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EDITORIAL*
Zapraszamy do lektury pierwszego z trzech kolejnych zeszytów „Forum Artis Rhetoricae” pod redakcją Kolegium, w którego skład weszli germaniści z Zakładu Języka Niemieckiego Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Nie oznacza to jednak, że zaprezentowane tu artykuły związane są tematycznie wyłącznie z obszarem badań lingwistycznych, choć inspirujący wpływ retoryki także w tym zakresie znajduje swój wyraz w coraz liczniejszych publikacjach, których
autorami są językoznawcy, nieustannie poszukujący ciekawych rozwiązań metodologicznych i interpretacyjnych. Germaniści zaprosili do współpracy — najpierw
w formie konferencji (sprawozdanie z niej opublikowano w „Forum Artis Rhetoricae” nr 4/55, 2018, s. 69–74) — badaczy reprezentujących różne dyscypliny, a nawet
dziedziny, nie zawsze dające się w prosty i jednoznaczny sposób określić w relacji
do obowiązujących klasyfikacji obszarów naukowych. Oznacza to, że doceniono
wszystko, co w retoryce odbierane jest jako jej tajemniczy urok oraz siła i element,
spajający wszelkie aktywności człowieka, jako uczestnika procesów kulturowych,
społecznych i historycznych. Jest to zatem jej wielowymiarowość, w szczególny sposób ujawniająca się wszędzie tam, gdzie człowiek budując różnorodność wspólnotową dąży do realizacji określonych celów. Dzieje się to przez korzystanie z dorobku
teoretycznego, praktycznego i interpretacyjnego licznych pokoleń, których działania opierały się na zasadach opisanych w traktatach retorycznych, wyznaczając
ramy tego, co właściwe i stosowne. Opierając się na trudnym doświadczeniu w poszukiwaniu mądrości i prawdy, wzmocnionym refleksją filozoficzną, wskazywano
na niebezpieczeństwo naruszenia zasad etycznych, moralnych, a zatem tego, co
zwykle określamy jako przyzwoite. Zasady ars rhetorica były, są i będą aktualne, ponieważ opierają się na naturalnych sposobach działania człowieka jako istoty analizującej sytuacje, w których przyszło mu żyć, działać i tworzyć i na których kształt
chce wpływać. Niniejszy tom opatrzymy zatem specjalnym tytułem „Retoryka codzienności”, ponieważ artykuły, stanowiące jego zawartość, poruszają różne tematy,

* Przypominam, że wszystkie artykuły są zindeksowane w: https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/search/
basic?type=all&query=Forum+Artis+Rhetoricae (2018–06–07).
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dotyczące retoryczności zachowań człowieka w jego działaniach komunikacyjnych,
w których ma on możliwość korzystania z wolności w zakresie wyboru między dobrem a złem, tym, co jest stosowne i niestosowne, co jest wreszcie retorycznie i nieretoryczne. Te wybory i ich skutki określają jakość każdej relacji, a także kształtują
i determinują rozwój wypadków.
Redaktorzy
*

We invite you to read the first of three consecutive notebooks of the “Forum Artis
Rhetoricae” edited by the College, which included Germanists from the Department of German Language at the Institute of German Philology at the University
of Wrocław. This does not mean, however, that the articles presented here are thematically related only to the area of linguistic research, although the inspirational
influence of rhetoric is also reflected in the growing number of publications, whose
authors are linguists, constantly seeking interesting methodological and interpretative solutions. The Germanists invited — first in the form of a conference (the report was published in the “Artis Rhetoricae Forum” No. 4/55, 2018, pp. 69–74)
— researchers from various disciplines and even fields, which are not always easily
and unequivocally defined in relation to the existing classifications of scientific
areas. This means that everything appreciated in rhetoric is its mysterious charm
and strength and element that binds all human activities as a participant in cultural, social and historical processes. It is, therefore, its multidimensionality, in a special way that is manifested everywhere where a person, while building community
diversity, aims to achieve specific goals. This is done by using the theoretical, practical and interpretative achievements of numerous generations, whose actions were
based on the principles described in the rhetorical treaties, setting the framework
of what is right and appropriate. Based on the difficult experience in searching for
wisdom and truth, strengthened by philosophical reflection, the danger of violating ethical and moral principles was indicated, and therefore what we usually call decent. The principles of ars rhetorica were, are and will be valid, because
they are based on the natural ways of human action as a being analyzing the situations in which he came to live, act and create and whose shape he wants to
influence. We therefore give this volume a special title «The Rhetoric of Everyday»,
because the articles constituting its contents address various topics concerning
the rhetoric of human behavior in its communication activities, in which it has
the opportunity to use freedom in the choice between good and evil, what it is appropriate and inappropriate, which is rhetorical and non-specific at last. These
choices and their consequences determine the quality of each relationship, as well
as shape and determine the development of events.
Editors
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JAK MAŁE PODWARSZAWSKIE MIEJSCOWOŚCI
CHWALĄ SAME SIEBIE? RETORYKA LOKALNYCH
LAUDACJI MIAST

Streszczenie: W przedstawionym artykule przeanalizowano w jaki sposób ksiązki i broszury o małych podwarszawskich miejscowościach, wydawane przez lokalne instytucje, organizacje lub osoby
prywatne wykorzystują retoryczną tradycję laudatio urbis i jak prezentują konkretne loci communes.
Szczególnym przypadkiem są teksty, w których — zgodnie z przedstawioną przez Platona w Meneksenosie ideą „chwalenia Ateńczyków w Atenach” — autor buduje pochwałę miasta przede wszystkim
na użytek jego mieszkańców, nierzadko kosztem prawdy czy aktualnej sytuacji.
Słowa kluczowe: literatura lokalna, laudatio urbi, loci communes, Meneksenos, region podwarszawski.

Wie loben die Kleinstädte bei Warschau sich selbst? Die Rhetorik einer
lokalen Stadtlaudatio
Abstract: Im vorliegenden Beitrag werden die durch verschiedene Institutionen, Vereine oder
private Personen herausgegebenen Bücher und Broschüren analysiert, in denen gemäß der
klassischen rhetorischen Tradition des laudatio urbis lokale loci communes dargestellt werden.
Besondere Fälle bilden diejenigen Texte, die — so wie in Platons Meneksenos „Athener in Athen
gelobt“ werden — den Lob der eigenen Stadt für ihre Bewohner kreieren, wobei nicht selten die
Wahrheit bzw. Aktualität außer Acht gelassen werden.
Schlüsselwörter: lokale Literatur, laudatio urbi, loci communes, Meneksenos, Warschauer Region.

How small towns praise themselves. The rhetoric of local laudations
Abstract: Books and brochures about small towns from Warsaw suburban region, published by local
authorities or institutions, are presented here as following in many ways the model of classical
laudationes urbium. The author describes various genres in which laudations of towns are present
and traces loci communes used in such publications. Plato’s Menexenus is referred to as a text
reflecting on ‘praising Athenians in Athens’ — a situation in which a rhetor has to build the praise
of a town according to the wishes of its inhabitants, sometimes at a cost of truth and actuality.
Key words: local literature, laudatio urbi, loci communes, Menexenus, Warsaw suburban region.
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Publikacje chwalące małe miasta, wydawane przez lokalne władze lub organizacje, trudno uznać za bezpośrednią kontynuację retorycznej tradycji laudatio urbis.
Ich autorzy, najczęściej niebędący zawodowymi pisarzami czy dziennikarzami,
niemal na pewno nie znają starożytnych ani nowożytnych utworów tego rodzaju
i wzorują się raczej na przewodnikach turystycznych, broszurach czy informatorach publikowanych przez większe, prestiżowe ośrodki. Utwory pochwalne są
w lokalnym obiegu bardzo liczne i obejmują dzieła różnego typu: książki, druki
ulotne i publikacje cyfrowe, prace o aspiracjach naukowych, wspomnienia, przewodniki, albumy, komiksy i książeczki dla dzieci. Wydawcami publikacji chwalących miasta są często urzędy miast lub gmin lub ich wyspecjalizowane działy
(wydziały lub biura promocji), a także lokalne instytucje (najczęściej szkoły i biblioteki), kluby i stowarzyszenia oraz osoby prywatne.
Różne mogą być motywy tworzenia pochwał. Celem niektórych z nich jest
„promocja miasta”, czyli zachęcanie do sprowadzania się do niego, zakładania
firm, nawiązywania kontaktów handlowych, a także do wizyt turystycznych. Publikacje takie bywają dwujęzyczne (polsko-angielskie)1. Inne utwory stawiają sobie
za cel kształtowanie postaw, przede wszystkim dzieci i młodzieży, a bezpośrednim
powodem ich powstania jest na przykład udział w konkursie lub programie edukacyjnym. Stworzenia pochwały Pruszkowa oczekiwali na przykład organizatorzy
konkursu „Pruszków — moje miasto”. Utwory mogły mieć rozmaitą formę (prace
plastyczne, piosenki, wiersze, opowiadania), a chociaż regulamin nie wspominał
wprost, że praca ma być „pochwałą”, było to zapewne przyjmowane jako milczące
założenie — wszystkie prace opublikowane po zakończeniu konkursu mają charakter laudacji2. Częste są publikacje jubileuszowe — wydany w stulecie założenia
miasta album ma na przykład ukazać Pruszków jako miasto, które potrafi „zaskoczyć i zachwycić”3. Autorzy utworów o charakterze wspomnieniowym często
przedstawiają wyidealizowaną wizję miasta z lat swojej młodości4. Autorkom
książeczki z wierszykami dla dzieci o historii gminy Baranów przyświecały cele
edukacyjne, ale również chęć utrwalenia historii miejscowości która, o ile projekt
budowy Centralnego Portu Lotniczego dojdzie do skutku, może zniknąć z powierzchni Ziemi5.
Studia nad współczesną topiką pochwalną małych miast wypada zatem rozpocząć od tego samego pytania, które stawiają badacze zajmujący się klasycznymi
przykładami laudatio urbis: jak zestawić korpus tekstów? Które teksty wypada jednoznacznie uznać za pochwałę (lub jej odpowiednik — naganę) miasta?

1
2
3
4
5

Por. np. Żukowska-Maziarska (2014); Grodzisk Mazowiecki... (2015).
Śliwińska i in. (2003).
Wasiota i Sipera (2016), 3.
Por. np. Poraj (2000).
Bykowska i in. (2018).
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Neven Jovanović do laudationes urbium zalicza wszystkie teksty, niezależnie od
ich długości i formy, które zawierają opis zalet lub wad miasta jako takiego (a nie
na przykład jego świętego patrona lub władcy); wyklucza z kolei wszelkie dokumenty oficjalne (akty prawne, uchwały itp.)6. Pochwały miast mogą być tekstami
samodzielnymi lub stanowić tylko część utworu, mogą też służyć różnym celom:
pełnić rolę argumentu lub ornamentu, ukazywać tło działań bohatera lub podawać informacje użyteczne dla podróżnych7. Jovanović ze swojego zestawienia eliminuje pochwały miast mające formę wizualną (na przykład pieczęcie, herby)8.
W publikacjach dotyczących współczesnych miast takie ograniczenie byłoby nieuzasadnione, ponieważ ilustracje pełnią w nich bardzo ważną funkcję. Zdjęcia
często mają wyostrzone kolory; wykorzystywane są zdjęcia statystów w kostiumach (przebranych na przykład za dawnych mieszkańców miasta), zamieszczane
bywają rysunki dzieci lub ilustracje mocno stylizowane9. Pełnią one rolę argumentu, ukazującego opisywane miasta jako miejsca pogodne, interesujące, bliskie
mieszkańcom.
Pochwały miast zawarte w lokalnych publikacjach mają bardzo różną formę.
Chociaż przeważają wśród nich utwory pisane prozą, istnieją również laudacje
wierszowane. Laudacja miasta może być celem, któremu podporządkowana jest
cała książka — często sygnalizuje to sam jej tytuł (na przykład Milanówek miejsce
magiczne, Grodzisk miasto mojego życia10) lub przedmowa. Pochwała miasta może
być też elementem większej całości — najczęściej jubileuszowej publikacji ku czci
szkoły, instytucji lub sławnej osobistości. Tak na przykład biografia Leonida Teligi
wydana przez klub żeglarski z Grodziska Mazowieckiego przedstawia charakter
bohatera jako ukształtowany przez „nietypowe miasteczko”, zapewaniające dostęp
do wiedzy i kultury wysokiej (dobra szkoła, biblioteka, działalność stowarzyszeń
artystycznych i sportowych, ożywiona działalność społeczna, bliskość Warszawy)
oraz do „dzikiej” przyrody (stawy, w których można pływać i nurkować)11. Jest to
przykład zastosowania w lokalnej literaturze klasycznego toposu panegirycznego:
pochwała bohatera zostaje wyprowadzona z kategorii „kraj ojczysty” („rodzinne
miasto”). Podobne loci mogą być wykorzystane do pochwały całych zbiorowości.
Autorka opracowania poświęconego plutonowi „Orlików” pisze, że młodzi ludzie
wynieśli wychowanie patriotyczne nie tylko z domów, ale także z rodzinnego miasta — Pruszkowa — które wspierało liczne organizacje społeczno-kulturalne12.

6

Jovanović (2012), 26.
Krzywy (2011), 43–45.
8
Jovanović (2012), 26.
9
Zdjęcia statystów w kostiumach: por np. Ładyżyńska-Adamowicz (2013), Poznaj Brwinów (2016). Rysunki
dzieci: Śliwińska i in. (2003),
10
Wasiota i Sipera (2016). Pettyn (1995), Sobieszczańska-Lissowska (2016).
11
Śleszyńska (2010), 19–20.
12
Łosiewicz-Chmurowa (2006),14–15.
7
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Ten sam argument autor pracy poświęconej wojennej konspiracji na terenach
Pruszkowa, Piastowa i Ursusa rozciąga na szerszą społeczność: wszyscy mieszkańcy tych terenów mają się odznaczać niezwykłym poczuciem patriotyzmu i międzyludzkiej solidarności. Wiedzą, że są „zapleczem” Warszawy, zapewniają jej
dostawy niezbędnych surowców od warzyw z ogrodów po prąd z pruszkowskiej
elektrowni i wiernie trwają przy stolicy, nawet w jej najtrudniejszych dniach13.
Często stosowanym — i dość oczywistym — sposobem konstruowania pochwały jest wyliczenie. W zależności od gatunku utworu i docelowego audytorium
wymieniane mogą być pamiątki odległej przeszłości (zdaniem Romana Krzywego
ten element pochwały miast został przejęty z itinerariów14), podkreślające jego
związek ze starożytnością — często jest to idealizowana historia Słowian, ale
w amatorskich pochwałach małych miast Mazowsza znajdują się również nawiązania do antycznego Rzymu, rzadziej Grecji. Publikacja poświęcona Brwinowowi na jednej z pierwszych stron nadmienia na przykład, że na terenie dzisiejszej
miejscowości rozwijało się starożytne hutnictwo, a surowiec pozyskany z okolicznych złóż rudy darniowej wykorzystywano do produkcji broni, która służyła
barbarzyńskim wojownikom walczącym z legionami Cesarstwa Rzymskiego15.
Nawiązania do antyku pojawiają się nawet w tych publikacjach, w których nie
mają znaczenia dla właściwej tematyki utworu. Starożytne mazowieckie hutnictwo jest na przykład wspominane w publikacjach poświęconych drugiej wojnie
światowej16. Najczęściej jednak wyliczane są zabytki z mniej odległej przeszłości: wille, kościoły, pomniki. W literaturze lokalnej popularne są publikacje, nieraz wielotomowe, poświęcone w całości takim spisom: „encyklopedie” domów,
kościołów lub innych budynków użyteczności publicznej17. We wydawnictwach
pochwalnych z ostatnich lat bardzo ważną rolę pełnią wyliczenia pozyskanych
przez miasto dotacji i zrealizowanych projektów, przede wszystkim tych z funduszy Unii Europejskiej. Jest to traktowane jako dowód na nowoczesność i europejskość miasta oraz zaradność władz18. Często zamieszczane są spisy lokalnych
klubów i stowarzyszeń, przede wszystkim sportowych. Rzadziej wyliczane bywają
osobliwości przyrody
Laudacje miast mogły być adresowane do różnych odbiorców: do władców,
potencjalnych turystów lub pielgrzymów albo do osób, które opisywanych miejsc
nie zamierzały odwiedzać, wreszcie do samych mieszkańców chwalonych miejscowości — aktualnych lub przyszłych. Chcę poświęcić uwagę zwłaszcza temu
13

Zaborski (2011), 17–21.
Krzywy (2011), 43.
15
Poznaj Brwinów (2016), 6.
16
Por. np. Łosiewicz-Chmurowa (2006), 14.
17
Por. np. Cabanowski (1998), (1999); Wittels (1996), (2000), (2016). Szerzej na temat lokalnych „encyklopedii”
piszę w: Szurek (2018).
18
Por. np. Stawarz (2018), 229–235.
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ostatniemu przypadkowi — „chwaleniu Ateńczyków w Atenach” — to znaczy sytuacji, kiedy autor buduje pochwałę miasta przede wszystkim na użytek jego mieszkańców. Przedmiotem analizy będą zatem publikacje drukowane (książki i druki
ulotne) niewchodzące do obiegu ogólnonarodowego, niesprzedawane w księgarniach, lecz rozpowszechniane tylko podczas lokalnych imprez lub w punktach
takich jak ośrodki kultury, kioski parafialne, urzędy, lokalne biblioteki.
Tego rodzaju sytuacja komunikacyjna została opisana w Meneksenosie Platona.
Dialog ten interpretowano zazwyczaj jako satyrę na mowę pogrzebową, chociaż
badacze proponowali również wiele innych sposobów jego odczytania19. Ja chcę
spojrzeć na Meneksenosa jako na refleksję na temat tej szczególnej sytuacji, kiedy
mówca chwali miasto wobec jego mieszkańców. Żaden z autorów omawianych
lokalnych publikacji zapewne tego dialogu nie znał, nie może być więc mowy
o świadomych nawiązaniach. W dialogu Platona chcę jednak widzieć pewien teoretyczny model, pozostawiając otwartą kwestię, czy istnieje jakakolwiek ciągłość
tradycji między opisanymi w nim starożytnymi mowami a współczesnymi amatorskimi publikacjami chwalącymi miasta.
Główny zarzut stawiany w Meneksenosie czy to retorom, czy też (według innych
interpretacji) samemu gatunkowi epitafios logos dotyczy łatwości posługiwania się
kliszami. Mowa ku czci poległych Ateńczyków okazuje się „posklejana z resztek”
zapożyczanych od kolejnych autorów: Aspazja bierze „odpadki” z mowy Peryklesa, Sokrates z kolei — jak twierdzi — powtarza to, co zapamiętał z dzieła Aspazji20.
Jest to praktyka dobrze znana w literaturze lokalnej. Kolejne publikacje często
powielają deskrypcję miejsca lub wydarzenia przedstawioną przez uznany lokalny autorytet. W publikacji z roku 1999 opis willi Foksal w Grodzisku Mazowieckim rozpoczyna się od podania etymologii nazwy, z odwołaniem do angielskiego
„Vauxhall” i rosyjskiego „wokzał”, następnie przedstawiona jest funkcja budynku („dom zajezdny”, a nie dworzec kolejowy) i jego kolejni właściciele. O wiele
krótsze hasło z przewodnika wydanego w roku 2013 również podaje pochodzenie
nazwy i omawia przeznaczenie budynku, dodaje poza tym legendę o duchu, który jakoby ma straszyć w tym domu. Publikacja z roku 2019 również trzyma się
modelu: etymologia nazwy (z odwołaniem się do rosyjskiego i angielskiego) —
przeznaczenie budynku — kolejni właściciele — legenda o duchu. Żadna z publikacji nie omawia wyglądu samego budynku i nie wspomina o unikalnym zabytku
— zachowanych żeliwnych kolumnach z roku 184521. Źródłem legendy o nieszczęśliwej samobójczyni i jej duchu jest z kolei wypowiedź jednej z mieszkanek
Grodziska, nie mająca potwierdzenia ani w dokumentach, ani w tradycji ustnej.
Opowieść ta jest jednak powielana, niemal w tych samych słowach, w kolejnych
19
20
21

Tuszyńska-Maciejewska (1994), v.
Meneksenos 236 b.
Cabanowski (1999), 24–29; Ładyżyńska-Adamowicz (2013), 5; Nowacki (2019), 52–53.
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publikacjach, ponieważ wprowadził ją do obiegu cięszący się popularnością lokalny działacz. Zależnie od potrzeby, historia nieszczęśliwej Zosi może urozmaicać
opowieści o początkach kolei warszawsko-wiedeńskiej, o rozbudowie miasta lub
o „kobietach Grodziska Mazowieckiego”22.
Odpowiada to zarzutom przedstawionym przez Sokratesa, który sugeruje, że
mowy ku czci poległych buduje się zawsze z tych samych, gotowych elementów;
prawda i aktualność są o wiele mniej ważne23. Widziano w tym, wyrażoną przez
Platona ustami Sokratesa, krytykę pewnych praktyk retorów, bądź też samej retoryki24. Coventry sygnalizuje możliwość nieco innego odczytania tego fragmentu
Meneksenosa. Sokrates, jej zdaniem, wskazuje na to, jak ważną rolę przy przemawianiu do lokalnego audytorium odgrywa odwołanie się do loci communes25.
Dzięki temu, że odbiorcy usłyszą tylko to i dokładnie to, co chcą usłyszeć, retor
osiągnie cel opisany w poprzednim fragmencie dialogu — „oczaruje” słuchaczy,
tak że sami sobie będą wydawać się szlachetni i piękni26. Krytyka lokalnych laudacji dotyczy zatem nie tylko tego, że z lenistwa bądź z braku zasad etycznych retorzy powielają cały czas te same klisze, licząc na życzliwość audytorium złożonego
ze współziomków. Będąc Ateńczykiem i przemawiając do Ateńczyków, mówca
wie dokładnie, co jego słuchacze chcą usłyszeć, a co należy przemilczeć. Mowa
wygłoszona przez Sokratesa (czy też powtórzona przez niego za Aspazją) jest tego
praktyczną ilustracją. Cnoty Ateńczyków są ilustrowane przez odwołanie się do
tych momentów historii, o których lokalne audytorium najbardziej lubi słuchać
(i opowiadać) — wojen perskich. Inne, mniej wygodne, choć bardziej aktualne
zagadnienia, zostają pominięte.
Publikacje poświęcone podwarszawskim miejscowościom nie wspominają
o tematach trudnych, takich jak na przykład działalność konfidentów w czasie
wojny, albo obecne zanieczyszczenie powietrza. Często jednak pomijają również
to, co nie jest tematem wstydliwym — a teoretycznie mogłoby być nawet argumentem służącym pochwale miasta — ale stanowi kwestię, którą audytorium nie
jest zainteresowane. Opisując życie religijne mieszkańców Grodziska, autor publikacji z 2018 roku pisze wyłącznie o parafiach katolickich, mimo że w mieście mają
też swoją Salę Królestwa Świadkowie Jehowy i istnieje Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, a w powiecie mieści się największa gompa w Polsce. Mówienie
o obecności buddyzmu nie jest jednak tą pochwałą, jaką grodziszczanie, zdaniem

