwłaszcza w odnie-
sieniu do pronuncjacji, był występujący na scenie aktor. Uosabiał bo-
wiem całkowitą klęskę oratora, spowodowaną przekroczeniem przez 
niego subtelnej i niewyraźnej granicy artystycznej stosowności, za-
kreślonej przez reguły retoryki. Z chwilą jej naruszenia mówca sta-
wał się natychmiast histrionem5, aktorem biorącym udział w wido-
wisku komediowym, anty-parezjastą, który mówi cudzymi słowami, 
posługując się przy tym nienaturalną (w języku Keckermanna: nie-
stosowną) gestykulacją. Ta nagła zamiana ról, czyniąca z niego jedy-
nie aktora w teatrze wymowy – którym do pewnego stopnia zawsze 
pozostaje – odbiera wiarygodność mówcy, a wobec perswazyjnej da-

4 Por. J. Fredal, Rhetorical Action in Ancient Athens. Persuasive Artistry from So-
lon to Demosthenes, Carbondale, IL 2006, s. 15–35. 

5 Inaczej jest w przypadku koncepcji retorycznej Piotra Ramusa, dla którego hi-
strion stanowił przykład pozytywny (aktorzy pod względem wdzięku w prze-
mawianiu powinni być nawet naśladowani przez mówców): „Pronuntiatio 
est apta elocutionis enuntiatio. Hanc partem rhetoricae artis Aristoteles pri-
mus animadvertisse videri voluit, viresque maximas habere docuit exemplo hi-
strionum, quibus agentibus, poemata longe gratiora sint, quam si poetae ipsi 
pronuntiarent”, „Wygłoszenie jest stosownym wypowiedzeniem elokucji. Ary-
stoteles jako pierwszy zechciał zwrócić uwagę na tę część sztuki retorycznej 
i pouczył, że ma największą moc, na przykładzie aktorów, którzy grając, spra-
wiali, że poematy miały o wiele więcej wdzięku, niż miałyby, gdyby recytowali 
je sami poeci” (R, s. 72). 
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remności każdego z  wypowiedzianych słów pozbawia go manda-
tu do dalszego mówienia. I choć każdy z nich posługuje się równie 
teatralnym gestem6, to czyni to z  uwagi na odmienny cel – mów-
ca pragnie przekonywać i poruszać, aktor zaś zachwycać interpreta-
cją odgrywanej przez siebie postaci. Granica między akcją retorycz-
ną a aktorską jest zatem tak płynna i niestabilna, jak ustanawiające ją 
poczucie stosowności, współtworzone przez kulturowo i historycznie 
zdeterminowane okoliczności. Niemniej jednak na gruncie antycz-
nej sztuki wymowy histrion występuje najczęściej w kontekście ne-
gatywnym jako figura nieumiarkowanego w słowie i geście oratora. 

W definicji pronuncjacji Keckermann przypomina o konieczno-
ści zaprowadzenia korelacji między mową, składającą się z powiąza-
nych ze sobą słów i rzeczy, a zewnętrznym wobec niej głosem i gestem: 

Fuit prior pars et prius adminiculum recitandae orationis, nempe im-
pressio in memoriam, sequitur ipse actus pronutiationis, seu recitatio-
nis, quae actio rhetoribus dicitur. Et nihil aliud est, quam vocis ac ge-
stum moderatio apta et conveniens rebus ac verbis in oratione. […] 
Actio sive moderatio vocis et gestuum in recitanda oratione partim ge-
neralibus praeceptis utitur, partim specialibus. Generalia praecepta ac-
tionem moderantia ex ethica petenda sunt, nempe ex doctrina de co-
mitate, civilitate, gravitate et eulalia. Specialia praecepta ea sunt, quae 
recitationem orationis dirigunt ad finem orationis proprium, nempe 
ad popularem notitiam et ad motum animorum, sive affectuum (SR, 
s. 377–378). 

Poprzednio [omawiana] była pierwsza część i pierwsza pomoc w wy-
głoszeniu mowy, a mianowicie odciśnięcie jej w pamięci; następuje sam 
akt wygłoszenia, czyli recytacja, która jest nazywana przez retorów ak-
cją. Jest ona niczym innym, jak odpowiednim kierowaniem głosem 
i gestem, stosownie do rzeczy i  słów [zawartych] w mowie. […] Ak-
cja, czyli kierowanie głosem i gestem w wygłoszeniu mowy, posługuje 
się częściowo przepisami ogólnymi, częściowo szczegółowymi. Ogólne 

6 Por. monografię dotyczącą gry aktorskiej w teatrze francuskim w dobie klasy-
cyzmu, pozostającej pod silnym wpływem akcji oratorskiej: A. Goodden, Actio 
and Persuasion. Dramatic Performance in Eighteenth-Century France, Oxford 
1986. 
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przepisy kierujące akcją należy czerpać z etyki, a mianowicie z nauki 
o  grzeczności, ogładzie, powadze i  dobrym mówieniu. Szczegółowe 
przepisy to te, które prowadzą wygłoszenie mowy do właściwego celu 
przemówienia, a mianowicie do powszechnej znajomości rzeczy i do 
poruszenia dusz, czyli afektów.  

Kluczowe określenie retorycznej akcji, zapożyczone przez gdańskie-
go humanistę ze słownika sztuki wymowy Cycerona, sytuuje ją jed-
noznacznie w  kontekście etycznym. Odsyła do cnoty umiarkowa-
nia, polegającej w  tym przypadku na umiejętności harmonijnego 
uzgodnienia ze sobą tego, co językowe (słowo), z  tym, co pozaję-
zykowe (głos, gest), albo – jeśli wyrazić to językiem Piotra Ramu-
sa – wysłowienia z wygłoszeniem. Z tego powodu ogólne przepisy 
pronuncjacji, zalecające przede wszystkim konieczność zachowa-
nia umiarkowania, należy zdaniem Keckermanna czerpać z filozofii 
moralnej. Wymienione przez niego pojęcia, szczegółowo wyjaśnio-
ne i  opisane w  skoncentrowanym wokół cnoty roztropności (pru-
dentia)7 Systemie etyki, wiążą się ściśle z funkcjonowaniem jednostki 
w  społeczno-politycznie zorganizowanej wspólnocie8. Opierają się 
one na dążeniu do umiaru, przejawiającym się w zręcznym balanso-
waniu między skrajnościami. Elegancja (civilitas)9 dotyczy wytwor-
nego posługiwania się strojem i gestem, zaś powaga (gravitas) do-
stosowania wymienionych rzeczy, a także języka – zarówno słowa, 

7 Por. D. Facca, Bartłomiej Keckermann i  filozofia, Warszawa 2005, s. 221–225. 
Arystoteles zaliczył w Etyce Nikomachejskiej roztropność do cnót intelektual-
nych, ponieważ zakładała ona zdobycie ogólnej wiedzy na temat dobra i szczę-
ścia. Keckermann uznaje ją natomiast za cnotę intelektualną z uwagi na pod-
miot i przyczynę sprawczą, a także moralną ze względu na przedmiot i cel. Tak 
rozumiana roztropność stała się w ten sposób najważniejszą cnotą z punktu wi-
dzenia wszystkich trzech dyscyplin praktycznych: etyki, polityki i  ekonomii. 

8 Por. B. B. Awianowicz, Etos humanistyczny w mowach, akcjach oratorskich i dra-
macie szkolnym Rzeczypospolitej doby późnego renesansu i baroku, w: Etos hu-
manistyczny, red. P. Urbański, Warszawa 2010, s. 275–292. 

9 „Restant duae adhuc virtutes ad externum corporis habitum pertinentes, nem-
pe civilitas et gravitas. Civilitas est virtus, qua ad elegantiam componitur totius 
corporis habitus et gestus. […] Sequitur gravitas, Graece σεμνότης, quae est vir-
tus componens externum habitum corporis, sermonis, gestuum et actionum ad 
cuiusque statum et officium, quod gerit” (SE, s. 304, 306). 
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jak i gestu – do czyjegoś stanu czy sprawowanego urzędu. Grzecz-
ność (comitas)10 polega na zachowaniu umiaru we wszelkiego typu 
sytuacjach komunikacyjnych i kontaktach interpersonalnych, który 
przejawia się w uprzejmości i dobroci. I wreszcie cnota zachowania 
miary (eulalia, taciturnitas)11 to nie tyle sztuka milczenia, jak można 
by przypuszczać, ile umiarkowanie w słowie oznaczające w praktyce, 
że mówimy dokładnie tyle, ile powinniśmy, uwzględniwszy wcześ-
niej takie okoliczności, jak przedmiot wystąpienia, jego czas i miej-
sce, a także osoby, do których się zwracamy. Cnota ta zakłada rów-
nież umiejętność motywowanego wyczuciem umiaru zamilknięcia 
we właściwym momencie. Jak widzimy, w  tym zaproponowanym 
przez Keckermanna ujęciu cnót powiązanych z aktywnością języko-
wą, ubiorem i gestem, etyczna myśl Arystotelesa współgra z naucza-
niem stoików, przypomnianym i  zreinterpretowanym pod koniec 
XVI stulecia przez Justusta Lipsjusza. Przestrzeń prywatna łączy się 
w ten sposób z przestrzenią publiczną, etyka wkracza w sferę poli-
tyki (rozumianej za Stagirytą jako sztuka rządzenia państwem dla 
dobra ogółu), a  retoryka odsłania kondycję moralną mówiącego. 
Określa się ją mianem eulalia, a więc „dobrze mówiąca”, a przyjem-
na dźwięczność tego słowa (efekt eufonii) pozwala przypuszczać, że 

10 „Comitas est virtus, per quam in familiari conversatione mediocritatem serva-
mus, alios facile excipiendo, audiendo, cum iis communicando, ita ut neminem 
offendamus, vel molesti alicui simus. […] Partes eius duae sunt, nempe facili-
tas, qua facilem accessum ad nos aliis praebemus, 2. suavitas per quam sine of-
fensione et molestia cum aliis communicamus. Requiritur ad comitatem lae- 
titia aperta et hilaritas, ideo difficile est homini afflicto, aegro vel graviter occu-
pato comem esse et si talis sit comis maiorem laudem obtinebit. Cum comita-
te semper coniuncta debet esse gravitas, ne comitas in levitatem degeneret” (SE,  
s. 272).

11 „Sequitur altera virtus magis externa, nempe taciturnitas, per quam nempe ea 
tantum loquimur, quae loquenda sunt et quae praesenti loco, tempori et perso-
nis accommodata sunt; et per quam adeo nec plus loquimur, quam decet, nec 
minus et per quam denique tacemus secreta. Sunt ergo quattuor partes tacitur-
nitatis et quattuor officia: 1. loqui ea, quae decet, 2. loqui accommodata rebus, 
personis, loco et tempori, 3. non plus loqui, nec minus loqui, quam decet, 4. ta-
cere secreta, et ea, quae te promisisti non evulgaturum. Taciturnitatis vocabulo 
comprehendimus etiam virtutem recte loquendi, sive virtutem moderatricem 
sermonis, quam si placet εὐλάλιαν vocare quis potest” (SE, s. 299). 
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oznacza ideał wymowy, wyrastający ze zgodnego połączenia etyki 
z estetyką. I chociaż słowo to bywa umieszczane pośród synonimów 
retoryki, to można w świetle uwag Keckermanna sądzić, że virtus tak 
pojętej wymowy stanowi równoczesne urzeczywistnienie obu wspo-
mnianych powyżej komponentów, mające na uwadze umiarkowa-
nie i stosowność. 

Przepisy akcji, bez względu na to czy ogólne, czy szczegółowe, 
regulują posługiwanie się głosem i gestem. Ten wewnętrzny podział 
pronuncjacji zwięźle scharakteryzował i wyjaśnił Ramus:

Partes pronuntiationis duae sunt: vox, unde pronuntiatio et gestus, 
unde actio dicitur. Atque harum partium altera ad aures, altera ad ocu-
los attinet, per quos duos sensus ad omnium omnis fere cognitio per-
venit (R, s. 74).
 
Istnieją dwie części wygłoszenia: głos, stąd nazywa się je pronuncjacją, 
i gest, stąd nazywa się je akcją. A z tych dwóch części jedna część odno-
si się do uszu, druga do oczu, gdyż dzięki tym dwóm zmysłom uzysku-
je się niemal całe poznanie wszystkiego.

Francuski humanista tłumaczy dwoistość12, jaką jest naznaczona 
ostatnia z dziedzin retoryki, którą w zależności od środka ekspresji 
pozawerbalnej nazywa się pronuncjacją (operowanie głosem) albo 
akcją (posługiwanie się gestem). Obie natomiast łączy działanie wy-
kraczające daleko poza myśli i słowa, ale angażujące niemal całe cia-
ło oratora od stóp do głów. To właśnie przemawiające ciało, podej-
mujące wysiłek artykulacji i gestykulacji, pracujące w żywym słowie 
i geście, w którym semiotyczne (semantyczne) spotyka się z soma-
tycznym, stanowi przedmiot zainteresowań teoretyków pronun-
cjacji. Mówiąc o czynnikach ułatwiających zapamiętanie przygoto-
wanego wystąpienia, Keckermann – jak pamiętamy – wspominał 
o  narzędziach zmysłowych wspomagających trwałe przyswojenie 

12 Mając świadomość popełnianego uproszczenia, można powiedzieć, że retoryką 
w ujęciu Ramusa rządzi z żelazną konsekwencją zasada podziału dychotomicz-
nego. Składa się ona bowiem z dwóch części, elokucji i pronuncjacji, a każda 
z nich rozpada się na dwie dodatkowe dziedziny – wysłowienie obejmuje naukę 
o tropach i figurach, a wygłoszenie – zasady operowania głosem i gestem. 
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mowy, wykorzystujących wzrok biorący udział w zapisywaniu (a tak-
że późniejszym przepisywaniu) tekstu, a następnie słuch, aktywowa-
ny jego lekturą na głos. Te dwa zmysły, na co trafnie zwrócił uwagę 
Ramus, biorą również udział w wygłoszeniu mowy, gdy orator ape-
luje za pomocą gestu i głosu do wzroku i słuchu odbiorców13. Dwóch 
błędów, zdaniem Keckermanna, należy się tutaj wystrzegać14. Pierw-
szym z nich jest mieszanie ze sobą przepisów właściwych wyłącznie 
retoryce z regułami etycznymi. Kwestia zachowania czystości każdej 
z tych w pełni heterogenicznych dyscyplin pozostaje, jak można są-
dzić, w tym wypadku raczej drugorzędna. O wiele ważniejszą rzeczą 
jest zwrócenie uwagi na to, że retoryczna akcja to działalność dys-
kursywna, opierająca się na mówieniu, a więc działaniu za pomocą 
słów i dzięki słowom, rozgrywająca się w przestrzeni publicznej. Re-
guły wygłoszenia podaje wobec tego retoryka, sztuka przemawiania, 
a nie etyka, mająca na celu osiągnięcie przez człowieka cnoty roz-
tropności. 

13 Podobnym argumentem na rzecz tezy o  konieczności uwzględnienia akcji 
w wykładzie przepisów sztuki retorycznej posługuje się również Keckermann: 
„Homines plerique et plerumque sensu ducuntur et moventur obiectis sensu-
um, idcirco actio rhetorica necessaria est et magnam in persuadendo vim ha-
bet, cum orationis formatio in sensus non incurrat; actio autem res in oratione 
tractatas auditorum et auribus et oculis repraesentet efficaciter et firmiter. Quo 
autem firmius aliquid in sensus recipitur, eo validius cor movet ac percutit”  
(SR, s. 379).

14 „Duo errores cavendi sunt circa doctrinam de actione in rhetoricis. Prior est 
communis omnibus rhetoribus, qui multa ethica praecepta solent miscere cum 
praeceptis propriis rhetoricae et quae ad doctrinam de civilitate gestuum, aut 
gravitate, aut de eulalia pertinent, ea hic inculcare. Alter error priori contrarius 
est, eorum nempe, qui omnem doctrinam actionis ex arte rhetorica eiiciunt, si-
cut facit, vir alioquin doctissimus, Iohannes Althusius, libro 2 De civili conversa-
tione, capite 7, ubi inquit: »Habitus et gestus hominis male dicitur esse essentia-
lis rhetoricae. Nam quicquid est rhetoricum, hoc semper et necessario omnem 
orationem exornare debet et caetera«. Putat nimirum rhetoricae propriam esse 
solam doctrinam de exornatione, sive de tropis et figuris, quod supra refutavi-
mus, nec discernit inter actionem civilem, gravem et veracem, sicut ethica do-
cet et inter actionem accommodatam ad movendos animos auditorum, quae est 
propria artis rhetoricae. […] Non potest oratorie dicere, qui dicit rustice et vel 
vocibus, vel gestu peccat contra virtutes ethicas ante enumeratas” (SR, s. 378). 
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Drugi błąd, odwrotność tego pierwszego błędu, polega na od-
cięciu wymowy od etyki i ograniczeniu jej do nauki o  językowych 
ornamentach, tropach i figurach (Keckermann polemizuje tu z nie-
mieckim prawnikiem Johannem Althusenem)15. Gdański humani-
sta opowiada się za zgodną, lecz respektującą odmienność każdej ze 
sztuk, współpracą między filozofią moralną a retoryką: 

Non omnis actio civilis verax et gravis est apta ad commovendos ani-
mos hominum. Non quilibet, qui vera loquitur, gravia et civilia statim 
persuadet, sed plus requiritur ad orationem persuasivam, sive ut Lati-
ni dicunt eleganter, suadam. Hoc enim quod ad civilitatem, gravitatem, 
comitatem et eulaliam, aliasque virtutes ad suadam, sive orationem 
persuasoriam necessario requiritur, id inquam, non ethica, sed sola 
rhetorica, quae est ars suadae, docet et tradit, ita tamen, ut omnia, quae 
in ethicis praecipiuntur de gestuum et vocis civilitate, gravitate, eulalia 
et veracitate, ista omnia rhetorica praesupponat, tamquam, quae omni-
no oportet inesse oratori, qui actionem instituere velit ad persuaden-
dum accommodatam. Neque enim potest quis rhetoricam sive orato-
riam actionem habere, qui non prius habuerit ethicam (SR, s. 378). 

Nie każde prawdomówne i  poważne wystąpienie publiczne jest od-
powiednie, aby poruszyć dusze ludzi. Nie każdy, kto mówi o rzeczach 
prawdziwych, poważnych i  dotyczących społeczności, przekona od 
razu, ale raczej ucieka się do mowy perswazyjnej czy swady, jak wy-
tworniej mówią autorzy łacińscy. Tego bowiem, czego trzeba do kultu-
ry, powagi, grzeczności i dobrego mówienia i innych cnót, trzeba również 
do perswazji, czyli mowy przekonującej. Wykłada to i przekazuje – powia-
dam – nie etyka, ale sama retoryka, która jest sztuką perswazji w ten 

15 Johann Althusen (Althaus, 1557–1638), niemiecki prawnik i filozof polityczny 
związany z  kalwinizmem, uważany za najbardziej przenikliwego myśliciela 
zajmującego się filozofią społeczno-polityczną między Jeanem Bodinem a Tho-
masem Hobbesem. W 1603 roku ukazał się jego najważniejszy traktat, oparty 
na ramistycznym modelu dyskursu naukowego, zatytułowany Politica methodi-
ce digesta atque exemplis sacris et profanis illustrata. W teorii państwa był zwo-
lennikiem federacji oraz prawa naturalnego. Keckermann odwołuje się do jego 
dzieła Civilis conversationis libri duo z 1601 roku. Por. T. Hueglin, Early Modern 
Concepts for a  Late Modern World. Althusius on Community and Federalism, 
Waterloo–Ontario 1999; A. de Benoist, The First Federalist: Johannes Althusius, 
„Krisis” 1999, Jg. 22, s. 2–34. 
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jednak sposób, że wszystko, co zalecają etycy w sprawie ogłady, gestu 
i  głosu, powagi, dobrego mówienia i  prawdomówności, to wszystko 
może wykorzystać retoryka jako coś, co pod każdym względem winien 
posiadać mówca, który chce przygotować wygłoszenie przystosowane 
do przekonywania. Nie może bowiem opanować retorycznego, czyli 
oratorskiego wygłoszenia, ktoś, kto wcześniej nie opanował etyki.

Osnową retoryki zaangażowanej w sprawy publiczne pozostaje nie-
wątpliwie perswazyjność, a więc przekonywanie słuchaczy do przy-
jęcia racji mówiącego, a także adekwatnego wobec nich sposobu po-
stępowania. Swada16, o której wspomina Keckermann, nie jest przy 
tym wyłącznym atrybutem mówcy politycznego, ale odnosi się do 
zespołu etyczno-retorycznych kwalifikacji doskonałego oratora, od-
znaczającego się swobodą i łatwością przemawiania. Etyka potrak-
towana jako presupozycja systemu retorycznego Gdańszczanina po-
zwala opisać ów nierozerwalny splot obu dyscyplin, gwarantujący 
ich harmonijne współdziałanie w przestrzeni publicznej. Określają-
cy tę relację termin wyjęty ze słownika logiki wyjątkowo trafnie uj-
muje jej istotę – etyka w odniesieniu do sztuki wymowy jest powzię-
tym z góry założeniem, koniecznym dla prawomocności wszelkich 
późniejszych operacji dyskursywnych, a także niezbędnym warun-
kiem ich prawdziwości. W  kategorii presupozycji mieszczą się za-
równo przyjęte za milczącą zgodą większości uczestników dyskursu 
sądy i wyobrażenia, uważane za wstępny i niedyskusyjny punkt wyj-
ścia danej sztuki, jak i postulaty, wskazujące określone wzorce i nor-
my działania, do których realizacji powinno się nieustannie zmie-
rzać. Retoryka – a jak można przyjąć, również każda inna dyscyplina 
w „systemie systemów” Keckermanna, teoretyczna czy praktyczna, 
poszukująca prawdy, zachwycająca się pięknem czy pobudzająca do 
czynienia dobra – buduje swą mniej lub bardziej rozwiniętą teorię 
perswazyjności na fundamencie przepisów etyki. 

Zastanawiając się nad znaczeniem pronuncjacji w sztuce wymo-
wy, Keckermann odnotował sąd Arystotelesa, który gwałtowny roz-
wój akcji retorycznej przypisywał postępującemu zepsuciu moralne-

16 Por. M. Barłowska, Na swady sarmackiej placu. O  kulturze oratorskiej wieku 
XVII, Kielce 2001, s. 95–100. 
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mu greckiego społeczeństwa. Humanista z Gdańska poszukuje jednak 
nieco innego wytłumaczenia dla miejsca i roli akcji w retoryce: 

Sapientes quidem viri res ipsas et argumenta considerant, sed si hos 
tantum spectare velis, etiam magna pars doctrinae de exornatione ac fi-
guris omittenda in rhetoricis foret. Itaque rhetores et oratores id consi-
derant, quomodo plerique homines sint affecti et quibus mediis ii per-
suaderi ac moveri possint. Quamvis interim etiam sapientissimi quique 
delectentur oratione ornata et actione decora. Et quamvis talibus prin-
cipaliter non moveantur, tamen cum haec minus principalia accedunt 
ad reliqua, quae principalia sunt, utique etiam suum fructum et laudem 
inveniunt apud sapientes (SR, s. 379). 

Mędrcy biorą wprawdzie pod uwagę same rzeczy i argumenty, lecz jeśli 
uwzględniłbyś tylko ich, to również znaczną część nauki o przyozdo-
bieniu i figurach należałoby pominąć w retorykach. Wobec tego retorzy 
i mówcy biorą pod uwagę to, w jaki sposób dałoby się poruszyć wielu 
ludzi i za pomocą jakich środków można ich przekonywać i poruszać. 
Tymczasem nawet najbardziej uczeni ludzie zachwycają się niekiedy 
przyozdobioną mową i znakomitym wygłoszeniem. I chociaż nie poru-
sza ich to w sposób zasadniczy, to jednak wtedy, gdy te mniej zasadni-
cze [rzeczy] wiążą się z pozostałymi [rzeczami], które są zasadnicze, to 
z pewnością znajdują również wśród mędrców swoją korzyść i chwałę.

W  przypadku rozważań nad figuratywnością niezmiennym punk-
tem odniesienia dla gdańskiego humanisty był prosty i  ogołoco-
ny z wszelkich ozdób stylistycznych język logiki, neutralny i prze-
źroczysty środek deskrypcji i  eksplikacji rzeczywistości. Podobną 
funkcję pełni tutaj mędrzec, filozof operujący formułami logiczny-
mi niczym magicznymi zaklęciami, uznany za potencjalnego wro-
ga i krytyka artystycznej ekstrawagancji retoryki w postaci tropów 
i  figur, a  także nazbyt wyrafinowanej pronuncjacji. Choć Kecker-
mann (dzięki odnowionej filozofii Arystotelesa) odczuwał zapewne 
intelektualne sympatie i niemal naturalne pokrewieństwo z logika-
mi, którzy świetnie obywają się bez podejrzanych narzędzi propono-
wanych przez retorów, to w systemie sztuki wymowy wielokrotnie 
występował w roli adwokata retoryki. Usiłował łagodzić powstają-
ce między nimi napięcia, które w jego przekonaniu mogło skutecz-
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nie usunąć jedynie wyraźne oddzielenie kompetencji obu dyscyplin. 
Sens zajmowania się regułami pronuncjacji (identycznie jak w przy-
padku argumentacji na rzecz elokucji i figuratywności) leży w swo-
istości retoryki, która w odróżnieniu od logiki pragnie poruszać nie 
tylko umysły, ale także – a być może przede wszystkim – serca słu-
chaczy. Retoryczna nauka o wysłowieniu i wygłoszeniu mowy w ze-
stawieniu z  oszczędną w  słowach logiką, a  także zbudowaną wo-
kół niej filozofią, budziła niemal od samego początku wątpliwości 
i wzniecała kontrowersje. Znajdując się nieustannie w kręgu podej-
rzeń o manipulację prawdą i schlebianie ludzkiej próżności, musia-
ła piórami retorów i ustami mówców bronić swego miejsca pośród 
ludzkich umiejętności mających związek ze słowem i  dyskursem. 
Każde jednak poszukiwanie usprawiedliwienia czy wytłumacze-
nia dla powszechnie kojarzonego z nią nadmiaru i wyszukania słów 
bądź gestów, nawet jeśli przybierało formę wpisania jej w określo-
ny projekt filozoficzny, tak jak w przypadku Keckermanna, chętnie 
wskazującego „miejsca” wspólne sztuki wymowy z logiką, okazywa-
ło się samo w sobie dziełem (gestem) co najmniej retorycznym. 

Spośród wszystkich dziedzin retoryki, jak już wcześniej powie-
dzieliśmy, najbardziej uzależnioną od nieustannie zmieniającego się 
kontekstu społeczno-kulturowego pozostaje ostatnia z nich: 

Aristoteles ab initio Rhetoricae sapienter monet, totam dicendi artem 
ad hominum opinionem et iudicia accommodatam esse atque adeo ad 
mores et conditionem singulorum saeculorum. Veteres oratores in ac-
tione se accommodabant suo saeculo, quo cum esset novum quid ora-
tionem habere voce et gestibus condecoratam, ideo valde homines ad-
mirabantur actionem et miras flexiones vocis et gestuum, magisque 
adeo ista externa spectabant, quam res et argumenta tractationis con-
siderabant, perinde ac si aliqua comoedia, in qua mira est personarum 
adeoque vocum et gestuum varietas ab oratore exhiberetur. Nostrum 
saeculum fortassis rideret istam tam operosam actionem, tantamque 
in voce et gestibus varietatem, qua veteres illi homines delectabantur 
(SR, s. 381).

Arystoteles mądrze poucza od samego początku Retoryki, że cała sztu-
ka wymowy przystosowuje się do ludzkich mniemań i sądów, a co za 
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tym idzie do obyczajów i  warunków poszczególnych stuleci. Dawni 
mówcy przystosowali się pod względem akcji do swego wieku; wów-
czas to stało się pewną nowością przyozdabianie mowy za pomocą gło-
su i gestów, toteż ludzie bardzo podziwiali akcję i zdumiewające zmiany 
głosu i gestów i zważali bardziej na te zewnętrzne rzeczy, niż zwracali 
uwagę na treść i argumenty przemówienia, zupełnie jakby mówca od-
grywał jakąś komedię, w  której występuje niezwykła różnorodność 
osób, a  także głosów i gestów. Nasz wiek być może wyśmiałby tę tak 
kunsztowną akcję i  tak wielką różnorodność w  głosie i  geście, która 
sprawiała przyjemność ludziom dawnych czasów.

Stagiryta rozpoczyna rzeczywiście swój wykład retoryki od słynne-
go stwierdzenia o związkach sztuki wymowy z ludzkimi poglądami 
i opiniami, lecz ma na myśli całą, co skrupulatnie odnotował Kec-
kermann, umiejętność przemawiania. Oznacza to, że akcja orator-
ska nie stanowi pod tym względem żadnej wyróżnionej części wy-
mowy, jak można by sądzić na podstawie interpretacji humanisty 
z  Gdańska, koncentrującej się wyłącznie na pronuncjacji. Mówiąc 
nieco inaczej, Stagiryta sądził, że środowiskiem naturalnym retoryki 
jest doksa, dyskursywna mgławica utworzona z potocznych sądów, 
mniemań i wyobrażeń. Jeśli przypomnimy sobie, że początkiem teo-
retycznego opracowania głównych reguł retoryki w  wydaniu Ary-
stotelesa rządzi ukuta przez niego figura antystrofy dialektyki, to za-
stanawiając się razem z Keckermannem nad statusem pronuncjacji 
w ramach systemu sztuki wymowy, powracamy nieco okrężną dro-
gą do podstawowego problemu zarówno dla Stagiryty, jak i podąża-
jącego za nim gdańskiego humanisty. Zagadnienie to dotyczy pró-
by usytuowania wobec siebie dwóch sztuk odpowiedzialnych za 
posługiwanie się słowem z uwagi na osiągnięcie konkretnego celu, 
a mianowicie dialektyki i odpowiadającej jej na zasadzie antystro-
fy retoryki. Skoro prawdopodobna doksa przypadła w udziale sztu-
ce wymowy, to – jak można się łatwo domyślić – logika wiąże się 
z  prawdziwą wiedzą mającą walor powszechności. Poglądy i  opi-
nie ludzi są niestałe oraz zmienne i dlatego Keckermann wysuwa na 
podstawie stwierdzenia Arystotelesa tezę o historycznym (następu-
jące po sobie stulecia) i kulturowym (zachodzące wraz z upływem 
czasu zmiany obyczajowe) zdeterminowaniu retoryki, które przeja-
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wia się najwyraźniej w przypadku akcji oratorskiej. Interpretacja ta, 
zrozumiała w kontekście wykładu zasad pronuncjacji, porzuca wier-
ność literze cytatu i pomija milczeniem istotny – i co ważne, wspo-
mniany również przez Keckermanna – element przywołanej myśli 
filozofa ze Stagiry. Społeczno-kulturowy relatywizm, a nawet uzależ-
nienie od ciągle zmieniającego się kontekstu komunikacyjnego, do-
tyczy bowiem całej retoryki w jej pełnej rozciągłości od inwencji aż 
po akcję. Ostatnia część wymowy nie zajmuje tutaj uprzywilejowa-
nej pozycji. Na każdym z etapów tworzenia wystąpienia mówca, ob-
myślając kolejne argumenty, porządkując je czy poszukując dla nich 
odpowiednio ozdobnej szaty słownej, uwzględnia obiegowe sądy 
i mniemania ludzi. 

Nadmiernie wyszukaną akcję starożytnych mówców (szczegól-
nie greckich)17, posługującą się nienaturalną modulacją głosu i  te-
atralną gestykulacją, objaśnia Keckermann18 – jak na skrupulatnego 
historyka, a  nie tylko zanurzonego w  abstrakcji teoretyka, retory-
ki przystało – oczekiwaniami ówczesnej publiczności rozmiłowa-
nej w zbytku i próżności. Moralne zepsucie audytorium, stawiające-
go przed oratorami konkretne wymagania, a ponadto spragnionego 
uczestnictwa w  spektaklu wymowy, triumfie błyskotliwego orna-
mentu nad rzeczowym argumentem, przekładało się na ogólną kon-
dycję retoryki. Myślenie historyczne o  sztuce wymowy, jakie dało 
o sobie znać w teoretycznym wykładzie systemu retoryki Gdańszcza-

17 „Quanta autem vanitas istorum saeculorum in eo fuerit, apparet vel ex solo De-
mosthenis exemplo, qui cum esset explosus ab auditoribus propter actionem 
et praelatus esset ei Demades piscator, idcirco coactus est histrionibus operam 
dare et gestus ad speculum conformare” (SR, s. 381).

18 „Veteres in doctrina actionis imprimis scrupulosi fuerunt, usque adeo, ut in ac-
tione formanda, phonascis, scenicis, histrionibus, lanistis, palaestricis usi sint, 
id quod accidit ex moribus istius saeculi, apud Graecos praesertim, qui ad vani-
tatem procliviores fuerunt. Nunc autem ars illa veterum intercidit, ut non satis 
constet, imo plane non constet, qualis actio Demosthenis aut Ciceronis in pero-
rando fuerit. Neque etiam scrupulose videtur in eo elaborandum, ut istam ar-
tem veterum revocemus, cum alia nunc sint saecula et homines magis videan-
tur esse reales iudicioque altiori praediti, ut actionem tam variam et accuratam 
non desiderent, sic ut veteres illi Demosthenis vel Ciceronis auditores fortas-
sis etiam risuri sint, si quis tali actionis apparatu nunc ad perorandum prodeat” 
(SR, s. 380).
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nina, doprowadziło go do trzeźwej oceny stosunku współczesnych 
mu ludzi (a może tylko teoretyków wymowy) do akcji oratorskiej. 
Demostenes lub Cyceron pozostawali niewątpliwie autorytetami 
do naśladowania, gdy idzie o inwencję czy elokucję, lecz gdyby ktoś 
chciał podążać za nimi bezkrytycznie również na polu pronuncjacji, 
spotkałby się ze śmiechem słuchaczy. Z wyjątkową złośliwością Kec-
kermann krytykuje edukację retoryczną prowadzoną przez jezuitów 
w ramach nowicjatu19, którzy jego zdaniem uczą, jak należy posłu-
giwać się głosem i gestem nie tylko podczas wygłaszania kazań, ale 
także prywatnych rozmów. Nawiązuje przy tym do szeroko wówczas 
rozpowszechnionej, zwłaszcza w  krajach protestanckich i  kręgach 
reformacyjnych, czarnej legendy związanej z przedstawicielami To-
warzystwa Jezusowego, ukazującej ich jako podstępnych intrygan-
tów i spiskowców. Dystans gdańskiego humanisty do jezuitów tłu-
maczy częściowo „poróżnienie” w wierze obu stron, ale można go 
również próbować wyjaśniać rywalizacją dwóch zreformowanych 
w drugiej połowie XVI wieku modeli nauczania, reprezentowanych 
przez protestanckie gimnazjum i jezuickie kolegium. W przekona-
niu kardynała Stanisława Hozjusza20, głównego egzekutora posta-
nowień soboru w Trydencie na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów, zakładanie szkół prowadzonych przez jezuitów w  waż-
niejszych miastach na Pomorzu (szczególnie w diecezji warmińskiej, 

19 „Iesuitae hodie simile aliquid habent, praesertim in istis scholis suis, quas vo-
cant novitiatus, in quibus id potissimum agunt, ut adolescentes et iuvenes infor-
ment in actione tam privata, quam publica et monstrent iis, quomodo vocem, 
quomodo gestus tum ad conciones faciendas, tum ad privata colloquia gestus 
accommodare debeant. Quibus convenit illud, quod Aristoteles dicit in Rhetori-
ca, ubi actionem vocat hypocrisin. Noster eloquentiae studiosus medium tene-
at et vocem gestusque suos rebus quidem conformet, sed non hominum vanita-
tibus. Sicut enim est modus in tropis et figuris usque adeo, ut ista ornamenta si 
in oratione sint nimis varia et crebra, non amplius ornent, sed deformet oratio-
nem, ita quoque de actione cogitandum. Sicut tropi et figurae in oratione, sed 
moderate et parce, sic etiam actio in eadem adhibenda est, qua de re etiam se-
quentes canones monebunt” (SR, s. 381–382). 

20 Por. między innymi S. Obirek, Jezuici w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w la-
tach 1564–1668. Działalność religijna, społeczno-kulturalna i polityczna, Kraków 
1996, s. 24–27; J. Hochleitner, Religijność potrydencka na Warmii (1551–1655), 
Olsztyn 2000, s. 69–73. 
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której był kierownikiem) miało stanowić skuteczną przeciwwagę dla 
różnowierczych sympatii zamieszkującego je mieszczaństwa. Jezu-
ickiej nauce o  retorycznej akcji, podejrzanej i  wątpliwej moralnie, 
przeciwstawia Gdańszczanin „swojego” studenta wymowy, uczone-
go, jak zachować pożądany umiar i zalecaną stosowność w odnie-
sieniu do głosu i  gestu w  czasie pronuncjacji. W  kontekście akcji 
oratorskiej przywołuje ponadto określenie hypocrisis, oznaczające 
zarówno grę aktorską, jak i hipokryzję, a wprowadzone przez Ary-
stotelesa w  celu zwięzłego opisu ostatniej z  części retoryki. Choć 
u Stagiryty pojęcie to zachowuje semantyczną neutralność, ukazując 
przyszłemu mówcy dwa czyhające nań niebezpieczeństwa (nie zna-
jąc stosowności w wygłoszeniu mowy, stanie się histrionem albo hi-
pokrytą, osobą całkowicie niewiarygodną), u Keckermanna zostało 
ono znaczeniowo „przemieszczone”, odkształcone, aby przedstawia-
ło antymodel oratorskiej akcji, urzeczywistniony najpełniej zdaniem 
autora w jezuickiej praktyce krasomówczej. 

We wprowadzeniu do wykładu reguł posługiwania się głosem 
i gestem gdański humanista wielokrotnie odwołuje się do analogii 
między pronuncjacją a elokucją. łączy je bez wątpienia ornamen-
talizacja słowa (a  pośrednio także ukrywającej się za nim rzeczy), 
mająca je uwypuklić i  uwyraźnić. Ozdobnością tą, redundantną 
w  „zwykłym” i  prostym sposobie mówienia oraz dyskursie filozo-
ficznym, powinien rządzić umiar, jeśli ma ona osiągnąć swój zamie-
rzony cel retoryczny, to znaczy przyozdobić, a nie oszpecić mowę. 
„Jest miara w tropach i figurach” („est modus in tropis et figuris”), 
jak powiada Keckermann, konkretyzując na gruncie sztuki wymowy 
Horacjańską (Serm. I.1.106: „est modus in rebus”) prawdę o mierze 
wpisanej odwiecznie w naturę rzeczy. Trzeba ją zastosować również 
w przypadku akcji, skoro funkcjonuje ona analogicznie do elokucji. 
Nakreślona między nimi paralela pozwala dopatrywać się kolejnych 
„miejsc wspólnych”, zbliżających ze sobą obie dziedziny wymowy. 
Jednym z nich jest strukturalno-funkcjonalna odpowiedniość figur 
wysłowienia i gestów mówcy, do której niebawem powrócimy. 
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Aby zamknąć ogólne uwagi Keckermanna dotyczące pronuncja-
cji, trzeba wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie imitacji21. 
Wszelka sztuka – jak uczą o tym Platon i Arystoteles – naśladuje (re-
prezentuje, odtwarza, wyraża) naturę, widząc w niej niedościgniony 
wzór, za którym należy wiernie, na ile to oczywiście możliwe, podą-
żać w artystycznym rzemiośle. Z tej tezy gdański humanista wycią-
ga wniosek dotyczący akcji oratorskiej, gdyż każde praktykowanie 
danej sztuki wymaga stosowania się do miary natury, aby w pełniej-
szy i doskonalszy sposób można ją było naśladować. W odniesieniu 
do pronuncjacji oznacza to, że mówca powinien wystrzegać się sze-
roko rozumianej – językowej i  pozawerbalnej – afektacji, a  więc 
przesady i sztuczności w przemawianiu. Istotną funkcję pełni tu-
taj etos mówcy zgodnie z powiedzeniem, że ostatecznie przekonu-
ją nas obyczaje mówcy, nie zaś sama mowa (przysłowiowy scytyj-
ski sposób mówienia, który cechował mędrca Anacharsisa, oznacza 
szczerość i otwartość)22. 

21 „Cum ars sit tantum imitatio naturae et idcirco, quo propius artis alicuius pra-
xis ad naturae mensuram accedet, eo erit melior et perfectior adeoque actio eo 
erit melior, quo magis naturam sequitur, ita, ut quilibet ex sua natura consilium 
capere debeat de formanda actione. Prudenter nonnulli rhetores monent cir-
ca actionem potissimum naturam dominari debere et praesertim ad peculia-
re temperamentum eius, qui orationem habere vult, unde etiam sit quod turpi-
ter se dent plurimi, qui aliorum vocem et gestus volunt imitari, non cogitantes 
se non habere naturam alienam, sed suam propriam et actionis causam efficien-
tem primariam a natura pendere. Cum alterius naturam induere et suam abii-
cere nemo possit, non debet etiam conari quisquam, ut alterius vocem et ge-
stus nimis scrupulose affectet. Quod tamen non eo dicitur, ut imitationem circa 
hanc rhetoricae partem improbemus, de qua paulo post sequetur. Nullibi elo-
quentiae plus cavenda est affectatio, quam circa actionem” (SR, s. 382). 

22 „Sicut autem tota rhetorica, ita quoque haec pars de actione tum demum vim 
suam obtinebit, si mores dicentis simul loquantur cum oratione atque adeo, si 
tum in voce, tum in gestibus singularis quaedam in animo moderatio et mo-
destia appareat. Sapienter dicitur mores dicentis persuadent, non oratio. […] 
Idcirco quam maxime cavendum, dum ad habendam orationem prodimus, ne 
quid in nostra actione appareat vel leve et vanum, vel ferox et immodestum 
atque adeo quiddam veluti Scythicum, sicut Scythicum dicendi genus antiquo 
proverbio dicebatur, ubi quis audacius et ferocius loqueretur, aut peroraret, te-
ste Laertio in vita Anacharsidis Scythae” (SR, s. 382–383). 
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Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy już wcześniej za Keckerman-
nem, akcję retoryczną powinien cechować umiar, powściągliwość, 
skromność, sprawiające wrażenie spontaniczności i  naturalności 
oratorskiego wystąpienia: 

Rhetorica ars est, sed cum prudentia commixta, idcirco tum alia, tum 
imprimis actionem ex lege prudentiae accommodare debeamus ad cir-
cumstiantias singulares locorum, temporum et personarum et ani-
madvertere, quid in quaque regione et apud quamque nationem circa 
actionem rhetoricam deceat, id quod sensu et observatione et exem-
plis praestantium in qualibet gente oratorum felicissime discitur (SR, 
s. 383).

Retoryka jest sztuką, ale połączoną z roztropnością, z tego powodu po-
zostałe [części wymowy], a przede wszystkim akcję powinniśmy do-
stosować dzięki zasadzie roztropności do poszczególnych okoliczności 
miejsc, czasów oraz osób, i  zwrócić uwagę, co, w  jakim kraju i w  ja-
kim narodzie jest stosowne odnośnie do akcji retorycznej, czego moż-
na najlepiej nauczyć się dzięki rozumieniu, obserwowaniu i przykła-
dom najlepszych mówców w danym narodzie.

Skoro oratorska akcja pozostaje uzależniona społecznie i  kulturo-
wo, to imitacja obejmuje również obserwowanie i  naśladowanie 
najwybitniejszych mówców. Uważnym obserwatorem wystąpień 
rzymskich oratorów był Cyceron (De orat. II.21.89–22.91)23, który 
uzupełniał w  ten sposób teoretyczną wiedzę o  wymowie konkret-
nymi przykładami związanymi z  praktyką przemawiania w  sądzie 
czy na forum. Naśladując wobec tego Arpinatę, roztropny mówca, 
znawca ludzkich upodobań i przyzwyczajeń, zmieniających się wraz 

23 „Et propterea inconveniens est, cum, qui in Germania aut Polonia perorare ve-
lit, nimis anxie laborare in revocanda Graecorum vel Romanorum actione. Non 
statim, quod Athenis decuit aut Romae, id in Germania aut Polonia decebit. Sua 
cuique genti peculiaris indoles est et peculiares consuetudines, ad quas prudens 
orator vocem gestusque suos accommodabit. […] Et sane fuit hac in re diligens 
admodum Cicero, qui decem annos integros, ut ex Bruto eius apparet, in foro, 
rostris, curia aliorum oratorum auditor institit et quid esset in singulis laudabi-
le et imitatione atque enuntiatione dignum, quid contra vitiosum ac fugiendum 
accuratissime observavit” (SR, s. 383). 
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z szerokością geograficzną, potrafi zręcznie dostosować głos i gest do 
potrzeby chwili i wymagań okoliczności. Od tej elastyczności może 
bowiem zależeć skuteczność perswazji. 

Retoryka jest sztuką, a to wiąże się nierozerwalnie z tym, że za-
chowuje w sobie wszystkie wyznaczniki umiejętności poddanej teo-
retycznym i praktycznym24 regulacjom, nieustannie balansując mię-
dzy imitacją natury, zalecającą powściągliwość i  umiarkowanie 
w  posługiwaniu się słowem i  gestem w  celu (auto)kreacji, a  arty-
stycznym opracowaniem, niosącym ze sobą pod wieloma postaciami 
wrogą naturalności sztuczność. I chociaż ta ciągła oscylacja (i wyni-
kająca z niej ambiwalencja) między dwoma przeciwstawnymi biegu-
nami w tworzeniu dyskursu (mowa „zwykła” i prosta z jednej strony, 
z drugiej zaś wypowiedź figuratywna i przyozdobiona) podtrzymuje 
jej wewnętrzną dynamikę i zróżnicowanie, to przymieszano do niej, 
jak powiada Keckermann, roztropność, czyli cnotę kierującą w sys-
temie etyki pozostałymi dzielnościami etycznymi, okazującymi się 
pochodnymi zachowania we wszystkim umiaru i stosowności. Zwią-
zek retoryki z filozofią moralną przedstawia gdański humanista za 
pomocą słowa odsyłającego do zmieszania ze sobą różnych skład-
ników (commixtio), aby podkreślić, że dochodzi tu do połączenia 
dwóch odmiennych porządków – dyskursywnego z niedyskursyw-
nym, słowa z działaniem, języka z tym, co pozajęzykowe – z których 
każdy zachowuje przez cały czas swą odrębność. Retoryka jednak, 
nawet z domieszką roztropności, nie przestaje być retoryką. 

Głos: ożywianie słów     

Wygłoszenie mowy z perspektywy odbiorcy to doświadczenie zmy-
słowe. Głos, jak uczyli o  tym anonimowy autor Retoryki do He-
renniusza, Cyceron, a  także Kwintylian, angażuje słuch, zaś gest – 

24 „Ad imitationem accedat aliqua praeparatio, quae sit in exercitatione crebra, 
tum etiam conformatione gestuum domi facta antequam ad orationem prodeas 
recitandam” (SR, s. 384). 



482 ROZDZIAł 6

wzrok25. Reguły akcji oratorskiej rozpadają się zatem na dwie części. 
Zajmijmy się przez chwilę pierwszą z nich dotyczącą głosu, dzięki 
któremu wypowiedziane słowo osiąga pełną artykulację. Ożywio-
ne dźwiękiem dobywającym się z piersi mówcy, odpowiednio mo-
dulowanym, ma największą skuteczność w pozyskiwaniu umysłów 
i  serc słuchaczy. W  systemie retoryki Gdańszczanina wyrażający 
słowa i rzeczy głos, prowadzony w naturalny, stroniący od afektacji 
sposób, ma pierwszeństwo przed gestami26. Jest bowiem tłumaczem 
i rzecznikiem umysłu, a wszelka zmiana, jaka w nim zachodzi pod-
czas mówienia, odbija poruszenia ludzkiej duszy. Żywa mowa ucho-
dzi w  ten sposób za obraz uzewnętrznionego ruchu myśli. Wypo-
wiedzieć mowę to udostępnić innym przez żywe słowo część swego 
prywatnego świata. Taki przynajmniej stan postuluje retoryczna na-
uka o akcji opartej na roztropności. Retoryka współpracuje tu więc 
z  etyką, wyznaczającą warunki realizacji cnoty dobrego (czyli sto-
sownego) mówienia (eulalia), a także z gramatyką jako sztuką po-
prawnego wymawiania poszczególnych głosek i sylab27. 

25 „Tractavimus de actione in genere, consequens est, ut actionis partes persequa-
mur. Cum ergo actio sit quiddam penitus sensuale, ideo quoque ex sensu au-
rium et oculorum dividitur, in vocem nempe et gestum. Sicut enim in oculos 
incurrit gestus, ita ad aures vox defertur. Idcirco totum hoc, quod de actione 
dici potest, ex illis duobus sensibus depromendum est, quibus orator ab audito-
re percipitur. Et a duobus quidem istis sensibus etiam praecipuum de tota actio-
ne iudicium dependet […]” (SR, s. 385). 

26 „In actione vox gestibus praeferenda est. […] In voce formanda ut tutissimum 
est, propriae naturae ductum sequi, siquidem hic natura maxime omnium do-
minatur et affectatio facillime deprehenditur acerbissimeque ridetur. […] Vox 
debet sequi animi ductum atque adeo accommodari ad rerum, quae proferun-
tur naturam. Haec enim summa est pronuntiationis causa, ut vox sit animi in-
terpres et nuntia” (SR, s. 385–386). 

27 „Eloquentia praesupponit conformationem vocis secundum virtutem ethicam, 
quae eulalia dicitur et regulas grammaticas de congrua pronuntiatione sylla-
barum. Itaque si, cui vitia naturalia vocis adhaerent, peccantia contra eula-
liam, aut contra grammaticam pronuntiationem, is ea studio atque exercitatio-
ne emendare debet, antequam ad praxin eloquentiae veniat. Cui inemendabilia 
sunt oris vitia atque incommoda, is per naturam ad eloquentiam instructus non 
est, ars autem omnis naturae aptitudinem praesupponit. Qui autem vitio labo-
rat emendabili aut saltem tegibili, is convertat sese ad exercitationem, qua istud 
vitium, vel tegi saltem, vel plane etiam tolli possint, sicut Demosthenes et plu-
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Reguły dotyczące operowania głosem porządkuje Keckermann 
ze względu na jakość dźwięku, jego cechy kwantytatywne, przed-
miot mowy, a także części wystąpienia28. Podstawową charakterysty-
kę żywego słowa zapożyczył humanista od Kwintyliana (Inst. orat. 
XI.3.14). Kwalitatywne własności głosu dają się sprowadzić do na-
stępującego wyliczenia określających go epitetów: silny, słaby, su-
rowy, łagodny, powolny, chropowaty, ściśnięty, donośny, a wreszcie 
stłumiony29. Błędem, którego trzeba się wystrzegać, jest – jak łatwo 
się domyślić – nużąca słuchaczy monotonia (unisonantia), będąca 
wynikiem dłuższego pozostawania mówcy na tym samym poziomie 
wokalnym. Keckermann nie wychodzi tutaj poza techniczne uwagi 
na temat posługiwania się głosem, aby dzięki odpowiedniej modula-
cji30 podkreślić niektóre argumenty czy zaznaczyć szczególnie ważne 
dla całości mowy tropy bądź figury wysłowienia. Kwantytatywne pa-
rametry głosu obejmują umiejętność robienia użytku z iloczasu i ak-

res alii praestantes oratores factitarunt. Ad ista enim vitia emendanda non tam 
rhetorica praecepta proderunt, quam ethica et grammatica. Nam quod non-
nulli omnia ea, quae ad rectam vocem ac pronuntiationem pertinent, existi-
mant tradenda esse in rhetoricis, in eo sane errant non leviter. Ut enim in gestu-
um civilitate rhetorica ethicam praesupponit, ne rusticis moribus ad dicendum 
quis veniat, ita in voce ac pronuntiatione praesupponit tum ethicam, quae do-
cet, quomodo vox civiliter ac decore formanda sit inter loquendum, tum gram-
maticam, quae monstrat, quaenam syllabae longo, quae vero brevi vocis accen-
tu proferri debeant” (SR, s. 386–387). 

28 „Atque haec de voce in genere, sequuntur vocis divisiones. Dividitur autem vox 
tum ratione qualitatis soni, tum ratione quantitatis, tum ratione obiecti, tum 
denique ratione partium orationis” (SR, s. 387). 

29 „Ratione qualitatis vox est plena, vel exigua, vel dura, vel mollis et flexibilis, vel 
aspera et contracta, vel denique clara et obtusa. […] Est in voce quoddam me-
dium, certa quadam nimiae gravitatis, aut nimiae exiguitatis, quasi aequilibrio 
appensum, quod medium pro ratione varietatis rerum ad extrema vel magis, vel 
minus declinat” (SR, s. 387–388). 

30 „Rhetores distinguunt vocem in vocem acutam, gravem et circumflexam, sive 
mediam, de qua vocis distinctione inter alios perspicue egit Simon Caulerius li-
bro quinto Rhetoricae suae sub finem. Caeterum, quando voce gravi, quando 
acuta, quando autem media utendum sit, ipsa rerum et affectuum ratio facile 
suggeret” (SR, s. 388). 
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centu w celu urozmaicenia akcji oratorskiej31, przydatnej szczególnie 
w konstruowaniu zrytmizowanych, a nawet melodyjnych periodów 
retorycznych, zgodnie z sądem Cycerona (Orat. 18.57), przytoczo-
nym następnie przez Kwintyliana (Inst. orat. XI.3.1), że „w wymowie 
znajduje się jakiś ukryty śpiew (cantus obscurior)”32, melodia płyną-
ca ze zrytmizowanych okresów retorycznych. Głos okazuje się zatem 
przyrodzonym każdemu człowiekowi instrumentem, z którego jed-
nak tylko nieliczni potrafią wydobyć harmonijne i właściwie zestro-
jone ze sobą dźwięki. 

Zróżnicowanie wokalne wypowiedzi przejawia się również w ar-
tykulacji pojedynczych sylab, słów (pojedynczych i złożonych, zgod-
nie z terminologią konsekwentnie stosowaną przez Keckermanna)33, 
fraz, jak i większych konstrukcji składniowych, przykładowo okre-
sów retorycznych:

Singula verba non tantum propria, sed etiam tropica, in quibus aliqua 
excellentia et efficacia significationis inest, voce pleniore atque erectio-
re syllabarumque tractu magis melodico proferantur. Cuiusmodi sunt 
comparativi et superlativi, itemque actuosa troporum genera ac me-
taphorae illustriores, ironiae item et similia (SR, s. 389).

31 „Sequitur divisio vocis ratione quantitatis, quae est vel in mora, vel in tono. […] 
Cum vox componi debeat tum ad gravitatem et decus oratoris, tum ad res in 
animum auditoris imprimendas, vel ad movendos affectus, ideo pronuntiatio 
formari debet cum mora quadam fractim syllabatimque articulata et vitari im-
primis debet praecipitantia per quam omnis orationis fructus perit et orator ve-
hementer dedecoratur” (SR, s. 388). 

32 „In numerosis dimensionibus aut repetitionibus quasi quoddam canticum vo-
cis tenendum est, id est, quaedam orationis quasi obscurior modulatio, seu gra-
ta auribus vocis inflexio et inclinatio. Canere pro vitio habetur in oratione, sed 
intelligitur cantus simplicium vocum et puerilis ille cantus ac monotonia, sive 
unisonantia, quam nonnulli vitiose trahunt per totum orationis cursum. De tali 
cantu non est intelligendus canon, sed de grata quadam inflexione, quae inter-
dum sit in efficacibus sententiis et quae Ciceroni ac Quintiliano dicitur cantus 
orationis obscurior” (SR, s. 390–391). 

33 „Tantum etiam de divisione vocis secundum quantitatem, sequitur divisio vo-
cis secundum obiectum, quod consideratur vel in genere, vel in specie. Ratione 
obiecti in genere considerati vox dividitur in vocem simplicium et coniuncto-
rum verborum” (SR, s. 389). 
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Pojedyncze słowa, nie tylko właściwe, ale również tropiczne, w których 
znajduje się jakaś powaga i doniosłość znaczenia, wypowiada się gło-
sem silniejszym i pewniejszym, a ciągiem sylab bardziej melodyjnym. 
Należą do tego rodzaju słowa w stopniu wyższym i najwyższym, a tak-
że związane z akcją rodzaje tropów i wyjątkowe metafory, jak również 
ironia i podobne rzeczy.

Opisując zasady pronuncjacji, autor Retoryki do Herenniusza (III.19–
–20) wyróżnił tak zwane figury głosu (figurae vocis) dla określenia 
poszczególnych zmian w  dźwiękowej warstwie mowy, jakie zręcz-
ny orator wprowadza podczas przemawiania. Wszystkie modulacje 
głosu są bowiem do pewnego stopnia odchyleniem od jego „zwy-
kłego”, naturalnego brzmienia. W  przypadku żywego słowa, będą-
cego tropem bądź figurą retoryczną, dochodzi do powstania efek-
tu figuratywności drugiego stopnia, gdyż wyrażenie figuratywne na 
poziomie języka zostaje „odkształcone” również w sferze dźwięku. 
Zmiana intonacji w czasie ożywiania głosem metafory czy ironii po-
woduje, że „deformacji” ulega to, co już językowo zdeformowane. 
Problem ten staje się szczególnie istotny, gdy weźmiemy pod uwa-
gę, choćby na krótką chwilę, trop ironiczny, pojawiający się niekiedy 
wyłącznie na drugim, czyli dźwiękowym planie figuratywności. Fra-
za, której nawet nie podejrzewaliśmy o bycie złośliwą ironią, okazuje 
się nią dopiero w chwili mówienia. Niewielkie przesunięcie w into-
nacji spowodowało, że nieoczekiwanie doszła do głosu. Przemówiła 
niejako poza niewinnymi semantycznie słowami, odsłaniając nowe 
znaczenia dzięki różnicy w samej ich wymowie. Z podobnym, lecz 
działającym nieco na innych zasadach, mechanizmem mamy do 
czynienia wówczas, gdy teoretyczny dyskurs o figurach wysłowienia 
okazuje się figuratywny, uciekając się częściej do polisemantycznych 
metafor niż jednoznacznych kategorii. Zasadnicza odrębność zary-
sowanych powyżej sytuacji zwielokrotnienia działania figury pole-
ga na tym, że na gruncie pronuncjacji proces ten o wiele dokładniej 
tłumaczy kumulacja (metafora wypowiedziana melodyjnym, jak po-
stulował Keckermann, głosem zyskuje dodatkową jakość w warstwie 
brzmieniowej), natomiast na płaszczyźnie elokucji zjawisko to traf-
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niej opisuje samozwrotność (autoreferencjalność), pozostająca po-
chodną dyskursu komentującego swe zanurzenie w języku.

Operowanie głosem jest uzależnione od dwóch czynników ze-
wnętrznych, a mianowicie od uczuć oraz od części wystąpienia:

Sicut praecipuus scopus eloquentiae est motus affectuum, ita vox ad 
affectuum varietatem maxime est accommodanda. Affectum enim 
pulsum tactumque voces exprimunt, quemadmodum chordae aliter 
atque aliter intensae alium atque alium sonum edunt. Itaque in alio af-
fectu vocis aliud genus est et quemadmodum colores pictori, ita voces 
oratori in affectibus exprimendis variandae sunt (SR, s. 392). 