22

Oprócz wymienionych publikacji drukowanych, „legenda” o Zosi jest przytaczana na stronach internetowych: https://proszewycieczki.wordpress.com/2016/08/19/grodzisk-mazowiecki-duch-na-dworcu/ [dostęp
28.01.2019], http://czytamto.pl/kobiety-grodziska-mazowieckiego-spacer-szlakiem-dawnych-grodziszczanek/
[dostęp 28.01.2019], https://www.przegladregionalny.pl/historia/duchy-kolei-wiedenskiej/ / [dostęp 28.01.2019].
23
Coventry (1989), 8.
24
Tuszyńska-Maciejewska (1994), vii–viii.
25
Coventry (1989), 8.
26
Meneksenos 235 b.
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autora, chcą usłyszeć: w publikacji zostaje więc opisany klasztor dominikanek
klauzurowych w Radoniach, ale nie klasztor buddyjski w Grabniku27.
Zdolność posłużenia się takimi kliszami, jakich oczekuje lokalne audytorium,
wiąże się z jeszcze jedną umiejętnością: pamięcią. Aspazja, jak twierdzi Sokrates,
chciała go ukarać „za zapominanie”28 (Coventry zwraca uwagę, że w Uczcie Diotyma karci filozofa za niezrozumienie, a nie za niezapamiętnie tekstu, jest więc
to wyraźny kontrast z Meneksenosem29). Jeśli mówca chce chwalić Ateńczyków
przed Ateńczykami, musi pamiętać o wszystkim, co audytorium chce usłyszeć.
Krytycznym błędem byłoby pominięcie kogoś lub czegoś, czyją pochwałę wszyscy
spodziewają się usłyszeć; mniej istotne jest sceptyczne podejście do prezentowanych treści. Liczne publikacje lokalne służą zatem utrwaleniu tego, co zdaniem
społeczności powinno być zapamiętane i powtarzane. Niektóre utwory, zwłaszcza
te przeznaczone dla dzieci, mają wręcz charakter mnemotechniczny:
— „Chętnie poznam historię twoją.”
— „A zatem rozpocznę opowieść moją.
Kaski od XIV w. historykom znane,
Przez Ziemowita IV Piotrowi Rpisce ofiarowane.
W XV w. książęta mazowieccy kościół ufundowali,
mieszkańcom Kask go podarowali.
Następnie obok niego szpital powstał,
każdy potrzebujący pomoc w nim dostał.
[...]
W 1818 r. szkołę elementarną w Kaskach powołano,
Do użytku tutejszej dziatwy oddano.
Dzieci bardzo chętnie do niej chadzały,
Bo odpoczynek od pracy w polu miały.
[...]
W 1886 r. chłopi składki zebrali.
Wnet urząd gminy za nie zbudowali.
Później do Baranowa siedzibę przeniesiono,
Bo tam nowy budynek wzniesiono30.

Powyższy przykład pokazuje również, jak głęboko skonwencjonalizowana jest
konstrukcja lokalnych pochwał. Curtius pisał, że późnoantyczna teoria kazała
najpierw zająć się położeniem miasta, a potem jego innymi zaletami31. Lokalne

27
28
29
30
31

Stawarz (2018), 158–163.
Meneksenos 236 c.
Coventry (1989), 6.
Bykowska i in. (2018), s. ?.
Curtius (1997), 165.
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publikacje w pierwszej kolejności zajmują się historią miejsca, jego zabytkami,
a potem pozostałymi tematami, takimi jak walory przyrodnicze, sławni ludzie,
instytucje. Porządek ten jest przestrzegany nawet wtedy, kiedy naturalna wydawałaby się inna kolejność. Baranek Benio nie prezentuje dzieciom Kask zaczynając od miejsc najbardziej im znanych, najbliższych czy najbardziej atrakcyjnych,
ale od informacji o czternastowiecznej darowiźnie. Broszura mająca zachęcać do
osiedlania się w Grodzisku nowych mieszkańców, a zwłaszcza inwestorów, rozpoczyna się od obszernego przedstawienia historii miasta i jego zabytków, a dopiero później jako zaletę wymienia obiekty sportowe, szpital i nowoczesne zakłady
przemysłowe32. Książka o Podkowie Leśnej najpierw zamieszcza tekst o historii
miasta, a potem o jego przyrodzie; w części albumowej, chociaż nie jest to kolejność bardzo rygorystycznie przestrzegana, najpierw znajdują się fotografie
zabytków, potem — roślin i zwierząt33. Publikacja o Milanówku wydaje się bliższa porządkowi zarysowanemu przez Curtiusa: miejscowość jest przedstawiana
jako po pierwsze doskonale skomunikowana z Warszawą, po drugie jako mająca
znakomitą infrastrukturę (wodociągi, kanalizację, drogi, telefony), po trzecie —
o unikalnych walorach przyrodniczych34. Przyroda zostaje jednak szczegółowo
opisana w dalszej części, po wymienieniu wszystkich zabytków. Zachwalając znakomitą wodę w Milanówku, autor posłużył się przeciwstawieniem: „Podczas gdy
mieszkańcy Warszawy często jeżdżą z dzielnicy do dzielnicy, aby przywieźć sobie
kanister wody oligoceńskiej na herbatę, wielu milanowian chcąc nie chcąc musi
się kąpać... w „oligocence”35.
W średniowieczu największym tytułem do sławy miasta, jak twierdzi Curtius,
byli jego męczennicy, święci, książęta kościoła i teologowie36. W publikacjach lokalnych są to celebryci. Po wyliczeniu zalet klimatu Milanówka autor wymienia
wszystkie mieszkające w nim sławne osoby: aktorów, naukowców, literatów37. Galerię znakomitości zawierają również publikacje o Grodzisku Mazowieckim, Podkowie Leśnej czy Brwinowie.
Chwaląc poległych Ateńczyków, mówca chwali w istocie całą społeczność miasta. Nicole Loraux doszła jednak do pozornie paradoksalnego wniosku, że w określeniu „Ateńczycy” mieszczą się naprawdę „Ateńczycy + x”38. Obiektem pochwały
byli bowiem raz Ateńczycy rozumiani jako rdzenni obywatele miasta, innym razem termin ten obejmował również przybyszów: sojuszników, najemników czy
zasymilowanych cudzoziemców. Ci sojusznicy i cudzoziemcy byli zaliczani do
32
33
34
35
36
37
38

Grodzisk Mazowiecki... (2015).
Żukowska-Maziarska (2014).
Pettyn (2003), 9–13.
Pettyn (2003), 45–46.
Curtius (1997), 165.
Pettyn (2003), 46.
Loraux (2006), 64–67.
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„Ateńczyków”, lecz często, na przykład na inskrypcjach upamiętniających żołnierzy poległych w bitwach, wymieniano ich osobno. Z podobnym sposobem
przedstawiania mamy do czynienia w niektórych publikacjach lokalnych. Kiedy
lokalny historyk wymienia listę pierwszych mieszkańców Milanówka, podaje wypunktowany spis dwudziestu ośmiu rodzin, po czym w tekście poniżej stwierdza,
że listę uzupełniają jeszcze kowal, karbowy, dzierżawca ogrodu oraz dwie rodziny
żydowskie39. Pracownicy najemni oraz Żydzi są więc milanowianami, ale jakby
„dodatkowymi”. Kiedy historyk Grodziska wymienia ofiary jednej z pierwszych
egzekucji z okresu drugiej wojny światowej, podaje imiona, nazwiska i wiek zabitych, po czym stwierdza, że „zastrzelony został też Żyd mleczarz”40. Autor i odbiorca mogą zatem zależnie od potrzeby chwili różnie rozumieć takie terminy jak
„Ateńczycy” — a także grodziszczanie, milanowianie czy pruszkowianie.
Ponieważ autor piszący „do Ateńczyków w Atenach” odwołuje się do wspólnej
wiedzy i wspólnych przekonań, łączących go z audytorium, może wiele rzeczy
pozostawić niedopowiedzianych. Dzięki temu osiąga niezwykłą perswazyjną skuteczność („oczarowuje” słuchaczy). Rodzaj popisowy ma, jak wskazuje Perelman,
jednoczyć słuchaczy wokół pewnych wartości41. Meneksenos pokazuje, jak oracja
pogrzebowa może pomóc społeczności stanąć wobec traumatycznych doświadczeń, jak buduje wśród odbiorców poczucie przynależności i wspólnoty. Zarazem
jednak dialog Platona zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane z „lokalnością” komunikatu. Retor mówi to, co audytorium chce usłyszeć, a kwestia prawdy
staje się drugorzędna.
Badacze w rozmaity sposób starali się wytłumaczyć obecność w Meneksenosie
anachronizmów i przekłamań historycznych (Sokrates z dialogu zna i komentuje
wydarzenia rozgrywające się dwanaście lat po śmierci historycznego Sokratesa42).
Zdaniem Coventry, poprzez użycie tak widocznych anachronizmów Platon dobitnie pokazuje, do czego prowadzi posługiwanie się dobrze dopasowanymi kliszami: można zbudować bardzo przekonująco wyglądającą fikcję, którą słuchacze
pomylą z rzeczywistością43. W lokalnych pochwałach miast częste są różnego rodzaju nieścisłości, koloryzowanie faktów, anachronizmy. Przedstawiając Grodzisk
jako miasto, które z racji bliskości Warszawy umożliwiało dostęp do kultury wysokiej, autorka biografii Teligi pisze na przykład, że w szkolnych latach chętnie
chadzał on do opery, zapraszany przez swojego kolegę, Witolda Zalewskiego, który był śpiewakiem operowym44. W istocie Zalewskiego i Teligę dzieliła niewielka
różnica wieku; śpiewakiem operowym kolega Teligi został dopiero kilkanaście lat
39
40
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później. Nic nie wiadomo o tym, by nastoletni Teliga chodził do opery. Wydany
w 2019 roku przewodnik, prezentując biogramy sławnych grodziszczan żydowskiego pochodzenia, pisze o lekarzu Jozue Gorfinkelu, że przybył do miasta razem
z Armią Czerwoną w 1945 roku45, podczas gdy niecałe dwa lata wcześniej w lokalnych mediach prezentowano relację jego córki, która opowiadała, że jej ojciec
wrócił do Grodziska dopiero kiedy udało mu się zwolnić z armii, co nastąpiło
w roku 1946. Podobne pomyłki, czy też przemilczenia rzeczy drażliwych bądź
nieciekawych dla lokalnego audytorium, mogą wydawać się błahą kwestią, Meneksenos przestrzega jednak przed sytuacją, kiedy szukanie prawdy potraktuje się
jako rzecz drugorzędną, a za najważniejszą uzna się umiejętność tworzenia przekonujących fikcji — i przedstawiania ich jako prawdy. Lucinda Coventry twierdzi,
że w dialogu tym Platon pokazał zmarnowaną przez Ateńczyków szansę: zamiast
zręcznych pochlebców mogli mieć prawdziwych mężów stanu, ale skazali Sokratesa na śmierć właśnie za to, że odmówił chwalenia Ateńczyków w Atenach46.
Myślę, że Meneksenos przekazuje ostrzeżenie także dla lokalnych autorów: składanie kolejnych laudacji z ulubionych przez odbiorców stałych elementów może
sprawić, że zmarnowana zostanie szansa stworzenia autentycznej literatury lokalnej. Można wreszcie, jak myślę, widzieć w Meneksenosie refleksję dla badaczy.
Publikacje lokalne, zajmujące się „chwaleniem Ateńczyków w Atenach”, wydają
się kwestią marginalną, bez większego wpływu na życie literackie czy społeczne.
Pozostawienie ich bez głębszej refleksji może jednak doprowadzić jednak do tego,
że lokalne audytorium stanie się łatwym obiektem manipulacji.
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WTÓRNA ORALNOŚĆ JAKO WIELKI POWRÓT
ARS RHETORICA. PERSWAZJA W MEDIACH
SPOŁECZNOŚCIOWYCH W KOMUNIKACJI
POLITYCZNEJ
Streszczenie: Celem artykułu jest analiza i interpretacja typowej komunikacji nowomedialnej
współczesnych przywódców politycznych oraz opis transformacji języka polityki, następującej pod
wpływem nowych technologii, zwłaszcza platform społecznościowych. W artykule przyjęto perspektywę kulturoznawczą, odnosząc się do repertuaru teoretycznego teorii komunikacji i metod
analizy z zakresu medioznawstwa. Analizie poddano wypowiedzi medialne Prezydenta RP, biorąc
pod uwagę, że to przede wszystkim politycy pełniący najważniejsze funkcje w państwie kształtują
dominujący dyskurs publiczny i język polityki danej epoki. Aktywność komunikacyjną Prezydenta
Andrzeja Dudy porównano z działaniami Prezydenta USA Donalda Trumpa, który na skalę globalną pełni wiodącą rolę w kształtowaniu dyskursu publicznego i świadomie wykorzystuje nowe media
do kreowania własnego wizerunku politycznego, wyznaczając światowe wzorce skuteczności w tym
zakresie, naśladowane przez innych polityków.
Słowa kluczowe: język polityki, dyskurs publiczny, media społecznościowe, strategie komunikacyjne.

Sekundäre Oralität als große Rückkehr der Ars rhetorica. Die Persuasion
in Social Media in der politischen Kommunikation
Abstract: Ziel des Artikels ist Analyse und Interpretation der in Neuen Medien auftretenden
typischen Kommunikation zeitgenössischer Politiker und Beschreibung der Transformation der
politischen Sprache, welche durch die Einwirkung von Technologien, insbesondere von Social Media
Plattformen entstehen. Unter dem kulturwissenschaftlichen Aspekt werden sowohl theoretische
Vielfalt der Kommunikationstheorie wie auch Untersuchungsmethoden in der Medienwissenschaft
herangezogen. Untersucht werden mediale Aussagen des Präsidenten Polens unter dem Bezugspunkt,
weil vor allem Politiker als Träger hoher Staatsämter den vorherrschenden öffentlichen Diskurs und
die gegenwärtige Sprache der Politik bestimmen. Die Kommunikationsaktivität des Präsidenten
Andrzej Duda wird mit Handlungen des US-Präsidenten Donald Trump verglichen, der auf globaler
Ebene eine führende Rolle in der Gestaltung des öffentlichen Diskurses spielt und die Neuen
Medien bewusst nutzt, um sein eigenes politisches Image zu schaffen und globale Effizienzmaßstäbe
festzulegen, die von anderen Politikern nachgeahmt werden.
Schlüsselwörter: Sprache der Politik, öffentlicher Diskurs, Social Media, Kommunikationsstrategien.
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Transformations of the language of politics and media. Presidential
tweets in communication perspective
Abstract: The aim of this paper is the analysis and interpretation of political leaders’ typical new
media communication and the description of transformations of the language of politics, which
happens under the influence of new technologies, especially popular social media platforms.
The article presents here the cultural studies perspective, with reflection to the theoretical
repertoire of the theory of communication and the methods of analysis stemming from media
studies. The analysis was performed on the basis of social media posts of Polish President, taking
into account that major politicians who play leading roles in each state are the ones who form
the dominant public discourse and the language of politics of each epoch. The communication
activity of President Andrzej Duda was compared to activities of President of USA Donald Trump,
who on the global scale plays the leading role in formation of public discourse and consciously uses
new media for own political image creation, thus showing the world patterns of efectiveness in this
aspect to be copied by other politicians.
Keywords: language of politics, public discourse, social media, communication strategies.

Dla medioznawcy najciekawszym obszarem badań w kontekście rozważań nad
przemianami języka polityki wydają się nowe media, wciąż stosunkowo słabo opisane w najnowszych swych przejawach. Nie chodzi tu tylko o funkcjonowanie języka polityki w Internecie (Żydek-Bednarczuk 2013; Czerwiński et al. 2010; Kita,
Loewe 2016, Witosz et al. 2016), ale raczej w „nowych nowych mediach” (Levinson 2010), na platformach społecznościowych, w kontekście read-write web,
dominacji treści o charakterze infotainmentu, powszechnej mobilności użytkowników i prosumpcji treści.
Przedmiotem niniejszej analizy chciałabym uczynić nowomedialne komunikaty, których nadawcą jest Prezydent RP, jest to bowiem niewątpliwie funkcja,
która sprzyja kształtowaniu języka polityki w danym kontekście kulturowym1.
Odbywa się to poprzez tworzenie agendy medialnej, wywieranie presji komunikacyjnej zarówno na dziennikarzy, jak i na całe społeczeństwo, które staje się
publicznością, a w wypadku nowych mediów — aktywną publicznością uczestników komunikacji. Przyjrzymy się zatem współczesnym kanałom komunikacji i samym komunikatom, zarówno wizualnym, jak i językowym, których
nadawcą jest Prezydent Andrzej Duda. Warto w tym kontekście spojrzeć na
przemówienie okolicznościowe Prezydenta RP związane ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę, w którym świadomie czyni on nawiązania do
języka i wartości reprezentowanych przez tradycję II RP, a jednocześnie na inne
równoległe komunikaty medialne, które towarzyszą współczesnej komunikacji
prezydenckiej — zwłaszcza w oficjalnym serwisie internetowym i na profilach

1
Okres analizy obejmował kilka miesięcy, od września 2017 do stycznia 2018. Materiał został zebrany na portalu mikroblogowym Twitter oraz uzupełniony analizą kont Prezydenta RP w innych serwisach
społecznościowych.
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prezydenckich na platformach społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Flickr [PAD 1]2.
Na wstępie należy uczynić uwagę, iż przedstawiona analiza nie ma na celu oceny działań ani wizerunku Prezydenta; staram się z dystansu przyglądać badanym
materiałom i traktować je jako przejaw typowych dla danego medium zachowań
komunikacyjnych, wynikający z istoty samej technologii, jak i jej konkretnych
funkcjonalności oraz z przyjętych przez nadawcę strategii komunikacyjnych, mających na celu kreowanie politycznego wizerunku.
1. Obrazy a kreowanie wizerunku w mediach społecznościowych
Trzeba oczywiście podkreślić, że wszystkie analizowane serwisy mimo swej nowomedialności i aspektu społecznościowego, który nieuchronnie remiksuje to, co
publiczne z prywatnym (Maj 2014; Stocker, Schöpf 2007), mają charakter oficjalny. Analizę warto rozpocząć od materiałów wizualnych i audiowizualnych, pamiętając o znaczeniu przekazów tego typu w budowaniu strategii komunikacji
politycznej. Bo Bergström, pisząc o komunikacji wizualnej w kontekście marketingowym, dzieli funkcjonalnie przekazy obrazowe na informacyjne, objaśniające, bezpośrednie (kierunkowe) i ekspresyjne (Bergström 2009, 124). Wszystkie
publikowane przez Kancelarię Prezydenta zdjęcia i filmy stanowią dokumentację
oficjalnych wizyt i działań Prezydenta RP, mieszczą się zatem w grupie obrazów
informacyjnych i objaśniających. Zdjęcia publikowane zazwyczaj są w seriach
tworzących tematyczne fotoreportaże, a filmy — w postaci krótkich form dokumentalnych. Jedne i drugie zawierają zatem przede wszystkim ujęcia sytuacyjne,
pozwalające określić, gdzie i z kim spotkał się Prezydent oraz jego portrety. Na
marginesie można dodać, że analogicznie Kancelaria Premiera Rady Ministrów
przedstawia działania kolejnych premierów ostatnich lat.
W obydwu przypadkach na uwagę zasługują częste zdjęcia podkreślające
symbole narodowe, w tym portrety we wnętrzach historycznych. Szczególnym
przypadkiem powtarzającym się nader często jest fotografowanie polityków —
zwłaszcza Prezydenta lub Premiera, ale też ministrów lub rzeczników różnych
agend państwowych na tle tzw. ścianki reklamowej czy promocyjnej, zazwyczaj
typu pop-up (podobnie jak czynią to współcześnie gwiazdy popkultury i mediów),
z tą jednak różnicą, że znakiem symbolicznym jest tu godło państwa, kancelarii
lub logo ministerstwa. Bardzo istotne z tej perspektywy było ujednolicenie identyfikacji wizualnej ministerstw po przejęciu rządów przez PIS oraz zastosowanie jednolitej symboliki wykorzystującej godło RP na wszystkich przestrzeniach