Jeśli szczególnym celem wymowy jest poruszanie uczuć, to trzeba naj-
bardziej dostosować głos do różnorodności afektów. Dźwięki wyraża-
ją bowiem poruszone i pobudzone uczucie tak, jak coraz to inaczej na-
pięte struny wydają coraz to inny dźwięk. Z tego powodu różne uczucia 
mają różny rodzaj głosu i mówca powinien zróżnicować dźwięki w wy-
rażaniu uczuć tak jak malarz barwy.

Jednym z celów wymowy w systemie retorycznym Keckermanna jest 
poruszanie słuchaczy. W jego realizacji istotną rolę odgrywa odpo-
wiednie operowanie głosem, przypominającym instrument, z  któ-
rego zręczny artysta potrafi wydobyć dźwięki, umiejętnie zestrojo-
ne z uczuciami, jakie mają wywołać. Metaforykę barw, znajdujących 
się pod ręką malarza, znamy z  obrazowego dyskursu o  figuratyw-
ności (colores rhetorici, barwy retoryczne). Keckermann raz jeszcze 
eksponuje podobieństwo między pronuncjacją jako umiejętnością 
ozdabiania słów za pomocą odcieni dźwiękowych a elokucją, sztu-
ką barwienia tekstowej tkaniny figurami retorycznymi. Szczegółowe 
instrukcje w zakresie dostosowania głosu w celu wzbudzenia okreś-
lonych uczuć zawdzięcza Gdańszczanin Kwintylianowi (Inst. orat.  
XI.3.63–64)34. Na przykład w czasie pocieszania należy mówić gło-

34 „In suadendo, monendo, promittendo utendum est voce gravi et forti. In conso-
lando utendum voce tristi ac submissa. In laudando, gratiarum actione et simi-
libus utendum voce laeta, magnifica et sublimi. In ira utendum est voce acuta, 
incitata, crebro interrupta, nutante et vacillante. In voluptate utendum est voce 
tenera, leni, effuse et hilari” (SR, s. 392).
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sem smutnym i  ściszonym, wynikającym z  uwzględnienia trudnej 
sytuacji adresata wypowiedzi. Wokalną manifestacją gniewu po-
winien być zdaniem rzymskiego teoretyka wymowy głos donośny, 
przyśpieszony, często przerywany, wahający się i chwiejący. Przeciw-
nie należy zaś postąpić w przypadku przyjemności, która współgra 
z głosem delikatnym, spokojnym, przeciągłym i żywym. Rozliczne 
własności żywego słowa zgodnie z  postulatem imitacji i  adaptacji 
są dostosowywane do konkretnych uczuć, jakie u  słuchaczy prag-
nie wzbudzić mówca. Zmiana dźwięku ma tu imitować poruszenia 
ludzkiej duszy, odbijając w  sobie ich różnorodność, intensywność 
i barwę. 

Uwagi Keckermanna nad głosem zamykają przepisy dotyczące 
jego zróżnicowania w zależności od poszczególnych części mowy35. 
Wstęp wymaga, aby głos oratora od stosunkowo wysokiego z wol-
na opadał, przygotowując audytorium na przedstawienie argumen-
tacji. Amplifikacji służy szczególnie głos silny i natężony. W zakoń-
czeniu, przypominającym zwycięski etap przemawiania, powinien 
być on nie tyle krzykliwy, ile podniesiony, pozostając w zgodzie za-
równo z  czystym sumieniem mówcy, jak i  z  życzliwością słucha-
czy. Wyjaśniając jakieś zagadnienie, należy mówić głosem prostym 
o średniej wysokości, dowodząc – urozmaiconym w zależności od 
przedstawianych argumentów, przeważnie jednak wysokim, donoś- 
nym i szybkim, odpierając zarzuty przeciwnika – poważnym, a czę-
sto także ironicznym. Opowiadaniu służy najbardziej głos podobny 
przyjacielskiej rozmowie, a więc jasny i szczery. Widzimy zatem jak 
na dłoni, że wokalne opracowanie wystąpienia zostało tutaj podpo-

35 „Ab exordio deinde vox paulatim insurgere altius ac crescere debet. In amplifi-
cationibus vero vox contenta, fortis et aures feriens laudatur. In peroratoribus, 
quasi iam parta victoria, vox non quidem clamosa, sed tamen excitata et velu-
ti in oratoris bona conscientia et auditorum benevolentia acquiescens apparere 
debet. Speciales canones de partibus orationis pertinent ad specialem tractatio-
nem, nempe vel ad explicationem, vel ad probationem. In explicatione vox rec-
ta et inter acutum et gravem media esse debet. In narrationibus maxime proba-
tur vox familiari colloquio similis, aperta nimirum et simplex. In probationibus 
vox requiritur varia et multiplex et argumentatio plerumque gravem, agiliorem 
et acriorem vocem postulat. Confutatio severiorem, nisi fortassis argumenta 
adversarii tam sint levia, ut ironica voce opus esse videatur” (SR, s. 393–394).
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rządkowane funkcji każdej z części mowy36. Retoryczna umiejętność 
operowania głosem to bowiem sztuka harmonijnego łączenia go ze 
słowem, argumentem, uczuciem i gestem. 

Gest: figuratywność ciała 

Po omówieniu zasad intonacji i oddziaływania na słuchaczy za po-
mocą głosu przychodzi czas na gest37, który – jak wielokrotnie przy-
pomina o tym Keckermann – powinien być dostosowany do dźwię-
kowej realizacji mowy. Jest on bowiem, przynajmniej w założeniach 
teoretyków wymowy, zmysłowym (widzialnym) znakiem równie 
sensualnego, gdyż zwokalizowanego w  wyniku odpowiedniej mo-
dulacji dźwięku, a przez to słyszalnego, słowa. Współczesność gdań-
skiego humanisty, a więc przełom XVI i XVII wieku cechuje się – całko-
wicie odwrotnie niż było to w czasach starożytnych, pamiętających 
wystąpienia Demostenesa czy Cycerona – większą uwagą przywią-
zywaną do głosu niż gestu. Arpinata (a za nim również nieprzywo-
łany tym razem przez Gdańszczanina Kwintylian, Inst. orat. XI.3.87) 
wskazywał na niemal powszechną uniwersalność języka gestów: 

Vult ergo Cicero gestum propterea esse praeferendum voci, quia ab om-
nibus hominibus gestus intelligi potest, vox non item, sed praeterquam 
quod vox suavis etiamsi non intelligatur, vehementer etiam delectet, ut 
manifestum est in voce philomelae etiam hoc considerandum fuerit, 
orationem non haberi, nisi ad intelligentem eam linguam, qua perora-
mus; et parum profuturos gestus ad fructum orationis consequendum, 

36 „Atque haec quidem de voce, ubi pro conclusione annotandum est, quod et Ci-
cero et Quintilianus monent – ad vocem in oratione recte formandam multum 
prodesse, si praemeditatam orationem habeamus. […] Nam ex tempore dicen-
ti avocatur cura vocis et ille, qui ex rebus ipsis concipitur affectus et ediscenda 
quam maxime varia, quae et clamorem et disputationem et sermonem et flexus 
habeant, ut simul in omnia peremur” (SR, s. 394). 

37 „Fuit huc usque prior pars actionis, nempe vox, seu pronuntiatio; sequitur al-
tera, nempe gestus, qui oculis auditorum accommodatur perinde ut vox auri-
bus. […] Hoc tempore videtur maior esse vis vocis, quam gestuum et si antiquis 
temporibus maior fuerit gestuum, quam vocis” (SR, s. 394). 
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nisi verba ipsa oratoris intelligantur, sicut manifestum est, Polonos pa-
rum moveri concione Germanica et Germanos Polonica, etiamsi gestus 
videant in concione, nescio quales (SR, s. 395).

Cyceron [De orat. III.59.223] chciał więc, aby gest miał pierwszeństwo 
przed głosem, ponieważ gest może być zrozumiały dla wszystkich lu-
dzi, głos zaś nie. Lecz nawet jeśli głos pełen słodyczy nie zostanie zro-
zumiany, to może sprawić wielką przyjemność, co widać wyraźnie na 
przykładzie głosu słowika; należałoby też sądzić, że nie należy głosić 
mowy do kogoś innego niż ten, kto rozumie ten język, w którym prze-
mawiamy, i że gesty niewiele pomogą w osiągnięciu celu mowy, jeśli się 
nie będzie rozumiało samych słów mówcy, bo wyraźnie widać, że Po-
laków niezbyt porusza przemówienie niemieckie, a Niemców polskie, 
choćby podczas przemówienia oglądali nie wiem jakie gesty.

Zasięg oddziaływania głosu, prowadzonego z dużą zręcznością i ar-
tystycznie opracowanego, pozostaje wyraźnie ograniczony z powo-
du języka, który – na co zwrócił uwagę Cyceron – tworzy naturalną 
wspólnotę między mówiącym a audytorium. Gest nie zna wpraw-
dzie tego ograniczenia, ale sam pozostaje uzależniony od społecz-
no-kulturowych okoliczności. Drzemiącą w nim potęgę oznaczania 
ukazywał Ramus, przywołując postać mima, który „mówi” wyłącz-
nie za pomocą ruchów ciała38, jak gdyby wśród tak wielkiej różno-
rodności języków gesty stanowiły uniwersalną mowę ludzi. 

Znamienne jest tutaj przywołanie słowika, a tym samym mitycz-
nej postaci Filomeli („Miłującej śpiew”, zgodnie z poetycką etymo-
logią Owidiusza, Met. VI.417–67439, do której czytelną aluzję czyni 

38 „Argumento magno est pantomimus, qui solo gestu, sine voce, omnia spectan-
tibus significat, ut gestus in tanta per tot gentes linguarum diversitate, tamquam 
communis hominum sermo esse videatur. Imo vero etiam bestiarum, quae si-
gnis affectus suos enuntiant, quin etiam rerum inanimatarum, sic enim pictu-
rae et imagines tacitae loquuntur. Itaque gestus, sermo corporis et eloquentia 
recte a Cicerone nominatur, in eoque summum studium duo summi oratores 
Demosthenes et Cicero posuere” (R, s. 83). 

39 Por. L. Enterline, The Rhetoric of the Body. From Ovid to Shakespeare, Cambrid-
ge 2004, s. 4–11. Mit o Filomeli, jaki wyszedł spod pióra Owidiusza, ukazuje 
zdaniem Lynn Enterline potęgę i ograniczenia języka w kilku nakładających się 
na siebie funkcjach – instrumentalnej, poetyckiej i retorycznej. Dla potrzeb ko-
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następnie Keckermann), figury niemal doskonałej ekspresji i komu-
nikacji pozawerbalnej, obywającej się całkowicie bez języka, triumfu 
śpiewu jako modulacji głosu wzbijającej się na wyżyny artyzmu nad 
prostym, bo tylko wypowiedzianym, słowem. Zgodnie jednak z lite-
rą mitu Filomela opowiada swą przejmującą historię dwukrotnie i to 
na dwa różne sposoby, najpierw gestem, tkając peplos, dzięki które-
mu wyjawiła siostrze okrucieństwo Tereusa, a następnie głosem, gdy 
zamieniona na mocy boskiej interwencji w słowika, poruszającym 
śpiewem skarży się na nieszczęście, jakie stało się jej udziałem. La-
mentowi temu, zgodnie ze strukturą opowieści mitycznej opartej na 
zasadzie wiecznej repetycji, nic nie może położyć kresu i dlatego bę-
dzie on rozbrzmiewać w każdym śpiewie słowika. Dźwięczny melos 
i niewypowiedziany logos przeplatają się tutaj ze sobą, tworząc wy-
jątkowy tekst utkany z uzewnętrznionego w głosie cierpienia i uczu-
cia (pathos), które opiera się stłumieniu i zepchnięciu w milczenie. 
Ten podwójny i nie mieszczący się w granicach przyjętej konwen-
cji językowej akt mówienia, który tak brutalnie pozbawiano słów 
i zmuszono do nadania dodatkowych znaczeń temu, co wobec nich 
zewnętrzne, umożliwił w  teoretycznym dyskursie Keckermanna 
spotkanie przemawiającego mówcy z Filomelą, mitycznym wyobra-
żeniem sensotwórczego potencjału tkwiącego w głosie, odciętym od 
zwerbalizowanej wypowiedzi, oderwanym od językowej artykulacji. 
Wobec odczucia uciążliwego braku języka, udaremniającego zawią-
zanie i powstanie wspólnoty słowa, znaczenia zostają przeniesione 
na dwie rzeczy, które pierwotnie miały być jego zmysłową realizacją, 
a więc na głos i gest.

Gestykulacja mówcy, jeśli ma być skuteczna, powinna zostać 
umiejętnie zespolona z  wokalną stroną oratorskiego wystąpienia. 
Również i  w  tym przypadku szczególną wartość mają reguły ety-
ki uczące stosowności w posługiwaniu się gestem w przestrzeni pu-

munikacji bądź ekspresji jest on zarówno konieczny, jak i nieadekwatny wobec 
rzeczywistości. Opozycja między językiem a ciałem zostaje tutaj przynajmniej 
tymczasowo zawieszona i dlatego „retoryka ciała” w ujęciu Owidiusza odznacza 
się poetycką i retoryczną autoreferencjalnością. 
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blicznej40. Akt wygłoszenia mowy pozostaje – na co wielokrotnie 
zwracaliśmy już uwagę – ściśle uzależniony od społeczno-kulturo-
wego kontekstu41, lecz uwarunkowanie to dotyczy przede wszystkim 
języka gestów, kształtowanego przez obyczaje i przyzwyczajenia da-
nej wspólnoty ludzi. Z  tego powodu stanie się lepiej, jak powiada 
Keckermann, jeśli mówca zgrzeszy w przypadku gestu brakiem niż 
nadmiarem42. Pojawiająca się w tym kontekście para pojęć „defekt” 
i „eksces” przywodzi na myśli genezę figuratywności, którą gdański 
humanista opisywał za ich pomocą, i po raz kolejny (a – jak się za-
raz okaże – nieostatni) zbliża ze sobą, przynajmniej na płaszczyźnie 
refleksji teoretycznej, to, co językowe, z tym, co pozajęzykowe. Gest 

40 „Habent interim gestus suam quoque peculiarem vim, praesertim si non sepa-
rentur a voce, sed cum eius suavitate ac decoro coniungantur. Gestus rhetorum 
eorumque praecepta praesupponunt gestuum ethica, idem gestus civiles et gra-
ves, qui enim leviter agit, aut contra civilitatem morum gestu peccat, non pote-
rit oratorium gestum umquam exprimere propter quam connexionem factum 
est, quod hoc loco rhetores pleraque praecepta ethica cum rhetorica confun-
dant, quae tamen discerni debent et possunt” (SR, s. 395). 

41 Przy okazji mówienia o dostosowaniu gestu do okoliczności wystąpienia Ke-
ckermann wspomina o nazbyt aktorskiej, cechującej raczej pięściarza albo li-
noskoczka, akcji zakonników, a zwłaszcza jezuitów: „Non observant hunc cano-
nem monachi et iesuitae, qui potius histriones aut pugiles et funambulos agere 
videntur, quam oratores, praesertim ecclesiasticos, de qualibus hominibus Cor-
nelius Agrippa in libro De vanitate scientiarum, ubi rheotricam exagitat, pru-
denter monet: »Haec – inquit – saltatoria, sive histrionica rhetorica aliquan-
do exulavit, admonente Tiberium Augusto, ut ore, non digitis, loqueretur. Et 
iam in totum sublata est, dumtaxat a scenicis aliquot fraterculis adhuc colitur 
(quamvis olim ab Ecclesia histriones etiam sacro communionis sacramento illis 
denegato depulsi essent), quos hodie aliquos videmus mira vocum contentione, 
vultu multiformi, oculo vago et petulanti, iactatis brachiis, saltanibus pedibus, 
lascivientibus lumbis ac variis motibus, inversionibus, circumductionibus, re-
supinationibus, gesticulante denique toto corpore et animi videlicet mobilitate 
ipsum secum volvente populares conciones ad plebem e suggesto proclamare. 
Memores fortassis Demostheni sententiae, qui ut est apud Valerium interroga-
tus, quidnam esset in dicendo efficacissimum, respondit, hypocrisis«. Hactenus 
Agrippa” (SR, s. 395–396).

42 „Generalia quidem praecepta de gestu omni loco, tempore et coram omnibus 
personis perpetuo observanda nondum ita a rhetoribus constitui perfecte po-
tuerunt, siquidem ea res a  specialibus moribus et consuetudinibus cuiusque 
gentis et nationis potissimum pendet, interim tamen hoc consilium potest dari. 
In gestibus melius fieri, si peccetur in defectu, quam in excessu” (SR, s. 395). 
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wymaga dostosowania bardziej do znaczenia wypowiedzi aniżeli do 
poszczególnych słów43. Wszelka zmiana głosu powinna zaś pocią-
gać za sobą również „odkształcenie” w gestykulacji, podporządko-
wane jednak nie teatralnemu występowi, lecz ogólnemu znaczeniu 
mowy. Orator i histrion korzystają bowiem z tego samego repertu-
aru gestów i dlatego, aby je zróżnicować, trzeba wprowadzić dodat-
kowe kryterium funkcjonalne. Mówca używa gestu, aby uwydatnić 
i podkreślić sens wypowiedzi, aktor zaś, aby stać się na czas trwania 
sztuki dramatycznej odgrywaną postacią. 

Gestykulacja w ujęciu Keckermanna nie ogranicza się wyłącz-
nie do pojedynczego ruchu ciała. Wykorzystując wieloznaczność ła-
cińskiego słowa gestus, oddzielnie rozpatruje on gesty związane z ca-
łym ciałem i te, które odnoszą się do jego poszczególnych części, na 
przykład twarzy czy ręki44. W pierwszym wypadku wyróżnia posta-
wę (słowo to dokładniej oddaje bowiem opisywaną rzecz) siedzą-
cą i stojącą. Cyceron powiada w Mówcy (17.35), że akcja oratorska 
stanowi pewnego rodzaju „wymowę ciała” (corporis quaedam elo- 
quentia). Oznacza to, że posługuje się ona swoistym kodem (poza)ję-
zykowym (parajęzykiem), na który składają się wszelkie dopuszczal-
ne kulturowo zmiany w obrębie głosu, jak i gestu. Autor Retoryki do 
Herenniusza (III.19–20) używał w określeniu intonacji pojęcia figu-
ry, aby w ten sposób uchwycić wokalne zróżnicowanie wypowiedzi. 
Termin ten daje się, jak sądzę, zastosować z powodzeniem również 
w  odniesieniu do gestu. Aby analogia między figurami retorycz-
nymi a figuratywnością ciała mogła okazać się funkcjonalna anali-
tycznie, trzeba wskazać i przynajmniej pokrótce zarysować łączące 
je podobieństwa. Jak już wcześniej ustaliliśmy, każda figura stano-

43 „Etsi gestus magis ad sensum, quam ad verba accommodandi sunt, tamen vo-
cis quoque praecipuas flexiones subsequi debet conveniens gestus, qui non de-
monstratione scenica, sed significatione oratoria declaret idipsum, de quo ser-
mo est” (SR, s. 396). 

44 „Porro, gestus vel collectim consideratur, ratione totius corporis, vel separatim, 
ratione singularum partium. Gestus totius corporis est vel stantis, vel seden-
tis. […] Status corporis secundam naturam sit erectus et excelsus, ita tamen, ut 
adsit virilis laterum flexio ad auditores ab utraque parte stantes, si forte audito-
rium tam sit magnum et auditores tam multi” (SR, s. 396). 
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wi „odkształcenie” (określeniem tym posługuje się Arpinata w kon-
tekście mówienia o głosie) w stosunku do stanu uznanego za „zwy-
kły” i naturalny. Kwintylian (Inst. orat. IX.1.10–11), jak pamiętamy, 
omawiając pojęcie mowy figuratywnej, odwołał się do ludzkiego cia-
ła przybierającego określoną pozycję. Jest ono bowiem zawsze jakoś 
usytuowane w  przestrzeni. Rozwijając wprowadzoną przez rzym-
skiego teoretyka wymowy analogię, można powiedzieć, że punk-
tem wyjścia użycia figury w charakterystyce gestu pozostaje posta-
wa stojąca, wyprostowana. Obrazu tego dopełnia iście marmurowa 
twarz, której nie zniekształca żadne uczucie; ręce swobodnie opada-
ją wzdłuż tułowia, a nogi są ułożone w lekkim rozkroku. Na potrze-
by teorii akcji retorycznej mówca zastyga w pozie uchodzącej rzeko-
mo za naturalną i neutralną semantycznie. Niemal niczego bowiem 
gestem nie mówi. Niczego poza gotowością do zabrania głosu nie 
wyraża. Wszelkie zmiany, jakie zachodzą odtąd w relacji do opisa-
nej powyżej pozycji oratora, od ledwie zauważalnego zmarszczenia 
brwi, przez majestatyczne wzniesienie prawej ręki, aż po gwałtowne 
tupanie nogami czy patetyczne rozdarcie na piersiach szaty, podlega-
ją kategorii figury, gdyż realizują konstytutywny dla niej schemat od-
chylenia i substytucji. Gesty okazują się tym samym figurami ciała, 
a to oznacza z kolei, że podobnie jak opisywane przez elokucję środ-
ki wysłowienia są w teoretycznym dyskursie retoryki przedmiotem 
deskrypcji i klasyfikacji. 

Postawa siedząca, jaką Keckermann wyróżnił w obrębie gestów 
dotyczących całego ciała, jest przez niego traktowana jako wyraź-
ne odstępstwo od przyjętego powszechnie zwyczaju przemawiania. 
Dopuszcza się ją wyjątkowo w przypadku senatorów i kaznodziejów 
wygłaszających kazania z ambony45. Uprzywilejowany status posta-
wy stojącej i wyprostowanej, abstrahując od jej naturalności, znaj-

45 „Quia saepe praesertim in habendis senatoriis orationibus sedetur, diligentis-
sime observandum est, ut sessio inter perorandum decora sit et superior pars 
corporis erecta, inferiores autem partes immotae. Rhetores omnia sua praecep-
ta de gestibus tantum accommodarunt ad orationem, quae stando haberetur, 
ego autem neccessarium putavi de gestu sedentis oratoris etiam hunc canonem 
addere propter senatorias imprimis orationes, de quibus suo loco. Et quia etiam 
concionatores multi in suggesto sedent potius, quam stant” (SR, s. 397).
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duje również solidne oparcie w milcząco zakładanej, optymistycz-
nej i nieco bezkrytycznej antropologii humanistycznej, upatrującej 
w  tej właśnie pozie przejaw szczególnej godności człowieka, który 
wzniesiony ponad inne stworzenia, dzięki lekkiemu odchyleniu kar-
ku spogląda w  otwierającą się przed nim nieskończoność wszech-
świata i – jak powiada Keckermann – „rozważa porządek rzeczy”. 
W omówieniu gestów związanych z częściami ciała gdański huma-
nista przechodzi od głowy do stóp mówcy46, wyróżniając w jego ciele 
trzy zasadnicze i nacechowane kulturowo segmenty: najwyższy (gło-
wa, twarz, oczy), średni (tułów, ramiona, ręce, palce) oraz najniż-
szy (biodra i stopy). Podział ten, inspirowany teorią akcji oratorskiej 
Ramusa, ujawnia charakterystyczny rys „retoryki ciała” w  ujęciu 
Gdańszczanina, skoncentrowanej dokładnie tak samo, jak u Cyce-
rona i Kwintyliana, na twarzy i jej mimice. Ujmowana bowiem jako 
„najwyraźniejszy obraz umysłu (duszy)”47 ma ona szczególną zdol-
ność do wyrażania rozmaitych ludzkich poruszeń pod warunkiem, 
że nie będzie zniewieściała, lecz męska. Feminizacja mowy, o której 
pisał Kwintylian (Inst. orat. VIII.20), widząc w niej jedno z najpo-
ważniejszych zagrożeń dla męża biegłego w sztuce retoryki, przybie-
ra często postać ogólnego sposobu mówienia i dlatego obejmuje za-
równo język, jak i gestykulację z mimiką twarzy włącznie. Przepisy 
pronuncjacji na gruncie rzymskiej nauki o wymowie, przypomnia-
ne następnie przez Keckermanna, miały służyć kształtowaniu okreś- 
lonego modelu zachowania mówcy, konstruując i  projektując kul-
turowo zdeterminowany obraz męskiego ciała w retorycznej akcji48. 

46 „Hactenus de gestu totius corporis, sequuntur gestus partium certarum corpo-
ris, quae partes sunt vel supremae, vel mediae, vel infimae. Supremarum par-
tium gestus consistit vel in conveniente conformatione, vel in conveniente motu 
et quiete. Conveniens conformatio est circa frontem et vultum” (SR, s. 397). 

47 „Vultus imprimis sit apte compositus inter perorandum, quia ibi animi eviden-
tissima pictura est. Nihil itaque in vultu vultuosum, idem affectatum et immo-
dicum aut tetricum, sed omnia plana, ingenua et liberalia erunt. […] Omnium 
autem maxime in vultu convenit pudorem et acrimoniam inesse, idem vultum 
non effeminatum, sed virilem et masculum esse. Frons debet esse aperta et sin-
cera, praeterquam in tristioribus, ubi leviter corruganda est” (SR, s. 397–398). 

48 Por. E. Gunderson, Staging Masculinity. The Rhetoric of Performance in the Ro-
man World, Ann Arbor 2000, s. 1–25. 
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Twarz zawdzięcza ekspresyjny potencjał oczom, będącym „jak gdy-
by strażnikami myśli i uczuć duszy”49. Mają one niejako własną reto-
rykę opartą na zasadzie umiarkowania i poczucia stosowności, aby 
ich wyraz pozostawał przez cały czas adekwatny do całości wystą-
pienia. Zachowując świadomość popełnianego uproszczenia, można 
powiedzieć, że przemawiające ciało mówcy to w dużej mierze twarz, 
swoiste zwierciadło umysłu – wypowiadane na głos słowa są tutaj in-
terpretowane na bieżąco dzięki oczom i mimice. 

W przypadku gestów związanych ze „średnimi częściami” cia-
ła Keckermann powtarza za Cyceronem i  Kwintylianem uwagi na 
temat konieczności zachowania umiaru w poruszaniu rękami, chy-
ba że wymagają tego nadzwyczajne okoliczności przemawiania50. 
O wiele więcej miejsca poświęca humanista gestom dłoni, chociaż 
niezwykle rzadko opisuje ich konkretne przykłady, pozostając w sfe-
rze ogólnych uwag i zaleceń. Platon określał całą akcję oratorską, co 
odnotował Keckermann za Kwintylianem (Inst. orat. I.11.17), mia-
nem chironomii (χειρονομία), a  więc umiejętności posługiwania 
się dłonią, jak gdyby skuteczna pronuncjacja zależała wyłącznie od 
tej części ludzkiego ciała. Gdańszczanin proponuje swemu studen-
towi wymowy ograniczenie tego typu gestykulacji, uznając że była 
ona bardziej właściwa antycznej praktyce oratorskiej. Poprzestaje 
na bliższym omówieniu zaledwie kilku gestów dłoni51, wśród któ-

49 „In oculis plurimum est situm, utpote qui veluti satellites quidam sunt cogita-
tionum et affectuum animi. Itaque magna eorum debet esse moderatio, ut hi 
recte conformentur, quae tamen conformatio per se et ultro sequatur, si vultum 
recte conformemus, siquidem superciliorum contractio aut distractio a vultus 
compositione pendet” (SR, s. 398). 

50 „In brachiis magna et elegans est observatio et brachium procerius proiectum 
quasi quoddam telum est orationis ac cum speciosus quid uberiusque dicen-
dum est, exspaciari quasi in latus dextrum brachium debet, sinistro vero raro 
agendum et cum aliquid agendum eo fuerit, allevandum hucusque est, ut quasi 
normalem angulum faciat. Sed cum in gestu brachiorum facillime peccetur at-
tendendae sunt generales regulae supra traditae, nempe, quod oporteat gestum 
accommodare ad speciales circumastantias locorum et temporum et quod hic 
praestet peccare in defectu quam in excessu” (SR, s. 399).

51 „Sint ergo manus minus argutae et digitis subsequantur verba, non exprimant. 
Optime manus a  sinistra parte incipit in dextra deponitur, sed ut deponere, 
non ut ferire videatur. Manus sinistra numquam sola gestum decorum facit, sed 
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rych znalazło się uniesienie prawej ręki i wyciągnięcie palca wska-
zującego52, a więc gest niemal powszechnie kojarzony z  rzymskim 
oratorstwem53, służący podkreśleniu danego argumentu czy zwróce-
niu uwagi słuchaczy na szczególnie istotne elementy mowy, zarówno 
w warstwie argumentacyjnej, jak i językowej (tropy i figury retorycz-
ne), zgodnie z  przeświadczeniem rządzącym retoryczną chirono-
mią, które głosi, że palce podążają za słowami, lecz nie wyrażają ich. 
Przepisy dotyczące bioder i stóp mówcy zamyka Keckermann i tym 
razem postulatem zachowania umiaru i powściągliwości. 

W zakończeniu wykładu reguł akcji oratorskiej humanista tłu-
maczy się częściowo z lakoniczności i lapidarności swego teoretycz-
nego wywodu. Argumenty, jakie wymienia, pojawiły się już wcześ-
niej w uzasadnieniu niektórych uwag nad pronuncjacją54. Wymienia 

dextrae se accommodat. Quintilianus copiosissimam praeceptorum segetem de 
manibus collegit, quam nobis non placet persequi, siquidem ista res a natura et 
a civilitate morum magis, quam a praeceptis hauriendum est. Hoc tamen no-
tandum est, quod Fabius monet ac monachi et iesuitae observant, nempe ma-
nus complodere esse scenicum et indecorum” (SR, s. 400).

52 „Satis est totam magnum rexisse, digitis autem argutari velle, non ita conve-
niens est nostris moribus et nostro saeculo, ut olim fuit. Est gestus maxime 
apud oratorem probatus, quo medius digitus in pollicem contrahitur explicitis 
tribus, etiam quando duo medii sub pollicem veniunt, aiunt gestum esse instan-
tiorem. Cum vero tres contracti pollice premuntur, tum digitus ille, quo usum 
Cicero Crassum dicit optime explicari solet. Is etiam in exprobrando et indican-
do valet, sicut quidem etiam ab indicando index dicitur et allevata ac spectante 
humerum manu paulum inclinatus aliquid asseverat. Aiunt etiam verecundae 
actioni aptissimum esse, quando quattuor ad summum imis coeuntibus digitis 
non procul ab ore vel pectore fertur ad nos manus et deinde prona ac paululum 
prolata laxatur. Quo gestu Demosthenem Quintilianus existimat usum esse in 
timido illo exordio pro Ctesiphonte. […] Multa scrupulose de digitis traduntur 
a Voello iesuita in arte dicendi. Sed instruant sane ita iesuitae discipulos suos, 
ego istas argutias digitorum hoc saeculo plus obese existimarim ad gravem ora-
tionem habendam, quam prodesse” (SR, s. 400–401). 

53 Por. J. Hall, Cicero and Quintilian on the Oratorical Use of Hand Gestures, „The 
Classical Quarterly” 2004, Vol. 54, No. 1, s. 143–160. 

54 „Sufficiant haec etiam de gestu. Nam quae rhetores prolixe hic tradunt, aut ethi-
ca sunt et ad civilitatem morum pertinent, aut talia, quae antiquis saeculis et 
moribus conveniebant, hoc autem saeculo indecora magis sint, quam decora. 
Et auditoribus movendis ad risum aptiora, quam ad serium aliquem affectum. 
In qua admonitione et doctrinam hanc de actione et priorem partem systema-
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bowiem uzależnienie tej części retoryki od szczegółowych wskazań 
etycznych (związanych z elegancją, powagą, grzecznością i cnotą do-
brego przemawiania) czy ich historyczną i kulturową determinację, 
powodującą, że współcześni Gdańszczaninowi słuchacze uznaliby 
wiele z  antycznych figur głosu lub gestu za nazbyt sztuczne, afek-
towane i  teatralne. Oszczędność teoretyka w  prezentacji ostatniej 
z  dziedzin sztuki wymowy, zawężenie jej do kilku podstawowych 
i niezbędnych uwag, powtórzonych z nieznacznymi modyfikacjami 
za Cyceronem i Kwintylianem, stanowi jednocześnie czytelną wska-
zówkę dla ucznia Keckermanna, w jaki sposób powinien wygłaszać 
swoje mowy, gdy idzie o pronuncjację – z taką samą mianowicie roz-
tropnością i powściągliwością, z jaką wyłożył ją w Systemie retoryki 
jego mistrz i nauczyciel wymowy. 

*

W grecko-rzymskiej teorii i praktyce retorycznej, stanowiącej kul-
turę żywego słowa, w pełni respektującą wszystkie elementy sytua-
cji komunikacyjnej, akcja oratorska, a więc sam moment wystąpie-
nia mówcy, stanowiła pod każdym względem pełną aktualizację 
mowy. U początków nowożytności, w której przyszło Keckerman-
nowi opracować reguły retoryki, sytuacja ostatniej z jej części uleg- 
ła wyraźnej zmianie. Upowszechnienie druku ostatecznie przypie-
czętowało triumf kultury pisma, czyli słowa poddanego surowym 
prawom technologii i ekonomii. Mimo deklaratywnego uznania dla 
znaczenia pronuncjacji, uwaga, jaką poświęcano jej w powstających 
wówczas podręcznikach sztuki wymowy, w tym oczywiście systemie 
retorycznym Keckermanna, zmniejszała się i  sukcesywnie słabła. 

tis rhetorici, quae praecepta huius artis generalia continent, concludo. Poteram 
quidem hic quiescere, si spectare vellem, quid ante hac tam a veteribus, quam 
a  recentibus oratoribus in eloquentiae studio traditum sit, sed cum non tam 
spectare deceat, quid alii tradiderint, quam quid ipsa natura disciplinae et usus 
postulet, ideo vires quasi de novo instaurans, confero me ad specialem rhetori-
cam, in qua succus et medulla et nucleus atque adeo ipsa praxis et usus eloquen-
tiae continetur” (SR, s. 401).
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Gdyby spróbować odnaleźć w  wykładzie zasad pronuncjacji 
w wydaniu gdańskiego humanisty tylko jedno pojęcie, które odda-
wałoby jej specyfikę, to z pewnością byłoby to słowo „akomodacja”. 
Akcja mówcy ujmowana z perspektywy teoretycznych regulacji re-
toryki daje się na każdym ze swych etapów przedstawić w postaci 
sekwencji aplikacji i  adaptacji, uwzględniających podlegające nie-
ustannej zmianie okoliczności aktu mówienia. Głos trzeba zatem 
dostosować do omawianej rzeczy; do słuchacza, do którego się prze-
mawia; do słów, jakie się wypowiada; argumentów, które chce się 
wyróżnić; uczuć, jakie pragnie się wzbudzić; a wreszcie części mowy 
domagających się takiej, a nie innej oprawy wokalnej. Gest powinien 
być z kolei przystosowany do głosu, a tym samym do wszystkich wy-
mienionych powyżej rzeczy. Ta wielokrotnie postulowana przez 
Keckermanna akomodacja nieustannie wymyka się jednoznacznym 
regułom retoryki, przekraczając je i wychylając się w stronę przyro-
dzonego człowiekowi wyczucia miary i stosowności, regulowanego 
tylko do pewnego stopnia przepisami etyki normatywnej. 

Dwie powiązane ze sobą umiejętności, a mianowicie operowa-
nie głosem i gestem, składają się na akcję oratorską. Mają one własne 
figury, którymi są wszelkie „odkształcenia”, jakie pojawiają się w ich 
obrębie podczas wygłoszenia mowy. Tworzą dzięki temu przenika-
jący się w wielu miejscach dodatkowy system znaczeń oplatających 
niektóre z ważniejszych słów czy argumentów. Przedmiotem zainte-
resowania teoretyka wymowy w przypadku pronuncjacji jest poza-
językowy, lecz znaczący wymiar perswazji i komunikacji. Na gruncie 
teoretycznej refleksji zostaje on jednak potraktowany jako fenomen 
stricte semiotyczny. Ulega dlatego wtórnemu ujęzykowieniu, które 
legitymizuje metaforyczną frazeologię spod znaku „języka” głosu 
czy „mowy” gestów, a jednocześnie umożliwia przeniesienie, stano-
wiące – jak wiadomo od czasów Arystotelesa – istotę tropu zwa-
nego metaforą, pojęcia figuratywności w obcą mu pierwotnie sferę 
znaczeń. Czy redukcjonizm ten, uzasadniony poniekąd figuratyw-
nym charakterem dyskursu teoretycznego, nie świadczy wymownie 
o tym, że sztuką przemawiania i myśleniem retorycznym włada nie-
podzielnie język (słowo)? Czy znaczna większość kłopotów retoryki 
z problematyzowaniem rzeczywistości przedtekstowej i pozajęzyko-
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wej, w tym głosu i gestu, nie bierze się stąd, że spogląda ona na nią 
przez pryzmat słów i pojęć? Czy wreszcie metaforyka, jaka pojawia 
się w kontekście pronuncjacji, sięgająca swymi początkami antycz-
nych podręczników wymowy, nie jest li tylko gestem na wskroś re-
torycznym? 





Zakończenie      

I

Z  filozofii retoryka. Spróbujmy objąć jednym spojrzeniem gmach 
systemu retorycznego, jaki wyłania się przed nami z przeprowadzo-
nych powyżej rekonstrukcji, cząstkowych z  konieczności i  niepeł-
nych. Opracowana przez gdańskiego humanistę teoria retoryczna 
stanowiła w postramistycznym myśleniu o istocie i powinnościach 
sztuki wymowy próbę obrony retoryki złożonej z tradycyjnych dzia-
łów od inwencji aż po pronuncjację, której przyszłość z powodu oży-
wionej działalności pierwszej generacji ramistów mogła wydawać 
się już wtedy ostatecznie przesądzona. Spośród wszystkich koncep-
cji retorycznych, w  jakie obfitowała wczesna nowożytność, to pro-
pozycja Piotra Ramusa i Omera Talona stanowiła dla wielu z nich 
ważny punkt odniesienia, gdyż była najbardziej radykalna (a przez 
to najbardziej kontrowersyjna i dyskusyjna) w programie przebudo-
wy struktury i przeformułowania kompetencji retoryki. Na podsta-
wie koncepcji Arystotelesa, Cycerona i Kwintyliana, wzbogaconych 
komentarzami i objaśnieniami Rudolfa Agricoli i Filipa Melanchto-
na, Bartłomiej Keckermann przedstawił teorię retoryczną pozostają-
cą w wyraźnej opozycji do doktryny ramistycznej, w której widział 
realne niebezpieczeństwo odrodzenia się sofistyki. Osnową systemu 
wzniesionego przez humanistę z pojęciowych definicji i dystynkcji 
pozostaje złożona relacja retoryki i logiki (filozofii), którą próbowa-
łem opisać za pomocą formuły antystrofy dialektyki, zapożyczonej 
od – tak drogiego sercu i myśli Keckermanna – Arystotelesa. Aby 
ująć możliwie w najbardziej syntetycznej postaci teorię sztuki wy-
mowy Gdańszczanina, odwołam się do trzech współtworzących ten 
sposób myślenia o retoryce idei: naśladowania (mimesis), języka (se-
miosis) i systemu (mathesis). 
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Mimesis. Idea realistycznej reprezentacji poddana regulacjom 
konkretnej sztuki; postulat rozsądnej i  krytycznej imitacji (z  cza-
sem również twórczej emulacji), a ponadto określenie relacji podo-
bieństwa, które zachodzi między kopią a  oryginałem, zmysłowym 
konkretem a  abstrakcyjną ideą, zapośredniczoną rzeczą a  źródło-
wą obecnością. Wskazuje na konieczność powiązania reguł danej 
sztuki z szeroko rozumianą rzeczywistością, a więc tym wszystkim, 
co wobec niej zewnętrzne (natura, człowiek, społeczeństwo, kul-
tura). Naczelny postulat teorii retorycznej w wydaniu Keckerman-
na wzywa do zręcznego ukrycia wszelkich wysiłków i starań, jakie 
sztuka wymowy wkłada w  przygotowanie oratorskiego wystąpie-
nia, aby stworzyć wrażenie naturalności i spontaniczności przemó-
wienia. A  tymczasem każda próba naturalizacji retoryki prowadzi 
w efekcie do jeszcze większego udziału coraz bardziej złożonych re-
guł sztuki w dziele artystycznej symulacji, uniemożliwiających peł-
ne urzeczywistnienie zamierzonego celu. Skupiona na wynajdywa-
niu podobieństw imitacja daje o  sobie znać szczególnie wyraźnie 
na gruncie inwencji i  dyspozycji retorycznej, które naśladują wła-
ściwą wyłącznie logice sztukę wynajdywania i  porządkowania ar-
gumentów. Retoryka podąża śladem toposów i kategorii logicznych 
(niezbędnych na etapie opracowywania argumentacji), lecz zmie-
rza w nieco innym kierunku niż zainteresowana analitycznym od-
krywaniem prawdy dialektyka. Skupiona na perswazji, czyli mowie 
wpływającej na ludzkie postawy i działania, pragnie pouczać i po-
ruszać słuchaczy. Korzystając z narzędzi siostrzanej dyscypliny, nie 
wzoruje się bynajmniej na sformalizowanym dyskursie logicznym, 
zmierzającym do prostoty i zwięzłości wysłowienia. Rozluźnia go za 
pomocą rozmaitych strategii amplifikacji, zarówno stosunkowo pro-
stej dylatacji (zwiększenia liczby słów oraz argumentów), jak i służą-
cej silniejszemu oddziaływaniu na emocje audytorium egzageracji 
(mówienia z  patosem i  umiarkowaną, rozsądną – jak powiedział-
by Keckermann – przesadą). Otwiera, mówiąc metaforycznie, zaciś- 
niętą rękę i wyciąga ją w stronę słuchacza. Nie przestrzega poza tym 
porządku uznawanego za naturalny, w którym określenie podmiotu 
wyprzedza wyliczenie towarzyszących mu przypadłości, a przyczyna 
danego zdarzenia pojawia się tuż przed jego skutkiem. Jeśli retoryka 
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naśladuje na gruncie inwencji i dyspozycji logikę, to trzeba powie-
dzieć, że imitacja ta ma charakter nader twórczy i swobodny. 

Semiosis. Potencjalnie nieskończony proces generowania no-
wych znaczeń; otwarta na semantyczne przekształcenia dome-
na figuratywności; podejmowana wciąż na nowo próba nazywania 
rzeczywistości po imieniu. Od czasów reformy retoryki przeprowa-
dzonej przez Ramusa (przy współudziale Omera Talona) uznaje się 
elokucję za właściwą dziedzinę artystycznej aktywności sztuki wy-
mowy (pogląd taki wyznawał znacznie wcześniej Rudolf Agrico-
la), specjalizującej się w opisywaniu i porządkowaniu (a może na-
wet wynajdywaniu) rozlicznych figur retorycznych. Nie bez powodu 
systematyczny wykład umiejętności przyozdabiania mowy zajmu-
je w systemie retoryki Keckermanna najwięcej miejsca, wyprzedza-
jąc pod tym względem inspirowaną logiką sztukę inwencji. W cen-
trum nauki o przepisach wysłowienia znajduje się u niego (podobnie 
zresztą jak u Ramusa, a także Melanchtona) tropologia, teoria tro-
pów, z których cztery tropy, a mianowicie metafora, metonimia, sy-
nekdocha i ironia (choć Gdańszczanin wylicza ich znacznie więcej) 
wysuwają się na plan pierwszy. Charakteryzując poszczególne tro-
py i figury myśli, Keckermann korzysta z kategorii dialektycznych, 
które pozwalają mu nie tylko opisać strukturę logiczno-semantycz-
ną danej formy językowej, lecz także znaleźć dla niej odpowiednie 
miejsce pośród innych figur retorycznych. Pasja porządkowania ma-
terii wykładanej sztuki dzięki rozgałęziającym się podziałom i pod-
podziałom ujawnia się tutaj najwyraźniej. Aby się o tym przekonać 
wystarczy przypomnieć klasyfikację metonimii, uwzględniającą całą 
listę ułożonych w opozycyjne pary predykatów. Matrycą dla niemal 
wszystkich form wysłowienia jest dla Keckermanna (zgodnie z my-
ślą Filozofa) wyrastająca z podobieństw i analogii metafora, pełnią-
ca funkcję meta-tropu, czyli figury wyjaśniającej i zwięźle opisującej 
istotę całej figuratywności, albo archi-tropu, a więc tropu uchodzą-
cego za początek i niewysychające źródło wszelkich znaczeń, z które-
go wypływają pozostałe figury słów i myśli. Retoryczna nauka o wy-
rażeniach rozmaicie naruszających normy gramatycznej i logicznej 
poprawności, traktowana jako inwencja elokucyjna, czyli umiejęt-
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ność wynajdywania i tworzenia nowych ozdób językowych, to ciągłe 
zmaganie się z niemożnością pełnego uchwycenia rzeczy w słowie. 

Mathesis. Zaprowadzony dzięki wytrwałej pracy intelektu po-
rządek pojęć, definicji, podziałów, reguł i  przepisów; opracowa-
ny za pomocą niezawodnej metody system; ustrukturowane pole 
wiedzy. W kolejnych traktatach prezentujących systematyczne uję-
cia poszczególnych dyscyplin, jakie pozostawił po sobie Kecker-
mann, odnajdziemy ślady i  renesansowej koncepcji pansofii (wie-
dzy uniwersalnej, spajającej w jedną całość filozofię, religię i naukę), 
i myśli o filozofii „wieczystej” (wyobrażającej pełnię poznania i do-
stępnej człowiekowi mądrości, zrodzonej w  przekonaniu Kecker-
manna z pierwszej i najdoskonalszej Mądrości), która będzie jesz-
cze rozpalać intelekt oraz wyobraźnię Gottfrieda Wilhelma Leibniza, 
i wczesnonowożytną ideę encyklopedyzmu, ujawniającą się w dzie-
le Gdańszczanina pod postacią systemu systemów (systema syste-
matum), czyli systemu złożonego z  opracowanych systematycznie 
sztuk teoretycznych i praktycznych. Metodycznie wyłożona retory-
ka, a więc zbiór przepisów kształtujących umiejętność przemawia-
nia, stanowi zaledwie część tego monumentalnego gmachu wiedzy. 
Opisując za pomocą kategorii i narzędzi logicznych sztukę wymo-
wy, Keckermann porusza się przez cały czas między dwoma biegu-
nami intelektualnego oglądu danej rzeczy, przechodząc od drobia-
zgowej analizy do całościowej syntezy i z powrotem. Dowodzi dzięki 
temu autonomiczności wykładanej dyscypliny i porządkuje należą-
cy do niej materiał dydaktyczny. W zależności jednak od konkret-
nego działu retoryki (przykładowo inwencji czy elokucji), której bli-
skie pozostaje myślenie w kategoriach części i całości czy struktury 
i figury, poddaje się ona w różnym stopniu systematyzacji. Nie jest 
dlatego zamkniętym systemem, lecz raczej otwartą i podyktowaną 
względami praktycznymi (pedagogicznymi) systematyką. O  ile to-
posy logiczne i zbudowane wokół nich argumenty można stosunko-
wo łatwo przedstawić w formie podręcznego katalogu (albo książki 
„miejsc wspólnych”), o tyle opracowanie przejrzystej taksonomii fi-
gur retorycznych graniczy z niemożliwością, gdyż wszelka próba ty-
pologii licencjonowanych „błędów” z uwagi na restrykcyjne normy 
gramatyki i logiki ujawnia prędzej czy później swą niekompletność 
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i arbitralność. System retoryki jest bowiem systemem retorycznym 
to znaczy zbiorem (reguł konstruowania dyskursu, toposów, argu-
mentów, tropów, figur) niejako z założenia otwartym, niedookreślo-
nym i asystematycznym. 

Keckermann doskonale zdawał sobie sprawę z  konieczności 
uwzględnienia retoryki w  zreformowanym programie nauczania. 
Pełniła ona zbyt ważną funkcję w edukacji humanistycznej, aby jej 
przemilczenie (bynajmniej nieretoryczne) można było usprawiedli-
wić istniejącymi już w  „obiegu” naukowym podręcznikami sztuki 
wymowy. Retoryka nie ogranicza się dla Keckermanna do systemu 
przepisów tworzenia mowy od inwencji aż po pronuncjację. Sytu-
uje się w połowie drogi między dyscyplinami teoretycznymi a prak-
tycznymi, obejmując różnego rodzaju umiejętności i  „roztropno-
ści”, które tylko do pewnego stopnia kształtują reguły artystyczne. 
Przypomina więc pod tym względem filozofię, będącą ścisłym po-
łączeniem i  trwałym zespoleniem trzech „nauk” (fizyki, metafizy-
ki i matematyki) z trzema cnotami (etyką, polityką i ekonomią), lecz 
w odróżnieniu od niej tworzy metodycznie uporządkowany system. 
W liście do studentów wymowy, naśladując rozwiązanie zapropono-
wane niegdyś przez Cycerona, Keckermann wiąże retorykę z filozo-
fią, wskazując na bezużyteczność dla ludzkiej wspólnoty mądrości 
(identyfikowanej tu nie tyle z logiką, co szeroko rozumianą wiedzą 
filozoficzną, odniesioną do pierwszych zasad i ogólnoludzkiego do-
świadczenia), która nie potrafi przemawiać wymownie (elokwen-
cja stanowi tym samym nieodłączny atrybut „prawdziwej” mądro-
ści). Nic, jak powiada Gdańszczanin, nie wzbudza bowiem takiego 
podziwu ludzi, „jak umiejąca się wysłowić i wymowna roztropność, 
czyli roztropna i mądra wymowa”. W tym filozoficznym w założe-
niach i retorycznym w realizacji projekcie pogodzenia ze sobą obu 
dyscyplin (za pomocą figury chiazmu, symetrycznego odwrócenia: 
wymowna roztropność i  roztropna wymowa), Keckermann czyni 
logikę, sztukę czystego i nieporuszonego intelektu, naturalnym śro-
dowiskiem retoryki, wywołującej w ludzkiej duszy afekty i ograni-
czonej do amplifikacji i figuratywności (teorii tropów i figur reto-
rycznych). Ostatnie słowo należy zatem do poszukującej w świecie 
podobieństw metafory. 
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II

Z retoryki filozofia. Powróćmy raz jeszcze na krótką chwilę do enig-
matycznych słów rozpoczynających traktat o sztuce wymowy Ary-
stotelesa – „retoryka jest antystrofą dialektyki”. Ta otwarta na wielość 
różnorodnych interpretacji formuła jest toposem i figurą retorycz-
ną zarazem. Jako z łatwością rozpoznawalna sentencja, nieustannie 
krążąca w teoretycznym dyskursie retoryki, była w czasach zarów-
no Arystotelesa, jak i komentujących ją humanistów (Piero Vettori, 
Antonio Riccoboni, Marcantonio Maioraggio, Johann Sturm, Piotr 
Ramus, Omer Talon, John Rainolds), a także nawiązującego do niej 
Keckermanna, i jest aż do dziś hasłem wywoławczym skomplikowa-
nej problematyki usytuowania wobec siebie dwóch względnie auto-
nomicznych modeli dyskursywności, retoryki i logiki, a tym samym 
filozofii w ogóle. Pozostaje ona zatem toposem w podwójnym zna-
czeniu, jakie przypisywał temu pojęciu Keckermann. Formuła ta jest 
bowiem frazą, którą można bez większych przeszkód wyjąć z macie-
rzystego kontekstu, zapisać w książce „miejsc wspólnych”, przecho-
wującej szczególnie inspirujące pod względem pojęciowym i  języ-
kowym sentencje, a następnie ponownie wpleść w nowy tekst. Jest 
ponadto poręcznym nagłówkiem tematycznym, zapowiadającym 
konkretne zagadnienie i podsuwającym temat dla mniej lub bardziej 
metodycznej rozprawy czy dyskusji.

Należy ona do sfery figuratywności, a stan semantycznego na-
pięcia między literą a figurą, jaki współtworzy jej znaczeniową ambi-
walencję, skłania do postawienia pytania o rodzaj figury retorycznej, 
która opisywałaby semantykę tej formuły. W grę wchodzą tu – jak 
sądzę – dwie, skrajnie różne, możliwości. Pierwsza z nich identyfiku-
je Arystotelesowską frazę z metaforą, figurą podobieństwa i analogii, 
która w słowie „anty-strofa” kładzie akcent na pierwiastek „stroficz-
ny”, rozwijając narrację skoncentrowaną wyłącznie na tym, co łą-
czy ze sobą obie dyscypliny, choć trzeba pamiętać, że relacja między 
nimi jest tu daleka od równorzędności. Tę tradycję myślenia w kate-
gorii metafory inauguruje Stagiryta, który pisze wprost o podobień-
stwie między retoryką a dialektyką pod względem poruszanej przez 
nie problematyki oraz sztuki wynajdywania argumentacji logicznej. 
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Narrację tę podejmują wspomniani wyżej włoscy humaniści, do któ-
rych dołączają później Johann Sturm i John Rainolds. Zgodnie kry-
tykują oni Cycerona z powodu nazbyt swobodnego w  ich przeko-
naniu tłumaczenia słów Filozofa, które zacierało podobieństwo obu 
sztuk, na jakie metaforycznie wskazywał Stagiryta. Wtóruje im Kec-
kermann upatrujący w relacji antystroficznej figuratywnego (obra-
zowego) odpowiednika modelu referencjalnego (semiotycznego: 
res–verba) albo korespondencyjnego (zgodność i  odpowiedniość 
jako kryterium prawdy). Odkrywanie kolejnych analogii i powiązań 
retoryki z dialektyką miało służyć z całą pewnością dowartościowa-
niu umiejętności przemawiania. 

Druga ze wspomnianych przeze mnie możliwości łączy intere-
sującą nas formułę z ironią, figurą niepodobieństwa i różnicy, która 
akcentuje implikujący negatywność przedrostek „anty-”, dając po-
czątek narracjom skupionym na wynajdywaniu tego, co dzieli sztukę 
wymowy i rozumowania. Obie dyscypliny cieszą się w tym przypad-
ku znaczną autonomią, a podrzędność czy też służebność retoryki 
względem dialektyki ulega osłabieniu. Ironiczna interpretacja sen-
tencji Arystotelesa nie prowadzi do jej dyskredytacji, zakwestiono-
wania czy ośmieszenia. Trop ironiczny przyjmuje tu postać łagodnej 
i  neutralnej antyfrazy, czyli ironii pojedynczego słowa; formy wy-
słowienia wskazującej na różnicę między literą a  figurą, przyjmu-
jącą w dodatku rozmaite odcienie – niepodobieństwa, nierówności 
czy sprzeczności (antystrofa to antyfraza rozciągnięta na cały dys-
kurs). We wczesnonowożytnej Europie narrację taką snują jedynie 
Ramus i Talon, wyraźnie osamotnieni – przynajmniej na samym po-
czątku – na polu wielkiej dyskusji o renowacji i restrukturyzacji sys-
temu sztuk „trywialnych” z retoryką na czele. 

Spójność każdej z  tych dwóch możliwych teorii retorycznych, 
które wyrastają ze znajdujących się na antypodach figuratywności 
tropów, wymaga, aby umiejętnie zatrzeć wszelkie ślady obecności 
ich negatywnego odpowiednika i dlatego metafora pomija milcze-
niem różnice, ironia zaś – podobieństwa. Cała trudność z wyraźnie 
redukcjonistyczną interpretacją antystrofy jako określonej figury re-
torycznej polega na tym, że zawsze pozostaje ona jawnie połowiczna 
i jednostronna. W rozległej przestrzeni semantycznej frazy Arysto-
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telesa pojawiające się sprzeczności nie znoszą się w prostym działa-
niu negacji, wykluczającym któryś z dwóch członów opozycji, lecz 
utrzymują się w stanie dialektycznego napięcia (teza–antyteza), któ-
re zbliża i  jednocześnie oddala od siebie podobieństwo i  różnicę, 
metaforę i ironię, dialektykę i retorykę. Wieloznaczne pojęcie anty-
strofy, niezależnie od tego, czy rozpatrywane jako topos, czy trop, 
stanowi wyraźną i  czytelną sygnaturę określonego systemu filo-
zoficznego i  sposobu myślenia o  rzeczywistości w  kategorii formy 
i materii czy substancji i przypadłości. Należy w całości do Arystote-
lesowskiego świata pojęciowych dystynkcji i dychotomii, w którym 
zgodnie współwystępują one ze sobą.

Retoryka ujmowana paradoksalnie (oksymoronicznie) jako an-
tystrofa dialektyki, ukazująca się nam w  figuratywnym przebra-
niu wiernej służebnicy albo nieodłącznej, choć często niepożąda-
nej, towarzyszki logiki (filozofii), została skrojona na miarę ludzkich 
zdolności i słabości. Jako względnie autonomiczna forma racjonal-
ności (a więc zgodnie z  intencją Arystotelesa) i model dyskursyw-
ności zbudowany wokół amplifikacji i figuratywności (czyli zgodnie 
z  koncepcją Keckermanna) stanowi apologię niemal powszechnej 
niekonkluzywności dyskursu, sprzeciwu wobec supremacji intelek-
tu w dziedzinie praktyk sensotwórczych i zgody na brak ostateczne-
go wyjaśnienia. Mimo tego ma być ona lekarstwem uśmierzającym 
chroniczną niepewność poznania i  środkiem przynoszącym wy-
tchnienie podczas gorączkowego poszukiwania sensu. Dlatego w za-
leżności od potrzeb chwili i celu perswazji retoryka staje się lekarką 
serc i dusz ludzkich, twórczynią zmysłowych i wielobarwnych ob-
razów rzeczywistości, a także rewelatorką prawd doskonale już zna-
nych. Za każdym razem zjawia się przed nami pod postacią figu-
ry przekształcającej prostą mowę litery w wieloznaczną sekwencję 
znaków, symboli i obrazów. Przemawiając we własnym imieniu na 
gruncie teorii wymowy (nawet tej najbardziej metodycznej i usyste-
matyzowanej), retoryka nie może mówić inaczej, jak tylko retorycz-
nie, ożywiając zastygłe w dyskursie toposy i budząc uśpione w języ-
ku figury. 



aneks
List Keckermanna do studentów wymowy  

(4 kwietnia 1605 roku)  
  

Podstawa edycji: Gymnasium logicum, id est de usu et exercitatio-
ne logicae artis absolutiori et pleniori libri tres, annis ab hinc aliquot 
in Academia Heidelbergensi privatis praelectionibus traditi a Bartho-
lomaeo Keckermanno Dantiscano, S[anctae] Theologiae Licentia-
to et Gymnasii patrii Professore. Accessit corollarii loco duplex ta-
bula proprie ad Gymnasium logicum spectans autore eodem. Anno 
MDCV, Hanoviae, apud Guilielmum Antonium, k. Aa–Aa7 v.,  
BJ sygn. 585827 I. 