2
Serwisy społecznościowe wymieniam zgodnie z kolejnością podawaną przez serwis Prezydent.pl. URL:
<https://www.prezydent.pl> (dostęp: 10.01.2018). Wszystkie dalsze analizy pochodzą z tych źródeł i zostały opisane odpowiednimi akronimami [PAD 1–7].
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promocyjnych stanowiących tło dla ujęć urzędników oraz w serwisach internetowych. Analiza wcześniejszych stron ujawniała zdecydowane różnice, wbrew sztuce komunikacji wizualnej, w której dobre wzorce od lat wyznaczają takie kraje, jak
Wielka Brytania czy Niemcy, jednolicie prezentujące swe instytucje państwowe
(Derda-Nowakowski 2016). Wracając jednak do współczesnych przedstawień fotograficznych Prezydenta (i Premiera) — specyficznym i symbolicznym ujęciem,
o którym należy wspomnieć jest przedstawianie bohatera zdjęcia z takiej perspektywy, która sprawia, że orzeł z godła państwowego stanowi specyficzną aureolę
nad głową Prezydenta lub Premiera. Warto podkreślić, że w takim ujęciu część
widoczną godła stanowi głowa orła i skrzydła, a zatem tworzy się symbolicznie
obraz, w którym orzeł symbolizujący polską państwowość otacza opiekuńczymi
skrzydłami głowę Prezydenta lub Premiera. Można to odczytywać dwojako —
albo jako apoteozę rządzących — ukazanie, że Polska i Prezydent (ewentualnie
Premier) to jedność; albo jako ukazanie, że Polska stanowi główną ideę, zajmującą
rządzących, a polski orzeł (symbolicznie: przodkowie, tradycja II RP, etc.) otacza
współcześnie rządzących opieką, czuwa nad nimi. W analizowanych materiałach
z kilku miesięcy takie przedstawienia pojawiły się wielokrotnie. Dodać trzeba, że
poprzednia ekipa polityczna związana z obozem PO, raczej gustowała w symbolice europejskiej, podkreślającej kosmopolityczny charakter rządów.
Odmienne sposoby przedstawiania polityków z różnych stronnictw nie powinny dziwić, są bowiem zbieżne z ich ideologią, będąc niejako jej konsekwencją,
można zakładać, że świadomie konstruowaną przez specjalistów ds. marketingu
politycznego. Obydwa przypadki należy uznać za Bergströmowski przekaz bezpośredni (kierunkowy), nadawca konstruuje go bowiem w sposób, który sugeruje odbiorcy określoną interpretację, a sam staje się jednocześnie symbolicznie
obecny.
Trzeba również pamiętać, że wzorce dla mediów społecznościowych pochodzą
w znacznej mierze zza Atlantyku, gdyż użycie platform sieciowych najpierw przez
Baracka Obamę, a następnie Donalda Trumpa można uznać za niezwykle efektowne i zarazem efektywne w sensie politycznym. Wizerunek polityka z głową
wtapiającą się w godło państwowe nie powinien być rzadki, skoro politycy często
przemawiają w specjalnych press roomach i w miejscach zaaranżowanych na potrzeby mediów, gdzie znaki państwowe są obecne, jednak globalnie bardziej popularne są przedstawienia sytuujące polityka na tle flagi państwowej — przodują
w tym zwłaszcza prezydenci amerykańscy, niezależnie od ugrupowania.
Silne nawiązywanie do symboli narodowych ma swoje znaczenie zarówno
w budowaniu politycznego wizerunku, jak i w konsolidowaniu społeczeństwa
jako wspólnoty wyobrażonej. Symboliczne podświetlenia budynków rządowych
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości można zatem także rozpatrywać jako kontynuację tego działania wizerunkowo-wspólnotowego. W mediach społecznościowych zdjęcia takich budynków stanowią efektowny przykład
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kompozycji dobrze sprawdzającej się na banerze, czyli w nagłówku profilu na Facebooku czy Twitterze KPRM czy KP, która opisuje symbolicznie — podobnie
jak w przypadku Donalda Trumpa flaga USA — cały newsfeed. Sytuuje to niewątpliwie komunikację polityczną w kontekście tradycyjnych wartości i symboliki,
ale też zwraca uwagę na fakt, że komunikacja za pomocą środków wizualnych
wymaga innych narzędzi i metod niż dyskurs piśmienności.
Obrazy wykorzystywane w komunikacji politycznej, jeśli mają być skuteczne
(perswazyjne), muszą być sugestywne, kolorowe, zawierać wyraziste formy i odniesienia, nie powinny prowokować niedomówień, a raczej sugerować interpretację, np. koncentrować się na pozytywnym lub negatywnym bohaterze. Obrazy
medialne świadomie generowane przez sztaby wyborcze i administrację dzięki
pomocy specjalistów zazwyczaj posiadają te cechy. Jednak w dzisiejszym kontekście medialnym obrazy wytwarzane są ciągle i wszędzie, także przez nie do końca
świadomych ich działania polityków czy osoby postronne. Oburzenie społeczne
wywołane przez jedno zdjęcie, jak choćby selfie, jakie wykonał sobie w trakcie
pogrzebu Nelsona Mandeli Barack Obama wraz z innymi politykami (Miltner,
Baym 2015), świadczy o tym, że emocje publiczności, podobnie jak w czasach
opisywanych przez Gustava Le Bona w Psychologii tłumu, mogą być niezwykle
gwałtowne i zmienne, zwłaszcza gdy są umiejętnie pobudzane przez opozycję lub
nieprzychylne media (Le Bon [1895] 1997). Obraz medialny może być zarówno
przyczyną sukcesu polityka, jak i jego porażki, oddaje bowiem symbolicznie jego
idee lub sprzeniewierzenie się im. Przykładem może być fotografia Obamy, stylizowanego na Martina Luthera Kinga (obraz sukcesu) i wspomniane selfie z pogrzebu Mandeli (obraz porażki).
2. Nowomedialne transformacje kodu: Prezydent ćwierka, Prezydent
lajkuje, Prezydent prosi o polubienie
Warto jednak przyjrzeć się także słowom współczesnych polityków i temu, w jaki
sposób dyskurs polityczny ewoluuje pod wpływem nowych platform komunikacji. Interesujące w tym kontekście wydaje się pytanie o to, czy narracje w nowych mediach nadal mają siłę porównywalną z wcześniejszymi przemówieniami
politycznymi, czy język nowych mediów, wymagający skrótowości i precyzji —
by zamknąć przekaz np. w 140 znakach, a przy tym zachować komunikatywność
— pozwala na rozwinięcie dyskursu publicznego na poziomie podobnym do
epok wcześniejszych. Pozornie wydaje się to niemożliwe, trzeba jednak uświadomić sobie, że nigdy dotąd tak duża część ludzkości nie uczestniczyła aktywnie
w komunikacji z politykami (rozumianej jako wymiana myśli czy idei, propozycji
reform, a nawet wyrażanie skrajnych emocji, choćby w postaci inwektyw) i tym
samym w życiu politycznym własnego kraju. Słowo polityka dociera zatem dziś
potencjalnie prawie do każdego wyborcy, o ile oczywiście ma on na to ochotę.
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Wobec głębokiego usieciowienia i modelu „życia w interfejsie” wydaje się jednak,
że trudno pominąć ten dyskurs zupełnie. Treści udostępniane przez najwyższe
władze państwowe za pośrednictwem serwisów społecznościowych, takich jak
Facebook czy Twitter, zaspokajają niewątpliwie ciekawość jednych użytkowników
i potrzebę zorientowania innych, a także inne potrzeby. W typologii Blumlera
w ramach teorii użytkowania i korzyści wymienia się następujące potrzeby spełniane przez media masowe: obserwację środowiska (poznawcze uporządkowanie otoczenia), ciekawość (potrzeba wiedzy o szczególnych wydarzeniach lub
zjawiskach), urozmaicenie (rozrywka, ucieczka), osobistą tożsamość (poczucie
własnego znaczenia) [Kołtun 2001, 59]. Z całą pewnością nowe media, zwłaszcza
platformy społecznościowe spełniają wszystkie te potrzeby użytkowników z nawiązką, pozwalają bowiem jeszcze na reakcję w czasie rzeczywistym, zbliżając się
tym samym (choćby wirtualnie) do naturalnej komunikacji face-to-face. Dla osób
niezainteresowanych polityką media społecznościowe mogą być natomiast ścieżką pośredniego dostępu do tego typu treści, o ile ich znajomi polecają określone
newsy, komentarze publicystów czy tworzone przez społeczność memy wyśmiewające polityków. Są zatem w pewnym sensie narzędziem politycznej socjalizacji.
Media społecznościowe na nowo — także poprzez środki wizualne i skrótowość
przekazów używających słowa — nadają znaczenie nadmiarowi informacji: znaczenie ma to, co jest ważne dla osób znaczących dla danego użytkownika, jest to
tzw. social tagging czy social bookmarking, o którym pisałam w kontekście pojawienia się ponad dekadę temu Web 2.0 (Maj 2007–2008, 2010).
Warto zastanowić się nad charakterystyką treści politycznych w serwisach
społecznościowych, gdzie nie ma miejsca na tak rozbudowane narracje, jak w tradycyjnych formach dyskursu politycznego: treść informacji musi zawierać się
w 140 znakach postu na Twitterze, analogiczne newsy na Facebooku są niewiele dłuższe, często zawierają za to fotografie i linki do innych materiałów w sieci.
Na potrzeby niniejszego artykułu analizie poddano oficjalne konto prowadzone
przez Kancelarię Prezydenta (@prezydentpl, @kancelaria_prezydenta) oraz „prywatne” konto Prezydenta @AndrzejDuda [PAD 2]. Pierwsze konto zawiera albo
serdeczne zaproszenia na wspólne świętowanie 100-lecia niepodległości RP, albo
po prostu oficjalne informacje o działaniach Prezydenta — język emocji i język
nieformalny, charakterystyczny dla mediów społecznościowych, są tu stonowane
przez oficjalny charakter postów. Drugie konto — formalnie „prywatne”, czyli jakoby prowadzone przez Prezydenta (można mieć co do tego wątpliwości, raczej
treści mają charakter współtworzonych przez Prezydenta lub tworzonych przez
profesjonalistę w jego imieniu), ma w istocie charakter quasi-prywatny, zdecydowanie jednak mniej oficjalny od serwisu kancelarii.
Inaczej komunikuje się ze swoimi wyborcami Prezydent USA — Donald
Trump (@POTUS, @realDonaldTrump), krytykowany powszechnie za niewybredny język i dosadność kontrowersyjnych sformułowań, które zyskują mu
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zaciekłych oponentów i zagorzałych fanów (Wells 2016); wcześniej Barack Obama
przetarł mu zresztą drogę w podkreślaniu bezpośredniości przekazu (Maj 2009).
Oficjalny profil Prezydenta USA ma jednak także charakter częściowo formalny
i informacyjny, częściowo traktowany jest przez polityka jako forum dla tworzenia agendy medialnej, komentowania własnych działań, aktywności opozycji oraz
przeciwdziałania nierzetelnym doniesieniom mass mediów (fake news).
Andrzej Duda wydaje się w tym kontekście bardziej konserwatywny, choć de
facto wykorzystuje Twittera i Facebooka w podobny sposób, używając jednak mniej
dosadnego języka. Trzeba pamiętać też o tym, że w kampanii wyborczej bezpośredniość i naturalność komunikacji kandydata na prezydenta była większa, pełniona funkcja ewidentnie przeszkadza w regularności i bezpośredniości przekazu,
choć takie elementy pojawiają się oczywiście na profilu: np. sylwestrowy toast Prezydenta i Pierwszej Damy, wyraźnie stylizowany na selfie i wykreowany jako gest
inkluzywny wobec śledzących profil Prezydenta. Niewątpliwie wpływ na taki styl
ma obecność nie tyle sieci, co mobilnej komunikacji. Oficjalne newsy przeplatają się
tu ze zdjęciami wykonanymi z ręki przez Prezydenta, jednak przeważają nad nimi,
częściej pojawiają się emocjonalne posty bez zdjęć, opatrzone emotikonami. Nie
jest to jednak stały kontakt ze społecznością, jak w przypadku Trumpa. Przyjrzyjmy
się wyborowi postów Prezydenta RP z okresu od września 2017 do początku stycznia 2018 [PAD 2], odzwierciedlającemu różnorodność treści i stylów komunikacji:
„100 years ago @POTUS declaration paved the way for Poland to regain its independence. A century later, Polish-American strategic partnership flourishes to the benefit of our
two nations and the whole region of Central Europe. #14 points @realDonaldTrump
(8.01.2017).
Piękny prezent Pana Kamila Stocha i Ekipy dla Polski i dla nas na 100 lecie Niepodległości!
Dziękujemy! Co za wieczór! 😁 (6.01.2018).
Kamil Stoch! Dziękujemy! Gratulujemy! Duma! Szczęście! Historia skoków narciarskich
tworzy się na naszych oczach. Piękna polska historia. Dziękujemy Panu Kamilowi i Ekipie!!! 😁💪🍾👍 (6.01.2018).
Kamil Stoch Super Star! Dziękujemy! Gratulujemy! Podziwiamy! Brawo! Brawo! Brawo!
(4.01.2018).
Wznosimy toast za zdrowie i pomyślność wszystkich Uczestników i Sympatyków akcji
„Sylwester z Andrzejem Dudą”. Drodzy Sylwestrowicze, życzymy Wam wspaniałej zabawy, a przede wszystkim udanego i pełnego sukcesów 2018 roku! 😁👍🍾 [zdjęcie: selfie
z żoną i toastem noworocznym] (31.12.2017).
Brawa i gratulacje dla Kamila Stocha i całej naszej Ekipy. Piękny polski początek Turnieju
4 Skoczni. Wow! Dziękujemy!!! 💪😁🍾 (30.12.2017).
Wszystkim Użytkownikom TT życzę spokojnych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia. Niech dla nikogo nie braknie miejsca przy stole. (23.12.2017).

WTÓRNA ORALNOŚĆ JAKO WIELKI POWRÓT ARS RHETORICA. . . 25
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Gratulacje dla Pana Premiera Mateusza Morawieckiego (PMM)! Życzę powodzenia w pełnieniu funkcji i liczę na bardzo dobre, profesjonalne współdziałanie dla Polski. (12.12.2017).
Metody stosowane za czasów PO dla wyeliminowania min. A. Macierewicza: [zdjęcie i link
do materiału z TVN24] (16.11.2017).
Serdecznie dziękuję Wszystkim za wspólne obchody #SwietoNiepodleglosci, zwłaszcza
Stalowej Woli. Zapowiada się piękna 100 rocznica @PL1918 (11.11.2017).
Zapraszam do śledzenia @PL1918 — oficjalnego konta 100 lecia odzyskania Niepodległości. (23.10.2017).
Fake news! To szyta w Poroninie kurtka stylizowana na góralską z podhalańskimi parzenicami, a nie strój węgierski. [zdjęcie z TVN24 z materiału pt. Prezydent Duda na winobraniu
(o spotkaniu w ramach grupy V4)] (15.10.2017).
Uff, Biało-Czerwoni Panowie wrócili do gry. Brawo! Dziękujemy!;-) (4.09.2017)” [PAD 2].

Ewidentne wydaje się tu emocjonalne podejście do komunikacji, wymieszane
są komunikaty dla polskich i zagranicznych odbiorców, oficjalny ton informacji
przeplata się z osobistymi i quasi-osobistymi uwagami, słownictwo oficjalne miesza się z potocznym, używane są liczne emotikony, czasem występują odniesienia
do oficjalnych wpisów z drugiego konta. Posty są nieregularne, czasem co kilka
dni, czasem 2–3 dziennie (ale dla porównania: u Donalda Trumpa jest to regularnie 7–10 tweetów dziennie). W okresie świątecznym 2017/2018 dominowały
treści w formule życzeń (dla narodu, dla użytkowników TT, dla nowego premiera)
oraz żywe, emocjonalne reakcje na wydarzenia sportowe — „Konkurs Czterech
Skoczni” (Prezydent korzysta tu z wizerunku fana, jest to niewątpliwy wyraz fraternizacji z wyborcami, utożsamiania się z narodem i patriotycznymi wartościami). Warto jednak zauważyć, że emocje te są skonfrontowane ze stonowanymi,
lecz krytycznymi komentarzami o charakterze politycznym, dotyczącymi działań
opozycji i mediów, które prezentowane są jako zachowania wykraczające poza
zasady fair play (formuła oskarżająca o rozsiewanie fake news ma jednak charakter lekki, a nawet żartobliwy, w porównaniu do działań Trumpa — tu dotyczy
m.in. wizerunku innego polityka w mediach, ale też np. kroju kurtki) oraz komunikatami o charakterze inkluzywnym (podniosłe zaproszenia do wspólnego
świętowania 100-lecia niepodległości RP).
Można widzieć tu zatem nowy model komunikacyjny, w którym przekazy publiczne i prywatne przenikają się wzajemnie, smartfon i Internet stanowią
natomiast główne narzędzie komunikacyjne, pozwalające na szybkie rozsyłanie
i odbiór informacji, natychmiastową reakcję na wydarzenia i działania innych.
Potencjalnie jest to szansa na żywą interakcję z obywatelami, trudno jednak się jej
tu dopatrzeć, możliwość komentowania jest ograniczona, więcej szansy na to daje
konto na FB, gdzie dyskusje bywają niezwykle żywiołowe i wyrażone niekoniecznie parlamentarnym językiem (nie dotyczy to jednak samego Prezydenta, który
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nie angażuje się w komentowanie komentarzy do postów) [PAD 3]. Sam profil na
Facebooku ma także charakter wysoce oficjalny i trudno mówić tu o jakimkolwiek prywatnym obliczu Prezydenta, tę funkcję lepiej spełnia konto na Twitterze
[PAD 2].
Dla polityków — reprezentantów narodu — media społecznościowe mają jednak niewątpliwie wymiar kontaktu lub quasi-kontaktu z reprezentowaną wspólnotą, choć widoczne są tu indywidualne różnice. Komunikacja medialna staje
się tym samym nie tylko narzędziem wpływu, ale też obowiązkiem nieustannego
bycia podłączonym, bycia aktywnym, bycia zaangażowanym, wręcz bycia rozemocjonowanym. W każdym razie polityka jest dzięki „nowym nowym mediom”
sztuką autoprezentacji: wyglądania na aktywnego, zaangażowanego, rozemocjonowanego i skutecznego. Pytaniem pozostaje, na ile w dzisiejszej kulturze partycypacji i komunikacji zapośredniczonej w mediach społecznościowych chodzi
jeszcze o rzeczywistą komunikację, a na ile wyłącznie o kreowanie politycznego
wizerunku, społeczne potwierdzanie sukcesu wyborczego.
Można się zastanawiać, czy ten nowomedialny dyskurs polityczny to dyskurs
dominujący w dobie współczesnej. Z przeprowadzonej analizy treści wynika, że
w rzeczywistości nie można mówić o infantylizacji (emotikony, potoczność) czy
płytkości (wynikającej ze skrótowości i wizualności) przekazu politycznego, choć
takie stwarza on często pozory. Media społecznościowe jednak to tylko kolejne,
a nie jedyne, platformy kontaktu z wyborcami; to raczej narzędzia, zachęcające
do pogłębienia wiedzy o działaniach polityków (np. atrakcyjne posty z linkami
mają charakter zachęty do zapoznania się z artykułem), narzędzia promocji i informacji — także na użytek dziennikarzy, którzy używają ich jako punktu wyjścia
dla własnych tekstów i materiałów audiowizualnych, czasem na ich podstawie
tworząc newsy lub analizy. To narzędzia do sterowania agendą medialną przez
polityków i ich sztaby. Inna rzecz, na ile dziennikarze poddają się świadomie lub
nieświadomie tym narzędziom wpływu.
3. Między tradycją i współczesnością — zderzenie oralności
i piśmienności
Dla równowagi zwróćmy jeszcze uwagę na artykuł i przemówienie Prezydenta
Andrzeja Dudy na temat 100-lecia niepodległości Polski. Warto zastanowić się na
ich przykładzie czy dyskurs polityczny przeszedł głębokie przemiany, czy też pewne jego elementy po prostu są niezmienne i zostały wypracowane przez kulturę
oralną i piśmienną w poprzednich epokach (Ong 2011). Tematycznie analizowane materiały wpisują się w ramy wyznaczone u początku odrodzonej państwowości przez polityków II RP, zresztą wyraźnie nawiązują do myśli politycznej tego
czasu. W artykule Sto lat z tysiąca nie ma jednak nadreprezentacji patosu, a raczej
zaproszenie do wspólnego świętowania z myślą o przeszłości i przyszłości:
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„(...) jubileusz stulecia odzyskania niepodległości nie będzie tylko wspominaniem minionych dni chwały i radości. Uważam, że obchody nie powinny mieć charakteru muzealnego,
pamiątkowego, lecz przeciwnie: powinny wskazywać na to, co dzisiaj i jutro jest i będzie dla
nas, Polaków, najwyższą wartością i najcenniejszym wspólnym dobrem: własne suwerenne państwo. Bo najistotniejszym celem jubileuszu jest śmiałe spojrzenie w naszą wspólną
przyszłość” [PAD 4].