List Keckermanna do studentów wymowy z 4 kwietnia 1605 
roku składa się z dwóch części. W pierwszej autor omawia miejsce 
retoryki w systemie sztuk wyzwolonych, opisując przede wszystkim 
jej relacje z gramatyką (zasady poprawnego posługiwania się języ-
kiem) i logiką (przepisy dotyczące metodycznego rozumowania).  
W drugiej przedstawia pokrótce program ćwiczeń retorycznych, wzo-
rując się na „kolegium” wymowy Cycerona. Od laudacji retoryki 
jako sztuki amplifikacji i figuratywności Keckermann przechodzi do 
mowy zachęcającej adresatów listu do naśladowania edukacji reto-
rycznej Arpinaty, który wzorem Arystotelesa połączył ćwiczenia wy-
mowy ze studiami filozoficznymi. 
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Eloquentiae studiosis
salutem*

Ingens plane ac singulare hominis decus ingenium est et iudicium. 
Sed utriusque illustre ac necessarium lumen eloquentia, qua nempe 
arcanam suam et intus abditam lucem foras spargit mens humana 
et radiis splendet in omnem vitae partem pulcherrime micantibus. 
Dignitatem solis et caelestium corporum nec nosset quisquam, nec 
miraretur, ni iucundissimae lucis suae radiis et semetipsa collustra-
rent et sub se mundum hunc universum. Ita nec animae humanae 
augustam praestantiam satis aut scire possemus, aut aestimare, ni 
imaginem eius sermo nobis et oratio pingeret et ni facundiae atque 
eloquentiae radiis luceret flammula illa et lux accensa in nobis ab ae-
terna illa luce, sic enim hominis animam definiverunt sapientissimi 
quique veterum. Ut iam id pro rato esse debeat, duos hos esse studio-
rum nostrorum omnium et totius eruditae doctrinae scopos ad quos 
collimare debeamus, rerum nempe praeclararum notitiam et cogni-
tarum elocutionem, σύνεσιν Graeci dicunt et δύναμιν ἑρμηνευτικήν. 

* List Keckermanna adresowany do młodzieży studiującej retorykę poprzedzo-
no krótkim listem wydawcy dzieł Gdańszczanina z Hanau, Wilhelma Anto-
niusa: „Typographus lectori benevolo s[alutem] d[icit] p[lurimam]. Cum pa-
ginae nonnullae post Gymnasium logicum hoc clarissimi doctissimique viri, 
Bartholomaei Keckermanni, vacaturae essent, nobis autem per favorem quen-
dam Dei singularem tabulae duae auctoris eiusdem: logica, sive dialectica una, 
rhetorica altera, porrectae fuissent, eas in gratiam tuam hic addere, quam tibi 
paginas aliquot vacuas offerre, maluimus. Etenim cum tabulas illas materiae 
praecedenti convenientissimas maximeque consentaneas esse minime dubita-
remus, teque idcirco fructum ex eisdem non parvum, sed potius longe maxi-
mum percepturum nobis plane cum viris aliquot aliis eruditionis non vulga-
ris existimaremus, aliter facere, ut non potuimus, ita quoque non debuimus, 
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Przesyłam pozdrowienie
studentom wymowy

Niezwykłą i wyjątkową ozdobą człowieka jest z całą pewnością ta-
lent i  rozsądek. Lecz ważnym i  koniecznym blaskiem ich obydwu 
jest wymowa, dzięki której ludzki umysł roztacza na zewnątrz swe 
tajemne oraz ukryte wewnątrz światło i oświeca każdą dziedzinę ży-
cia przepięknie lśniącymi promieniami. Nikt nie poznałby wspania-
łości Słońca i ciał niebieskich, ani by ich nie podziwiał, gdyby nie 
oświecały one promieniami swego najprzyjemniejszego światła za-
równo samych siebie, jak i  tego całego znajdującego się pod nimi 
świata. Podobnie nie moglibyśmy wystarczająco poznać boskiej do-
skonałości ludzkiej duszy ani jej oszacować, gdyby język i mowa nie 
odmalowały nam jej obrazu i gdyby ten płomyk i światło zapalone 
w nas przez ową wiekuistą światłość – tak bowiem duszę człowieka 
określali wszyscy najmądrzejsi autorzy starożytni [1] – nie zajaśniał 
blaskiem daru słowa i wymowy. Trzeba więc uznać za rzecz ustalo-
ną, że są dwa cele wszystkich naszych studiów i całego nauczania, do 
których powinniśmy zmierzać, a mianowicie poznanie wzniosłych 
rzeczy i  wysłowienie tego, co poznane; Grecy nazywają je pozna-
niem (σύνεσις) i umiejętnością wyjaśniania (δύναμις ἑρμηνευτική). 

quam ut earum te una cum Gymnasio logico participem faceramus. Non te vi-
cissim studium studiorum tuorum iuvandorum et promovendorum nostrum 
animo non ingrato accepturum fore confidimus. Quod si per te factum fuis-
se perspexerimus in aliis, quae momenti maioris sint, diligentiam quoque no-
stram non desiderabis. Vale! Ex typographeo nostro Hanoviensi, Anno 1605, 
mensis Septembris, die 6”.

[1]  sapientissimi quique veterum – metaforyka światła w mówieniu o ludzkiej du-
szy, zwłaszcza o jej zdolnościach poznawczych (przejście od mroków niewie-
dzy do światła poznania), pojawia się wielokrotnie u Platona (Timajos, Fajdros, 
Państwo). Arystoteles w  trzeciej księdze traktatu O  duszy (430a) porównu-
je rozumną część duszy do światła, które nie tworzy barw, ale umożliwia ich 
postrzeganie. 
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[2]  apud Thucydidem – por. Pelop. II.60.5–6 (słowa Peryklesa): „ἐμοὶ τοιούτῳ ἀνδρὶ 
ὀργίζεσθε ὃς οὐδενὸς ἥσσων οἴομαι εἶναι γνῶναί τε τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι 
ταῦτα”, „złościcie się bowiem na mnie, na takiego męża, który nie jest gorszy – 
jak sądzę – od nikogo pod względem wiedzy o właściwych rzeczach i umiejęt-
ności ich wyjaśniania”. 

[3]  tres istae summae – mowa o trzech dyscyplinach wchodzących w skład trivium 
i  stanowiących podstawę edukacji humanistycznej, a mianowicie gramatyce, 
retoryce i dialektyce (logice).

Quae utraque liberalis institutionis meta etiam constituitur apud 
Thucydidem, sapientissimum Graeciae scriptorem, libro secundo, 
nempe γνῶναί [τε] τὰ δέοντα καὶ ἑρμηνεῦσαι ταῦτα, ut cognosca-
mus, quae scitu digna et necessaria sunt atque eadem sermone in-
terpretemur. Ac res quidem ipsas, quae vel ad contemplationem tan-
tum, vel ad vitam etiam et mores pertinent, tum philosophia tradit, 
tum tres istae summae, quas appellamus facultates, mentem nempe 
regente et ducente arte logica, ut explicate et vere et methodice sin-
gula possit comprehendere. Sermonem vero in nobis natura format 
et consuetudo, si vernaculus sit, sin peregrinus grammatica, sed ita 
solum format, ut suis sit syllabis et sua collatione congruus, ut vero 
perspicua sit oratio et ambigui expers utque mentem distincte vere 
atque ordine doceat, logica iterum efficit, quae ut mentem ipsam, ita 
orationem quoque gubernat, quatenus ea rationis est imago et si-
gnum. Sed cum in homine non sola mens habitet et ratio, sed et vo-
luntas et affectus, idcirco non rationis tantum imago est oratio, sed 
et interpres ac nuntia voluntatis et affectuum regina, quae in omnem 
partem sciat, vel concitare animum, si opus sit, vel blande leniter-
que ducere ac demulcere, ut non immerito flexanimem suadam ve-
teres appellarint. 

Quatenus ergo cor hominis tangit et afficit oratio, quatenus ani-
mum vel impellit, vel pellicit ad quidvis noscendum, credendum, 
agendum, eatenus tota ad rhetoricen pertinet et ad poesin, sed ad 
rhetoricen in primis, poetica enim velut soboles est rhetoricae et 
orationem numeris strictioribus vincit animumque ac cor perpetu-
is illecebris movet, non tam per ea, quae vere sunt, quam quae ve-
rorum quadam similitudine et imitatione finguntur. Ut igitur filiam 
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Te dwa cele nauczania sztuk wyzwolonych zostały określo-
ne u  Tukidydesa, wielce uczonego pisarza Grecji, w  drugiej księ-
dze [Wojny peloponeskiej]: „ma wiedzę o właściwych rzeczach i po-
trafi je wyjaśnić” [Pelop. II.60.5–6], abyśmy poznali rzeczy, które są 
godne poznania i konieczne, a także wyjaśniali je za pomocą mowy [2].  
A  tych rzeczy, które odnoszą się albo tylko do rozmyślania, albo 
również do życia i obyczajów, uczy bądź to filozofia, bądź te trzy naj-
większe umiejętności [3], które wymieniamy, przy czym sztuka lo-
giczna rządzi oczywiście i kieruje umysłem, aby mógł jasno, praw-
dziwie i metodycznie zrozumieć poszczególne rzeczy. Język zaś, jeśli 
jest ojczysty, kształtuje w nas natura i zwyczaj, jeśli zaś obcy, to gra-
matyka, lecz kształtuje tylko w ten sposób, aby był odpowiedni pod 
względem swych sylab i swego użycia. To zaś, aby mowa była jasna 
i wolna od dwuznaczności oraz wyrażała myśl ściśle, prawdziwie i me-
todycznie sprawia z kolei logika, która rządzi zarówno samym umy-
słem, jak i mową, ponieważ jest ona obrazem i znakiem rozumu. Sko-
ro jednak w człowieku znajduje się nie tylko umysł i rozum, lecz także 
wola i uczucie, to mowa nie jest tylko obrazem rozumu, lecz także tłu-
maczką i  zwiastunką woli oraz królową uczuć, która pod każdym 
względem powinna umieć czy to, jeśli trzeba, pobudzać duszę, czy to 
przyjemnie i łagodnie prowadzić ją i uspokajać, tak że starożytni nie 
bez powodu nazywali swadę [umiejętnością] poruszającą duszę [4]. 

Skoro więc mowa pobudza i porusza serce człowieka, skoro po-
budza jego umysł albo skłania go do poznania, sądzenia i  czynie-
nia czegoś, to dlatego cała należy do retoryki i poetyki, lecz przede 
wszystkim do retoryki, gdyż poetyka jest jakby córką retoryki i wią-
że mowę oraz myśl ściślejszymi miarami wierszowymi, a serce poru-
sza nieustannymi powabami, jednak nie tyle za pomocą tych rzeczy, 
które rzeczywiście istnieją, co [tych, które] tworzy się przez jakieś 
podobieństwo czy naśladowanie. Jak więc z  łatwością uprosi cór-

[4]  flexanimem suadam – określenie „swada” (suada) pojawia się w  Rocznikach 
Enniusza, który posłużył się nim w charakterystyce wymowy Marka Korneliu-
sza Cethegusa (Ann. 308). Według Cycerona (Brut. 59, De orat. II.44.187: flexa-
nima oratio) swada oznaczała przede wszystkim perswazję, sztukę zjednywa-
nia, poruszania słuchaczy i przekonywania ich do swoich racji. Nazwę Swada 
nosiła również rzymska bogini wymowy (grecka Peitho). 
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facile exambit is, qui matrem habet propitiam, ita poesin is facile di-
scet, qui rhetoricae fuerit apprime peritus, nisi forte ab omni natu-
rae impetu atque inclinatione penitus destituatur. Erit autem, quod 
ominor et opto, tempus, cum aliquod etiam poeticum in hac scho-
la collegium, volente Deo, instituetur ad oratorii huius, sive rhetorici 
non plane dissimilem formam. Iam porro, quia ratio prior est volun-
tate et affectu, neque enim ulla esse potest ignoti voluntas aut cupido 
et quia eadem ratio prior est oratione, idcirco necesse fuerit logicam, 
quae rationi praeest et natura et institutione priorem esse rhetorica, 
tamquam quae servit orationi conformandae ad commotionem vo-
luntatis et affectuum. Ut mirum non sit, si experientia testetur, neu-
tiquam optato fructu rhetoricen discere eos, qui logicorum adhuc 
praeceptorum rudes sunt et imperiti. Prius enim intelligas oportet id, 
de quo velis dicere, antequam dicere recte possis. Prius manum ha-
beas oportet, antequam eam explices atque exporrigas, neque aliud 
amplificat, aut exaggerat rhetorica, quam quod prius logicae artis re-
gulis mens nostra praehenderat et velut concinnarat, rhetorica am-
plificationum, figurarum et actionis suavibus ac pulchris coloribus 
pingit, sed id pingit, quod logica suo prius subtiliori et distinctiori 
penicillo adumbratum formarat. Nec aliud est rhetorica magna sui 
parte, quam accurati illius et ad puram mentem, sive notitiam desti-
nati artificii logici in explicando, in probando, in disponendo quae- 
dam velut inflexio ad notitiam popularem et ad affectum. Explicat 
enim, probat et disponit res logicus simpliciter et absolute, pro cuius- 
que rei natura quam accuratissime et distinctissime. Explicat etiam 

[5]  aliquod etiam poeticum – do podręcznika Gymnasium logicum (Hanau 1605) 
oprócz listu do studentów wymowy dołączono dwie tabele zawierające opis 
kursu logiki i  retoryki w  Gdańskim Gimnazjum Akademickim. Na podsta-
wie wykładów Keckermanna o  dyspozycji retorycznej Piotr Lossius wydał 
w 1615 roku w Hanau traktat zatytułowany Dispositiones orationum, sive Col-
legium oratorium, de rebus variis et cognitione dignis, w którym list gdańskie-
go humanisty do studentów wymowy z 1605 roku przedrukowano jako wstęp 
(k. A2–B2 v.). Keckermann zamierzał prawdopodobnie uporządkować meto-
dycznie i systematycznie również poetykę (podręcznik ten ukazałby się zapew-
ne pod tytułem System poetyki, Systema poeticae), a także opracować na nowo 
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kę ten, komu życzliwa jest [jej] matka, tak poetyki z  łatwością na-
uczy się ten, kto będzie szczególnie biegły w retoryce, o ile nie będzie 
przypadkiem całkowicie pozbawiony wszelkiej naturalnej skłonno-
ści i zamiłowania [do poezji]. Nadejdzie bowiem, jak sądzę i prag- 
nę, czas, gdy powstanie w tej szkole jakieś kolegium poetyki – jeśli 
Bóg zechce – dokładnie na wzór tego [kolegium] wymowy, czyli re-
toryki [5]. Dalej więc skoro rozum jest wcześniejszy od woli i uczu-
cia, ponieważ nie można mieć żadnej woli ani pragnienia względem 
czegoś, czego się nie zna, i skoro tenże sam rozum jest wcześniejszy 
od mowy, to jest konieczne, aby logika, która kieruje rozumem, tak 
z natury rzeczy, jak i w nauczaniu wyprzedzała retorykę jako tę, która 
służy przystosowaniu mowy do poruszania woli i uczuć. Nie powin-
no być czymś dziwnym, skoro można tego dowieść z doświadczenia, 
że nie mogą uczyć się retoryki z pożądanym skutkiem ci, którzy nie 
są jeszcze zapoznani i zaznajomieni z przepisami logicznymi. Trze-
ba bowiem, abyś najpierw rozumiał to, o czym chcesz mówić, zanim 
będziesz mógł dobrze przemawiać. Trzeba, abyś najpierw miał rękę, 
zanim ją otworzysz i wyciągniesz [6], a retoryka nie pomnaża ani nie 
powiększa niczego innego niż to, co nasz umysł wcześniej zrozumiał 
i jakby uporządkował dzięki regułom sztuki logicznej; retoryka ma-
luje ozdobami i pięknymi barwami amplifikacji, figur i akcji orator-
skiej, ale maluje to, co logika nakreśliła wcześniej swym bardziej pre-
cyzyjnym i wyrazistym pędzlem. Retoryka w swej większej części nie 
jest niczym innym, jak pewnym nagięciem tej ścisłej i przeznaczonej 
dla czystego umysłu, czyli wiedzy, sztuki logicznej w  wyjaśnianiu, 
dowodzeniu i  porządkowaniu do powszechnej znajomości rzeczy 
i do uczucia. Logik wyjaśnia bowiem, dowodzi i porządkuje rzecz 
prosto i całkowicie, jak najściślej i najdokładniej stosownie do na-

sposób jej nauczania (po wcześniejszym zapoznaniu uczniów z przepisami lo-
giki i retoryki).

[6] manum habeas oportet – aluzja do gestu otwartej dłoni, który Zenon z  Ki-
tion uznał za znak rozpoznawczy retoryki (Cyceron, Orat. 32.113) opowiadają-
cej się po stronie mowy zasobnej w słowa dzięki amplifikacji i figuratywności. 
Gest zaciśniętej dłoni miał z kolei oznaczać dialektykę, dla której maksymal-
nie uproszczony język jest tylko narzędziem poznania i opisu rzeczywistości. 
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et probat et disponit rhetor, sed non omnes eas res, quas logicus, nec 
ita ut logicus, neque enim puram illam mentem, aut exactum illud 
atque ab omni affectu liberum iudicium spectat orator, quin potius 
artificium omne suum accommodat ad popularem quendam cap-
tum et notitiam et id ex artis suae praescripto semper agit, ut talia 
proponat, quae ultro se ingerant et obvia quadam facilitate audiendi 
attentionem concilient et auditoris animum non occupent sollicite, 
sed blande prolectent atque demulceant. Idcirco nec definit rem ac-
curate, nec dividit, nec causas primas meditate inquirit, nec ex om-
nibus simul locis logicis rem vel declarat exquisite, vel demonstrat, 
sed ubi rem simpliciter pro auditoris captu et breviter docuerit atque 
ea ex omni numero explicationis et probationis argumenta selegerit, 
quae iudicat esse praesenti personae, loco et tempori accommoda-
ta, continue se convertit ad auditoris voluntatem et affectus atque ex 
promptis omnibus suis amplificandi, exornandi, agendi artificiis, id 
et vultu et oculis et toto corpore conatur, ut cor auditoris feriat atque 
in eo vel laetitiam et gaudium excitet, vel iram et dolorem et odium 
concitet, vel misericordiam eblandiatur. 

Itaque quod praecipuum est et maximum ac plane divinum lo-
gicae artis opus accurate nempe et methodice docere, id orator nec 
semper, nec praecipue quaerit. Quam esse summorum et vetustissi-
morum auctorum de rhetorica sententiam testatur Rodolphus Agri-
cola libro primo De inventione, capite primo: „Nec me praeterit – in-
quit – maximis auctorum placuisse, tria esse, quae perfecta oratione 
fiant, ut doceat, ut moveat, ut delectet, et docere quidem rem facilem 
esse et quam quisque tantum non inertissimae mentis praestare possit.  

[7]  auctorum de rhetorica sententiam – Cyceron pisał o  trzech powinnościach 
mówcy (pouczanie, poruszanie i  sprawianie przyjemności) wielokrotnie 
w swoich dziełach z zakresu sztuki wymowy (Orat. 69, De orat. II.27.115, 28.121, 
29.128, 77.310), lecz tylko raz w dialogu Brutus (49.185) określił je zwięźle za po-
mocą trzech bezokoliczników: docere, movere, delectare. Por. Kwintylian, Inst. 
orat. III.5.2: „Tria sunt item, quae praestare debeat orator, ut doceat, moveat, 
delectet”, a także św. Augustyn, De doc. christ. IV.12.27 (autor określa Cycerona 
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tury każdej rzeczy. Również mówca wyjaśnia, dowodzi i porządku-
je, ale nie wszystkie te rzeczy, co logik, ani nie w ten sposób, co logik, 
ponieważ mówca nie zwraca uwagi na ten czysty rozum ani na ten 
dokładny i wolny od wszelkiego uczucia rozsądek, a nawet przysto-
sowuje raczej całą swą sztukę do pewnego powszechnego sposobu 
pojmowania i  [powszechnej] znajomości rzeczy, a czyni to zawsze 
na podstawie przepisu swej sztuki, aby przedstawić takie rzeczy, któ-
re same się narzucają i dzięki pewnej przystępnej łatwości słucha-
nia pozyskują uwagę, a umysłu słuchacza nie zajmują troskliwie, ale 
przyjemnie go wabią i uspokajają. Dlatego nie określa on dokładnie 
rzeczy, ani jej nie dzieli, ani nie poszukuje uważnie pierwszych przy-
czyn, ani na podstawie wszystkich miejsc logicznych razem nie wy-
jaśnia starannie rzeczy, ani jej nie dowodzi, lecz gdy wykłada rzecz 
prosto i zwięźle na miarę zdolności pojmowania słuchacza oraz wy-
biera z  całej liczby argumentów wyjaśniających i  dowodzących te, 
które uzna za odpowiednie do danej osoby, miejsca i czasu, odwołu-
je się ciągle do woli i uczuć słuchacza, a korzystając ze swych wszyst-
kich podręcznych środków powiększania, ozdabiania i wygłaszania, 
a nawet twarzy, oczu i całego ciała, stara się poruszyć serce słucha-
cza i wzniecić w nim radość i wesołość, albo wzbudzić gniew, smu-
tek i nienawiść, albo pozyskać miłosierdzie. 

Skoro zatem dokładne i metodyczne nauczanie jest podstawo-
wym, najważniejszym i  niemal boskim dziełem sztuki logicznej, 
mówca nie zawsze i nie przede wszystkim się o to stara. Takie jest 
zdanie największych i  najdawniejszych autorów na temat retory-
ki [7], jak dowodzi Rudolf Agricola w pierwszej księdze O inwencji 
[dialektycznej] w rozdziale pierwszym: „Nie uszło mojej uwagi – po-
wiada – że najwięksi z autorów zgadzają się, że są trzy rzeczy, które 
występują w doskonałej mowie: ma uczyć, poruszać i sprawiać przy-
jemność, a nauczanie jest przecież rzeczą łatwą i  taką, którą może 
wykonywać każdy, o  ile tylko nie jest bardzo ociężały umysłowo.  

mianem „pewnego mówcy”): „Dixit ergo quidam eloquens et verum dixit, ita 
dicere debere eloquentem, ut doceat, ut delectet, ut flectat”. 
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Concutere vero affectibus audientem et in quemcumque velis ani-
mi habitum transformare, allicere item audiendique voluptate tene-
re suspensum, non nisi summis et maiori quodam Musarum affla-
tu instinctis contingere ingeniis”. Inde nimirum est, quod Rhetoricen 
suam his verbis ordiatur Aristoteles: [ἡ] ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος 
τῇ διαλεκτικῇ, rhetorica ad dialecticam sese refert et ei correspon-
det, et capite secundo, libro primo: συμβαίνει τὴν ῥητορικὴν οἷον 
παραφυές τι τῆς διαλεκτικῆς εἶναι, rhetorica est quoddam annatum, 
sive accrementum, aut quaedam velut lacinia dialecticae. 

Quod quidem propterea ad hanc oratorii collegii designatio-
nem affari libuit, ut consilii et instituti huius ratio constet, cur in 
oratoriarum exercitationum circum eos vocandos existimem, qui 
et praecepta logicae norint et in logicorum exercitiorum stadio ali-
quo usque sint progressi. In quo sane utroque, logicarum nempe et 
oratoriarum exercitationum, circo suis cancellis, ordinibus, inter-
vallis ac metis sollicite et distincte desribendo, nihil spectare aliud 
tum potui, tum debui, quam studiosae iuventutis commoda atque 
utilitates. Quae quidem quot et quales ex illo, cuius non ita pri-
dem tabulam designatoriam publice exhibui, logico collegio spera-
ri possint, suo tum loco ostendimus. De oratoriis vero et rhetori-
cis exercitiis, „quae nescio quare – inquit Sturmius – Latinis placuit 
declamationes vocari”, id iam per omnes ubique scholas inconfesso 
est, summam esse horum instituendorum necessitatem et instituto-
rum utilitatem. „Declamandi ratio – ait Quintilianus libro secundo – 

[8] Nec me praeterit […] – cytat z  podręcznika Rudolfa Agricoli De inventione 
dialectica (ukończonego przez humanistę w  sierpniu 1479 roku) pochodzi 
z pierwszego rozdziału zatytułowanego Jaka jest przyczyna, dla której wynale-
ziono miejsca i jaka jest ich użyteczność (Qua de causa loci inventi et quae eorum 
utilitas). 

[9]  logico collegio – mowa o programie kursu logiki w Gdańskim Gimnazjum Aka-
demickim (Designatio collegi logici ad exercendam praxin artis logicae insti-
tuti pro auditoribus philosophiae in Gymnasio Dantiscano), który wraz z opi-
sem kursu retoryki (Designatio collegi oratorii instituti pro eloquentiae studiosis 
in Gymnasio Dantiscano) został dołączony do podręcznika Gymnasium logi-
cum (Hanau 1605). Składa się on z dwóch części: tabeli przedstawiającej roz-
gałęziające się podziały ćwiczeń logicznych oraz krótkiego listu Keckermanna 
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Poruszenie zaś uczuć u  słuchacza i  zmiana jego usposobienia du-
szy, na jakie zechcesz, a także pozyskanie go sobie i podtrzymanie 
jego zainteresowania [wywołanego] przyjemnością słuchania zdarza 
się tylko największym i pobudzonym jakimś silniejszym natchnie-
niem Muz umysłom” [8]. Dlatego jest czymś oczywistym, że Arysto-
teles rozpoczyna swą Retorykę tymi słowami: „retoryka jest antystro-
fą dialektyki” [Rhet. 1354a], retoryka odnosi się do dialektyki i  jej 
odpowiada, a w drugim rozdziale pierwszej księgi [powiada]: „reto-
ryka jest jakby odroślą dialektyki” [Rhet. 1356a], retoryka jest jakimś 
rozrostem, czyli powiększeniem albo jakby jakąś fałdą dialektyki.

 Chciałem to dopowiedzieć w związku z tą charakterystyką kole-
gium wymowy, aby było znane uzasadnienie tego pomysłu i zalece-
nia, dlaczego uważam, że do kursu ćwiczeń retorycznych powinno 
wyznaczać się tych, którzy poznali przepisy logiki i przebyli już jakiś 
etap w ćwiczeniach logicznych. W obydwu zaś kursach, a mianowi-
cie ćwiczeń logicznych i retorycznych, opisując dokładnie i wyraźnie 
ich granice, reguły, różnice i cele, nie mogłem ani nie powinienem mieć 
na względzie niczego innego, jak tylko korzyści i  pożytki studiującej 
młodzieży. Ilu zaś i jakich można się ich spodziewać po tym kolegium 
logicznym, którego program przedstawiłem nie tak dawno publicznie, 
pokażemy potem na swoim miejscu [9]. Jeśli chodzi zaś o ćwiczenia 
oratorskie i retoryczne, które nie wiem, dlaczego – jak powiada Sturm – 
spodobało się łacińskim autorom nazwać deklamacjami [10], to już 
wszędzie we wszystkich szkołach uznaje się, że zarówno konieczność 
ich zaprowadzenia, jak i  pożytek z  ich zastosowania są najwyższe. 
„Sztuka deklamowania – powiada Kwintylian w  drugiej księdze – 

do słuchaczy wykładów z logiki i filozofii, datowanego na 22 marca 1605 roku, 
„nazajutrz równonocy wiosennej” („postridie aequinoctii verni”).

[10] inquit Sturmius – Johann Sturm, De exercitationibus quotidianis communibus 
scholarum Argentoratensis et Lauinganae, w: Ioannes Sturmius, Classicorum epi-
stolarum liber III, sive Scholae Argentinenses restitutae, Argentorati: excudebat 
Iosias Rihelius MDLXV, s. 64–65: „Declamationes, quae sint omnes intelligunt, 
sunt enim rhetoricae μελέται, sed Graecorum vocabulum rei est elegantioris, 
diligentiae nimirum et commentationis, nescio quare Latinis placuit declama-
tiones vocari, nisi fortassis quod primum vitium clamando non minoribus ali-
quando in hac umbra utendum sit vociferationibus declamatori, quam in foro 
et gravibus causis oratori”. 



520 ANEKS

ita est celebrata, ut plerisque videatur ad formandam eloquentiam 
vel sola sufficere”. Et idem ille, quem proxime citabam, Iohannes 
Sturmius, quem Germania universa velut quendam in liberalis insti-
tutionis et scholarum regimine ac moderatione Solonem merito ve-
neretur et suspiciat: „Damus – inquit – primum tempus docendi lo-
cumque primum grammatico, qui fundamenta ponit sermonis puri. 
Secundum locum dialectico et rhetori, quorum alter veritatis regulas 
tradit, alter dicendi explicat divitias”. Et alio loco: „Sine declamandi 
scribendive consuetudine nihil praeclari in litteris effici potest”. Et 
exstant in libello eius de artium liberalium divisione verba digna pe-
nitus mihi visa, quae in hac tabula ante oculos iuventutis scriberen-
tur: „Rerum artes sunt istae, quarum domicilium in scholis philo-
sophorum est, quas armamentaria dicimus esse rerumpublicarum. 
Harum omnium ancillae sunt, quae in alio genere latent rerum et 
logicae nominantur, propterea quod ad orationis et sermonis perti-
nent praecepta, sine quibus neque mathematicus sua docere poterit, 
neque iurisconsultus suas poterit defendere leges et theologus abs- 
que his ad populum nihil praeclare efficiet, neque adversus haereti-
cos tuebitur Ecclesiam”. 

Omnes hae artes necessariae sunt in republica, quarum una pu-
ritatis est, altera veritatis, tertia eloquentiae. Est enim grammatici 
officium purae orationis praecepta et quasi regulas tradere et dia-
lectici conclusiones veras a  falsis distinguere et argumentationum 
genera explicare, quibus necessaria a  probabilibus, perpetua a  ca-
ducis, integra a  corruptis separentur. Sed hanc rhetores veritatem  

[11] Solonem merito – Solon (VII wiek p.n.e.), ateński prawodawca i  reformator 
ustroju demokratycznego, który słynął z mądrości i wymowy. 

[12] Damus primum tempus – Johann Sturm, Scholae Lauinganae, Lauingae excu-
debat Emanuel Saltzer, 1565, k. D4: „Damus igitur primum tempus docendi lo-
cumque primum grammatico, qui fundamenta ponit sermonis puri, secun-
dum locum dialectico et rhetori, quorum alter veritatis regulas tradit, alter 
dicendi explicat divitias, quoad discipulorum natura atque facultas patitur”. 

[13]  Et alio loco – Johann Sturm, De literarum ludis recte aperiendis liber, Argento-
rati apud Wendelinum Rihelium, 1543, rozdział pt. De disputandi et declamandi 
consuetudine, k. F2v–F3: „Haec de declamandi scribendique consuetudine sine 
qua exercitatione nihil praeclarum in litteris effici potest”. 
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jest tak sławna, że wielu wydaje się, że ona sama wystarczy do ćwi-
czenia wymowy” [Inst. orat. II.10.1]. To samo powiada ten autor, 
którego właśnie przywołałem, Johann Sturm, a którego cała Ger-
mania słusznie czci i podziwia niczym jakiegoś Solona [11] w dzie-
dzinie kierowania oraz zarządzania nauczaniem sztuk wyzwolonych 
i szkołami: „Oddajemy pierwszy czas i pierwsze miejsce w naucza-
niu gramatykowi, który kładzie fundamenty czystego języka. Drugie 
miejsce – dialektykowi i retorowi, z których pierwszy naucza prze-
pisów prawdy, drugi wyjaśnia bogactwa wymowy” [12]. I w innym 
miejscu: „Bez zwyczaju deklamowania i pisania nie można osiągnąć 
niczego znakomitego w  zajęciach literackich” [13]. W  jego książ-
ce o  podziale sztuk wyzwolonych znajdują się słowa, które wyda-
ły mi się w pełni godne, aby zapisać je na tej karcie przed oczyma 
młodzieży: „Sztuki realne [14] to te, których mieszkanie znajduje się 
w szkołach filozofów i mówimy o nich, że są arsenałami spraw rzecz-
pospolitych. Służebnicami ich wszystkich są te, które zawierają się 
w innym rodzaju rzeczy i są nazywane logicznymi, dlatego że doty-
czą przepisów mowy i języka, bez których ani matematyk nie będzie 
mógł nauczać swoich rzeczy, ani prawnik nie będzie mógł bronić 
swoich praw, ani teolog nie zdziała bez nich niczego znakomitego 
wobec ludu, ani nie będzie bronił Kościoła przed heretykami” [15].

 Wszystkie te sztuki są konieczne w  państwie [16], z  których 
pierwsza dotyczy czystości, druga – prawdy, trzecia – wymowy. Za-
daniem gramatyka jest bowiem nauczanie przepisów i  jakby reguł 
czystej mowy, dialektyka zaś – odróżnianie prawdziwych wniosków 
od fałszywych i objaśnianie rodzajów argumentacji, dzięki którym 
można odróżnić rzeczy konieczne od prawdopodobnych, trwałe od 
nietrwałych, nieposzlakowane od zepsutych. Lecz retorzy ozdabiają 

[14] rerum artes – sztuki realne (artes reales, dosłownie sztuki dotyczące rzeczy), 
określenie sztuk wchodzących w  skład quadrivium (arytmetyka, geometria, 
astronomia, muzyka). Sztuki tworzące trivium (gramatyka, retoryka, dialekty-
ka) określano jako sztuki logiczne, dyskursywne (artes sermocinales). 

[15] verba digna penitus mihi visa – Johann Sturm, Scholae Lauinganae, k. D. Pierw-
sza część tego traktatu nosi w żywej paginie tytuł Divisio artium liberalium.

[16] omnes hae […] sapiens eloquentia – fragment przejęty w  całości przez Kec-
kermanna z cytowanego wcześniej traktatu pedagogicznego Sturma, Scholae  
Lauinganae, k. D–D v. 
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exornant splendidius, defendunt fortius, commendant suavius et ef-
ficiunt, ut qua re homines caeteris praestant animantibus, eadem re 
homo hominem antecedat, ita ut nullum admirabilius videatur esse 
hominis inventum et opus, quam diserta et eloquens prudentia, sive 
prudens et sapiens eloquentia. Et sane ita est, nisi ista in scholis exer-
citia vigeant constanter et conserventur, vereri oportet, ne aliquando 
et Ecclesia pro suggestis doctores et respublica iudices, consiliarios, 
iurisconsultos, legatos, advocatos, scholae denique ipsae pro cathe-
dris professores et praeceptores habeant, aut parum disertos, aut pla-
ne etiam elingues. Sapientia autem et peritia rerum atque experien-
tia quantumvis excellens, quantumvis immensa, si tamen elinguis sit 
et muta, non potest esse humanae societati utilis magnopere et sa-
lutaris. Pudeat eos, qui „ita se litteris abdiderunt, ut nihil possint 
ex his neque ad communem afferre fructum, neque in aspectum lu-
cemque proferre”, voce seria contendit Cicero in Oratione pro Ar-
chia et secundo De oratore: „Dicere – inquit – et docere magnum est 
quoddam opus atque haud scio, an de humanis operibus longe ma-
ximum”. 

Nec verbis tantum Latinae facundiae parens ac princeps ad 
eloquentiae studia atque exercitia invitat, sed et exemplo prae- 
it et sequentes pellicit, obnitentes trahit. Anno enim aetatis suae 
decimo septimo, primum ac ex ephebis excessit et togam viri-
lem sumpsit, ad eloquentiae exercitationes serias omnino et stre-
nuas accessit. Duobus primis annis oratores undecim publi-
ce in collegiis oratoriis docentes et pro rostris dicentes magna 
attentione et ad imitandum observatione audivit, quos quidem 
omnes et nominat in Bruto et suis quemque virtutibus depingit.  
Nec audiebat solum eos, sed ipso illo tempore acerrimo studio quo-

[17] eloquens prudentia – chiazm (wymowna roztropność i  roztropna wymowa) 
odsyłający wprost do głównej dewizy pedagogicznej Sturma – pobożność mą-
dra i wymowna (sapiens pietas atque eloquens).

[18] Anno enim aetatis […] decem annos impendit – opis edukacji Cycerona zaczerp-
nął Keckermann z jego dialogu Brutus, sive de claris oratoribus, 89.304–94.323.

[19] nominat in „Bruto” – w  dziele Brutus, sive de claris oratoribus (Brutus, czyli 
o  sławnych mówcach) trzech przyjaciół: Cyceron, Pomponiusz Attyk, Ma-
rek Juniusz Brutus („orbae eloquentiae quasi tutores”, „strażnicy osieroconej 
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tę prawdę wspanialej, bronią jej silniej, zalecają przyjemniej i spra-
wiają, że człowiek może przewyższyć człowieka w tej samej dziedzi-
nie, w  której ludzie górują nad pozostałymi istotami ożywionymi, 
tak że żaden wynalazek ani dzieło człowieka nie wydają się bardziej 
zadziwiające od umiejącej się wysłowić i  wymownej roztropności, 
czyli roztropnej i mądrej wymowy [17]. Dlatego jest czymś oczywi-
stym, że jeśli te ćwiczenia nie będą w szkołach wytrwale krzewio-
ne i  prowadzone, to należy się obawiać, że kiedyś Kościół nie bę-
dzie miał kaznodziejów na ambonach, rzeczpospolita – sędziów, 
doradców, prawników, posłów, adwokatów, a nawet szkoły – profe-
sorów i nauczycieli na katedrach, albo [będą mieć] niezbyt wymow-
nych, albo nawet zupełnie niemych. Mądrość zaś, znajomość rzeczy 
i doświadczenie, choćby znakomite, choćby bezgraniczne, jeśli jed-
nak będą nieme i milczące, to nie mogą być bardzo użyteczne i zba-
wienne dla społeczności ludzkiej. Niech wstydzą się ci, którzy „tak 
poświęcili się zajęciom literackim, że nie potrafią przynieść dzięki 
nim żadnego wspólnego pożytku ani wydobyć ich na widok i świa-
tło dzienne”, zapewnia Cyceron poważnym głosem w Mowie w obro-
nie Archiasza [Pro Arch. 12] i drugiej [księdze] O mówcy: „Przema-
wianie – powiada – i nauczanie jest wielkim dziełem i nie wiem, czy 
nie największym spośród ludzkich zajęć” [De orat. II.17.72]. 

Ojciec i założyciel wymowy łacińskiej zachęca do studiów i ćwi-
czeń wymowy nie tylko słowami, lecz także służy jako przykład, po-
budza naśladowców, pociąga uczniów [18]. W wieku bowiem lat sie-
demnastu, gdy tylko wyszedł z lat młodzieńczych i przywdział togę 
męską, przystąpił do poważnych i intensywnych ćwiczeń wymowy. 
Przez dwa pierwsze lata słuchał z wielką uwagą i godną naśladowa-
nia sumiennością jedenastu mówców nauczających publicznie w ko-
legiach wymowy i  przemawiających na mównicy, których wymie-
nia wszystkich w Brutusie [19] i przedstawia zalety każdego z nich.  
Nie tylko ich słuchał, ale w  tym samym czasie czytał codziennie 

sztuki wymowy”, Brut. 96.330) rozmawia w cieniu posągu Platona o najwybit-
niejszych mówcach Grecji i Rzymu (przywołują w sumie dwieście siedemdzie-
siąt pięć postaci). 
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tidie legebat omnium, quas habere poterat oratorum orationes et ad 
earum formam atque similitudinem orationes ipse in ea aetate pan-
gebat et quarto quidem anno (nam tertio anno tiro Tullius fuit in 
exercitu Cnaei Pompeii) Sulpitii in tribunatu quotidie concionan-
tis genus dicendi naturae suae in primis accommodatum ita animo 
concepit, ut posset imitatione exprimere. Anno quinto curriculi sui 
Moloni Rhodio operam dedit et actori summo causarum et magi-
stro. Triennio deinde proximo aliquot nobiles oratores iterum audi-
vit et in his praecipue Hortensium, quem unum prae caeteris imitan-
dum sibi proposuerat. Et illo quidem tempore philosophiam quoque 
avide didicit, sed ita, ut ab exercitationibus oratoriis nullus ei dies va-
cuus esset. Commentabatur cum Marco Pisone et Quinto Pompeio 
Latine et Graece declamitans, hoc enim tum verbum usurpari coep- 
tum est. In summa, Cicero logicis, philosophis, iurisconsultis et ora-
toribus praecipue audiendis eorumque virtutibus imitandis lectione, 
commentatione, scriptione, declamatione Graeca et Latina decem 
annos impendit. „Graece ad praeturam usque declamavit, Latine 
etiam senior”, inquit Suetonius. 

Videtis, eloquentiae studiosi, oratorium Ciceronis collegium 
et hominis, cui Latina lingua materna fuit, tam vigilans, tam obsti-
natum excolendae orationis studium et partitas ac distinctas phi-
losophiae et eloquentiae exercitationes. Qua quidem in partitio-
ne studiorum ac distributione exercitationum suarum Cicero, ut 
omnino existimo, Aristotelis consilium et institutum est imitatus. 
Aristoteles enim, quod in eius vita legimus, publicas sui peripa-
tei praelectiones et exercitationes in matutinas dividebat et pome-
ridianas ac matutinis quidem horis, sive antemeridianis res ipsas 
docebat et philosophiam, pomeridianis autem eloquentiae prae- 
cepta auditoribus explicabat et exercitia proponebat, audiebat.  

[20]  Marco Pisone et Quinto Pompeio – Marek Pizon i Kwintus Pompejusz (zwany 
Bityńskim, por. Brut. 68.240), przyjaciele Cycerona z okresów studiów i ćwi-
czeń retorycznych, por. Brut. 90.310. 

[21]  inquit Suetonius – Swetoniusz, De rhet. 1.1: „Cicero ad praeturam usque etiam 
Graece declamitavit, Latine vero senior quoque […]”. 
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z  największą gorliwością mowy wszystkich mówców, które mógł 
zdobyć i  na ich wzór oraz podobieństwo sam układał w  tym cza-
sie mowy, a w czwartym roku (ponieważ w trzecim roku Tuliusz był 
żołnierzem w wojsku Gnejusza Pompejusza) tak wziął sobie do ser-
ca szczególnie bliski jego naturze sposób przemawiania Sulpicjusza, 
który wygłaszał mowy codziennie podczas pełnienia urzędu trybu-
na, że potrafił go naśladować. W piątym roku swej nauki uczył się 
u Molona z Rodos, najwybitniejszego obrońcy sądowego i nauczy-
ciela. Przez następne trzy lata znów słuchał kilku sławnych mówców, 
a wśród nich szczególnie Hortensjusza, którego postanowił jako je-
dynego spośród innych naśladować. W  tym czasie uczył się rów-
nież gorliwie filozofii, ale w ten sposób, aby żaden jego dzień nie był 
wolny od ćwiczeń retorycznych. Ćwiczył wraz z Markiem Pizonem 
i  Kwintusem Pompejuszem, deklamując (tym bowiem słowem za-
częto się wówczas posługiwać) po łacinie i po grecku [20]. W sumie, 
na słuchanie logików, filozofów, prawników, a szczególnie mówców, 
a także naśladowanie ich zalet dzięki czytaniu, rozważaniu, pisaniu 
i deklamowaniu po grecku i łacinie Cyceron przeznaczył dziesięć lat. 
„Po grecku deklamował aż do pretury, a po łacinie nawet jako czło-
wiek starszy” [21], powiada Swetoniusz [De rhet. 1.1]. 

Widzicie, studenci wymowy, szkołę retoryczną Cycerona, czło-
wieka, dla którego łacina była językiem ojczystym – jego uważną, 
a także wytrwałą dbałość o przygotowanie mowy oraz odrębne ćwi-
czenia podzielone na filozofię i  wymowę. Pod względem tego po-
działu studiów i  programu swoich ćwiczeń Cyceron naśladował, 
jak sądzę, pomysł i nauczanie Arystotelesa. Albowiem Arystoteles, 
o czym czytamy w  jego żywocie [22], podzielił swe publiczne wy-
kłady i  ćwiczenia perypatetyckie na poranne oraz popołudniowe 
i  w  czasie godzin porannych czy przedpołudniowych uczył o  rze-
czach materialnych i filozofii, a w czasie popołudniowych wyjaśniał 
słuchaczom przepisy wymowy, zadawał ćwiczenia i wysłuchiwał ich. 

[22] in eius vita legimus – Leonard Bruni, Vita Aristotelis (1429), Filip Melanchton, 
Oratio de vita Aristotelis (1537); o prowadzeniu przez Arystotelesa wykładów 
i ćwiczeń z retoryki w godzinach popołudniowych wspomina Kwintylian (Inst. 
orat. III.1.14). 
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Academici etiam et Peripatetici veteres cum philosophia perpetuo 
coniungebant eloquentiae studia et sese hoc etiam tam salutari insti-
tuto a stoicis seiungebant, qui philosophiam tantum colebant, orna-
menta orationis superciliose aspernabantur, linguam videlicet am-
putantes, ut cordi prodessent, hinc nimirum eorum philosophiam 
spinosam, strigosam, aridam advertas, si ad Platonicam et Peripa-
teticam conferas, in qua aureum illud labebatur orationis flumen, 
de quo Cicero testatur. Hoc ergo Platonicum, hoc vere Aristoteli-
cum et Ciceronianum copulandae cum philosophia eloquentiae in-
stitutum pressis ac sollicitis vestigiis sequamur, eloquentiae studio-
si. Non versetur schola nostra in Zenonis spinis ac dumetis, sed in 
spatiis Platonis atque Aristotelis et Ciceronis, dignissimorum viro-
rum, ad quorum normas et exempla institutionem nostram confor-
memus. Conformabimus autem, non omnino, quod spero et voveo, 
infeliciter, si eum praeceptorum et exercitiorum cursum teneamus, 
cuius viam atque iter omne et intervalla et metam altera iam tabula 
designamus, in qua quidem oratoriorum exercitiorum partitionem, 
ordinem, successionem et terminos omnes sum conatus describere. 

Quae sane res, quam non exiguo labore et meditatione consti-
terit, illi iudicabunt, qui norunt, quid in materiarum oratoriarum 
ordine ac dispositione merito huc usque fuerit desideratum et qua 
ἀμεθοδία in rhetoricis sit laboratum, ut omnino gratiam aliquam 
mihi a  bonis ingeniis et moderatis hominibus ex hac quoque di-
sciplina ausim despondere, ubi praesertim id quod et affectum 
iam est in hoc lucubrationum genere et magna parte elaboratum, 
cum eloquentiae studiosis, Deo benedicente, communicavero.  

[23] Academici etiam et Peripatetici – akademicy i  perypatetycy, uczniowie i  ko-
mentatorzy Platona (Akademia – szkoła założona w gaju Akademosa) i Ary-
stotelesa (περιπατητικός, peripateticus – „przechadzający się”, nawiązanie do 
sposobu prowadzenia wykładów przez Stagirytę). 

[24] de quo Cicero testatur – por. Cyceron, Acad. II.119: „flumen orationis aureum 
fundens Aristoteles”, „Arystoteles rozlewający złoty strumień swej wymowy”. 
Cyceron znał zapewne młodzieńcze traktaty Arystotelesa pisane na wzór dia-
logów Platona, które miały odznaczać się bogactwem figur wysłowienia i zryt-
mizowanymi okresami retorycznymi. Również Kwintylian (Inst. orat. X.1.83) 
podziwiał słodycz stylu (suavitas eloquendi) Stagiryty. Kwestię stylu i retory-
ki Arystotelesa podjął także Leonardo Bruni w liście do Leonarda Demetriusa, 
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Dawni akademicy i perypatetycy [23] połączyli bowiem na zawsze 
studia wymowy z filozofią, a tym tak pożytecznym nauczaniem od-
różniali się od stoików, którzy nauczali tylko filozofii, wyniośle od-
rzucili ozdoby mowy; odcinali mianowicie język, aby pomóc sercu 
i dlatego bez wątpienia uznasz ich filozofię za zawiłą, oschłą i jało-
wą, gdy zwrócisz się ku platońskiej i perypatetyckiej, w której pły-
nął ten złoty strumień wymowy, o czym świadczy Cyceron [24]. Za 
tym więc Platońskim, Arystotelesowskim i Cyceroniańskim pomy-
słem połączenia wymowy z filozofią podążamy, studenci wymowy, 
uważnym i starannym krokiem. Nasza szkoła nie zwraca się w stro-
nę cierni i zarośli Zenona [25], ale przestrzeni Platona, Arystotele-
sa i Cycerona, mężów najdostojniejszych, a nasze nauczanie tworzy-
my na podstawie ich wzorów i przykładów. Będziemy kształcić, jak 
mam nadzieję i pragnę, nie bez powodzenia, jeśli będziemy się trzy-
mać tego porządku przepisów i ćwiczeń, którego przebieg, cały kurs, 
etapy i cel przedstawiamy w drugim programie [26], w którym sta-
rałem się opisać podział, porządek, kolejność i wszelkie terminy ćwi-
czeń retorycznych. 

Jak wielkiego trudu i namysłu wymagała ta rzecz, ocenią ci, któ-
rzy wiedzą, czego dotąd brakowało w dziedzinie właściwego uporząd-
kowania i  rozłożenia kwestii retorycznych i  z  jakim brakiem metody 
(ἀμεθοδία) w retoryce trzeba się było uporać, abym ośmielił się w ogó-
le liczyć na jakąś łaskawość ze strony zdolnych i  umiarkowanych lu-
dzi także w tej dziedzinie nauki, szczególnie wtedy, gdy tym, co zosta-
ło już podjęte i w większej części opracowane dla tego rodzaju zajęć, 
podzielę się – z Bożym błogosławieństwem – ze studentami wymowy.  

Quod Aristoteles eloquens fuerit et male a linguarum imperitis Latinitate dona-
tus sit, w: L. Bruni, Epistolarum libri octo, Basileae: excudebat Henricus Petrus, 
Anno MDXXXV, lib. IV, s. 177–183. Por. M. Plezia, Ludzkie oblicze Arystotele-
sa, w: idem, Okruchy ze stołu Arystotelesa i Platona. Studia i szkice, Warszawa 
2000, s. 26. 

[25]  in Zenonis spinis – Zenon z Kition (IV wiek p.n.e.), twórca i główny przedsta-
wiciel filozofii stoickiej, zwolennik prostego stylu i zwięzłości wysłowienia. 

[26] iam tabula designemus – wspomniany już wcześniej opis kursu retoryki 
w  Gdańskim Gimnazjum Akademickim (Designatio collegi oratorii instituti 
pro eloquentiae studiosis in Gymnasio Dantiscano). 
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Et volebam quidem hic aliquid de tota rei summa dicere et senten-
tiam meam explanare de recepto ordine quattuor illarum classium, 
in quas rhetores genera causarum, id est, omnia themata oratoria di-
gesserunt. Sed quia video sub manu nimis crescere hanc meam ad 
lectorem προσφώνησιν, idcirco quae de tota artis oratoriae confor-
matione, ut et de conscribendarum epistolarum, in quo multi hodie 
sudant, artificio dicere habeo, in alterius temporis et loci opportu-
nitatem existimavi esse differenda. De censuris tamen id non pos-
sum, quin moneam, visas mihi eas, ut in omni exercitiorum genere, 
ita praecipue in his oratoriis vehementer utiles ac necessarias, quod 
ipsa, spero, experientia temporis successu pro me loquetur. Secutus 
equidem in eo sum exemplum collegii in aliis locis sapienter consti-
tuti et videtur omnino tale, quid etiam collaudasse Iohannes Stur-
mius in epistola classica ad Leonardum Hertelium, libro secundo. 
De subito et extemporario perorandi exercitio ita sentio, non esse id 
temere instituendum, nisi cum iam auditores fuerint in orationibus 
domi dextre meditandis idonee exercitati, in quo eiusdem Sturmii 
consilium sequor libro de litterarum ludis aperiendis capite vigesi-
mo quarto et in constitutionibus scholae Lauingensis ita ait: „Ali-
quid audere decet laudabilius et dato spatio ad deliberandum propo-
sito argumento, quasi subito de re proposita dicere et caetera”.

[27] multi hodie sudant – autorami podręczników do pisania listów byli między 
innymi Konrad Celtis (Methodus conficiendarum epistolarum, 1492), Krzysz-
tof Hegendorfer (Methodus conscribendi epistolas, 1520), Erazm z Rotterdamu  
(De conscribendis epistolis, 1521), Juan Luis Vives (De conscribendis epistolis, 
1534), Justus Lipsjusz (Epistolica institutio, 1591). 

[28] ad Leonardum Hertelium – Johann Sturm, Classicorum epistolarum liber III, 
list do Leonarda Herteliusa (Ioannes Sturmius Leonardo Hertelio, Aristotelis 
doctori dialectico et visitatori), lib. II, s. 40–44. 

[29] libro de litterarum ludis aperiendis – Johann Sturm, De literarum ludis rec-
te aperiendis liber, rozdział pt. De ratione commentandi, k. D4 v.: „Argumen-
to igitur ad narrandum, aut probandum, aut amplificandum proposito, dan-
dum spatium est discipulis eadem hora, qua docendum erat ad cogitandum, ut 
quod antea scriptum adferre consueverant, id iam meditatione atque cogitatio-
ne compraehensum pronuntient”. 
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A chciałem tutaj coś o tej całej rzeczy powiedzieć pokrótce i przed-
stawić moje zdanie o powszechnie przyjętym porządku tych czterech 
klas, na które retorzy podzielili rodzaje zagadnień, to znaczy wszyst-
kie tematy retoryczne. Ale ponieważ widzę, że ta moja przedmowa 
(προσφώνησις) do czytelnika rozrasta się za bardzo pod ręką, dlate-
go to, co mam do powiedzenia o całym kształceniu w zakresie sztu-
ki wymowy, jak i umiejętności pisania listów, nad którą wielu się dziś 
trudzi [27], to uznałem, że trzeba to odłożyć na inny czas i miejsce. 
Nie mogę jednak powstrzymać się od uwagi dotyczącej egzaminów, 
że wydają mi się one, jak w każdym rodzaju ćwiczeń, tak szczegól-
nie w przypadku tych retorycznych, bardzo użyteczne i konieczne, 
co – jak mam nadzieję – powie za mnie wraz z upływem czasu samo 
doświadczenie. Podążam w  tym zresztą za przykładem kolegium 
mądrze utworzonego gdzie indziej i  wydaje się ono pod każdym 
względem takie samo, jakie również Johann Sturm pochwalił w li-
ście dotyczącym szkoły do Leonarda Herteliusa w księdze drugiej [28]. 
O niespodziewanym i improwizowanym ćwiczeniu w przemawianiu 
myślę w ten sposób, że nie powinno być ono wprowadzane pochop-
nie, lecz tylko wtedy, gdy słuchacze będą już odpowiednio wyćwi-
czeni we właściwym obmyślaniu mów w domu, w czym podążam za 
radą tegoż Sturma [wyrażoną] w księdze o otwieraniu szkół pisania 
i czytania w rozdziale dwudziestym czwartym [29] oraz w dekretach 
szkoły w Lauingen, gdzie powiada: „Wypada odważyć się na coś god-
niejszego uznania i mówić jak gdyby bez przygotowania o przedło-
żonej sprawie, mając przedstawiony argument i czas do zastanowie-
nia i tak dalej” [30]. 

[30] constitutionibus scholae Lauingensis – Johann Sturm, Scholae Lauinganae,  
k. I2: „Perseverandum etiam hic quotidie in styli exercitatione est et aliquid au-
dere decet laudabilius et dato spatio ad deliberandum, proposito argumento, 
quasi subito de re proposita dicere”. Sturm zreorganizował program nauczania 
w gimnazjum w Lauingen na prośbę Wolfganga Bawarskiego (1526–1569), księ-
cia Dwóch Mostów, w listopadzie 1564 roku. Głównym celem tej reformy mia-
ło być skuteczniejsze nauczanie greki i łaciny. 
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 „Lugduni in Gallia ad confluentem Araris et Rhodani olim elo-
quentiae schola fuit instituta a  Grecis, qui eo exules confugerant, 
quam recordatione patriae suae novas Athenas appellarunt. Nomen 
adhuc retinet – inquit Antonius Pinetus in descriptione urbium – 
et mutilato vocabulo Enae pro Athenae appellatur”. Iulius Caesar eo 
loco aram extruxit, ad quam Graecae simul et Latinae facundiae cer-
tamina quotannis fierent, ita quidem, ut victor amplissimis cohone-
staretur muneribus, victus vel lingua sua accusationis formulam de-
leret, vel in vicino Arari ter mergeretur, unde illud Iuvenalis: „Palleat 
ut nudis, qui pressit calcibus anguem, / Aut Lugdunensem rhetor 
dicturus ad aram”. Rigida ista fuit et severa nimis eloquentiae exer-
citatio at nostra haec, etsi censuras quoque suas toleratura est, ple-
na tamen interim futura est liberalis mansuetudinis, benevolentiae, 
amoris. Et confido plane, fore, ut quia in toto hoc proposito utilitatis 
publicae rationem secuti sumus, animo nostro et labori et voto re-
spondeat eventus. Quod quidem in vestra, studiosi eloquentiae, ala-
critate, studio, diligentia et perseverantia situm esse, facile omnes in-
telligitis. 

[31] novas Athenas – nowe Ateny, nazwa nadawana początkowo niektórym mia-
stom (koloniom) zakładanym w basenie Morza śródziemnego (np. Marsylia) 
i Morza Czarnego przez greckich kolonizatorów od VIII do VI wieku p.n.e., 
która stała się z czasem określeniem miast słynących z nauki, sztuki i kultu-
ry, a także określeniem uniwersytetów („Ateny raurackie” – Uniwersytet w Ba-
zylei) i akademii („Ateny gdańskie” – Gimnazjum Akademickie w Gdańsku, 
„Sarmackie Ateny” – Akademia w Rakowie). 

[32] Antonius Pinetus – Antoine du Pinet de Noroy (ok. 1510–1584), komentator 
i tłumacz Historii naturalnej Pliniusza Starszego na język francuski (L’histoire 
du monde, Lyon 1542), autor opisów miast i krajów, które wraz z anonimowy-
mi rycinami ukazały się w tomie Plantz, portraits et descriptions de plusieurs 
villes et forteresses tant l’Europe, Asie et Afrique, que des Indes et terres neuves 
(Lyon 1564), opis Lyonu (La ville de Lyon, son plant, ses forteresses et les princi-
paux bastimens d’icelle, s. 27–37), opis zawodów w wymowie przy „ołtarzu Ce-
zara” (Ara Caesaris), s. 33. Keckermann korzystał prawdopodobnie z łacińskie-
go streszczenia dzieła du Pineta. 
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„W  Lyonie w  Galii w  miejscu, gdzie Saona wpada do Rodanu 
znajdowała się niegdyś szkoła wymowy założona przez Greków, któ-
rzy schronili się tutaj jako wygnańcy; ze względu na pamięć o swej 
ojczyźnie nazwali ją nowymi Atenami [31]. Ma tę nazwę do tej 
pory – powiada Antoni Pinet w opisie miast [32] – i nazywa się ją 
zniekształconym słowem Ainay [33] zamiast Ateny”. Juliusz Cezar 
wybudował w tym miejscu ołtarz [34], przy którym odbywały się co 
roku zawody [w sztuce] wymowy po grecku oraz łacinie w taki spo-
sób, że zwycięzca był nagradzany najwspanialszymi darami, a zwy-
ciężony albo wymazywał swym językiem formułę oskarżenia, albo 
zanurzał się trzykrotnie w pobliskiej Saonie, stąd owe słowa Juwena-
lisa: „trwoży się blady jak ktoś, kto nadepnął bosą stopą węża albo 
ma przemawiać jako mówca przy lyońskim ołtarzu” [Sat. I.43–44]. 
To ćwiczenie retoryczne było nazbyt twarde i surowe, nasze zaś, na-
wet jeśli zostanie surowo ocenione, obecnie ma być jednak pełne 
szlachetnej łagodności, życzliwości, miłości. W każdym razie spo-
dziewam się, że skoro w całym tym przedsięwzięciu podążaliśmy za 
zasadą pożytku publicznego, to wynik będzie odpowiadał naszemu 
zamysłowi, trudowi i pragnieniu. To, studenci wymowy, zależy zaś 
od waszej gorliwości, pilności, staranności i wytrwałości, co wszyscy 
z pewnością rozumiecie. 