Interesujące wydaje się stonowanie emocji, co wynika zapewne z pisemnej
formy — artykułu dla PAP. Prezydent odwołuje się do wartości, wśród których
podkreśla suwerenność i wolność. Pojawia się tu „silna, wolna Polska” jako wartość naczelna i jako cel wszelkich działań. Cechy Polaków zdaniem Prezydenta
to: „duma” (np. „z dokonań przodków”), „ufność we własny potencjał, talenty,
umiejętności”, „etos wolności”, „niezwykle mocne przywiązanie do swobód obywatelskich”, „troska o pamięć historyczną”, gotowość do „wytrwałej rzetelnej pracy”, „energia i entuzjazm do podejmowania coraz to nowych ambitnych wyzwań”,
„żywotność i kreatywność naszej wspólnoty”. Charakterystyczne dla wystąpień,
a obecne także w omawianym artykule jest natomiast przedstawianie kultury
narodowej i lokalności w kontekście szerszym, europejskim i globalnym. Często
podkreślana jest indywidualność Prezydenta, jego wizja, wiara, chęci i plany poprzez wyrażenia ukazujące własny osąd i zarazem sprawczość: „jestem głęboko
przekonany”, „ogromnie zależy mi”, „uważam”, „chciałbym”, „liczę”, „wierzę”, to
częste zwroty, także w innych wystąpieniach tego polityka [PAD 4].
Dla porównania spójrzmy na wystąpienie przed sportowcami z 10 stycznia
2018 [PAD 5], również związane z rocznicą niepodległości. Tu także występują
nawiązania do II RP, ale też do losów sportowców w czasie II wojny światowej
i trudnych warunków oraz sukcesów sportowców w PRL (choć mowa jest raczej
o „trudnych latach powojennych” i „geście Kozakiewicza” niż o podległości sportu wobec polityki). Podkreślana jest rola indywidualnych sukcesów sportowców,
które ważne są dla wspólnoty. Obecny jest tu patos, ale zestawiono go z pozytywistycznym definiowaniem sportu jako swoistej pracy u podstaw, zwłaszcza w odniesieniu do edukacji:
„(...) dzisiaj spotykamy się tutaj w związku ze stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości. I jest niewątpliwe, że sport ma w tym sensie państwowym przynajmniej dwa wymiary. Pierwszy — ten najbardziej ogólny, ale niezwykle potrzebny — to sprawność fizyczna
i zdrowie społeczeństwa, które tworzy dane państwo. To przecież niezwykle ważne. To jest
ważne ze względów oczywiście zdrowotnych ‒ z jednej strony, ale także ze względu na
ewentualne możliwości obrony państwa. Żeby młodzież była sprawna, żeby młodzi ludzie byli silni, żeby wychowywały się kolejne zdrowe pokolenia. I tu wielka zasługa sportu
w tym najbardziej powszechnym tego słowa znaczeniu — sportu powszechnego, nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach, trenerów, którzy na co dzień wychowują dzieci, młodzież, przygotowują ich do sportu, wyszukują talenty. Te największe talenty, które
mogą tworzyć w państwie sport w tym drugim tego słowa znaczeniu. Sport wielki — na
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najwyższym poziomie, sport, który tak silnie jest związany z polityką państwa i polityką
międzynarodową. (...)” [PAD 5].

Trzeba podkreślić emocjonalizm i patos tego wystąpienia (charakterystyczny
też dla wielu innych wystąpień Prezydenta i generalnie dla form oralnych, również
historycznych przemówień politycznych [Dawidziak-Kładoczna 2012]). Tutaj
patos wiąże się bezpośrednio z utożsamieniem walki sportowej z walką o polską
tożsamość i dumę narodową. Wartości te zostają zestawione z walką o wolność
i posiadanie suwerennego państwa oraz z walką o niepodległość w czasie II wojny światowej i bohaterską śmiercią polskich sportowców: Janusza Kusocińskiego,
Heleny Marusarzówny, Bronisława Czecha i innych. Do bohaterów porównywani
są inni sportowcy, którzy walczą lub walczyli o medale, a także nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy i działacze sportowi:
„I dziś Państwo także budują potencjał Rzeczypospolitej — czy to jako wciąż jeszcze czynni sportowcy, czy jako działacze sportowi, czy jako trenerzy, czy jako po prostu ci, którzy
wspierają rozwój polskiego sportu, wspierają sportowe wychowanie młodzieży. Jestem za
to ogromnie wdzięczny. Mają Państwo wielki dorobek i wkład w to stulecie — chcę to z całą
mocą podkreślić. Jako Prezydent chcę oddać wielki szacunek wszystkim ludziom polskiego
sportu przez te sto lat za te wspaniałe osiągnięcia, za wszystkie „Mazurki Dąbrowskiego”,
za łzy dumy, radości i wzruszenia, które przez te lata dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki
trudowi, hartowi ducha, odwadze oraz determinacji Polacy mieli i doznali. Przyczyniają się
Państwo do rozwoju postaw uczciwości w sporcie, czyli fair play. Przyczyniają się Państwo
do rozwoju kultury fizycznej, także do rozwoju postaw patriotycznych. Bo to przecież na
Wasze występy przychodzą ludzie udekorowani w biało-czerwone barwy. Bo to przecież
dzięki Wam możemy z dumą te barwy wznosić w górę, ciesząc się, że jesteśmy Polakami.
To wielki dorobek polskiego sportu i polskich sportowców. Chcę za to jako Prezydent Rzeczypospolitej ogromnie podziękować” [PAD 5].

Podkreślane są tu elementy świadczące o wspólnotowości przeżyć, narodowej dumie, wspólne doświadczanie wzruszenia, radości. Pojawia się tu wyliczenie emocji wyłącznie wartościowanych dodatnio, wymieniane są jedynie sukcesy,
nie wspomina się o porażkach. Są jedynie „łzy dumy, radości i wzruszenia”, nie
ma łez upokorzenia, bezsiły czy wstydu. Wymienia się tylko grę fair play, nie ma
słowa o dopingu. Jest krzewienie kultury fizycznej, a nie afery łapówkarskie. To
oczywiście zrozumiałe, świętując nie wypomina się porażek i mankamentów codzienności, którą żywią się tabloidy. Prezydent podkreśla wpływ sportu na rozwój narodu i wartości patriotycznych, czyni to dziękując także jako widz i fan.
Najpierw w imieniu Polaków, następnie — także własnym, a zatem sytuując się
symbolicznie jako część narodu — publiczności.
Oczywiście to jedynie wybrane przykłady kreowania dyskursu publicznego przez Prezydenta RP poprzez formy zarówno piśmienne, jak i oralne (Ong
2011). Niewątpliwie, ważne miejsce zajmują tu: nawiązujące do wszystkich
„6 ojców niepodległości”, twórców II RP, orędzie Prezydenta wygłoszone przed
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Zgromadzeniem Narodowym w rocznicę urodzin Marszałka Piłsudskiego,
5 grudnia 2017 [PAD 6] oraz wcześniejsze wystąpienia z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2015, 2016 i 2017 [PAD 7]. Wszystkie one podkreślają zarówno wartości przywoływane przez twórców II RP, jak i wizję Polski silnej, wolnej
i nowoczesnej, odwołują się do solidarności pokoleń pradziadków, dziadków, ojców i współczesnych Polaków oraz ich dzieci i wnuków. Przepełnione są patosem,
ale wypowiedziane są językiem potocznym, czasem z błędami gramatycznymi,
choć z uwzględnieniem sztuki retoryki. Wpisują się w historycznie wypracowany
język polityki, jednocześnie go aktualizując.
Trzeba podkreślić jednak, że to nie przemówienia są dziś najważniejszym gatunkiem komunikacji politycznej, a codzienna i potoczna komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych (tweety, posty, multimedia), która
determinuje transformacje języka polityki i dyskursu publicznego.
4. Reﬂeksje końcowe
Celem analizy było ukazanie transformacji języka polityki pod wpływem nowych
technologii medialnych na przykładzie wypowiedzi polityka kształtującego dyskurs publiczny danej epoki. Przeprowadzona analiza wskazuje wyraźnie, iż media
społecznościowe korzystają z kształtu dyskursu publicznego i medialnego, wypracowanego przez politykę w epoce przed Web 2.0. Nowe platformy sugerują jednak bliższy i natychmiastowy kontakt pomiędzy politykiem i wyborcą, wymuszają
skrótowość wypowiedzi, promują perswazyjne środki wizualne, umożliwiają stosowanie potocznego, a nawet dosadnego języka, dają możliwość zadania pytania
politycznym reprezentantom bezpośrednio przez suwerena. Nie jest jednak prawdą,
że nowe nowe media zrewolucjonizowały politykę zupełnie, odbierając jej powagę
i infantylizując dyskurs publiczny jeszcze bardziej niż uczyniły to mass media.
Z całą pewnością social media stanowią jednak nowy krok w dyskursie publicznym, możliwe, że jest to krok w stronę optymalizacji języka (Kleszczowa 2012,
64). Platformy społecznościowe realizują bowiem, podobnie jak wcześniej telewizja, przed nią radio, a jeszcze wcześniej prasa — zasadniczo podstawową funkcję
medium komunikacji politycznej, a zatem stanowią dogodny, użyteczny i skuteczny środek, za pomocą którego różne części społeczeństwa — rządzący i rządzeni — mogą się wyrazić i skomunikować w sprawach dla nich najistotniejszych:
samostanowienia, warunków egzystencji i podstaw ideowych wspólnotowej tożsamości. Trzeba jednak zauważyć, że mimo wtórnej oralności i związanego z nią
akcentowania emocji, formuliczności, powracania wątków narracji, nadal cenimy
abstrakcyjne myślenie, porządek i racjonalizm, wypracowane w epoce piśmienności. Wydaje się zatem, że obydwa porządki równolegle kształtują współczesny
język polityki, czerpiąc z bogatej historii komunikacji politycznej rozwijanej od
starożytności i wypracowanych przez wieki środków perswazyjnych.
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OPERATORY ARGUMENTACYJNE, CZYLI RETORYCZNE
ŚRODKI PERSWAZJI

Streszczenie: Niniejszy artykuł poświęcony jest jednostkom polszczyzny, zwanym operatorami,
które na poziomie metatekstowym pełnią ważną perswazyjną funkcję: umacniają przytaczane argumenty. Typologię takich operatorów przeprowadzili już Aleksy Awdiejew i Grażyna Habrajska:
celem pracy jest zwrócenie uwagi na parę dodatkowych funkcji spełnianych przez takie leksemy
w ramach wypowiedzi perswazyjnych oraz opis jednostek do tej pory nieuznawanych za retoryczne
środki perswazji. Materiału dostarczyły wypowiedzi o charakterze argumentacyjno-perswazyjnym,
mianowicie przemówienie polityka, kazanie, debata na temat społeczny oraz reklama. Autor tekstu
podkreśla także niemałą, a często niedostrzegalną właściwość takich operatorów: stanowią one uniwersalny sposób na spotęgowanie siły perswazyjnej tekstu, ponieważ nadają się do każdego rodzaju
argumentacyjnej wypowiedzi, tym samym potrafią oddziaływać na każdego odbiorcę.
Słowa kluczowe: perswazja, argumentacja, operatory, typologia, funkcjonalność.

Argumentative Operatoren als rhetorische Persuasionsmittel
Abstract: Der Beitrag betrifft die Problematik polnischer Operatoren, die auf der metatextuellen
Ebene wichtige persuasive Funktion ausüben: sie verstärken die angeführten Argumente. Eine
Typologie solcher Operatoren schlugen Aleksy Awdiejew und Grażyna Habrajska bereits vor. Ziel
des vorliegenden Beitrags ist es somit einerseits zusätzliche Funktionen derartigen Lexeme innerhalb
persuasiver Ausdrucksformen in Visier zu nehmen sowie diejenigen Einheiten als rhetorische
Persuasionsmittel anzuerkennen, die bisher außer Acht gelassen wurden. Als Untersuchungsmaterial
gelten argumentativ-persuasive Aussagen, wie z.B. politische Reden, Predigten, gesellschaftlich
orientierte Debatten, Werbung. Es werden ungenügend thematisierte, dennoch ausschlaggebende
Eigenschaften solcher Operatoren analysiert: Ihr universelles, textsortenunabhängiges,
hörerorientiertes Potential persuasive Aussagekraft des Textes zu intensivieren.
Schlüsselwörter: Persuasion, Argumentation, Operatoren, Typologie, Funktionalität.

Argumentative operators — rhetorical words of persuasion
Abstract: This article is about polish specific words, called operators, which have an important
persuasive function at the metatextual level of language: they reinforce the arguments. The typology
of these lexis was prepared by Aleksy Awdiejew and Grażyna Habrajska: the aim of this work
is to draw attention to a few additional functions fulfilled by these operators in the persuasion
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utterances and a description of new operators not recognized yet as the rhetorical word which can
strengthen the persuasion. The material was provided by utterances with persuasive character:
politician’s speech, a sermon, a social debate and an advertisement. The author also emphasizes
the considerable, and often imperceptible property of such operators: they are a universal way to
intensify the persuasive force of the text, because they are suitable for any type of argumentative
statement, thus they can have an influence on every receiver.
Key words: persuasion, argumentation, operators, typology, funcionality.

Perswazyjna funkcja języka ujawnia się nie tylko w argumentach dostosowywanych odpowiednio do grona odbiorców, ale także — jeżeli nie przede wszystkim
— w sposobie ich przekazywania. Proces przekonywania audytorium do wygłaszanych tez zyskuje na skuteczności dopiero wówczas, kiedy prezentowane treści są przez mówcę odpowiednio uporządkowane, a najważniejsze jej elementy
umiejętnie uwydatnione. Język wyposażony jest w bardzo wiele środków, które
same w sobie nie wnoszą do wypowiedzi nowych sensów (nie umożliwiają odbiorcy tworzenia obrazu na dany temat), ale wzmacniają sensy już przytoczone,
dodając im wiarygodności, tym samym ułatwiając odbiorcom ich akceptację.
Leksykalne sygnały ważności treści nazywam za Aleksym Awdiejewem i Grażyną
Habrajską operatorami tekstowymi (metatekstowymi), dodatkowo charakteryzując je jako jednostki argumentacyjne. W niniejszym artykule zostaną omówione
ich perswazyjne funkcje, których opracowanie umożliwiło stworzenie propozycji
funkcjonalnej typologii tych językowych „wzmacniaczy” argumentacji.
Język w ujęciu gramatyki komunikacyjnej operuje trzema odrębnymi płaszczyznami sensu: ideacyjną (przedstawieniową), interakcyjną oraz tekstową. Na poziomie ideacyjnym rozpatrywane jest to, o czym nadawca mówi: między nim a odbiorcą
tworzy się wspólny obraz świata. Umożliwia to niezależny i obiektywny odbiór
sensu wypowiedzi. Poziom interakcyjny eksponuje cel wypowiedzi i sposób jego
realizacji: istotne jest, po co nadawca mówi. Charakteryzuje się subiektywizmem
i kontekstowością. Poziom tekstowy obejmuje kwestię tego, jak (w jakiej formie)
nadawca przekazuje informację — analizie poddawane są różne sposoby wyrażania tej samej ideacyjnej treści1. Każdy z tych poziomów stanowi pole działania dla
operatorów, czyli jednostek niesamodzielnych i niepełnoznaczących potrafiących
modyfikować znaczenia jednostek znaczących. Ich funkcja i sposób oddziaływania
na jednostki pełnoznaczące ściśle łączy się z poziomem języka, w którego ramach są
analizowane. Dlatego też na poziomie ideacji można mówić o operatorach ideacyjnych, na poziomie interakcji o operatorach interakcyjnych, a na poziomie tekstowym (metatekstowym) o operatorach tekstowych (metatekstowych)2.

1
2

Habrajska 2005, s. 96.
Awdiejew, Habrajska 2006, s. 11–13.
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Awdiejew i Habrajska w zaprezentowanej teorii gramatyki komunikacyjnej
dzielą jednostki języka wyspecjalizowane w kształtowaniu i porządkowaniu wypowiedzi na operatory organizacji dyskursu (czyli jednostki przeznaczone do nawiązywania, podtrzymywania i kończenia kontaktu, np. Mili Państwo) oraz operatory
organizacji tekstu (znaki jego segmentacji, spójności i hierarchizacji). Na te drugie
z kolei składają się operatory metatekstowe (jednostki delimitacji tekstu — dzielą tekst niezależnie od zawartej w nim informacji, np. po pierwsze..., po drugie...)
i operatory organizacji treści (sens ich użycia staje się zrozumiały tylko w nawiązaniu do przekazywanej informacji, np. przede wszystkim, jeśli chodzi o...)3.
Badacze gramatyki komunikacyjnej wydzielają ponadto grupę operatorów
realizujących się na każdym poziomie opisu języka — operatory perswazji. Jednostki ideacyjne oraz interakcyjne ukierunkowane są na konkretnego odbiorcę:
na poziomie ideacyjnym objawia się to w postaci doboru tematyki i stopniu informatywności, a na poziomie interakcyjnym w doborze określonych środków
sprzyjających skuteczności zastosowanych aktów mowy. Natomiast na płaszczyźnie organizacji tekstu leksemy te charakteryzują się uniwersalnością: dostosowane są do każdego rodzaju wypowiedzi argumentacyjnej, tym samym również dla
każdego audytorium. Ich podstawową funkcją jest wprowadzanie treści w sposób
narzucający odbiorcy jej akceptację; w sposób zwiększający skuteczność jej odbioru. Na efekt końcowy składają się wszelkie pomniejsze funkcje pełnione przez
operatory tekstowe, jak na przykład kolejność wprowadzania informacji, czy jej
hierarchizacja4. W niniejszym opracowaniu interesować mnie będą operatory
dyskursywno-tekstowe, których użycie usprawnia pośrednie sterowanie odbiorcą,
innymi słowy, którym można przypisać perswazyjne właściwości realizujące się
na poziomie tekstowym. Na podstawie różnych perswazyjnych wypowiedzi poddałam analizie wydźwięk, jaki operatory nadają argumentom, z którymi zostały zestawione. W ramach przeprowadzonego badania możliwe okazało się także
wyodrębnienie paru dodatkowych leksemów, na których perswazyjny potencjał
Awdiejew i Habrajska nie zwrócili do tej pory uwagi, a które mogłyby wzbogacić
zaproponowaną przez nich funkcjonalną typologię.
Materiału umożliwiającego szczegółową analizę operatorów argumentacyjnych dostarczyły: wystąpienie polityczne (przemówienie Jarosława Kaczyńskiego podczas V kongresu Prawa i Sprawiedliwości5), kazanie (przemówienie ojca
Aleksandra Posackiego na temat okultyzmu6), debata (podsumowanie internetowych komentarzy na kanale To Już Jutro na temat powszechnego dostępu do broni
3

Awdiejew, Habrajska, s. 174–188.
Awdiejew, Habrajska, s. 120.
5
PiS, Wystąpienie prezesa PIS podczas V kongresu Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze: https://www.youtube.
com/watch?v=_-USV1hw0mI.
6
Posacki, Aleksander, Okultyzm we współczesnej kulturze masowej: https://www.youtube.com/watch?
v=zmhVS25LAGM&t=1354s.
4
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palnej7), język reklam (telezakupy Mango8, reklama banku PKO9), a także dostarczający szerszej perspektywy kontekstowej Narodowy Korpus Języka Polskiego.
Zgromadzone operatory argumentacyjne podzieliłam następnie na poszczególne
typy, z czego każdy prezentuje ściśle zarysowaną funkcję wspomagającą perswazyjną siłę tekstu. Funkcje niektórych z omówionych poniżej grup operatorów tożsame są z ich odgrywanymi w tekście rolami zaproponowanymi przez polskich
badaczy gramatyki komunikacyjnej. Funkcje pozostałych typów albo sprecyzowałam, albo poszerzyłam o opis właściwości jawiących się dla argumentu sąsiadującego z należącymi do danego zbioru jednostkami.
Pierwszą grupę stanowią operatory oczywistości — innymi słowy argumenty
„wszechwiedzy”. Za ich pomocą mówca wprowadza informacje, które uznaje za
bezdyskusyjne zarówno ze swojego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia audytorium. Do takich operatorów zaliczają się jednostki typu: oczywiście; na pewno; po prostu; jak państwo wiedzą [jak dobrze wiecie]; wiadomo, że...; jaki; który.
Nadawca nie pozostawia tutaj miejsca na żadną polemikę; poprzedzając argument
jednym z operatorów oczywistości, zakłada u odbiorców jej bezkrytyczne zaakceptowanie, nawet jeśli odbierana informacja jest dla nich nowa.
Przykład
J. Kaczyński: Mamy po prostu normalnie funkcjonujący, nieuprzedzony Trybunał
Konstytucyjny...
O. Posacki: Oświecenie, które było formą zaciemnienia umysłu, o tym też trzeba mówić...

Wspominając wcześniej o dostrzeżonym potencjale retorycznym w jednostkach, którym do tej pory nie przypisywano zdolności perswazyjnych, miałam
przede wszystkim na myśli operatory który oraz jaki. Warto zwrócić uwagę, że
na poziomie metatekstowo-argumentacyjnym funkcja składniowa tych zaimków
względnych polegająca na rozwijaniu treści zdania głównego ulega rozszerzeniu:
nie tylko to zdanie rozbudowuje, ale także gruntuje przytaczany w ramach rozwinięcia argument w sposób subtelny, wręcz niezauważalny.
Kolejną grupę tworzą operatory identyfikacji. Dzięki tym retorycznym środkom mówca „odkrywa” przed audytorium nieprzyjemne bądź niewygodne fakty.
Użycie takiego operatora sygnalizuje, że mówcy nie jest łatwo o tym mówić, ale
uważa on, że są to informacje na tyle ważne, że musi się nimi ze swoimi słuchaczami podzielić, nawet jeśli domyśla się, że nie będą to dla nich argumenty

7

Czy obywatele powinni mieć dostęp do broni [podsumowanie debaty]: https://www.youtube.com/watch?
v=drHHBGk8y4M.
8
Telezakupy Mango, Mop parowy Steam Cleaner 5 in 1: https://www.youtube.com/watch?v=0JFnkHhqJBk&t=118s.
9
PKO Bank Polski, Kluczowe decyzje: https://www.youtube.com/watch?v=-Jb-1LgCY1M.
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przyjemne. Można tutaj wymienić leksemy takie jak: należy czy trzeba (o tym trzeba mówić; należy się orientować; trzeba tutaj jasno powiedzieć).
J. Kaczyński: Ale, szanowni państwo, trzeba odróżnić sferę wolności od sfery mecenatu państwowego — tej sfery, która jest finansowana przez państwo.