[33] Enae pro Athenae – Ainay (Esnay), najstarsza dzielnica Lyonu położona na 
półwyspie w widłach Saony i Rodanu, w której znajduje się romańska bazylika  
św. Marcina. Gdy Tezeusz, królewicz ateński, zabił Minotaura, o czym wspo-
mina du Pinet w  opowieści o  początkach Lyonu, Ateny zostały wciągnięte 
w długoletnie i wyniszczające wojny, które doprowadziły do upadku miasta. 
W tej sytuacji mieszkańcy attyckiej polis musieli szukać schronienia poza gra-
nicami Hellady. Niektórzy z nich przybyli nad Rodan i w miejscu, gdzie wpada 
do niego Saona, założyli nowe miasto.

[34] Iulius Caesar – Swetoniusz w żywocie Kaliguli (Gai. 20) wspomina o zawodach 
w wymowie urządzonych przez cesarza w Lyonie (w zimie 39/40 roku), w trak-
cie których zwyciężeni dawali nagrody zwycięzcom i układali na ich cześć po-
chwały. Ci zaś, którzy szczególnie nie przypadli do gustu publiczności, musieli 
wymazywać swe utwory gąbką lub językiem, a karę tę mogli zamienić na pu-
bliczną chłostę albo wrzucenie do pobliskiej rzeki. Wyrażenie „lyońskie zawo-
dy” stało się przysłowiowe (co zręcznie wykorzystał w swej satyrze Juwenalis) 
i oznaczało budzące strach i trwogę doświadczenie. 
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Tu, Fili Dei, qui es Verbum aeterni Patris et qui ipse oratorem 
egisti in terris et potenter atque efficaciter inter homines es locutus, 
fac in hac quoque schola eloquentiae studia ita tractentur et flore-
ant, ut Tibi sint gloriosa, Ecclesiae vero et reipublicae salutaria. „Pe-
nes enim hominem sunt acies cogitationum animi, sed a Iehova est 
sermo linguae”. Qua sapientissimi simul et eloquentissimi regis Salo-
monis gemma hanc quoque tabulam obsigno. Valete!

Dabam Dantisci ex Museo meo, pridie nonas Apriles, Anni 
a nato Salvatore 1605.

Bartholomaeus Keckermannus, 
S[anctae] Th[eologiae] L[icentiatus], 

Philosophiae in Gymnasio patrio Professor

[35] ipse oratorem egisti – wyobrażenie Chrystusa jako Nauczyciela, Mówcy i Kazno-
dziei stanowi swoisty topos renesansowych teorii homiletycznych. Ich autorzy 
(na przykład Erazm z Rotterdamu czy Keckermann w podręczniku Rhetorica 
ecclesiastica) wielokrotnie powtarzali, że mówca kościelny powinien naślado-
wać w swoim życiu i przemawianiu Boskiego Kaznodzieję.  

[36] Penes enim hominem […] – werset z Księgi Przysłów, zwanej zbiorem przypo-
wieści Salomona (parabolae Salomonis), podaję w przekładzie inspirowanym 
Biblią gdańską (1632): „Człowiek sporządza myśli serca swego, ale od Pana jest 
odpowiedź języka”. W  tłumaczeniu św. Hieronima wygląda on następująco: 
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Ty, Synu Boży, który jesteś Słowem wiekuistego Ojca i który sam 
byłeś na ziemi Mówcą [35] oraz skutecznie i przekonująco przema-
wiałeś pośród ludzi, spraw, aby także w tej [naszej] szkole studia nad 
wymową były tak prowadzone i tak rozkwitały, żeby przynosiły Tobie 
chwałę, a Kościołowi i rzeczpospolitej – pożytek. „Człowiek rozporzą-
dza myślami swego umysłu, ale od Pana pochodzi odpowiedź języka” 
[Prz 16,1] [36]. Tą perłą najmądrzejszego, a zarazem najwymowniej-
szego króla Salomona opieczętowuję także ten list. Żegnajcie! 

Napisałem w  Gdańsku w  mojej pracowni w  przeddzień Non 
kwietniowych [37] w roku od narodzenia Zbawiciela 1605. 

Bartłomiej Keckermann, 
Licencjat świętej Teologii,

Profesor filozofii w ojczystym Gimnazjum 

„Hominis est animam praeparare et Domini gubernare linguam” (przeł. J. Wu-
jek: „[Rzecz] człowiecza jest duszę przygotować, a Pańska rządzić językiem”; 
BT: „Człowiecze są zamysły serca, odpowiedź języka od Pana”). Keckermann 
przekłada ten wers bezpośrednio z hebrajskiego oryginału. 

[37] pridie nonas Apriles – Nony to w kalendarzu rzymskim dziewiąty dzień przed 
Idami, czyli dniem przypadającym w środku miesiąca. W kwietniu Nony ob-
chodzono w piątym dniu tego miesiąca. List został zatem napisany przez Kec-
kermanna 4 kwietnia 1605 roku.





Wykaz skrótów  

Arystoteles 
 Eth. Nic. – Ethica Nicomachea (Etyka Nikomachejska) 
 Poet. – Poetica (Poetyka) 
 Rhet. – Rhetorica (Retoryka) 
Augustyn św. (Aurelius Augustinus) 
 De doc. christ. – De doctrina christiana (O nauce chrześcijańskiej) 
Cyceron (Marcus Tullius Cicero) 
 Acad. – Academica (Księgi akademickie)
 Brut. – Brutus (Brutus, czyli o sławnych mówcach) 
 De fin. – De finibus bonorum et malorum (O najwyższym dobru 

i złu) 
 De inv. – De inventione (O inwencji) 
 De orat. – De oratore (O mówcy)
 Orat. – Orator (Mówca) 
 Part. orat. – Partitiones oratoriae (Podziały sztuki wymowy) 
 Pro Arch. – Pro Archia poeta (Mowa w obronie poety 

Archiasza)  
 Pro Caec. – Pro Caecinna (Mowa w obronie Cecyny) 
 Pro Mur. – Pro Murena (Mowa w obronie Mureny) 
 Pro Quin. – Pro Quinctio (Mowa w sprawie Kwinkcjusza) 
 Top. – Topica (Topiki) 
Enniusz (Quintus Ennius) 
 Ann. – Annales (Roczniki) 
Herodot z Halikarnasu 
 Hist. – Historiae (Dzieje) 
Horacy (Quintus Horatius Flaccus) 
 Ars poet. – Ars poetica (Sztuka poetycka) 
 Carm. – Carmina (Pieśni) 
 Serm. – Sermones (Gawędy)
Juwenalis (Decimus Iunius Iuvenalis) 
 Sat. – Satirae (Satyry) 
Kwintylian (Marcus Fabius Quintilianus) 
 Inst. orat. – Institutio oratoria (Kształcenie mówcy) 
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Lukan (Marcus Annaeus Lucanus) 
 Phar. – Pharsalia (Farsalia) 
Owidiusz (Publius Ovidius Naso) 
 Ars amat. – Ars amatoria (Sztuka kochania) 
 Met. – Metamorphoseon (Metamorfozy) 
Platon
 Gorg. – Gorgias (Gorgiasz) 
 Phaed. – Phaedrus (Fajdros) 
 Theaet. – Theaetetus (Teajtet) 
Rhet. ad Her. –  Rhetorica ad Herennium (Retoryka do Herenniusza) 
Salustiusz (Gaius Sallustius Crispus) 
 Bell. Jug. – Bellum Jughurtinum (Wojna z Jugurtą) 
Swetoniusz (Gaius Suetonius Tranquillus) 
 De rhet. – De rhetoribus (O mówcach) 
 Gai. – Gaius (Gajusz Kaligula) 
 Tib. – Tiberius (Tyberiusz) 
Terencjusz (Publius Terentius Afer) 
 Andr. – Andria (Dziewczyna z Andros) 
 Eun. – Eunuchus (Eunuch) 
Tukidydes 
 Pelop. – De bello Peloponensi (O wojnie peloponeskiej)  
Wergiliusz (Publius Vergilius Maro) 
 Aen. – Aeneis (Eneida) 
 Ecl. – Eclogae (Eklogi) 
 Georg. – Georgica (Georgiki) 



Bibliografia   

Bibliografia została podzielona na dwie części. Pierwsza z nich (źró-
dła) obejmuje traktaty Bartłomieja Keckermanna (wraz z przyjętymi 
przeze mnie oznaczeniami w celu uproszczenia przypisów), z któ-
rych korzystałem w trakcie pracy nad rekonstrukcją systemu reto-
rycznego oraz dzieła starożytnych i wczesnonowożytnych autorów 
(głównie humanistów zainteresowanych między innymi sztuką re-
toryki), umożliwiające nakreślenie pełniejszego kontekstu dla po-
glądów Gdańszczanina. W drugiej części bibliografii zamieszczono 
wykaz literatury przedmiotu, cytowanej i  wykorzystanej w  trakcie 
opracowywania systemu retoryki Keckermanna. 

Źródła 

Dzieła Bartłomieja Keckermanna 
BCN – Brevis commentatio nautica (Krótkie rozważania nautyczne), wstęp 

i oprac. K. Augustowska, przeł. A. Siemiginowska, Gdańsk 1992.
DNP – De natura et proprietatibus historiae commentarius, privatim in Gymna-

sio Dantiscano propositus a Bartholomaeo Keckermanno, philosophiae ibi-
dem professore, Hanoviae: apud Guilielmum Antonium MDCX. 

DO – Dispositiones orationum, sive collegium oratorium de rebus variis et 
cognitione dignis, annis ab hinc aliquot exercitii caussa, tum publice, 
tum privatim propositum in Gymnasio Dantiscano a clarissimo viro 
Bartholomaeo Keckermanno, philosophiae quondam professore. Qui-
bus praefigitur index cum tabula, sive designatione Collegii Oratorii 
eiusdem autoris, in qua ratio et methodus dispositionum ostenditur. 
Nunc primum in gratiam studiosorum eloquentiae in ordinem collec-
tum et editum, opera et studio Petri Lossii Dantiscani, Hanoviae: apud 
haeredes Guilielmi Antonii 1615.

GL – Gymnasium logicum, id est de usu et exercitatione logicae artis abso-
lutiori et pleniori, libri tres, annis ab hinc aliquot in Academia Heidel-
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bergensi privatis praelectionibus traditi a Bartholomaeo Keckermanno 
Dantiscano, S[anctae] Theologiae Licentiato et Gymnasii patrii Profes-
sore. Accessit corollarii loco duplex tabula proprie ad Gymnasium logi-
cum spectans, autore eodem, Anno MDCV.

IAL – Introductio ad lectionem Ciceronis et aliorum oratorum fructusiorem 
et dexteriorem pertinens ad specialem partem Systematis rhetorici, pri-
vatim tradita in Gymnasio Dantiscano a viro clarissimo, Bartholomaeo 
Keckermanno, philosophiae ibidem professore, Hanoviae: apud Gui-
lielmum Antonium MDCX. 

RE – Rhetoricae ecclesiasticae, sive artis formandi et habendi conciones sacras 
libri duo, Hanoviae: apud Guilielmum Antonium MDC.

SE – Systema ethicae tribus libris adornatum et publicis praelectionibus tra-
ditum in Gymnasio Dantiscano a Bartholomaeo Keckermanno Dantis-
cano, philosophiae ibidem professore, Hanoviae: apud haeredes Gui- 
lielmi Antonii MDCXIII. 

SL – Systema logicae tribus libris adornatum, pleniore praeceptorum methodo 
et commentariis scriptis ad praeceptorum illustrationem et collationem 
cum doctrina Aristotelis atque aliorum, tum veterum, tum recentium lo-
gicorum sententiis ac disputationibus a  Bartholomaeo Keckermanno 
Dantiscano, philosophiae in Gymnasio patrio professore, editio tertia, 
ab autore recognita et emendata cum rerum et verborum indice locu-
pletissimo, Hanoviae: apud Guilielmum Antonium MDCVI. 

SR – Systema rhetoricae, in quo artis praecepta plane et methodice tradun-
tur et tota simul ratio studii eloquentiae tam quoad epistolas et colloquia 
familiaria, quam quoad orationes conformatur modusque ostenditur et 
oratores dextre legendi et resolvendi, denique et locos communes orato-
rios concinnandi, Anno Christi MDCVI privatim propositum in Gym-
nasio Dantiscano a Bartholomaeo Keckermanno, philosophiae ibidem 
professore. Cum rerum et verborum indice copiosissimo, Hanoviae: 
apud haeredes Guilielmi Antonii MDCXII. 

SS – Systema systematum clarissimi viri Domini Bartholomaei Keckerman-
ni, omnia huius autoris scripta philosophica uno volumine comprehensa 
lectori exhibens idque duobus tomis, quorum prior disciplinas intrumen-
tales, sive propedeuticas una cum tractatibus ad eas pertinentibus com-
plectitur, posterior paedian philosophicam, sive scientias et prudentias 
philosophicas ipsis convenienti ordine continet una cum adiunctis dispu-
tationibus et commentatoribus, quibus una vel altera systematis alicuius 
pars et materia ab autore fuit illustrata. Cum indice triplici, librorum, 
capitum, rerum et verborum, Hanoviae: apud haeredes Guilielmi An-
tonii MDCXIII. 
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ST – Systema Sacrosanctae Theologiae tribus libris adornatum per Bartho-
lomaeum Keckermannum Dantiscanum. Methodum ac dispositionem 
operis tabula praefixa adumbratum. Cum indice rerum et verborum, 
editio secunda, Hanoviae: apud Guilielmum Antonium MDCVII. 

Teksty wczesnonowożytne
Agricola Rudolf
Rodolphus Agricola, De formando studio, epistola ad Iacobum Barbirianum, 

Parisiis 1550. 
De formando studio Rodolphi Agricolae, Erasmi Roterodami et Philippi Me-

lanchthonis rationes cum locorum quorundam indice, Coloniae Agrip-
pinae: ad intersignium Monocerotis [1555].

Rodolphus Agricola Phrisius, De inventione dialectica libri tres cum scholi-
is Ioannis Matthaei Phrissemii, Parisiis: apud viduam Claudii Chevalo-
nii 1538. 

Althusen Johann 
Iohannes Althusius, Civilis conversationis libri duo, methodice digesti et 

exemplis sacris et profanis passim illustrati, Hanoviae: apud Guilielmum 
Antonium MDCI. 

Cano Melchior 
Reverendissimi Domini, Domini Melchioris Cani, Episcopi Canariensis, 

ordinis praedicatorum et sacrae Theologiae professoris ac primariae 
cathedrae in academia Salmanticensi olim praefecti, De locis theologi-
cis libri duodecim, Salmanticae: excudebat Mathias Gastius, Anno Do-
mini MDLXIII. 

Celtis Konrad 
Epitoma in utramque Ciceronis rhetoricam cum arte memorativa nova et 

modo epistolandi utilissimo, [Ingolstadt] 1492.

Erazm z Rotterdamu 
Adagiorum chiliades Erasmi Roterodami quattuor cum dimidia ex postre-

ma autoris recognitione, Basileae: Froben MDLI.   
De duplici copia verborum ac rerum Domini Erasmi Roterodami commen-

tarii duo, multa accessione novisque formulis locupletati, Lugduni: 
apud Sebastianum Gryphium 1537. 
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Frischlin Filip Nikodem 
De ratione instituendi puerum ab anno aetatis sexto et septimo ad annum 

usque decimum quartum, ita ut praeter duas, aut tres maternas linguas, 
etiam Latinam discat recte loqui et scribere, Graecam vero mediocriter 
intelligere insuperque rudimenta dialecticae et rhetoricae ad usum scri-
bendi conferre, Gyssingae: excudebat Ioannes Manlius MDLXXXIIII. 

Oratio de studiis linguarum et liberalium artium habita Tubingae Calendis 
Septembribus, Anno salutis reparatae 1574 cum primae laureae honores 
38. adolescentibus conferentur a Magistro Nicodemo Frischlino, scholae 
eiusdem professore. Addita sunt etiam aliquot problemata in utramque 
partem agitata, ut de septem artibus liberalibus, quaenam illarum prae- 
stantissima sit, item de quinque sensibus, quis eorum maximam volup-
tatem ex suo obiecto percipiat, [Francoforti ad Moenum: Adam Loni-
cer], Anno MDLXXV. 

Górski Jakub 
Iacobus Gorscius, Commentariorum artis dialecticae libri decem, Lipsiae: in 

officina Voegeliana 1563.
Iacobus Gorscius, De figuris tum grammaticis, tum rhetoricis libri quin-

que, nunc recens aediti, Cracoviae: in officina typographica Matthaei  
Siebeneycher MDLX. 

Iacobus Gorski, De generibus dicendi liber, adolescenti dicendi studioso opus 
et utile et necessarium, Cracoviae: apud Mattheum Siebeneycher, Anno 
MDLIX, w: J. Górski, De generibus dicendi (O  rodzajach wymowy), 
wyd. i przeł. R. Sawa, red. naukowa A. Axer, Warszawa 2010. 

Junius Melchior 
Methodus eloquentiae comparandae, scholis aliquot rhetoricis tradita a Mel-

chiore Iunio Vitebergensi, eloquentiae in Argentinensi Academia pro-
fessore, Argentinae: impensis Lazari Zetzneri Bibliopolae Argentinen-
sis et consortium MDXVC. 

Maioraggio Marcantonio
Marcus Antonius Maioragius, In tres Aristotelis libros de arte rhetorica, quos 

ipse Latinos fecit, explanationes, Venetiis: apud Franciscum Franci-
scium Senensem MDLXXII.

Mancinelli Antonio 
Carmen de figuris, w: Opera Antonii Mancinelli Veliterni, Basileae 1503.
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Melanchton Filip 
Dispositio orationis quam pro Archia poeta Cicero habuit, iam primum 

a Philippo Melanchthoni edita, Haganoae in officina Seceriana [MD]
XXXIII.

Philippus Melanchthon, Elementorum rhetorices libri duo, Martini Crusii 
quaestionibus explicati in Academia Tybingensi, Basileae: per Iaonnem 
Oporinum 1563.

Erotemata dialectices continentia fere integram artem, ita scripta, ut iuventu-
ti utiliter proponi possint, edita a Philippo Melanchthoni cum indice ac-
curatissimi et interpretatione Graecorum, Francoforti: apud Christia-
num Egenolphum MDL. 

Mosellanus Piotr (Peter Schade) 
De primis apud rhetorem exercitationibus praeceptiones Petri Mosellani pri-

mum quidem in privatorum suorum disapulorum usum comparatae, 
deinde in communem adolescentum utilitatem conscriptae, excus-
sum Cracoviae per Mathiam Scharffenbergk, ductu et impensa Mar-
ci Scharffenbergk, avis ac bibliopolae ibidem, mense Iulii, die 12. Anno 
1530. 

Petrus Mosellanus Protegensis, vir eruditissimus, In Marci Fabii Quintiliani 
rhetoricas institutiones annotationes, Basileae: apud Adamum Petrum, 
mense Augusto MDXXVII.

Paedologia Petri Moselani Protegensis in puerorum usum conscripta, ex aedi-
bus Schurerianis apud Argenotoratum, mense Octobri, Anno MDXXI. 

Tabulae de schematibus Petri Mosellani a pluribus mendis quam diligentis-
sime repurgatae, adiectis insuper his, quae in quibusdam editionibus in-
curia praetermissa sunt, Cracoviae: apud Matthiam Scharffenbergum 
[MD]XLVII.

Périon Joachim 
Ioachimus Perionius Cormoeriacenus, vir doctissimus, De dialectica libri 

tres, Basileae 1545. 
Ioachimus Perionius, Benedictinus Cormoeriacenus, De optimo genere in-

terpretandi commentarii, Parisiis, apud Ioannem Lodoicum Tiletanum, 
ex adverso Collegi Remensis, MDXL. 

Ioachimus Perionus, Benedictinus Cormoeriacenus, theologus Parisien-
sis, Topicorum theologicorum libri duo, in quorum secundo agitur de iis 
omnibus, quae hodie ab haereticis defenduntur, ad Dominum Carolum 
Lotharingum, Cardinalem Guisianum Abbatemque Divi Pauli apud  
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Cormoeriacum, Parisiis: apud Thomam Richardum, sub Bibliis aureis  
e regione Collegii Remensis 1557.

Ramus Piotr 
Petrus Ramus Veromanduus, Animadversionum Aristotelicarum libri XX, 

ad Carolum Lotharingum, Cardinalem Guisianum, Lutetiae: e typo-
graphia Matthaei Davidis 1548. 

Petrus Ramus Veromanduus, Brutinae quaestiones ad Henricum Valesium, 
Franciae regem, secunda editio, Parisiis: ex typographia Matthaei Davi-
dis 1549.

Petrus Ramus, regius eloquentiae et philosophiae professor, Ciceronianus, 
Basileae: per Petrum Pernam MDLXXIII. 

Petrus Ramus Veromanduus, eloquentiae et philosophiae professor regius, 
Institutionum dialecticarum libri tres, ad Carolum Lotharingum Cardi-
nalem, Audomari Talaei praelectionibus illustrati, Lugduni: apud Gu-
lielmum Rovillium sub scuto Veneto 1553. 

Petrus Ramus, Praelectiones in Ciceronis orationes octo consulares, una cum 
ipsius vita Ioannem Thomam Freigium collecta, Basileae: per Petrum 
Pernam MDLXXV. 

Petrus Ramus, Rhetoricae distinctiones in Quintilianum, ad Carolum Lotha-
ringum Cardinalem, Parisiis: apud Andream Wechelum, sub Pegaso, in 
vico Bellovaco, Anno Salutis 1559. 

Petrus Ramus, Scholae in liberales artes, quarum elenchus est proxima pa-
gina, Basileae: per Eusebium Episcopium et Nicolai Fratris haeredes, 
Anno Salutis humanae MDLXIX, mense Augusto. 

Riccobonio Antonio 
Antonius Riccobonus, Paraphrasis in Rhetoricam Aristotelis, Oxonii: e typo-

grapheo Clarendoniano, MDCCCXIX.

Robortello Francesco 
Franciscus Robortellus Utinensis, Paraphrasis in libellum Horatii, qui vulgo 

De arte poetica inscribitur, Basileae MDLV.

Scribonius Wilhelm Adolf
Triumphus logicae Rameae, ubi tum in ipsa praecepta Petri Rami addita, tum 

in universos eius interpretes et animadversores animadversiones observa-
tionesque plurimae proponuntur a Guilhelmo Adolpho Scribonio, phi-
losopho medico, Basileae MDLXXXIII. 
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Sokołowski Stanisław 
Posthumus Stanislai Socolovii apud Stephanum I., Poloniae Regem, concio-

natoris, De ratione studii, per Magistrum Iacobum Ianidlovium, Iuris 
Utriusque Doctorem et Professorem, Canonicum Sandecensem, Acade-
miae Cracoviensis Procancellarium et pro tunc Generalem Rectorem luce 
donatus, Cracoviae: in Officina Andreae Petricovii, Sanctae Regiae Maie-
statis Typographi, Anno Domini 1619, w: W. Ryczek, „Rhetorica christia-
na”. Teoria wymowy kościelnej Stanisława Sokołowskiego, Kraków 2011. 

Stanislai Socolovii, Stephani I. quondam Regis Poloniae Theologi, Par-
titiones ecclesiasticae, ad Petrum Costcam, Episcopum Culmensem, 
Virum Amplissimum, Cracoviae: ex officina Lazari, Anno Domi-
ni MDLXXXIX, w: W. Ryczek, „Rhetorica christiana”. Teoria wymowy 
kościelnej Stanisława Sokołowskiego, Kraków 2011. 

Sturm Johannes 
Ioannes Sturmius, Classicorum epistolarum liber III, sive Scholae Argenti-

nenses restitutae, Argentorati: excudebat Iosias Rihelius MDLXV.
Ioannes Sturmius, De amissa dicendi ratione et quomodo ea recuperanda sit, 

libri duo, emendati et aucti ab ipso autore, Argentorati: apud Vuendeli-
num Rihelium, mense Martio, Anno MDXLIII. 

Ioannes Sturmius, De imitatione oratoria libri tres cum scholis eiusdem au-
toris antea numquam in lucem editi, Argentorati imprimebat Bernhar-
dus Iobinus, Anno 1574. 

Ioannes Sturmius, De literarum ludis recte aperiendis liber, Argentorati apud 
Wendelinum Rihelium 1543.

Ioannes Sturmius, De universa ratione elocutionis rhetoricae libri IV, nunc 
primum in lucem editi opera et studio Christophori Thretii Poloni, [Ar-
gentorati] per Bernhardum Iobinum, [Anno 1575]. 

Ioannes Sturmius, In Partitiones oratorias Ciceronis, dialogi duo, Parisiis: apud 
Ioannem Lodoicum Tiletanum ex adverso Collegii Remensis 1543. 

Ioannes Sturmius, Partitionum dialecticarum libri IV, emendati et aucti, Ar-
gentorati: per Iosiam Rihelium, Anno MDLXXI. 

Ioannes Sturmius, Scholae Lauinganae, Lauingae excudebat Emanuel 
Saltzer 1565.

Talon Omer 
Audomarus Talaeus, Rhetorica e Petri Rami, regii professoris praelectionibus 

observata. Cui praefixa est epistola, quae lectorem de omnibus utrius- 
que viri scriptis propediendis commonefacit, Francofurti: apud haere-
des Andreae Wecheli, MDLXXXII.
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Treutler Hieronim 
Hieronymus Treutlerus, Isagoge, sive thesaurus eloquentiae, in frequentissi-

ma eiusdem oratoriae studiosorum corona publico propositus ac dic-
tatus, nunc vero in eorundem gratiam et utilitatem primum prodiens, 
Lichae: sumptus impendentibus Guolgango Kezelio et Conrado Nebe-
nio 1602. 

Vives Juan Luis 
Ioannes Ludovicus Vives Valentinus, De conscribendis epistolis libellus vere 

aureus, eiusdem argumenti Desiderii Erasmi Roterodami compen-
dium ab ipso autore denuo recognitum, Lipsiae: Nicolaus Faber excu-
debat MDXXXVI. 

Ioannes Ludovicus Vives Valentinus, De disciplinis libri XX, excudebat 
Antverpiae Michael Hillenius in Rapo, Anno MDXXXI, mense Iulio. 

Ioannes Ludovicus Vives Valentinus, De ratione dicendi libri III, breviores 
quidem omni tamen eruditione referti summaque qua potuere diligen-
tia iam iterum excusi, Coloniae: excudebat Ioannes Gymnicus, anno 
MDXXXVII.

Zabarella Jacopo (Giacomo) 
Iacobus Zabarella Patavinus, Opera logica, ad Serenissimum Stephanum, 

Poloniae Regem, Venetiis: apud Paulum Meietum Bibliopolam Patavi-
num MDLXXVIII. 
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Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 1–7, Warszawa 1990–1994. 
Arystoteles, Retoryka, poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988. 
Chalecki z Chalca Mikołaj Krzysztof, Kompendium retoryczne, wstęp J. No-

waszczuk, M. Skwara, przeł. J. Nowaszczuk, Szczecin 2009. 
Cyceron, Brutus, czyli o sławnych mówcach, przeł. i oprac. M. Nowak, War-

szawa 2008. 
Cyceron, O mówcy, przeł. i oprac. B. B. Awianowicz, Kęty 2010. 
Cyceron, Pisma filozoficzne, t. 4 (O starości, przeł. Z. Cierniakowa, O przy-

jaźni, Topiki, Fragmenty, przeł. W. Kornatowski), Warszawa 1963. 
John Rainold’s Oxford Lectures on Aristotle’s “Rhetoric”, ed. and transl. with 

commentary by L. D. Green, Newark–London–Toronto 1986.
Kwintylian, Kształcenie mówcy. Księgi I, II i X, wstęp i przekład M. Brożek, 

Wrocław–Kraków–Warszawa 1951 (BN II 62). 
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Kwintylian, Kształcenie mówcy. Księgi VI–XII, przeł. S. śnieżewski, Kraków 
2012. 

Quintilian, Institutio oratoria, with an English translation by H. E. Butler, 
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1998. 
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Summary
The Counterpart of Dialectic: The Rhetorical Theory  

of Bartholomew Keckermann

The main aim of the book is to reconstruct the rhetorical theory discussed 
by Bartholomew Keckermann (1572–1608), a professor of philosophy at the 
Academic Gymnasium Danzig, in a large textbook entitled Systema rhetori- 
cae, in quo artis praecepta plane et methodice traduntur et tota simul ratio 
studii eloquentiae tam quoad epistolas et colloquia familiaria, quam quoad 
orationes conformatur modusque ostenditur et oratores dextre legendi et re-
solvendi, denique locos communes oratorios concinnandi (The system of rheto- 
ric, in which the rules of art are given precisely and methodologically, and the 
whole program of eloquence study in regard to both letters and familiar collo-
quies is created; in which the principles of proper reading and discussing the 
orators and systematizing the rhetorical commonplaces are explicated, Hanau 
1608). The humanist, interested in a logical and epistemological (re)inter-
pretation of Aristotle’s philosophy, attempted a systematization of the art of 
eloquence. As the result, he created a Renaissance summa of the knowledge 
on rhetoric consisting of two parts, six volumes, seventy eight chapters, sev-
en hundred twenty pages (without an extensive index of terms). The text-
book was written with precise definitions, dichotomous divisions, termi-
nological distinctions, binary sub-divisions and divisions of sub-divisions, 
often multiplicated beyond necessity. The foundation of Keckermann’s ap-
proach, based on the method derived from Aristotle’s logic (Organon), was 
the rule of dichotomous division, which allowed him to present a  struc-
tured (methodological) and consistent (systematic) rhetorical theory. 

While discussing the most important terms and concepts concerning 
the art of speech, from invention to rhetorical performance, and referring 
to the concepts for a more complete description of Keckermann’s theoretical 
thoughts, I concentrate on what the humanist defines as general rhetoric (as 
opposed to the specific, like ecclesiastical eloquence). His theory constitutes 
a  collection of abstract rules for constructing a  text that preserve their 
functionality and analytical usefulness regardless of the historically and 
culturally determined the language of their description. The reconstruction 
of a  given theory, including a  rhetorical one, is not as much a  matter of 
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its precise (re)transcription, as an art of interpretation – creative to  
a  certain extent. For this reason, I  do not reconstruct Keckermann’s 
terms, definitions, and divisions word-by-word, but have chosen those 
which give a  full flavour of the humanist’s thoughts on the nature and 
functions of rhetoric. In terms of interpretative practice, this means that 
I enumerate and discuss in detail, for instance, all the forms of metonymy 
or eight figures of irony distinguished by Keckermann, and I deliberately 
omit numerous types of allegorical speech or epithet. Nevertheless, these 
forms of discourse might prove fruitful for studies in early modern theories 
of figurativity. A  detailed analysis of some rhetorical figures carefully 
following Keckermann’s observations demonstrates how logical categories 
diffuse into the exposition on the forms of speech in his textbook. This 
both analytical and interpretative strategy makes it possible, on the one 
hand, to describe and explain a “deformation” of meaning constitutive for 
those figures, and, on the other hand, to point out a clear principle of their 
ordering. Thus, by analyzing a given argumentative strategy (like the topos 
of similarity or opposition) or a linguistic formula (the already mentioned 
metonymy or irony), I depict Keckermann’s rhetorical theory as a coherent 
and thoroughly considered whole. 

I  perceive the history of rhetoric as the history of ideas. Rhetoric is 
inseparably connected with thinking about creating a  discourse in terms 
that sometimes hide behind various tropes and rhetorical figures. Using 
many rhetorical devices, the rhetors presented the art of persuasion as  
a  fully autonomous discipline. The essence of a  critical reconstruction of 
eloquence is, firstly, an attempt to overcome the limitations that stem from 
the opposition between historical and descriptive rhetoric, between a static 
description and genetic explication, between synchrony and diachrony. 
This is done by means of a more detailed re-contextualization of the term 
analyzed, one that allows for its (re)interpretation depending on the changing 
historical context and the rhetorical tradition. The ideas brought to life by 
humanists’ works had their own term-related genealogies that require careful 
reconstruction, an interpretative work revealing changes of understanding 
over time. Secondly, the project is founded in the theory that eloquence is 
a kind of rhetorical practice, so as such it can be interpreted by terms which 
explain and arrange (rhetorical analysis of the theoretical discourse of 
eloquence). Human beings’ immersion in language (and thus in rhetoric) 
results in the fact that we can talk about logical topoi only using words. 

Keckermann’s discussion of eloquence is guided by Aristotle’s famous 
statement that “rhetoric is the counterpart of dialectic” (Rhetoric 1354a). 
Its enigmatic character and openly figurative form has for many centuries 
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provided scholars with material for numerous treatises. This formula, in my 
opinion, accurately and concisely flags the main problem with Keckermann’s 
rhetorical system. It is an attempt to describe most precisely and in the 
greatest detail the relations between two “trivial” arts, rhetoric and dialectic 
(as well as philosophy as such), distinguishing the main object for each of the 
disciplines, and drawing a clear dividing line between them. The issue of the 
connection between rhetoric and logic organizes Keckermann’s discussion 
of the precepts of rhetorical invention and disposition. These precepts are 
shaped to a  large extent by logic (analysis and typology of topics, logical 
topoi, argumentative schemes, order of arguments and parts of speech). 
Rhetorical analysis of Aristotle’s ambiguous formula demonstrates that it 
turns out to be paradoxically the combination of affirmation and negation, 
similarity and difference, metaphor and irony. 

While discussing Keckermann’s basic definitions, divisions and 
concepts, I conserve his order of discourse presentation, which reflects the 
traditional parts of eloquence that normally appear after one another. For 
that reason, after a short introduction in which I present the circumstances 
surrounding the writing of the humanist’s treatise and the possible 
interpretations of Aristotle’s formula about “the counterpart of dialectic,” 
I discuss the precepts of invention (application of topoi and logical categories 
for analyzing a given speech topic, the rules of rhetorical argumentation, 
amplification strategies), disposition (various ways of ordering speech 
and making it coherent), elocution (the doctrine on tropes, problems of 
figurative language, issue of parrhesia), art of memory (intellectual and 
sensory tools for remembering, creating mnemonic places and images) 
and rhetorical performance (instructions for using voice and gesture). In 
the conclusion of my work, I  attempt to present Keckermann’s rhetorical 
theory as a consistent, yet open and unconcluded whole, which I describe in 
three categories close to any Aristotle-oriented humanist’s heart and mind: 
imitation (mimesis), language (semiosis) and system (mathesis).

Keckermann, drawing inspiration from Stagirite’s philosophy and 
its early-modern interpretations, introduced the idea of rhetorical form 
into the dictionary of terms describing the eloquence. He combined this 
form with two skills appropriate only to rhetoric – amplification and 
figurativity. Both of them are foolproof strategies for artistic “processing” 
of the argumentative and lexical matter previously collected by a speaker. 
Amplification, an extrapolation of two topoi (from what is smaller and from 
what is greater), described by Keckermann as simple dilatation (extension) 
or a  much “enlarged” exaggeration (a  form of amplification additionally 
amplified), situates rhetoric in the domain of speaking about reality with 
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a certain dose of affection, suspicious emphasis and an occasionally artificial 
overstatement. For this reason, each speaker so easily elevates some things 
to the stars, while others he precipitates into an immense abyss, always in 
accordance with the rhetorical amplitude of sublimation that favours only 
high stylistic registers. If he wishes to move the listeners’ hearts, in order for 
them to become for at least a moment co-participants in his sufferings or 
joys, he will not hesitate to use any word, figure or gesture. 

Figurativity, the domain of proliferation of meanings, reveals its 
significance most clearly in the forms of tropes and rhetorical figures – 
linguistic devices breaching the rules of grammatical correctness or the criteria 
of logical reference. Rhetoric creates aesthetic pleasure in figures of words and 
thoughts, which it meticulously enumerates and describes, relentlessly and 
carefully classifies, and treats as a linguistic signature of its discursive activity. 
In the centre of the exposition on language and style is undoubtedly tropology, 
the doctrine of tropes, expressions for which even the slightest “deformation” 
of a word subtly changes its meaning. While discussing tropological forms 
in Keckermann’s theory, I concentrate on the so-called “four master tropes:” 
metaphor (the figure of similarity and analogy ensuring the perspective of 
perception), metonymy (semantic reduction), synecdoche (representation of 
a whole) and irony (dialectic of difference and dissimilarity). Furthermore, 
I explain the functioning of figurative language by describing, among others, 
eight forms of ironic trope (apophasis, paralipsis, asteismus, charientismus, 
antiphrasis, mimesis, sarcasm, mockery), which constitute the ambiguous, 
deceitful and irreverent speech of irony, and introduce semantic ambivalence 
and interpretative uncertainty. 

From a variety of rhetorical figures ordered by Keckermann according to 
the role they perform and the ways of their use in speaking (they constitute 
eight classes), I focus on merely one, namely parrhesia (rhetorical license). The 
figure of parrhesia is the border case of figurativity, when a speaker rejects the 
use of ornate and sophisticated language for the sake of honesty and sincerity 
of speech. It implies that a declaration about choosing simple phraseology 
might reliably guarantee truth. In this way, a rhetorical figure which questions 
or postulates negation, or at least the naturalization or neutralization of 
figurativity and stems from the desire for free, honest and sincere speech, 
confirms not only the authority of rhetorical rules, but also becomes the 
fullest articulation of the idea of freedom to speak. Using a pictorial metaphor 
of verbal vestment (embedded in the rhetorical tradition), speaking of a sea 
of beautiful words and a drop of truth, or about a naked sword of persuasion, 
sharpened with appropriate figures, Keckermann was perfectly aware of the 
persuasive power of tropes and rhetorical figures, which contain a kind of 
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linguistic defect or excess. Figurativity remains the one and only reliable art 
of inventing new language, creating new worlds from words and discovering 
new constellations of meanings. 

In  his discussions on the art of memory and oratorical action, which 
can be presented as a collection of rules of memorizing speech and using 
one’s voice and gesture in rhetorical performance, Keckermann drew 
attention to the problems of rhetoric in talking about extra-linguistic 
reality (memory, voice and gesture). Within the art of speech, it is treated 
as a semiotic phenomenon because rhetorical thinking is ruled supremely 
by language, and therefore things are discussed from the perspective of the 
signifier and the signified. This rhetorical inclination towards linguistic 
categories explains, among other things, the presence of ideas associated 
with textuality (inscription, print, wax tablets) in the description of 
memory functioning (the reading and interpretation of topical-iconic text 
of memory), as well as the metaphors appearing many times in explanations 
the rules of oratorical actions (the language of voice and body language). 
For this reason, we can say that a speaker’s gestures remind of body figures, 
creating a  new order of figurativity. As a  consequence of effort made by 
the speaker’s body, which articulates thoughts by words and gestures, the 
volatility of semiotic/somatic juncture is attenuated. 

In Keckermann’s treatise we can discover many traces of earlier 
ideas on eloquence from antiquity and the early modern period. To 
Rodolphus Agricola he owed the elaborate concept of invention and 
rhetorical topos, created in the image and likeness to the dialectic one. 
The basic assumptions in the art of amplification were owed to Erasmus 
of Rotterdam. The application of logical categories to the analysis of the 
oratorical topics was derived from Philip Melanchthon. The definitions of 
some important rhetorical figures followed from writings by Peter Ramus, 
which Keckermann skillfully hid by referring to the French humanist’s 
views mostly in polemic. As a  commentator on such ancient authors as 
Aristotle, Cicero and Quintilian, as well as a meticulous reader of their early 
modern followers and interpreters (mostly Agricola and Melanchthon), 
Keckermann remains a  theorist concerned with the defence of rhetorical 
integrity. He strongly supports the traditional division of eloquence into 
five elements involved in the natural process of the emergence of speech 
(discourse), from invention, through disposition, elocution, art of memory, 
to rhetorical performance. When subordinating rhetoric to logic, he 
generally does nothing differently from Plato and Aristotle, who allowed 
eloquence to flourish only in symbiosis with dialectic, thereby admitting 
human beings into the kingdom of truth.
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Green Lawrence D. 21, 27, 52, 54, 

247, 256, 292
Grendler Paul F. 19
Grimaldi William A. M. 47, 62
Gross Alan G. 46, 149, 256
Gruchała Janusz Stanisław 38
Gryzio Beata 37
Gryżenia Kazimierz 25
Grzegorz z Nyssy 183
Gunderson Erik 103, 227, 494

H
Hall Jon 424, 464, 496
Hartman Jan 70
Havelock Eric Alfred 448
Hawkes Terence 314
Hegendorfer (Hegendorfinus) 

Krzysztof 528
Hermogenes z Tarsu 37, 154, 228, 

234, 267
Hernández José Antonio Artés 256
Herodot z Halikarnasu 401, 405, 

408–409 
Hertelius Leonard 528–529 
Hester M. Thomas 389 
Highet Gilbert 251
Hobbes Thomas 471
Hochleitner Janusz 477

Holmqvist Kenneth 343
Horacy (Quintus Horatius Flaccus) 

234–235, 238–239, 249–251, 
334

Hortensjusz (Quintus Hortensius 
Hortalus) 525

Hotson Howard 25, 38–39
Howell Wilbur Samuel 253, 257
Hozjusz Stanisław 477
Hudson Nicholas 278
Hueglin Thomas 471
Hutcheon Linda 374–375 

I
Idzi Rzymianin (Aegidius 

Romanus) 54
IJsseling Samuel 48
Innes Doreen 309
Irvine Martin 289
Iulius Rufinianus 248
Izokrates 184–185, 192, 196

J
Jakobson Roman 324
Jakóbczyk-Gola Aleksandra 418
Jakubowicz Jan 310
Jan Chrzciciel św. 336
Jan z Damaszku 164
Janeczek Stanisław 24
Jankélévitch Vladimir 353–354, 375
Japola Józef 315, 448
Jardine Lisa 28
Joachim Pastorius 22
Juliusz Cezar (Gaius Iulius Caesar) 

155, 174–175, 188, 530–531
Jung Carl Gustav 117
Junius (Iunius) Melchior 37, 287, 

443
Juniusz Brutus Marek (Marcus 

Iunius Brutus) 522



579INDEKS OSOB OWY

Justus Lipsjusz (Lipsius) 37, 223, 
250, 389, 468, 528

Justyn Męczennik św. 164
Juwenalis (Decimus Iunius 

Iuvenalis) 531

K
Kaligula (Gaius Iulius Caesar 

Germanicus) 531
Kalinowska Anna 28
Kallendorf Craig 28
Kambyzes II 408–409 
Karolak Stanisław 328
Katon Starszy (Marcus Porcius 

Cato Maior) 72
Kaufer David S. 349
Keiper Hugo 278
Kelly Philippa 278
Kennedy George Alexander 164, 

239
Kenny Anthony 24
Kerbrat-Orecchioni Catherine 293, 

348, 357
Kienpointner Manfred 83
Kiss Farkas Gabor 434
Klein Friedrich August 108
Kleszcz Ryszard 316
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W 1994 roku Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zainaugurowała 
publikację serii „Monografie FNP”, obejmującej swoim zakresem 

nauki humanistyczne i społeczne.  
W serii są wydawane niepublikowane wcześniej prace polskich 

naukowców, wyłaniane w drodze konkursu. 
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✴ odkrywczością założeń i wagą wyników,
✴ oryginalnością ujęcia,
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    dla szerszego grona czytelników.

Fundacja zapewnia Laureatom pokrycie kosztów wydania książki 
w serii „Monografie FNP” oraz honorarium. Konkurs odbywa 
się w trybie ciągłym. Prace należy składać w Fundacji w dwóch 

egzemplarzach, wraz z wypełnionym wnioskiem. Wniosek 
wypełniany jest w bazie https://wnioski.fnp.org/, tam też należy 

załączyć wersję elektroniczną tekstu.

Od 2014 roku wydawcą serii „Monografie FNP” jest Fundacja na 
rzecz Nauki Polskiej; książki przygotowuje do druku i dystrybuuje 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  
w Toruniu. Publikacje udostępniamy również w formie e-booka. 

Ponadto tytuły wydane w poprzednich latach są zamieszczane  
na stronie internetowej www.fnp.org.pl/monografie  
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Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronach 
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Igrzyska w okresie późnej Republiki Rzymskiej
Maciej Soin, Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza

Wojciech Wrzosek, Historia  – Kultura – Metafora.  
Powstanie nieklasycznej historiografii

1996
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Lucylla Pszczołowska, Wiersz polski. Zarys historyczny
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Tybetańskie koncepcje soteriologiczne

Szymon Wróbel, Odkrycie nieświadomości. Czy destrukcja 
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Łukasz Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 

1863–1915. Szkic do portretu zbiorowego
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Tomasz Małyszek, Romans Freuda i Gradivy. Rozważania  
o psychoanalizie

Marek Nalepa, „Takie życie dziś nasze, gdy Polska ustaje...”  
Pisarze stanisławowscy a upadek Rzeczypospolitej

Zbigniew Nerczuk, Sztuka a prawda.  
Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem
Ewa Nowak-Juchacz, Autonomia jako zasada etyczności.  

Kant, Fichte, Hegel
Wawrzyniec Rymkiewicz, Ktoś i Nikt.  
Wprowadzenie do lektury Heideggera

Barbara Szmigielska, Marzenia senne dzieci 

2003
Wojciech Brojer, Diabeł w wyobraźni średniowiecznej. 

Trzynastowieczne exempla kaznodziejskie
Małgorzata Czarnocka, Podmiot poznania a nauka

Adam Fitas, Głos z labiryntu.  
O pismach Karola Ludwika Konińskiego

Maciej Gołąb, Spór o granice poznania dzieła muzycznego
Jan Krasicki, Bóg, człowiek i zło.  

Studium filozofii Włodzimierza Sołowjowa
Antoni Mączak, Nierówna przyjaźń.  

Układy klientalne w perspektywie historycznej



2004
Jan Doktór, Początki chasydyzmu polskiego

Przemysław Gut, Leibniz. Myśl filozoficzna w XVII wieku
Alicja Jarzębska, Spór o piękno muzyki.  

Wprowadzenie do kultury muzycznej XX wieku
Agnieszka Kluba, Autoteliczność – referencyjność – 

niewyrażalność. O nowoczesnej poezji polskiej (1918–1939)
Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Rilke poetów polskich

Franciszek Longchamps de Bérier, Nadużycie prawa w świetle 
rzymskiego prawa prywatnego

Maciej Mycielski, „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli”. 
Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej

Krzysztof Nawotka, Aleksander Wielki
Dorota Pietrzyk-Reeves, Idea społeczeństwa obywatelskiego. 

Współczesna debata i jej źródła
Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej 

polityce zagranicznej w latach 1918–1923
Radosław Sojak, Paradoks antropologiczny.  

Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa
Tomasz Szlendak, Supermarketyzacja.  

Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej
Przemysław Urbańczyk, Zdobywcy północnego Atlantyku

2005
Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko-tureckie  

w latach 1500–1572 w kontekście międzynarodowym
Magdalena Górska, Polonia – Respublica – Patria.  

Personifikacja Polski w sztuce XVI–XVIII wieku



Roman Michałowski, Zjazd gnieźnieński. Religijne przesłanki 
powstania arcybiskupstwa gnieźnieńskiego

Jerzy Rohoziński, Święci, biczownicy i czerwoni chanowie. 
Przemiany religijności muzułmańskiej w radzieckim i poradzieckim 

Azerbejdżanie
Krzysztof Skwierczyński, Recepcja idei gregoriańskich w Polsce  

do początku XIII wieku

2006
Nikodem Bończa Tomaszewski, Źródła narodowości.  

Powstanie i rozwój polskiej świadomości w II połowie XIX  
i na początku XX wieku

Sławomir Buryła, Opisać Zagładę. Holocaust w twórczości 
Henryka Grynberga

Zbigniew Kloch, Odmiany dyskursu. Semiotyka życia publicznego 
w Polsce po 1989 roku

Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki
Rafał Koschany, Przypadek. Kategoria egzystencjalna i artystyczna 

w literaturze i filmie
Józef Piórczyński, Pierwszy egzystencjalista. Filozofia absolutnej 

skończoności Fryderyka Jacobiego
Maciej Płaza, O poznaniu w twórczości Stanisława Lema
Małgorzata Puchalska-Wasyl, Nasze wewnętrzne dialogi.  

O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka
Justyna Straczuk, Cmentarz i stół. Pogranicze prawosławno- 

-katolickie w Polsce i na Białorusi
Stanisław Zapaśnik, „Walczący islam” w Azji Centralnej.  

Problem społecznej genezy zjawiska



2007
Katarzyna Filutowska, System i opowieść. Filozofia narracyjna  

w myśli F. W. J. Schellinga w latach 1800–1811
Jakub Kloc-Konkołowicz, Rozum praktyczny w filozofii Kanta  
i Fichtego. Prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej

Barbara Krawcowicz, William James. Pragmatyzm i religia
Paweł Majewski, Między zwierzęciem a maszyną.  

Utopia technologiczna Stanisława Lema
Teresa Michałowska, Średniowieczna teoria literatury w Polsce. 

Rekonesans
Małgorzata Mikołajczak, Pomiędzy końcem i apokalipsą.  

O wyobraźni poetyckiej Zbigniewa Herberta
Aneta Pieniądz, Tradycja i władza.  

Królestwo Włoch pod panowaniem Karolingów, 774–875
Wojciech Tomasik, Ikona nowoczesności.  

Kolej w literaturze polskiej
Piotr Żbikowski, W pierwszych latach narodowej niewoli.  

Schyłek polskiego Oświecenia i zwiastuny romantyzmu

2008
Grażyna Jurkowlaniec, Epoka nowożytna wobec średniowiecza. 

Pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki
Halina Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela.  

Wielkie pielgrzymowanie u schyłku średniowiecza
Maciej Potz, Granice wolności religijnej w państwie 

demokratycznym. Kwestie wolności sumienia i wyznania oraz 
stosunek państwa do religii w Stanach Zjednoczonych Ameryki  

w latach 90. XX wieku
Beata Śniecikowska, „Nuż w uhu”? Koncepcje dźwięku w poezji 

polskiego futuryzmu 
Przemysław Urbańczyk, Trudne początki Polski



2009
Weronika Chańska, Nieszczęsny dar życia.  

Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej
Jacek Gądecki, Za murami.  

Krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli grodzonych w Polsce
Maciej Gorczyński, Prace u podstaw.  

Polska teoria literatury w latach 1913–1939
Krzysztof Jaskułowski, Nacjonalizm bez narodów.  

Nacjonalizm w koncepcjach anglosaskich nauk społecznych
Justyna Kowalska-Leder, Doświadczenie Zagłady z perspektywy 

dziecka w polskiej literaturze dokumentu osobistego
Stanisław Łojek, Megalopsychokracja. O cnocie w polityce  

i polityce cnoty (Od Homera do Arendt i Straussa)
Grzegorz Myśliwski, Wrocław w przestrzeni gospodarczej Europy 

(XIII–XV wiek). Centrum czy peryferie?
Robert Poczobut, Między redukcją a emergencją.  

Spór o miejsce umysłu w świecie fizycznym
Artur Przybysławski, Buddyjska filozofia pustki

Tadeusz Szubka, Filozofia analityczna.  
Koncepcje, metody, ograniczenia

Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów
Marcin Trzęsiok, Pieśni drzemią w każdej rzeczy.  

Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego
Adam Workowski, Ontologiczne podstawy posiadania

Paweł Żmudzki, Władca i wojownicy.  
Narracje o wodzach, drużynie i wojnach w najdawniejszej 

historiografii Polski i Rusi

2010
Piotr Celiński, Interfejsy. Cyfrowe technologie w komunikowaniu



Anna Dziedzic, Antropologia filozoficzna  
Edwarda Abramowskiego

Piotr Filipkowski, Historia mówiona i wojna. Doświadczenie 
obozu koncentracyjnego w perspektywie narracji biograficznych

Krzysztof Hubaczek, Bóg a zło. Problematyka teodycealna  
w filozofii analitycznej

Monika Małek, Liberalizm etyczny Johna Stuarta Milla. 
Współczesne ujęcia u Johna Graya i Petera Singera

Ireneusz Piekarski, Z ciemności.  
O twórczości Juliana Stryjkowskiego

Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne  
w średniowiecznej Europie

Jan Wasiewicz, Oblicza nicości.  
Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX wieku

2011 
Wojciech Bałus, Gotyk bez Boga?  

W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku
Natalia Bloch, Urodzeni uchodźcy.  

Tożsamość diasporyczna pokolenia młodych Tybetańczyków  
w Indiach

Mirosława Buchholtz, Henry James i sztuka auto/biografii
Paweł Gancarczyk, Muzyka wobec rewolucji druku.  

Przemiany w kulturze muzycznej XVI wieku
Bartosz Kuźniarz, Goodbye Mr. Postmodernism.  

Teorie społeczne myślicieli późnej lewicy
Monika Murawska, Filozofowanie z zamkniętymi oczami. 

Fenomenologia ciała Michela Henry’ego
Roman Murawski, Filozofia matematyki i logiki  

w Polsce międzywojennej



Andrzej Wypustek, Bogowie, herosi i wybrańcy: 
 studia nad wizerunkiem zmarłych w greckich epigramatach 

nagrobnych w epoce hellenistycznej i grecko-rzymskiej
Radosław Zenderowski, Religia a tożsamość narodowa  

i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej.  
Między etnicyzacją religii a sakralizacją etnosu (narodu)

Dorota Zygmuntowicz, Praktyka polityczna.  
Od „Państwa” do „Praw” Platona

2012 
Łukasz Afeltowicz, Modele, artefakty, kolektywy.  

Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów  
nad nauką

Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, Ewolucje teorii.  
Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim

Anna Engelking, Kołchoźnicy. Antropologiczne studium 
tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku

Janusz Grygieńć, Wola powszechna w filozofii politycznej
Iwona Krupecka, Don Kichote w krainie filozofów.  

O kichotyzmie Pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej 
formuły podmiotowości

Michał Łuczewski, Odwieczny naród.  
Polak i katolik w Żmiącej

Anna Markowska, Dwa przełomy.  
Sztuka polska po 1955 i 1989 roku

Łukasz Niesiołowski-Spanò, Dziedzictwo Goliata.
    Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych

Magdalena Rembowska-Płuciennik, Poetyka intersubiektywności. 
Kognitywistyczna teoria narracji a proza XX wieku

Tadeusz Szubka, Neopragmatyzm



Krzysztof Wójtowicz, O pojęciu dowodu w matematyce
Paweł Załęski, Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie

2013
Edward Balcerzan, Literackość.  
Modele, gradacje, eksperymenty

Kamila Baraniecka-Olszewska, Ukrzyżowani.  
Współczesne misteria męki Pańskiej w Polsce

Agata Dziuban, Gry z tożsamością.  
Tatuowanie ciała w indywidualizującym się społeczeństwie polskim

Filip Lipiński, Hopper wirtualny.  
Obrazy w pamiętającym spojrzeniu

Marcin Moskalewicz, Totalitaryzm – Narracja – Tożsamość. 
Filozofia historii Hannah Arendt

Wojciech Musiał, Modernizacja Polski.  
Polityki rządowe w latach 1918–2004

Przemysław Urbańczyk, Mieszko Pierwszy Tajemniczy
Grzegorz Pac, Kobiety w dynastii Piastów.  

Rola społeczna piastowskich żon i córek do połowy XII wieku. 
Studium porównawcze

Gabriela Świtek, Gry sztuki z architekturą.  
Nowoczesne powinowactwa i współczesne integracje

Łukasz Wróbel, „Hylé” i „noesis”.  
Trzy międzywojenne koncepcje literatury stosowanej

Renata Ziemińska, Historia sceptycyzmu.  
W poszukiwaniu spójności

2014
Piotr Feliga, Czas i ortodoksja. Hermeneutyka teologii w świetle 

„Prawdy i metody” Hansa-Georga Gadamera



Marcin Juś, Spór o redukcjonizm w medycynie.  
Studium filozoficzne i metodologiczne

Agnieszka Kluba, Poemat prozą w Polsce
Paulina Małochleb, Przepisywanie historii.  

Powstanie styczniowe w powieści polskiej w perspektywie  
pamięci kulturowej

Magdalena Śniedziewska, Siedemnastowieczne malarstwo 
holenderskie w literaturze polskiej po 1918 roku 

Anna Wylegała, Przesiedlenia a pamięć.  
Studium społecznej (nie)pamięci na przykładzie Polski i Ukrainy

2015
Paweł Gładziejewski, Wyjaśnianie za pomocą  

reprezentacji mentalnych. Perspektywa mechanistyczna
Piotr Majdanik, Tora dla narodów świata.  

Prawa noachickie w ujęciu Majmonidesa
Paweł Majewski, Tekstualizacja doświadczenia.  

Studia o piśmiennictwie greckim
Jakub Muchowski, Polityka pisarstwa historycznego.

Refleksja teoretyczna Haydena White’a
Sylwia Urbańska, Matka Polka na odległość. Z doświadczeń 

migracyjnych robotnic 1989–2010
Filip Schmidt, Para, mieszkanie, małżeństwo.  

Dynamika związków intymnych na tle przemian historycznych  
i współczesnych dyskusji o procesach indywidualizacji

Andrzej Słowikowski, Wiara w egzystencji.  
Teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach 

pseudonimowych Sørena Kierkegaarda
Jan Swianiewicz, Możliwość makrohistorii. 

 Braudel, Wallerstein, Deleuze
Krzysztof Rzepkowski, Złoty kciuk.  
Młyn i młynarz w kulturze Zachodu 



2016
Anna Mach, Świadkowie świadectw.  

Postpamięć Zagłady w polskiej literaturze najnowszej 
Karol Myśliwiec, W cieniu Dżesera.  

Badania polskich archeologów w Sakkarze
Józef Piórczyński, Spór o panteizm.  

Droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej
Ewa Skwara, Komedia według Terencjusza

Filip Doroszewski, Orgie słów. Terminologia misteriów  
w parafrazie ewangelii wg św. Jana Nonnosa z Panopolis

W PRZYGOTOWANIU

Anna Kordasiewicz, U/sługi domowe. Przemiany relacji 
społecznych w płatnej pracy domowej

Agata Lubowicka, W sercu „Ultima Thule” 
Małgorzata Pawłowska, Muzyczne narracje  

o kochankach z Werony
Michał Tymowski, Europejczycy i Afrykanie.  

Wzajemne odkrycia i pierwsze kontakty
Tymoteusz Zych, W poszukiwaniu pewności prawa