U Awdiejewa i Habrajskiej operator trzeba pojawia się jedynie w połączeniu z wyrazem podkreślić jako wyrażenie hierarchizujące informację10. Na podstawie własnej
analizy funkcjonowania takich operatorów w tekście argumentacyjnym zwróciłam
jednak uwagę na retoryczne właściwości samego leksemu trzeba: w zestawieniu
z którymkolwiek z czasowników (trzeba mówić, trzeba odróżnić itd.) sygnalizuje on
drażliwy temat, z którym „wspaniałomyślny” nadawca pomaga odbiorcy się oswoić.
Operatory asekuracyjne wprowadzają takie informacje, o których nadawca
wie, że mogą wywołać dyskusję. Dlatego też do ich głównej funkcji należy blokowanie weryfikacji: wymuszają one akceptację ze strony słuchaczy. Różnią się tym
od operatorów oczywistości, że poprzedzają argumenty odbierane przez mówcę
za dość kontrowersyjne, niełatwe do zaaplikowania odbiorcy. Z kolei operatorami
oczywistości wzmacnia on te argumenty, które uznaje za powszechnie uznawane
bądź chce, aby takimi się wydawały. Poniżej przytoczone eksplikacje obu grup
operatorów uwidaczniają owe funkcjonalne rozbieżności:
1) używam operatora oczywistości, bo wiem, że to, o czym mówię, jest i dla mnie,
i dla ciebie oczywiste. Nie ma tutaj nad czym dyskutować;
2) używam operatora asekuracyjnego, bo wiem, że z tym, o czym mówię, możesz się nie zgodzić. Ten operator ma ci pomóc w zaakceptowaniu mojego
argumentu.
Do operatorów asekuracyjnych kwalifikują się przede wszystkim jednostka
przecież, a także bardzo modny w ramach niepoprawnego użycia operator jakby. Funkcją leksemu jakby jest sygnalizowanie, że określany wyraz nie powinien
być rozumiany dosłownie, osłabia on bowiem znaczenie wyrazu, któremu towarzyszy11. W poniższym przykładzie nadawcy zapewne nie chodziło o osłabienie
znaczenia wygłaszanego sądu. Mamy tutaj do czynienia z nieprzestrzeganiem
konwencji językowej: słowo jakby zostało użyte nieskutecznie z perspektywy
poprawności językowej, jednak na płaszczyźnie retorycznej wspomaga przedstawianą argumentację: stanowi środek wyrażający coś pomiędzy „niezłomnym
przekonaniem” a „zdawaniem się”.
Przykład

Argument z debaty na temat dostępu do broni: jeśli ktoś czuje, że potrzebuje zabezpieczyć się, to są znacznie bezpieczniejsze środki zarówno dla nas, jak i dla osoby,
10
11

Awdiejew, Habrajska, s. 181.
Gąsiorek: porady językoznawcy.
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na której zostały użyte... bo przecież nie chodzi o wyrządzenie krzywdy, a obronę
przed napastnikiem.
Dyrektor szkoły musi zapewnić jakby jej organizację.

Operatory serdeczności są co pewien czas wplatane przez mówcę do wypowiedzi
w celu zaakcentowania, że pamięta on nieustannie o swoich słuchaczach; że traktuje
ich z szacunkiem, co ma na celu wpłynięcie na ich sferę emocji poprzez zjednanie
sobie ich sympatii. Do takich operatorów zaliczają się jednostki adresatywne typu:
Moi mili, Szanowni Państwo itp. Wśród nich można wydzielić także operatory redukcji dystansu, np. będziecie państwo mieli okazję...: z punktu widzenia gramatycznych reguł polszczyzny są to zwroty niepoprawne, wspomagają jednak akceptację
przytaczanych argumentów ze względu na pomniejszanie bariery powstałej między
nadawcą a odbiorcą na skutek stosowania wykładników stylu oficjalnego.
Następną grupę do omówienia stanowią operatory kierunkujące: mówca
używa ich w celu wskazania słusznego kierunku rozumowania; podkreślenia drogi do właściwej interpretacji. Są to leksemy z rodzaju: chodzi o [chodzi tutaj o...],
punktem wyjścia.
Przykład
O. Posacki [w odniesieniu do przeprowadzonej przez siebie analizy obiektów mogących
stanowić zagrożenia duchowe]: punktem wyjścia jest antropologia teologiczna.
J. Kaczyński: W szkolnictwie wyższym mamy reformę Gowina, a dokładnie pierwszy jej krok,
to znaczy nowy algorytm, jeżeli chodzi o przydział środków, państwowych środków dla szkół
wyższych.

Za pomocą operatora chodzi o Jarosław Kaczyński ściąga myśli odbiorców, które
mogłyby podążyć w różnych kierunkach po usłyszeniu hasła reforma Gowina, na
jeden ściśle wytyczony tor rozumowania:
U Awdiejewa i Habrajskiej operator chodzi o... określany jest jako jednostka
sygnalizująca temat12, co także uznaję za zbyt szeroko zakreślony zbiór. Badacze
przydzielili do niego wiele innych operatorów tekstowych, których rolę faktycznie
można by sprowadzić jedynie do wprowadzania tematu (w tej chwili omówimy,
przejdźmy do tematu itp.), podczas gdy funkcja leksemu chodzi o powiązana jest
z bardziej złożonymi operacjami myślowymi.
Jeszcze dosadniej precyzującymi tok rozumowania operatorami są operatory
ogniskowania, takie jak właśnie czy dokładnie. Używając ich, mówca koncentruje
uwagę słuchaczy na konkretnym punkcie wypowiedzi i na jego jedynie słusznej
interpretacji.

12

Awdiejew, Habrajska, s. 182.
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Przykład
O. Posacki: Zaczynamy się identyfikować na głębszym poziomie z tym symbolem, który reprezentuje pewną (okultystyczną) rzeczywistość... dla nas właśnie reprezentuje rzeczywistość, dla psychologów, pseudopsychologów to jest tylko coś, co jest w naszych umysłach, oni
się tym nie przejmują.

Operatory hierarchii to jednostki, dzięki którym nadawca podkreśla te argumenty, które uznaje za najważniejsze albo za mniej istotne: przede wszystkim,
zwłaszcza, szczególnie, mniejsza o...
Przykład
Debata: Obywatele nie powinni mieć dostępu do broni, a powodów ku temu jest kilka: przede
wszystkim byłby to wybór selektywny.

Za pomocą operatorów utwierdzających mówca podkreśla, jak wiele argumentów posiada na umocnienie i uwiarygodnienie swojej tezy: kolejny, na przykład, pragnę dodać, po pierwsze..., po drugie...
Przykład
Debata: Kolejna sytuacja to możliwość dostania się takiej broni w niepowołane ręce.

Operatory przesądzające: mówca używa ich w połączeniu z najmocniejszym
argumentem. Operatory te są wykorzystywane w sytuacji, kiedy nadawca ma powody przypuszczać, że wcześniejszymi argumentami nie udało mu się całkowicie
przekonać odbiorcy do słuszności wygłaszanych treści. Do takich operatorów należą jednostki: nie mówiąc już o tym; nie wspominając już, że... itp. Nie kwalifikują się one do operatorów hierarchii, ponieważ nie wskazują rangi argumentu
w sposób dobitny; wręcz odwrotnie — zdają się pomniejszać jego rolę poprzez
nadawanie sygnału typu „nie muszę w sumie o tym mówić, ale już powiem...”, co
paradoksalnie może się okazać decydującym rozegraniem.
Przykład
NKJP: było więc oczywiste, że (...) papież stoi ponad monarchami, nie mówiąc już o tym, że
w bardzo wielu państwach Europy, jak choćby w Polsce, koronacja na królów książąt wiązała
się z przyjęciem przez nich wiary chrześcijańskiej.

Operatory prognozowania to z kolei jednostki nadające argumentom moc
niemalże proroczą: nadawca łączy je z argumentem mającym stanowić przepowiedź przyszłych zdarzeń; nadają wypowiedzi ton albo mamiący, albo katastroficzny. Należą do nich leksemy koniec końców, ostatecznie.
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Przykład
Debata: Koniec końców to zwykły obywatel jest ostatnim elementem tego łańcucha pokarmowego — nie ma się jak bronić.

Jako podgrupę operatorów prognozująco-mamiących można wydzielić operatory doskonalenia: ale, nie tylko...ale... Mówca korzysta z nich w sytuacji, kiedy
pragnie podkreślić, że podjęcie przez słuchaczy sugerowanego przez niego postępowania zapewni im poprawę warunków życia. Standardowe użycie spójnika ale
wiąże się z wprowadzaniem informacji kontrastywnej, tutaj jednak mamy znowu
do czynienia z sytuacją dość nieumiejętnego posługiwania się językiem na poziomie poprawnościowym, ale skutecznym na poziomie argumentacyjnym: operatory doskonalenia insynuują, że sytuacja odbiorcy już jest korzystna, a może stać
się jeszcze lepsza.
Przykład
Reklama PKO: Z decyzji składa się nasze życie, ale dobrze podjęte budują lepszy świat.
Reklama MANGO: Dzięki niej (innowacyjnej nakładce na mopa) nie tylko podłogę wyczyścimy, ale ją wypolerujemy.

Mówca idealny to mówca wykazujący się sprawnością logicznego rozumowania, a ponadto obdarzony wyczuciem psychologicznym i uczciwością.
W nieidealnym świecie trudno o połączenie tych trzech czynników: nadawca
niejednokrotnie próbuje przekonać swoich odbiorców do kontrowersyjnych,
nierzadko uwarunkowanych ideologicznie poglądów bądź do pomysłów, których zastosowanie może przynieść pewną korzyść jemu, ale jego odbiorcom już
niekoniecznie. Operatory argumentacyjne zdecydowanie ułatwiają ich odbiór:
wzmacniają wiarygodność trudnych do przekazania odbiorcy treści poprzez
nadawanie im znamion logiczności, istotności czy wręcz oczywistości. Warto
poświęcać uwagę tego typu jednostkom w ramach analizowania zjawiska perswazji, ponieważ ze względu na swój uniwersalny charakter mogą one wspomóc
każdego mówcę, i to w sposób niedostrzegalny dla przeciętnego słuchacza.
Bibliograﬁa
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CZY POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA JEST WSPÓŁCZESNĄ
REALIZACJĄ REGUŁY STOSOWNOŚCI?

Streszczenie: Artykuł zestawia sformułowaną przez Arystotelesa regułę stosowności ze współczesnym zjawiskiem poprawności politycznej. W retoryce klasycznej stosowność stylu oznacza adekwatność i powszechną akceptowalność wykorzystywanych środków, a więc jest tożsama z taktem
retorycznym. Współczesnym zjawiskiem, zakładającym taktowną wypowiedź, jest poprawność
polityczna. Jednak analiza zjawiska nie pozwala utożsamić politycznej poprawności z retorycznym
decorum. Polityczna poprawność jest zideologizowaną formą grzeczności w obrębie zachowań
komunikacyjnych.
Słowa kluczowe: retoryka klasyczna, reguła stosowności, poprawność polityczna.

Ist politische Korrektheit eine zeitgenössische von Dekorum?
Abstract: Der Artikel fasst die Regel der Angemessenheit von Aristoteles mit dem zeitgenössischen
Phänomen der politischen Korrektheit zusammen. In der klassischen Rhetorik bedeutet Dekorum,
dass der Still der Aussage angemessen und allgemein annehmbar im Ausdruckmittel ist und ist
somit identisch mit dem rhetorischen Takt. Das zeitgenössische Phänomen, das eine faire Aussage
voraussetzt, ist politische Korrektheit. Allerdings ist die Analyse nicht zulassen, dass das Phänomen
der politischen Korrektheit mit rhetorischem Anstand zu identifizieren. Politische Korrektheit ist
eine ideologisierte Form der Höflichkeit im Kommunikationsverhalten.
Schlüsselwörter: klassische Rhetorik, Regel der Angemessenheit, politische Korrektheit.

Is political correctness a contemporary version of decorum?
Abstract: The article summarizes the principle of decorum formulated by Aristotle with
the contemporary phenomenon of political correctness. In classical rhetoric, the suitability
of a style means the adequacy and universality of acceptability of the means used, and thus
is identical with the rhetorical tact. The contemporary phenomenon, assuming a fair statement,
is political correctness. However, the analysis of the phenomenon doesn’t allow to identify political
correctness with rhetorical decorum. Political correctness is an ideologized form of politeness
within communication behaviors.
Key words: classical rhetoric, principle of decorum, political correctness.
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W świetle retoryki opisowej mowa oratorska zasadza się na trzech nadrzędnych
zasadach: organiczności, funkcjonalności i stosowności. Organiczność przejawia
się wewnętrznym ładem i prawidłową strukturą mowy, będącej zamkniętą i uporządkowaną całością. Dzieło retoryczne jest funkcjonalne wówczas, gdy środki
retoryczne są odpowiednio dobrane do celu mowy. Zasada stosowności stawia
jako warunek konieczny właściwy dobór środków retorycznych, odpowiedni
dla tematu i odbiorców. Twórcą tej ostatniej reguły jest Arystoteles. W Retoryce
wskazuje, że wypowiedź jest stosowna, gdy jej styl nie jest zbyt przyziemny ani
zbyt wyniosły w odniesieniu do tematu wypowiedzi1. Na doskonały styl oratorski
składają się trzy współwystępujące elementy2. Wytworność oznacza zabarwienie
języka wypowiedzi elementami wyszukanymi i unikanie nadmiernej ilości potocyzmów. Styl staje się dyskretny, gdy słuchacz odnosi wrażenie, że mówca posługuje się językiem naturalnym, a więc nie czyni wypowiedzi sztucznie wyszukaną.
Ostatnią cechą jest jasność, co oznacza przedstawienie myśli w sposób przejrzysty
i zrozumiały.
„Styl osiągnie stosowność, jeśli pozwoli wyrazić uczucia i charaktery i jeśli będzie odpowiedni do swojego przedmiotu. Odpowiedniość ta zostanie zachowana, jeśli nie będzie się
mówić niedbale o sprawach poważnych, ani w sposób uroczysty o błahostkach. W przeciwnym razie stanie się stylem komediowym3”.

Stosowność stylu zwiększa wiarygodność wypowiedzi. Słuchacz widząc, że
mówca zachowuje się w danej sytuacji w sposób adekwatny i powszechnie akceptowalny, utożsamia wypowiedź z prawdą oraz ocenia intencje nadawcy jako
moralnie nienaganne. Wrażenie to wywołane jest pozytywnymi odczuciami,
a więc słabość argumentów pozostaje w cieniu emocjonalnego ładunku4. Arystoteles wskazuje jak wiele uwagi podczas konstruowania mowy należy zwrócić na
audytorium — mowę należy dostosować do klasy (wiek, płeć, narodowość) i tzw.
umysłowości (wykształcenie, status zawodowy) odbiorców. Ważne dla stosowności wypowiedzi jest unikanie przesady — mówca powinien zwracać uwagę, aby
treść nie była przesadnie podkreślona nadmiernymi środkami wyrazu5.
Zjawisko poprawności politycznej nawiązuje do arystotelesowskiej reguły
stosowności przez to, że ma być swoistą regulacją tego, co właściwe i adekwatne w wypowiedzi publicznej. Główną ideą PC6 jest elementarna kultura i obycie,
nakazujące nieodwoływanie się do krzywdzących stereotypów w wypowiedziach

1

Arystoteles (2004), s. 174.
Tamże, s. 174–175.
3
Tamże, s. 184.
4
Tamże, s. 185.
5
Tamże, s. 185.
6
Skrót utworzony od angielskiego terminu political correctness. W tekście używany zamiennie z polskim wariantem (poprawność polityczna).
2
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oficjalnych7. W tym rozumieniu polityczna poprawność jest rozumiana jako taktowne i stosowne zachowania komunikacyjne.
Warto wspomnieć o istotnej kwestii, związanej z semantyką nazwy omawianego zjawiska. Polityczny powinien przede wszystkim być rozumiany jako układny,
grzeczny, obyczajny — analogicznie jak w angielskim polite (uprzejmy, grzeczny)8.
PC prymarnie nie była związana z polityką, dlatego nie należy jej rozumieć jako
doktryny politycznej. Poprawne polityczne zachowania odnoszą się raczej do
grzeczności językowej, rozumianej jako zachowania językowe i niejęzykowe, z których nie wypada zrezygnować w danej sytuacji komunikacyjnej9.
Poprawność polityczna bardzo często jest utożsamiana nie tyle z taktem
i obyczajnością wypowiedzi, co raczej ze specyficzną odmianą grzeczności, wyrosłą z myśli liberalnej. Narzucać ma ona określone zachowania grzecznościowe
ze względu na rasę, płeć, pochodzenie etniczne, orientację seksualną. W literaturze omawiającej PC oraz w komentarzach publicystycznych najczęściej spotykane
jest właśnie takie podejście. W ten sposób poprawność polityczna rysuje się jako
szczególna odmiana reguły stosowności, ukierunkowana ideologicznie zgodnie
z myślą liberalną.
Na tę ideologiczną perspektywę wskazuje frekwencja definicji, które poprawność polityczną określają jako grzeczność uzależnioną od światopoglądu. W polskim piśmiennictwie na ten temat można znaleźć porównania PC do cenzury
oraz współczesnej nowomowy10. Przedstawiana jest również jako narzędzie do
uzyskania dominacji „pewnych grup interesów”11 czy nazwana zostaje „lewicowym kodeksem politycznym”12. Niejednokrotnie PC jest utożsamiana z pewnym przymusem mówienia w sposób inny niż się myśli, przez co staje się dla
użytkownika języka nakazem unikania wypowiedzi, które „zdaniem większości
niosą treści niezgodne z poglądami”13. Taki sposób opisu zjawiska spotykany jest
w słownikach, encyklopediach oraz tekstach popularnonaukowych. Niejednokrotnie teksty naukowe traktują poprawność polityczną raczej jak rodzaj doktryny politycznej, aniżeli zjawisko pokrewne grzeczności językowej14. Choć ten typ
charakterystyki zjawiska najczęściej można spotkać w polskim piśmiennictwie,
to warto zwrócić uwagę, że bywają również charakterystyki nieukierunkowane
światopoglądowo. Za przykład może posłużyć definicja umieszczona w Wielkim słowniku wyrazów obcych pod redakcją Mirosława Bańki, gdzie poprawność

7
8
9
10
11
12
13
14

Tokarz, Marek (2006), s.10.
Nalaskowski, Filip (2012), s. 212.
Marcjanik, Małgorzata (2007), s. 8.
Por. Kubalska-Sulkiewicz, Krystyna (2009), s. 466; Kacprzak, Monika (2012), s. 31.
Iłowiecki, Maciej (2012), s. 199.
Kopaliński, Władysław (2000), s. 326.
Kubalska-Sulkiewicz, Krystyna, dz. cyt., s. 466.
Por. Cegieła, Anna (2013), s. 57–70; Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota (2011), s. 61–74.
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polityczna to „unikanie wypowiedzi lub działań, które mogłyby w jakikolwiek
sposób urazić jakąkolwiek mniejszość np.: etniczną, religijną lub seksualną”15.
Warto przy tym zwrócić uwagę, że w tego typu definicjach, choć pominięte są
kwestie światopoglądowe, to pojawia się wskazanie grup, w stosunku do których
owe zachowania grzecznościowe są kierowane16.
Bywa, że poprawne politycznie wyrażenia, zaczerpnięte z języka angielskiego,
zostają dosłownie przetłumaczone na język polski. Efekt takich zabiegów jest komiczny i w gruncie rzeczy ma na celu ośmieszyć ideę PC. Jednak warto pamiętać,
że takie sformułowania nie funkcjonują w polszczyźnie i mogą być powtarzane
raczej jako żart językowy, aniżeli być rzeczywistą przestrogą przed deformacją języka. Do takich przykładów można zaliczyć następujące przekształcenia: gruby —
odmienny grawitacyjnie / ukształtowany horyzontalnie; brzydki — powierzchownie
odmienny17. Na próżno jednak szukać użyć tych eufemizmów w polszczyźnie,
gdyż są to kalki z języka angielskiego, które przez swoje karykaturalne brzmienie
mają podkreślać absurdalność politycznej poprawności. Odwoływanie do takich
przykładów demaskuje ideologizację zjawiska i odejście od idei jedynie taktownych zachowań komunikacyjnych.
Mocną krytykę PC można odnaleźć w tekstach publicystycznych, gdzie autorzy często koncentrują całą uwagę na przejaskrawionych nadinterpretacjach idei
poprawności politycznej (absurdalne sytuacje, wynikające z wprowadzania poprawnych politycznie norm). Teksty te przybierają niejednokrotnie ton ironiczny
i prześmiewczy. Eksponują nie tylko negatywny stosunek do omawianego zjawiska, ale krytykują politykę lewicy, widząc w PC „lewacki wymysł”18. Agnieszka
Kołakowska w jednym ze swoich felietonów prezentuje następującą definicję:
„Poprawność polityczna to ideologia lewicowa; egalitarna i antyelitarna; wroga wobec kultury i wartości Zachodu, dogmatyczna i nietolerancyjna, choć tolerancję głosząca; totalistyczna — chcącą podporządkować swoim wymogom myślenie we wszystkich dziedzinach
życia; opierająca się na abstrakcyjnych zasadach, które górują nad zdrowym rozsądkiem;
dzieląca społeczeństwo na grupy, które stają się pogardą dla ludzi, dla faktów, dla rozumu,
a jednocześnie głosząca jako swój cel sprawiedliwość i dobro ludzkości.”19

Zaprezentowana charakterystyka PC zbudowana jest antytetycznie — zestawia brak tolerancji z jednoczesnym jej głoszeniem oraz walkę o dobro ludzkości,
przy jednoczesnym dyskredytowaniu i ośmieszaniu pewnych grup. Paradoksy te
mają na celu skompromitowanie omawianego zjawiska przez ukazanie go jako
wewnętrznie sprzecznego i przez to śmiesznego.
15

Bańko, Mirosław (2005), s. 998.
Por. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3960506/poprawnosc-polityczna.html, data dostępu: 8.06.2016.
17
Zdunkiewicz-Jedynak, Dorota, dz. cyt. s. 68.
18
Por. Cejrowski, Wojciech (2013); Kołakowska, Agnieszka (2012); Korwin-Mikke, Janusz — felietony w tygodniku „Angora” http://korwin-mikke.pl/artykuly/3, data dostępu: 26.01.2019.
19
Kołakowska, Agnieszka, dz. cyt., s. 30.
16
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Światopoglądowe uwikłanie zjawiska politycznej poprawności można dostrzec
również w internetowych memach. Na potrzeby występu konferencyjnego20 dokonałam analizy 78 memów, z których przytłaczająca większość ukazywała PC
w świetle negatywnym. Zebrany materiał przedstawiał zjawisko jako:
— bezpośrednią przyczynę ataków terrorystycznych i wielu przestępstw21;
— wymysł utrudniający codzienne życie (np. zakaz nazywania kawy „czarną”22);
— bodziec do zakłamywania historii (np. nazwanie Jana III Sobieskiego faszystą
i islamofobem23);
— źródło irracjonalnych zachowań i niewyobrażalnych absurdów (np. ludzie
przejechani samochodem przez zamachowca mówią, że nic nie szkodzi, nie
on jest winny tej sytuacji i przepraszają go24);
— zastępowanie „normalności” przez „nienormalność” (np. związki homoseksualne, rozumiane jako „nienormalne”, wyprą w niedalekiej przyszłości „normalne” heteroseksualne rodziny25).
Ponadto w przeanalizowanych memach apologeci poprawności politycznej są
ukazywani jako osoby nadmiernie agresywne, działające w sposób nielogiczny,
posuwające się nawet do przemocy fizycznej (np. ojciec bije córkę za fakt, że jest
heteroseksualna i przez to go obraża26). Wśród przebadanych memów nie było
żadnego, który traktowałby PC w sposób pozytywny. Znalazła się natomiast wąska grupa memów o wydźwięku humorystycznym, które przedstawiały wcielanie
poprawnego politycznie słownictwa przez pryzmat żartu (np. nazwisko polskiego
artysty Jacka Cygana zostaje skreślone i poprawione na „Jacek Rom”27). Choć tego
typu żarty nie są kreowaniem jednoznacznie negatywnego wizerunku politycznej
poprawności, to przyczyniają się do tworzenia obrazu PC jako śmiesznej i niepotrzebnej fanaberii językowej.
Filip Nalaskowski w artykule Poprawność polityczna — ten zły, który nie istnieje analizuje obraz tytułowego zjawiska na portalu Wykop.pl. Strona ta składa
się z ciekawostek odnalezionych i zamieszczonych przez użytkowników, którzy
później głosują na najlepsze z nich. W przebadanym materiale brak pozytywnych
użyć i odniesień do PC — jest ona wyśmiewana lub prezentowana jako zagrożenie.

20

Wystąpienie w ramach konferencji „Emocje w języku, tekście i komunikacji” 15.05. 2018 w Olsztynie.
Por. https://demotywatory.pl/4423106/Poprawnosc-polityczna-i-duza-imigracja data dostępu: 2.05.2018.
22
Por. https://demotywatory.pl/3925333/Poprawnosc-polityczna data dostępu: 20.04.2018.
23
Por. https://demotywatory.pl/4249341/Poprawnosc-polityczna data dostępu: 2.05.2018.
24
Por.
https://www.google.pl/search?rlz=1C1GCEA_enPL750PL750&biw=1366&bih=662&tbm=isch&sa=1&ei=HfecW4XoMcKusAG-p6CwCg&q=poprawno%C5%9B%C4%87+polityczna+islam&oq=poprawno%C5%9B%C4%87+polityczna+islam&gs_l=img.3...26594.29650.0.29863.6.6.0.0.0.0.165.297.0j2.2.0...0...1c.1.64.
img..4.1.163...0j35i39k1j0i30k1j0i24k1.0.oX_1Lko53Ck#imgrc=23n5LTX17I76LM: data dostępu: 20.04.2018.
25
Por. http://questioo.blogspot.com/2013/05/czy-poprawnosc-polityczna-jest-szkodliwa.html data dostępu:
20.04.2018.
26
Por. https://memy.jeja.pl/189495,poprawnosc-polityczna-za-10-lat.html data dostępu: 20.04.2018.
27
Por. https://demotywatory.pl/4612514/Poprawnosc-polityczna, data dostępu: 17.04.2018.
21
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Ponadto prezentowane przykłady nie odnoszą się do poprawności politycznej jako
przekształceń w obrębie języka, ale znacznie szerzej (pewne mechanizmy prawne, regulacje społeczne) i bywa mylona z innymi procesami, postawami i ideami
(np. polityka wyrównania szans, walka o równouprawnienie).
Warto wspomnieć również o badaniu społecznej percepcji poprawności politycznej, które przeprowadzam za pomocą ankiet. Polega ono na wypełnieniu anonimowej ankiety, składającej się z następujących zadań:
1. Do zamieszczonych (20) zdjęć należy dopisać określenia obraźliwe i neutralne bądź pozytywne, jakimi można określić ukazane osoby. Określenia mają
uwzględniać wygląd, pochodzenie etniczne, rasę, wyznanie, orientację seksualną, światopogląd itd.
2. Przy wymienionych określeniach należy zaznaczyć w jakim typie komunikacji
mogą być użyte: komunikacja oficjalna, nieoficjalna, żaden typ komunikatu.
3. Należy wskazać które z określeń z zadania 1. i 2. są niepoprawne politycznie.
4. Należy wskazać definicje politycznej poprawności. Do wyboru jest siedem,
z których można wskazać więcej niż jedną oraz zaproponować swoją.
Badanie ankietowe jest we wczesnym stadium i nie może być jeszcze traktowane jako reprezentatywne w skali społecznej. Jednak tendencja widoczna na tym
etapie nie może być ignorowana i warto zwrócić na nią uwagę.
W pierwszej kolejności na uwagę zasługuje fakt, że wszyscy dotychczasowi respondenci (51 osób) zaznaczyli definicję sugerującą grupy, do których polityczne
poprawnie wzorce zachowań są adresowane. Definicja ta brzmi następująco: zasada
unikania określeń, które mogłyby być uznane za przejaw dyskryminacji w stosunku
do osób ze względu na ich przynależność rasową, narodową, wyznaniową, pochodzenie społeczne lub orientację seksualną. Obok tej definicji często wybierane są te,
które zwracają uwagę na taktowne wypowiedzi i obawę przed narażeniem się komuś.
Drugim interesującym aspektem jest to, że spośród 28 określeń umieszczonych w zadaniu drugim oraz tych, które respondenci sami wpisują w zadaniu
pierwszym, jako niepoprawne politycznie wskazywane są głównie te, które odnoszą się do rasy, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, czasem wyznania innego niż katolickie.
Wstępna analiza dotychczasowego badania ankietowego pokazuje tendencję
do postrzegania poprawności politycznej jako zjawiska związanego ściśle z dyskryminacją na tle rasy, narodowości, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej oraz wyznania (z wyłączeniem katolicyzmu). Sugeruje tym samym, że
poprawność polityczna nie jest tożsama z grzecznością językową, ale taktownym
zachowaniem komunikacyjnym, motywowanym pewną ideologią28.
28
Ideologia rozumiana jako zespół poglądów, zasad postępowania i haseł, charakterystyczny dla jakiejś grupy
społecznej, oparty na określonych wartościach, dotyczący całościowej koncepcji człowieka i życia społecznego.
Zob. Puzynina, Jadwiga (2008), s. 16.
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Poprawność polityczna w społecznej świadomości rysuje się jako pewna zideologizowana forma grzeczności, często narzucona odgórnie, a więc budząca
negatywne skojarzenia. Choć samo stosowanie taktu oraz reguł grzeczności językowej nie budzi szczególnych kontrowersji, to grzeczność nazwana polityczną
poprawnością staje się przedmiotem dyskusji. Idea używania sformułowań nieobraźliwych odchodzi na dalszy plan, gdy zmiany zachowań komunikacyjnych mają
być motywowane zamysłem PC. Z pewnością nie bez znaczenia jest to, iż zjawisko
to jest kojarzone bardziej z polityką, aniżeli taktem komunikacyjnym, a co za tym
idzie — PC zostaje uwikłana w spory światopoglądowe. Sama idea politycznej poprawności, zanim została zaadaptowana na grunt polski, została skompromitowana29. Dyskredytacja PC przebiegła dwutorowo — z jednej strony była ośmieszana
jako absurdalna, a z drugiej traktowana jako zamach na wolność słowa i nowe
wcielenie cenzury. Wszystkie te aspekty pokazują, że poprawność polityczna nie
może być postrzegana jako współczesna odmiana reguły stosowności. Przede
wszystkim nie jest ona traktowana uniwersalnie, lecz kojarzy się ją z konkretnymi kręgami tematycznymi (dyskryminacja ze względu na rasę, pochodzenie,
orientację seksualną, płeć, wyznanie). Zaś arystotelesowska reguła stosowności
przewiduje adekwatność i taktowność wypowiedzi bez względu na przedmiot wypowiedzi oraz podmiot retorycznej perswazji. Ponadto takt retoryczny zakłada
wzbudzanie w słuchaczu emocji zgodnych z intencją mówcy. PC jako zjawisko
kontrowersyjne może wzbudzać nieprzewidziane emocjonalne reakcje u odbiorcy. Nie mogąc utożsamić poprawności politycznej z taktem retorycznym, można
nazwać ją specyficzną zideologizowaną formą reguły stosowności.
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MIEĆ RESPEKT PRZED PRAWDĄ

Streszczenie: Współcześnie nie ceni się prawdy. Nie tylko usprawiedliwia się kłamstwo, ale toleruje się różne formy niedomówień i dwuznaczności. Prawda przestała być wartością, a prawdomówność nie jest już cnotą. Do dewaluacji prawdy i upadku kultury rzetelnego przekazu w dużej
mierze przyczynił się proces demokratyzacji internetu. Jednak już na długi czas przed pojawieniem
się mediów społecznościowych miało miejsce to, co Harry G. Frankfurt określa mianem produkcji
werbalnych śmieci czy „wciskania kitu”. Korzenie zjawiska niezważania na prawdę sięgają głęboko.
Już pod koniec XIX wieku Fryderyk Nietzsche pisał o prawdzie jako o „ruchomej armii metafor”,
a w XX wieku Richard Rorty głosił, że prawda jest własnością języka, a nie rzeczywistości. Bez
prawdy zagrożone są podstawy życia społecznego. Dlatego też konieczna jest jej obrona, która może
przyjąć formę działań na wzór partyzantki semiologicznej zaproponowanej pół wieku temu przez
Umberto Eco. Każdy z nas powinien demaskować fałszywe informacje a tam, gdzie to możliwe,
upowszechniać krytyczne myślenie i postawę zdrowego sceptycyzmu.
Słowa kluczowe: prawda, słowa, rzeczywistość.

Respekt vor der Wahrheit haben
Abstract: Die Wahrheit wird heute nicht geschätzt. Man berechtigt die Lüge nicht nur, sondern
duldet auch die verschiedenen Formen von Zweideutigkeiten und Andeutungen. Die Wahrheit
besitzt keinen Wert mehr, Wahrhaftigkeit ist keine Tugend mehr. Die Demokratisierung des
Internets verursachte die Abwertung der Wahrheit und den Sturz der Kultur der zuverlässigen
Vermittlung von Informationen. Lange Zeit vor der Epoche der Sozialen Medien waren die oben
genannten Erscheinungen allerdings auch schon gut bekannt. Harry G. Frankfurt bezeichnete sie
als Produktion des „verbalen Mülls“ oder „Bullshits“. Die Wurzeln des Phänomens, die Wahrheit
nicht abzuwägen, gehen tief. Schon am Ende des 19. Jahrhunderts schrieb Friedrich Nietzsche,
dass die Wahrheit nur ein bewegliches Heer von Metaphern sei. Im 20. Jahrhundert verbreitete
Richard Rorty die Einstellung, dass die Wahrheit nur eine Eigenschaft von Sätzen und nicht von der
Wirklichkeit sei. Ohne Wahrheit sind die Grundlagen des sozialen Lebens bedroht. Deshalb muss
man sie verteidigen. Man kann es auf die Weise tun, die Umberto Eco von einem halben Jahrhundert
„semiologische Guerilla“ nannte. Jeder von uns soll die falschen Informationen enthüllen und wo
immer möglich, das kritische Denken und die gesunde Skepsis verbreiten.
Schlüsselworte: Wahrheit, Wörter, Wirklichkeit.
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To respect truth
Abstract: Currently, the truth is not valued. Not only is a lie justified, but various forms of insinuations
and ambiguities are tolerated. Truth ceased to be a value, and truthfulness is no longer a virtue.
The process of democratization of the Internet has largely contributed to the devaluation of truth
and the decline of the culture of reliability of the message. However, a long time before the emergence
of social media, a phenomenon which Harry G. Frankfurt referred to as the production of verbal
waste or “bullshit” took place. The roots of the phenomenon of disdaining the truth go deep. At
the end of the 19th century, Friedrich Nietzsche had already referred to truth as a “mobile army
of metaphors”, and in the 20th century Richard Rorty proclaimed that truth is a feature of language,
not a reality. Without truth, the foundations of social life are at stake. That is why it is necessary to
defend it, which can take the form of a semiological action suggested half a century ago by Umberto
Eco. Each of us should unmask false information and, where possible, spread critical thinking
and the attitude of healthy skepticism.
Keywords: Truth, Words, Reality.

Wstęp
Wydaje się, że nie ma takiej niedorzeczności, której nie dałoby się dziś spokojne
wypowiedzieć narażając się przy tym na społeczny ostracyzm. Opinia publiczna
stała się dość łagodna i pobłażliwa, nieskora do oburzania się. Nawet jeśli jakaś
wypowiedź wywoła burzę, to trwa ona krótko, najczęściej przemijając szybko i bez
echa. Z powodu rozluźnienia społecznych norm przyzwoitości, dewaluacji uległa
rzetelność polegająca na sprawdzaniu źródeł informacji, którą się przekazuje czy
uzasadnianiu opinii, którą się wygłasza. Gdy się formułuje jakąś prowokacyjną
myśl i zamieszcza na Twitterze czy Facebooku, to głównie po to, by zwrócić na
siebie uwagę jak największej ilości osób. Słów używa się jako środka czy narzędzia
do osiągnięcia własnych celów, nie zaważając na to, co one niosą ze sobą i do czego się odnoszą.
Lekkość z jaką wypowiada się dziś niedorzeczności leży u podstaw zjawiska,
które Harry G. Frankfurt określa mianem produkcji „werbalnych śmieci” lub inaczej produkcji „słownego kitu”. Pożywką dla rozwoju tego zjawiska jest własność
słów, które nie tylko są wieloznaczne, ale mogą być także puste, mogą nie mieć
treści. Gdy słowa są tylko dźwiękami, wówczas są nie-do-rzeczne, czyli nie odnoszą się do rzeczy, pozostają bez związku z nimi. Wydaje się, że wypowiadający
słowa do czegoś się odnosi, ale faktycznie nie robi tego. Celem formułowania wypowiedzi ze słów jest uwodzenie odbiorcy, sprawiane odpowiedniego wrażenia.
Nie ma to nic wspólnego z dążeniem do przedstawienia tego, jak się rzeczy mają,
a zatem nie ma to nic wspólnego z prawdą.
Gdy nie dba się o znaczenie słów (nie zabiega się o ich jednoznaczność) wówczas stają się one elementami społecznych gier, których celem jest bądź interesujące przedstawienie swojej osoby, bądź zdobycie przewagi nad innymi. Frankfurt
pokazuje, że wciskanie kitu może być pomocne w osiągnięciu określonego celu:
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sprzedaży telewizora, wygrania wyborów, manipulacji opinią publiczną. Prócz
tego współcześnie potrzebni są ludzie, którzy znają się na czymś, eksperci z różnych dziedzin. Zaprasza się ich do studiów telewizyjnych, by przed kamerą podzielili się z widzami swoją wiedzą. Zajmuje to zazwyczaj kilka minut. Resztę
czasu antenowego trzeba czymś wypełnić, do tego potrzebny jest „kit”, czyli mówienie o niczym tak, jakby się mówiło o czymś. Zdaniem Frankfurta, prowadzi
to do „osłabienia bądź całkowitego zarzucenia normalnego nawyku poświęcania
należytej uwagi temu, jak się przedstawia faktyczny stan rzeczy” 1.
Dziś produkcja werbalnych śmieci przybrała na sile za sprawą rozwoju nowych technik internetowych dających użytkownikom globalnej sieci możliwość
interakcji i integracji. Media społecznościowe umożliwiły wypowiadanie się, komunikowanie się, wymianę poglądów i zainteresowań, czynne tworzenie treści
zamieszczanych na stronach i portalach internetowych. Za sprawą tych narzędzi
zmieniła się rola użytkownika internetu, z biernego stał się on czynny, z odtwórcy stał się twórcą. Krytyk kultury zdemokratyzowanego internetu Andrew Keen
uważa że doprowadziło to do upadku wartości wiedzy eksperckiej, która została zastąpiona wiedzą zbieraną i rozpowszechnianą po amatorsku. Internauci nie
dbają o rzetelność publikowanych przez siebie treści, bo nie chodzi o to, by te
treści były prawdziwe, ale o to, by przykuwały uwagę, przyciągały odbiorców. Stąd
dopuszczalne i rozpowszechnione stało się zamieszczanie w sieci prowokacyjnych wypowiedzi, które są w stanie przebić się przez gąszcz innych treści. Wypowiadający je czuje się bezpiecznie, bo publikując je nie musi się ujawniać, może
pozostawać w ukryciu. Jak pisze Keen: „W czasach autopublikacji w internecie
nikt nie wie, czy jesteś psem, małpą, króliczkiem wielkanocnym czy też pingwinem — z długim ogonem lub bez. To dlatego, że wszyscy inni zajęci są egocastingiem, są zbyt zanurzeni w darwinowską walkę o kontrolę umysłów, by słuchać
kogokolwiek”2.
Nie da się jednak funkcjonować w świecie, w którym nie ma się respektu przed
prawdą. Jak argumentuje Frankfurt za Baruchem Spinozą: kto nie ceni prawdy,
nie ceni też życia. Dlatego tak ważne jest, by nie ustawać w wysiłkach przywracania prawdzie należnego jej miejsca w naszym życiu.
2.
Rozpowszechnianie niedorzeczności, postawa obojętności wobec prawdy wyrastają na gruncie, jaki stwarza specyfika relacji zachodzącej między słowem
a rzeczą, do której słowo się odnosi. Relacja ta może być pusta a także niejednoznaczna. Po raz pierwszy w szerokim zakresie tę specyfikę wykorzystywali

1
2

Frankfurt 2005, s. 70.
Keen 2007, s. 51.
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starożytni sofiści. Traktowali oni słowo lógos jak umowny znak. Sam w sobie nie
ma on siły odziaływania, nadawana jest mu ona przez tego, kto się nim posługuje.
„Dlatego sofista, znawca sztuki posługiwania się słowami, potrafi »słowo słabsze«
tón héttō lógon, uczynić »silniejszym« kreittō poiein, i na odwrót; umie tak je osadzić w retorycznym wywodzie, ażeby nabrało znaczenia, które chce mu nadać”3.
Sokrates nie zgadzał się z sofistami i miał wiele zastrzeżeń do uprawianej przez
nich sztuki mówienia. Dla niego słowo nie było konwencjonalnym znakiem, ale
obrazem rzeczywistości i prawdy. Sam dążył do tego, by znaleźć prawdziwe znaczenie słowa, bo tylko przez nie można dotrzeć do tego, co rzeczywiste, a zatem
istniejące. Właściwe znaczenie słowa jest jego siłą. Nie pochodzi ona od mówcy,
ale dana jest mu ona z istoty rzeczy, którą wyraża słowo.
W sporze z sofistami Sokrates bronił stanowiska, że nie można dowolnie zmieniać znaczenia słowa, bo jest ono ściśle z nim związane. Jeśli się używa słów nie
zważając na to, jakie są rzeczy, do których się one odnoszą, wówczas z takiego mówienia nie ma żadnej korzyści, bo się niczego nie mówi a tylko wydaje się dźwięki.
A czy należy mówić tak, jak się podoba i to, co się podoba i w ten sposób mówiąc powie się
jak należy, czy też rozprawiając o rzeczy zgodnie z jej wrodzoną właściwością i wyrażając
ją słowem więcej się dokona i powie w przeciwnym razie zejdzie się na manowce i niczego
się nie osiągnie?4.

Sokrates sądził zatem, że istnieje porządek rzeczy, do którego odnosi się porządek słów. Oba porządki są powiązane ze sobą, nie ma tu żadnej dowolności. Po
to używamy słów, by rzecz mogła ukazać się nam w swej istocie, by przez słowa
zostało ujawnione to, jaka rzecz jest.
Mówi się po to, by wyrazić jakiś sens i coś przekazać, a nie po to, by układać słowa, tak, by ładnie brzmiały i niosły taką treść, która sprawia słuchającemu
przyjemność. Łatwość układaniu słów w pięknie brzmiące mowy, którymi szczycili się sofiści biegli w sztuce retoryki, stwarzała pokusę i możliwość „by odbiorcę
uwodzić, tworzyć pozory prawdy czy wręcz w przekonujący sposób przedstawić
nieprawdę”5. Z tego powodu Sokrates uważał, że retoryka nie zajmuje się w ogóle
kwestią prawdziwości, nie jest jej potrzebna wiedza o tym, jakie są rzeczy, natomiast „wystarczy jej pewien rodzaj perswazji, którą wynalazła, by wyglądać
w oczach ignorantów na bardziej uczoną niż uczeni”6.
Sofiści wykorzystywali brak ścisłego i jednoznacznego znaczenia słów w swojej działalności ukierunkowanej na określony cel, w sztuce pięknego mówienia,
w retoryce. Nie podejmowali oni refleksji nad uprawianą przez siebie sztuką.
Nie dociekali, czy wygłaszane przez nich mowy mają bądź powinny mieć coś
3
4
5
6

Krońska 1983, s. 78.
Platon 1990, s. 46.
Piszczatowski 2013, s. 80.
Platon 1991, s. 25–26.
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wspólnego z prawdą. Ta kwestia intrygowała Sokratesa, Platona i ich następców.
W epoce nowożytnej ukształtowała się tradycja odnoszenia się do problemu relacji miedzy myśleniem i mówieniem a bytem (rzeczą). Kartezjusz uznając za pewne jedynie myślenie, zakwestionował tym samym realność wszystkiego, do czego
się ono odnosi. Cała sfera zewnętrzna wobec podmiotu została tym samym zneutralizowana, pozbawiona nie tylko własności, ale i istnienia. Dawid Hume uważał,
że nie możemy poznać, w jaki sposób istnieją rzeczy poza naszą świadomością.
Dostępne są nam jedynie myślowe symbole rzeczy, czyli pojęcia. Artur Schopenhauer uważał świat za wolę i wyobrażenie, niemieccy idealiści za wytwór ducha.
Jeszcze dalej w odrywaniu słów od rzeczy poszedł Fryderyk Nietzsche. Dla niego
wszystko, co uważamy za dane nam jako istniejące jest naszym tworem. „Czym
jest słowo? Dźwiękowym odbiciem pobudzenia nerwów. Wnioskowanie wszelako
z pobudzenia nerwowego o jakiejś zewnętrznej wobec nas przyczynie jest już fałszywym i bezprawnym zastosowaniem zasady racji”7.
Słowa odnoszą się nie do rzeczy, lecz do ludzi, do ich myśli i działań. Obrazy świadomości, jakie tworzą pobudzenia nerwowe pozostają w świadomości
nie poza nią. O prawdzie moglibyśmy mówić, gdybyśmy zamiast obrazów naszej
świadomości, przedstawień rzeczy mieli rzeczy same. Nie jest to możliwe, dlatego jesteśmy zdani na metafory. „Mówiąc o drzewach, barwach, śniegu i kwiatach
wierzymy, że wiemy coś o samych rzeczach, tymczasem zaś nie mamy nic prócz
metafor, które pierwotnie samym istnościom nie odpowiadają”8.
Słowa odnoszą się tylko do słów, a ich układ jest tylko pewnego rodzaju grą,
która służy innym celom, niż cele poznawcze. Według Nietzschego, celem tej językowej gry jest wytworzenie iluzji, czyli kłamstwo. Dzięki słowom możemy ukrywać rzeczywiste intencje i dążenia, na czarne możemy mówić białe, a na białe
czarne. Zamiast ujawniać pożądanie, ukrywamy je za gładkimi słowami i miłymi
gestami. Tworzymy powłokę grzeczności i układności, by za nimi, jak za parawanem trzymać w ukryciu nasze faktyczne intencje i zamiary. W ten sposób, rzeczywiste uczucie maskujemy odpowiednim słowem i w dzięki temu przedstawiamy
się w innym świetle. Obłudnie chwalimy to, czego nie znosimy i okazujemy nieszczerze niechęć wobec tego, czego tak naprawdę pragniemy. Według Nietzschego
z takiego odwrócenia wartości narodziła się moralność. Z niechęci słabych i chorych do wszystkiego, co silne i zdrowe wyrosła potrzeba dyskredytowania tego
i nazywania złym, a tego, co słabe i chore dobrym.
Skoro jednak słowa są tylko dźwiękami, to na jakiej podstawie Nietzsche
uznał, że pierwotny sens słowa „dobry” odpowiadał temu, co faktycznie dobre,
bo zdrowe (szlachetnie urodzone)? Wbrew temu, co twierdził, uznawał jednak, że
słowa są czymś więcej niż tylko dźwiękami. Łączność, choć słaba, między słowami
7
8

Nietzsche 2004, s. 162.
Nietzsche 2004, s. 163.

MIEĆ RESPEKT PRZED PRAWDĄ 55
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

a rzeczami została zerwana przez późniejszych myślicieli zwanych postmodernistami. I tak Richard Rorty uważał, że słowa odnoszą się tylko do słów, a opisy
świata nie mają żadnego zewnętrznego odpowiednika.
Należy odróżnić twierdzenie, że świat jest na zewnątrz, od twierdzenia, że prawda jest na
zewnątrz. Powiedzieć, że świat jest na zewnątrz, że nie wytworzyliśmy go, to tyle, co stwierdzić, w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem, iż większość przedmiotów w czasie i przestrzeni
jest rezultatem przyczyn różnych od stanów ludzkiego umysłu. Powiedzieć, że prawda nie
jest na zewnątrz, to po prostu tyle, co stwierdzić, że tam, gdzie nie istnieją zdania, nie ma
prawdy, że zdania są elementami ludzkich języków, a języki to twory człowieka9.

Prawdziwe i fałszywe mogą być tylko opisy świata a nie sam świat. Innymi
słowy, Rorty utrzymuje, że prawdzie nie przysługuje żadna obiektywna realność.
Uznawanie danego opisu świata za prawdziwy zależy od indywidualnego punktu
widzenia bądź od tego, co człowiek jest zmuszony przyjąć za prawdziwe. Postmodernistyczne ujęcie prawdy przypomina przekonanie sofistów, którzy, jak była
o tym wyżej mowa, uważali, że moc słowa nie zależy od tego, co ono wyraża, ale
od sposobu, w jaki używa go mówiący. Podobnie postmoderniści: słowo nie ma
żadnej innej mocy, poza tą, którą mu się nadaje. W szczególności nie ma mocy
przedstawiania czegokolwiek poza nim samym.
W wirtualnej rzeczywistości mediów społecznościowych słowa nie odnoszą
się już nawet do ludzi, tylko same do siebie. Jedne wpisy odnoszą się do innych
wpisów, czy to to będą twitty czy posty na Facebooku. Powstają kompilacje różnych treści w postaci memów internetowych. W ten sposób treści tworzą własną
rzeczywistość rozporoszoną, gromadzącą się w oczkach wielkiej globalnej sieci
udostępniania i przekształcania tego, co wewnątrz niej.
3.
Gdy uznajemy, że słowa są czymś więcej niż dźwiękami a ich znaczenie odpowiada jakiemuś stanowi rzeczy, który one „przedstawiają” czy wyrażają, to wówczas
opowiadamy się za klasyczną definicją prawdy. W scholastycznym sformułowaniu definicja ta brzmiała następująco: »veritas est adaequatio rei et intellectus«.
W dosłownym tłumaczeniu chodzi o zgodność myśli i rzeczywistości, w bardziej
swobodnym ujęciu, o zgodność naszych wypowiedzi z rzeczywistością. Krytyka
klasycznej definicji prawdy opierająca się na problematyczności owej zgodności
doprowadziła do powstania szeregu konkurencyjnych definicji prawdy, na przykład koherencyjnej czy pragmatycznej. Poszukiwanie definicji prawdy, ukazywanie różnych jej aspektów, to zadanie czysto teoretyczne podejmowane przez
filozofów zajmujących się teorią poznania czy metodologią nauk. Prawda ma także aspekt praktyczny. Podobnie jest z zasadą sprzeczności. Jak pokazywał polski
9
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logik Jan Łukasiewicz zasada sprzeczności uznawana przez Arystotelesa za zasadę
bytu nie została nigdy dowiedziona, a zatem jest dość słabą zasadą. Mimo to ma
ona znaczenie, ponieważ jest bronią przeciw błędom i kłamstwom. „Gdyby sądy
sprzeczne nie znosiły się nawzajem, gdyby twierdzenie nie niweczyło przeczenia,
lecz jedno mogło istnieć spójnie obok drugiego, to nie mielibyśmy żadnego środka, aby fałsz napiętnować, lub zdemaskować kłamstwo”10.
Możemy sobie wyobrazić świat, w którym nie obowiązuje zasada sprzeczności. Nie moglibyśmy żyć w takim świecie. Podobnie jest z prawdą. Nawet jeśli na
płaszczyźnie teoretycznej mamy z nią problem, bo żadna z definicji nie jest ostateczna, to bez niej życie społeczne byłoby trudne, jeśli nie niemożliwe.
Wbrew temu, co twierdzą postmoderniści, nasze opisy świata odnoszą się do
obiektywnej rzeczywistości w tym sensie, że dzięki prawdziwym opisom unikamy
problemów. Gdyby obliczenia dokonywane przez inżyniera nie odnosiły się do
realnych stanów rzeczy, to nie byłoby gwarancji, że wznoszone na ich podstawie
budowle będą stały.
Dlatego też inżynier projektując most musi dokonać takich obliczeń, by rzeczywisty most wniesiony na ich podstawie nie uginał się pod ciężarem, który nie
przekracza normalnego obciążenia. Podobnie lekarze muszą wiedzieć, jakie są
przyczyny choroby, by móc zalecić swoim pacjentom odpowiednie środki medyczne. „Muszą wiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo, że ich stosowanie przyniesie pożądane efekty, a jakie, że będzie ono szkodliwe”11.
Świat zewnętrzny, tak zwana obiektywna rzeczywistość daje o sobie znać. Na
każdym kroku natrafiamy na opór, jaki stawiają rzeczy, gdy nie respektujemy
tego, jakie one są, a nie tylko, jakie się wydają być. Jakkolwiek trudno by było
określić czym jest rzeczywistość, to faktem jest, że nie można jej ignorować. Daje
ona boleśnie znać o sobie za każdym razem, gdy to robimy. Brak uznania dla
rzeczywistości jest brakiem uznania dla prawdy. Wbrew pozorom, kłamca wcale
nie ignoruje rzeczywistości i prawdy; on się odnosi do obu, ma jedną i drugą na
względzie. Aby skłamać musi wiedzieć, jak jest. Na tym polega kłamstwo w najbardziej podstawowym sensie, kłamiący ukrywa, przemilcza lub przekręca fakty.
Aby to robić, musi je dobrze znać. Nie mógłby trwać przy swojej wersji zdarzeń,
gdyby nie znał ich faktycznego przebiegu. Kłamstwo powinno być opracowane
w najdrobniejszych szczegółach, by zbyt łatwo nie wyszło na jaw. Kłamca musi
być czujny, co także świadczy o tym, że respektuje fakty. Natomiast, kto ucieka się
do blagi i do wciskania kitu, nie odnosi się do żadnej rzeczywistości. Interesuje go
jedynie efekt, jaki wywoła to, co mówi.
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Kłamca i człowiek prawdomówny znajdują się po przeciwnych stronach, że tak powiem
boiska, ale jednak grają w to samo. Obaj liczą się z faktami zgodnie z własnym ich postrzeganiem, chociaż jednemu przyświeca prawda, a drugi odwraca się od niej plecami.
Wciskającemu kit prawda jest obojętna. Nie odwraca się od prawdy, ani jej nie odrzuca, jak
czyni to kłamca. W ogóle nie zwraca na nią uwagi. Z tegoż właśnie powodu wciskanie kitu
jest znacznie groźniejsze od kłamania12.

Szacunek do prawdy jest zatem szacunkiem do faktów. Może się on przejawiać w dwojaki sposób. Jak u człowieka prawdomównego, który stara się rzetelnie
oddać fakty, a także jak u kłamcy, który chcąc ukryć fakty przedstawia ich zmienioną, nieprawdziwą wersję. Kłamca posługuje się różnymi metodami, zawsze
jednak jest nastawiony na to, by ukryć fakty, które są mu znane.
Dlatego też o ludziach, którzy głoszą niedorzeczności nie można powiedzieć,
że kłamią. Gdyby tak było, to wcześniej czy później musieliby przyznać, że się
mijają z prawdą. Tymczasem oni nie podejmują wysiłku, by poznać fakty. Podchodzą do nich lekceważąco, najczęściej preparując je bez oglądania się na jakiekolwiek względy, choćby zwykłej przyzwoitości.
Wciskanie kitu rozpowszechnia się bez przeszkód w kulturze internetu. Frankfurt pisał swój błyskotliwy esej w ubiegłym wieku, przed epoką mediów społecznościowych. W sieci jest bardzo dużo blagi i wciskania kitu, bo dzięki nim można
zaistnieć i przyciągnąć uwagę użytkowników Facebooka czy Twittera. Pojawiają
się nie tylko fake newsy, ale także nieprawdziwe zbiórki pieniędzy. I tu dochodzimy do granicy. Być może użytkownicy sieci nie mają nic przeciw temu, by ktoś
ich zwodził, gdy uczestniczą w grze, której celem jest wymiana różnych własnych
atrybutów, ale przestają się czuć dobrze, gdy odkrywają, że naprawdę zostali
oszukani.
4.
Mijać się z prawdą można nie tylko zaprzeczając faktom, ale także dokonując ich
fałszywej interpretacji. Ma to miejsce wówczas, gdy zamiast jasnego i trzeźwego
oglądu sytuacji, mamy jej wypaczony obraz. Nie potrafimy spojrzeć na nią bezstronnie, a spostrzegamy ją przez pryzmat własnych życzeń i pragnień, a zatem
jednostronnie i subiektywnie. U źródeł takiej postawy leżą dążenia naszego nieracjonalnego ja, a zatem naszych popędów i namiętności, które szukają zaspokojenia i nie zważają przy tym na żadne przeszkody. Brand Blanshard ujmował to
w ten sposób:
Każdemu dany jest jego własny punkt widzenia prawdy. Ukryta jest ona pod stosem niejednoznaczności i sprzeczności tak, że jedynie wytrwały jej poszukiwacz może mieć w sobie
dość determinacji, by przesiać to wszystko i uczynić ją jaśniejszą. Nasze nieracjonalne ja
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ma wpływ na nasz punkt widzenia determinując go poprzez pryzmat zaspokojenia sentymentów własnych i grupy, do której się należy, wewnętrznego spokoju itd. 13.

Nasze nieracjonalne ja nie zważa na prawdę, nie jest ona jego celem. Dopiero gdy przechodzimy na poziom racjonalności możemy także wyjść poza jednostronność optyki widzenia rzeczy przez pryzmat własnych oczekiwań. Wymaga to
nauczenia się brania pod uwagę innych punktów widzenia, liczenia się z tym, że
nasz obraz może być fałszywy.
Odmianą zamknięcia się na fakty jest także barykadowanie się przed prawdą,
nie przyjmowanie jej do wiadomości bądź, mówiąc jeszcze inaczej, wypieranie jej.
Taka postawa sprzyja wytworzeniu wypaczonego, zafałszowanego obrazu rzeczywistości. Często zaprzecza się faktom nie dlatego, że się wie, jak jest naprawdę, ale
dlatego, że jest się przekonanym o prawdziwości wersji wydarzeń, w jakiej zostało się ukształtowanym. Na przykład dziecko wyrastające w rodzinie alkoholika,
w której zaprzecza się faktowi, że ojciec ma problem z piciem, będzie broniło ojca
i miało jego wykrzywiony obraz, bo jest to jedyny obraz, jaki dziecko zna. Uznanie prawdy w takiej sytuacji jest koniecznością przyznania się do tego, że żyło się
w fałszu, miało się wykrzywiony, spaczony obraz rzeczywistości.
Frankfurt uważa, że życie w nieprawdzie w podanym wyżej sensie, prowadzi
do błędnych wyborów i ostatecznie do nieszczęśliwego życia. Dlatego tak ważny
jest, według niego, szacunek do prawdy w znaczeniu umiejętności właściwego widzenia rzeczy i nie barykadowania się przed tym, co dla nas niewygodne. W tym
procederze bierze także udział nasze nieracjonalne ja, kompensujące braki przez
tworzenie iluzorycznych wersji wydarzeń. Tymczasem, jak pisze Frankfurt, respekt przed prawdą wymaga trzeźwego spoglądania na rzeczy, wychodzenia naprzeciw trudnościom i problemom, mierzenia się z nimi, a nie odsuwania ich od
siebie, jako nieistniejących zgodnie ze strategią dziecka, które sądzi, że jak schowa
głowę pod koc, to nie jest widoczne.
Życie w nieprawdzie uniemożliwia pełne wykorzystywanie możliwości tkwiących w człowieku, dlatego tak ważne jest, by umiał on przedkładać najgorszą prawdę
nad pozór i iluzję. Aby było to możliwe do zrealizowania, potrzebne jest rozumienie, że prawda ma moc wyzwalającą. Jako taka zasługuje na szacunek i respekt.
5.
Wiele mówi się dziś o post-prawdzie. Żyjemy w epoce powszechnego zmyślania,
nieistniejących faktów, podkolorowanych opowieści o sobie. Wszystko wokół jest
w pewnym zakresie retuszowane, a to znaczy nieodpowiadające stanowi faktycznemu. Media społecznościowe wzmacniają tylko ten pęd do zmyślania, którego nawet
już się nie nazywa po imieniu. Nie mówi się o kłamstwie, a o przesadzie, selektywnym
13
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ujawnianiu informacji, mylnym osądzie. Prawda nie cieszy się uznaniem, bo stanowi przeszkodę w strojeniu się w piórka na potrzeby medialnego tokowania.
Konsekwencje takiego stanu rzeczy są groźne. Dochodzi do naruszenia zasadniczego fundamentu, na jakim opiera się życie społeczne — zaufania — a to prowadzi do osłabienia więzi łączących ludzi i uniemożliwia im współistnienie. To,
że społeczeństwa nadal funkcjonują mimo rozpowszechnienia się postawy lekceważenia prawdy i nie zabiegania o nią wynika stąd, że nadal wielu ludzi uznaje ją
za ważną, że dla wielu ludzi nadal jest ona wartością.
Umberto Eco w jednym z esejów napisanych pod koniec lat sześćdziesiątych
ubiegłego wieku podjął problem ideologizacji przekazu informacji dokonującego
się w epoce globalnej komunikacji. Treści przekazu ulegają rozproszeniu ze względu na to, że „Źródło jest jedno, scentralizowane, o strukturze zgodnej z modelem
organizacji przemysłowej; Kanał jest technologicznym wynalazkiem wpływającym na samą formę sygnału; Adresaci zaś stanowią całość (albo znaczną liczbę)
istot ludzkich w różnych częściach globu”14. Przekaz w komunikacji masowej jest
wieloznaczny, dociera bowiem do odbiorców żyjących w różnych środowiskach
i posługujących się różnymi kodami. Nie da się ujednoznacznić przekazu u jego
źródła, można to zrobić na jego końcu, a zatem u jego adresata, u odbiorcy. Aby
wygrać „walkę o człowieka w ramach technologicznego świata komunikacji”, Eco
zaproponował w swoim eseju strategię walki partyzanckiej. Nie chodzi o nową
formę kontroli opinii publicznej, lecz o kontrolowanie przez odbiorców „przekazu i jego licznych możliwości interpretacji”15. Celem tej strategii walki z ideologizacją przekazu jest wprowadzenie wymiaru krytycznego do biernego odbioru.
Partyzantka semiologiczna jest jeszcze bardziej pożądana w epoce mediów
społecznościowych, których rozwój doprowadził nie tylko do większego rozproszenia informacji, ale do ich zniekształcenia przez niefrasobliwe i lekceważące
podejście do samego procesu nadawania informacji. Rozpowszechnianie werbalnych śmieci jest większym zagrożeniem dla człowieka niż przekaz telewizyjny czy
radiowy. Stąd walka o człowieka jest bardziej uzasadniona niż wówczas. Zadaniem
każdego z nas jest wprowadzanie krytycznego wymiaru do odbioru informacji,
tropienie i zwalczanie niedorzeczności, usuwanie niejednoznaczności i ich uściślanie. Wszystko to sprowadza się do tego, by samemu wykształcać respekt przed
prawdą, nie posuwać się do metod wydrwiwania, wykpiwania i lekceważenia faktów. Mieć respekt przed prawdą, to także usuwać — jak najbardziej się da — swoje
własne ograniczenia w ujmowaniu rzeczy, dążyć do bezstronności. Oznacza to
także redukowanie wpływu naszego nieracjonalnego ja uniemożliwiającego nam
konfrontowanie się z własnymi ograniczeniami. Nie trwać w przekonaniu o własnej nieomylności a rozwijać w sobie cnotę sokratejskiej pokory i skromności.
14
15

Eco 1996, s. 163.
Eco 1996, s. 166.

60 IWONA ALECHNOWICZ-SKRZYPEK
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

F o r u m A r t i s R h e t o r i c a e , I S S N 1 7 3 3 – 1 9 8 6, n r 1 / 2 0 1 9, s . 5 3 – 6 3

Bibliograﬁa
Blanshard, Brand (1982) “On the Difficulties to Being Reasonable”. The Swarthmore College Bulletin, str. 15–18, http://www.anthonyflood.com/blanshardbeingreasonable.htm
Eco, Umberto (1969) Semiologia życia codziennego. Przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy.
Frankfurt, Harry G.(2005) O wciskaniu kitu (On Bullshit). Przeł. H. Pustuła. Warszawa, Czuły
Barbarzyńca.
Frankfurt, Harry G. (2007) Über die Wahrheit. Aus dem Amerikanischer von M. Pfeiffer, München,
Carl Hansen Verlag.
Keen, Andrew.(2007) Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę. Przeł. M. Bernatowicz, K. Topolska-Ghariani, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
Krońska Irena (1983) Sokrates. Warszawa, Wiedza Powszechna.
Łukasiewicz, Jan (1987) O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Nietzsche, Fryderyk (2004) O prawdzie i kłamstwie w pozamoralnym sensie. W: tegoż, Pisma pozostałe. Przeł. B. Baran. Kraków.
Piszczatowski, Paweł (2013) Między racjonalizmem a nowym mitem. Lessing i teologia postoświeceniowa. Warszawa, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Platon (1991) Gorgias. Przeł. W. Witwicki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Platon (1990) Kratylos. Przeł. Z. Brzostawska. Lublin, Redakcja Wydawnictw KUL.
Rorty, Richard (2009) Przygodność, ironia i solidarność. Przeł. W. J. Popowski, Warszawa, Wydawnictwo W.A.B.

MIEĆ RESPEKT PRZED PRAWDĄ 61
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

F o r u m A r t i s R h e t o r i c a e , I S S N 1 7 3 3 – 1 9 8 6, n r 1 / 2 0 1 9, s . 6 5 – 74

Leszek Kleszcz
Uniwersytet Wrocławski
ORCID: 0000-0002-4570-6854

RETORYKA SZCZEROŚCI

Streszczenie: Retoryka według Arystotelesa jest umiejętnością odkrywania tego, co w danej sprawie może być przekonujące. W retoryce szczerości podstawowym argumentem perswazyjnym jest
odwoływanie się do prawdy, której miarą jest szczerość. Ten typ perswazji do filozofii wprowadził
Sokrates. Różne odmiany retoryki szczerości spotykamy w twórczości Lukiana, Machiavellego,
Montaigne’a, Rousseau czy „mistrzów podejrzeń”. Retoryka szczerości pełni także ważną funkcję
w tekstach autobiograficznych, a ostatnio również w życiu politycznym.
Słowa kluczowe: retoryka, szczerość, środki perswazji, naturalność.

Die Rhetorik der Ehrlichkeit
Abstract: Rhetorik nach Aristoteles ist die Fähigkeit zu entdecken, was in einem bestimmten Fall
überzeugend sein kann. In der Rhetorik der Ehrlichkeit besteht das grundlegende Argument darin,
auf die Wahrheit zu verweisen, deren Maß Ehrlichkeit ist. Diese Art der Überredung zur Philosophie
wurde von Sokrates eingeführt. Verschiedene Variationen der Rhetorik der Aufrichtigkeit finden
sich in den Werken von Lukian, Machiavelli, Montaigne, Rousseau oder „Verdächtigen”. Die
Rhetorik der Ehrlichkeit spielt auch in autobiographischen Texten eine wichtige Rolle und in letzter
Zeit auch im politischen Leben.
Schlüsselwörter: Rhetorik, Ehrlichkeit, Mittel der Überzeugung, Natürlichkeit.

The rhetoric of sincerity
Abstract: Rhetoric according to Aristotle is the ability to discover what in a given case can
be convincing. In the rhetoric of sincerity, the basic persuasive argument is to refer to truth,
the measure of which is honesty. This type of persuasion to philosophy was introduced by Socrates.
Different variations of rhetoric of sincerity are found in the works of Lukian, Machiavelli,
Montaigne, Rousseau or “masters of suspicion”. The rhetoric of honesty also plays an important role
in autobiographical texts, and more recently in political life as well.
Key words: rhetoric, sincerity, tools of persuasion, naturalness.
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Dzieje retoryki są nieco paradoksalne, bo jest to historia wzlotów i upadków.
W starożytności retorykę uważano za wiedzę bardzo praktyczną i zwieńczenie drogi kształcenia, w nowożytności zaczęto z niej drwić, wskazując ją jako
przykład gadulstwa, pustosłowia i sztuki wyrafinowanego mówienia o niczym1.
W wieku XX nastąpił ponowny zwrot, awans retoryki i powszechne podkreślanie
jej wszechobecności2. W trakcie dziejów zmieniała się nie tylko ocena retoryki,
ale także jej kształt, charakter, istota, definicje. S. Rosen, nieco upraszczając, wskazuje dwa podstawowe typy retoryki: „Pierwszy z nich uprawomocnia kłamstwo,
w sensie udawania, że się wierzy w to, w co się nie wierzy oraz nie wierzy w to,
w co się wierzy. Drugi odrzuca tak pojęte kłamstwo i otwarcie stwierdza, czego nie
wie, innymi słowy — odróżnia od swych argumentów”3.
Te drugą odmianę retoryki Rosen nazywa retoryką szczerości. W retoryce szczerości zasadniczym celem pozostaje (jak w większości odmian retoryki)
zwiększenie „siły perswazyjności” przekazu, natomiast podstawowym elementem
perswazyjnym jest odwoływanie się do „prawdy”, „prawdziwego przedstawienia
rzeczy”, której miarą jest szczerość, będąca przeciwieństwem manipulacji, obłudy,
pozoru, gry, udawania. Rosen uważa, że wprowadzenie retoryki szczerości do myślenia filozoficznego zawdzięczamy Kantowi4. Wydaje mi się, że nieco upraszcza,
gdyż retorykę szczerości możemy odnaleźć już w starożytności. Szczerość czyli
„parezja” odgrywała ważną rolę w demokracji ateńskiej. „Zakładano, że wolny
człowiek, przemawiający przed swymi współobywatelami, będzie mówił szczerze, prawdziwie, w dobrej wierze. Szczera wypowiedź była jasna i zrozumiała. Parezja, uważana za podstawę demokracji była zarazem prawem i koniecznością;
oznaczała mówienie nieprzyjemnej prawdy, a nie miłych kłamstw. Grecy wierzyli,
że demokracja może przetrwać tylko wówczas, gdy ludzie będą prawdomówni
i szczerzy”5. Czasami ta szczerość przybierała okrutny kształt jak na przykład
w rozmowach Ateńczyków z Melijczykami. Ateńczycy chcąc wymusić na nich posłuszeństwo darowują sobie „długie i piękne” uzasadnienia i otwarcie stwierdzają:
„Przecież jak wy tak i my wiemy doskonale, że sprawiedliwość w ludzkich stosunkach jest tylko wtedy momentem rozstrzygającym, jeśli po obu stronach równe
siły mogą ją zagwarantować; jeśli zaś idzie o zakres możliwości, to silniejsi osiągają swe cele, a słabsi ustępują”6. Grecy uważali, że bez szczerości nie można było
być nie tylko dobrym obywatelem, ale także przyjacielem czy filozofem. Zarazem jednak w starożytności, obok szczerości, bardzo ceniono także retorykę, poświęcano jej wiele namysłu, próbując ją możliwie jak najlepiej scharakteryzować.
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Kleszcz 2004, s. 89–91.
Zob. np. Meyer, Carrilho, Timmermans 2010, s. 5.
Rosen, 1998, s. 45.
Tamże, s. 38.
Stengel, 2002, s. 98.
Tukidydes, 1988, s. 337.
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Jedną z najciekawszych, ze względu na szerokość spojrzenia, ale też i aktualność,
definicji retoryki zaproponował Arystoteles, który określił ją jako „umiejętność
metodycznego odkrywania tego, co w odniesieniu do każdego przedmiotu może
być przekonywające”7. Ponieważ, jak później pisał Kwintylian, obok dobrze skonstruowanej mowy przekonywać może także bogactwo, pozycja społeczna, powaga, a nawet, jak w przypadku słynnej Fryne, odsłonięta pierś8.
Środki jakich się używa, by przekonać odbiorcę Arystoteles podzielił na trzy
rodzaje: „Jedne, jak stwierdza, zależą od charakteru mówcy, inne — od nastawienia w jakie wprawia się słuchacza, inne jeszcze — od samej mowy ze względu
na rzeczywiste lub pozorne dowodzenie”9. Jak się wydaje w retoryce szczerości
największą rolę odgrywa charakter mówcy czyli w terminologii Arystotelesa etos.
Podstawą argumentacji opartej o etos jest uczynienie mówcy wiarygodnym. Nawiasem mówiąc wiarygodność, według Arystotelesa, jest kluczowym elementem
każdej formy perswazji. Wyraźnie zaznacza on, iż za nieprawdziwe uważa twierdzenia niektórych „autorów podręczników wymowy”, że szlachetność mówiącego
nie ma żadnego wpływu na siłę przekonywania. Według Arystotelesa jest „wprost
przeciwnie”, gdyż to „charakter mówcy daje największą wiarygodność (jego argumentom)”10. Mówcy budzą do siebie zaufanie ukazując swój rozsądek, szlachetność i życzliwość11. Zwłaszcza ta ostatnia cecha odgrywa według Arystotelesa
szczególnie dużą rolę, a najwyraziściej można ją okazać niosąc „bezinteresowną
pomoc człowiekowi będącemu w potrzebie, nie licząc na żadną osobistą korzyść,
lecz mając na uwadze wyłącznie dobro wspomaganego”12.
Jednak retoryka szczerości nie ogranicza się jedynie do uwiarygodnienia autora, istotna jest też forma przekazu, styl. Bardzo ważnym elementem dobrego stylu,
zwłaszcza w tej formie retoryki, jest jasność komunikatu, która jest ściśle związana z prostotą i naturalnością. Arystoteles podkreśla, że „twórcy winni ukrywać
swą sztukę i sprawiać wrażenie, że mówią w sposób naturalny, a nie wyszukany,
bo tylko naturalny sposób mówienia budzi wiarę, wyszukany — ma skutki przeciwne, słuchacze bowiem węsząc zasadzkę nabierają uprzedzenia”13. Skutecznym
narzędziem uwiarygodnienia przekazu i nadania mu bardziej naturalnej formy
jest „dokonywana przez mówcę samokrytyka. To, co mówi, czyni wówczas wrażenie prawdy, skoro on sam nie ukrywa swego postępowania”14.
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Arystoteles, 1988, A, 1355 b, s. 66.
Kwintylian, 1951, II 15 6, 8, s. 200–202.
Arystoteles, dz. cyt., A, 1356 a, s. 67.
Tamże, A 1356 a, s. 67–68.
Bardziej szczegółowo różne aspekty „sztuki prezentacji” przedstawia np. Leary (1999).
Arystoteles, dz. cyt., A 1385a, s. 170–171.
Tamże, A 1404 b, s. 240.
Tamże, A 1408 b, s. 253.
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Retoryka szczerości odgrywała dużą rolę w filozofii, do której wprowadził ją
Sokrates. Klasycznym przykładem retoryki szczerości jest jego zachowanie w czasie procesu, który mu wytoczono. Sokrates już na wstępie swojej mowy obronnej
stwierdza, że oskarżenie brzmiało wprawdzie bardzo przekonująco, ale miało jedną wadę: nie zawierało w sobie nic prawdziwego. W dalszej jej części Sokrates stale podkreśla, że jego wypowiedź jest „nieprofesjonalna”, że nie zna, a już na pewno
nie ma zamiaru stosować jakichś „sofistycznych sztuczek”15. Przede wszystkim
wyznaje, że nie jest mędrcem, a jeśli jest nieco mądrzejszy od innych, to istota jego
mądrości ma charakter negatywny — w przeciwieństwie do wielu zadufanych,
oszukujących siebie i innych polityków, poetów czy innych „mędrców” jest świadom własnej niewiedzy16. Wyrzeka się również teatralnych gestów, przedstawień
mających wzbudzić litość, które być może bywają skuteczne, ale nie wydają mu
się ani piękne, ani sprawiedliwe, ani pobożne. Sokrates opowiada się za uczciwością i szczerością, bo jak twierdzi, wierzy, że prawda się sama obroni. Wprawdzie
w jego przypadku prawda okazała się bezsilna, ale postawa Sokratesa pozostawiła
trwały ślad w historii filozofii, a nawet szerzej w kulturze. Kontynuatorami jego
drogi myślenia byli między innymi cynicy, którzy uczynili kluczowym elementem swojej filozofii jego sprzeciw wobec zakłamania, obłudy i teatralizacji życia.
Diogenes z Synopy „na pytanie, co jest w człowieku najpiękniejsze odpowiedział:
szczerość w mówieniu”17. Zresztą sam Diogenes poszedł dalej, bo tę idealną szczerość próbował realizować nie tylko w słowach, ale także i czynach. Dlatego podobno niczego nie ukrywał, wszystko czynił publicznie, łącznie z tym, co należało do
„dziedziny Demeter i Afrodyty”18. Innym przykładem praktykowania przez niego
retoryki szczerości były słynne „rozmówki filozoficzne” jakie prowadził z Platonem np. o „kogutopodobnej” definicji człowieka czy teorii idei: „Kiedy Platon
rozprawiał o ideach i używał takich nazw, jak „stołowość” i „kielichowość”, Diogenes powiedział: „Stół i kielich widzę, stołowości i kielichowości natomiast w żaden sposób nie mogę dojrzeć”19. Inną formą retoryki szczerości były jego słynne
happeningi, kiedy to na przykład chodził z zapaloną latarnią po mieście, mówiąc,
iż „szuka człowieka”.
Najwybitniejszym chyba przedstawicielem literackiej odmiany cynizmu był
Lukian z Samosat, który w swoich pismach piętnował główne wady epoki: rozpustę, obłudę, zbytek czy zabobon20, a robił to w obronie zdrowego rozsądku
i prawdy, czyniąc „szczerość” głównym narzędziem swojej krytyki. W Rybaku
przedstawił swoje „wyznanie wiary”: „jestem wrogiem samochwalstwa, oszustwa,
15
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Platon, 2008, I B-C, s. 21,
Tamże, VI-IX, s. 26–29.
Diogenes Laertios, 1984, s. 346.
Tamże, s. 347.
Tamże, s. 338.
Madyda, Wstęp, (w:) Lukian, 2006, s. XXXI-XXXII.
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kłamstwa, pychy: nienawidzę wszystkich podłych ludzi z tego rodzaju (...) kocham prawdę, kocham piękno, kocham prostotę i to wszystko, co się wiąże z kochaniem”21. Przedmiotem jego satyrycznej krytyki byli m. in. pseudo-filozofowie,
którzy wprawdzie czytają i przywołują dzieła wielkich filozofów, ale postępują
dokładnie odwrotnie. W swoich wykładach mówią o lekceważeniu bogactwa, sławy, władzy, głoszą pochwałę niewzruszoności i obojętności, podczas gdy w życiu
codziennym „z podziwem patrzą na bogaczy, otwierają zachłannie usta na pieniądze, wściekają się bardziej od psów, są tchórzliwsi niż zające, schlebiają bardziej
niż małpy, są bardziej niesforni niż osły, skłonniejsi do grabieży od łasic, a do kłótni — od kogutów”22. W podobny sposób drwił również z retoryki i retorów. Jak
pisze w „Nauczycielu retorów”, do mistrzostwa w retoryce prowadzą dwie drogi:
trudna, stroma, wymagająca dużo wysiłku i pracy oraz druga, łatwiejsza, krótsza
i prostsza. Większość zawodowych retorów, a przynajmniej tych bardziej „zaradnych”, wybiera drogę na skróty. Rady „nauczyciela retorów” są proste: „Weź zatem
ze sobą co najważniejsze: nieuctwo, potem pewność siebie, zuchwałość i bezczelność, a bojaźń, skromność, umiarkowanie i wstyd pozostaw w domu. Bo też nie
ma z nich pożytku i stanowią przeszkodę w naszym przedsięwzięciu”23. By zostać
wziętym retorem należy nauczyć się kilkunastu obcobrzmiących, tajemniczych
słów, czasami też dobrze jest wymyślać własne. Każdą wypowiedź należy rozpoczynać od „wojny trojańskiej”, co będzie dowodem naszej ogromnej erudycji. Najważniejszy jest wizerunek, dlatego należy dbać o odpowiednią pozę, strój, a swoje
wypowiedzi należy wygłaszać pewnym siebie głosem, ani na chwilę nie przerywając. Siebie należy nieustannie wychwalać, a przeciwników wyśmiewać i krytykować. Podsumowując swoje rady „mistrz” stwierdza: „miej pod ręką bezczelność,
bezwstyd i kłamstwo na skraju warg — zawsze przysięgę, wobec wszystkich — zawiść, niechęć, obmowę i budzące wiarę zarzuty. Oto co ci zjedna w krótkim czasie
rozgłos i sławę”24.
Jak wspomniałem historia retoryki to wzloty i upadki. Powstanie nowożytności, to, z jednej strony, upadek znaczenia tradycyjnej retoryki, ale z drugiej, to czas
ożywienia zainteresowania retoryką szczerości25. Odgrywa ona np. znaczącą rolę
w twórczości Machiavellego, który już we wstępie do Księcia pisze: „Tego dzieła
nie ubrałem i nie zapełniłem górnymi wyrażeniami ani szumnymi i kwiecistymi
słowami, ani żadną inną ponętą lub ozdobą zewnętrzną, jakimi pisarze zazwyczaj
zdobią swe utwory, bo chciałem by niczym zgoła nie było upiększone i by wyłącznie prawdziwość treści, tudzież waga przedmiotu czyniła je miłym”26. Przekaz
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Lukian, 1957, s. 277.
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zawarty w Księciu stanowi „naga prawda” o mechanizmach sprawowania władzy,
o ułomnej naturze człowieka, o różnych sposobach manipulowania ludzkimi
słabościami, czasem chciwością, czasem pychą i próżnością, a czasem strachem.
Podstawową zasadą sprawujących władzę powinna być skuteczność, co oznacza,
iż moralność, szlachetne zamiary czy „wielkie wartości” powinny być traktowane
instrumentalnie. Bo jak pisze Machiavelli: „Między tym, co dzieje się na świecie,
a tym, co dziać się powinno zachodzi tak wielka różnica, iż ten, który by rzeczywistość zaniedbywał w imię ideału rzeczywistości, raczej zgubę własną by spowodował niż poprawę losu”27. Choć przyznaje, że dobrze jest tworzyć pozory
moralności czy szlachetności własnych zachowań. Dlatego dobrze byłoby uchodzić za hojnego, choć lepiej nim nie być. Lepiej mieć wizerunek władcy łaskawego
niż okrutnika, ale bezpieczniej jest „być przedmiotem strachu niż miłości”28. Podobnie jest z prawością, dotrzymywaniem słowa czy zobowiązań, które wprawdzie
są pozytywnie oceniane, ale trzymanie się tych zasad bywa niebezpieczne. „Naga
prawda” o sztuce rządzenia pokazuje, że dokonały władca powinien być bardzo
dobrym znawcą natury ludzkiej, która jest ułomna. Dzięki temu będzie potrafił
grać ludzkimi słabościami, czasami rzucając im „marchewkę”, czasami jakąś inną
„błyskotkę” w postaci na przykład tytułu czy jakiegoś orderu, a czasami posługując się pałką lub mieczem. Zarazem powinien być dobrym aktorem, zdolnym grać
rolę osoby szlachetnej, prawej, wyrozumiałej, sprawiedliwej, pamiętając jednak,
że praktykowanie tych cnót nie jest ani bezpieczne, ani korzystne. Jak pisze „Nic
ważniejszego ponad zachowywanie pozoru owych cnót, ludzie bowiem w swym
ogóle sądzą bardziej wedle tego, co widzą, niż wedle tego, czego się dotykają, gdyż
patrzeć i widzieć mogą wszyscy, dotykać zaś ręką mogą tylko nieliczni”29.
Nieco inną odmianę retoryki szczerości możemy odnaleźć w twórczości Michela Montaigne’a, który posługuje się nią w odmiennym celu, przedstawiając
w Próbach „nagą prawdę” o sobie samym. On także, podobnie jak Machiavelli,
już na samym początku wyrzeka się pozorów, upiększających zabiegów i innych
„retorycznych sztuczek” w imię szczerości: „Gdybym pisał po to, by zabiegać o łaskę świata — wyznaje Montaigne — byłbym się lepiej przystroił i przedstawiłbym
się w wystudiowanym chodzie... (Ale) Chcę, aby mnie widziano w mym prostym,
przyrodzonym i pospolitym obyczaju, bez wymuszenia i sztuki; siebie bowiem
maluję tutaj. Wyczyta się tu żywcem moje braki i moją szczerą postać, o tyle, o ile
obyczajność publiczna pozwoliła”30. Montaigne deklaruje szczerość, naturalność
i prawdziwość oznaczającą wyrzeczenie się pragnienia idealizowania siebie, udawania kogoś kim nie jest. Co więcej, radykalizuje on swoją deklarację szczerości,
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Tamże, s. 66.
Tamże, s. 72.
Tamże, s. 77–78.
Montaigne, 1985, s. 139.
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wyznając, że nie będzie ona całkowita, gdyż ze względów „obyczajowych” nie
ukaże się w „pełnej nagości”. Innym sposobem pozyskiwania sympatii czytelników oraz wzmocnienia swojej wiarygodności stosowanym przez Montaigne’a jest
wprowadzanie, obok deklaracji szczerości i uczciwości, elementów samokrytyki
i skromności. Montaigne wciąż zaznacza, że nie uważa się za mędrca, znawcę starożytności czy jakikolwiek autorytet moralny czy intelektualny. Sam dobrze widzi,
że ta jego „pisanina” to tylko „majaczenia człowieka, który liznął z wiedzy jedynie coś po wierzchu w dzieciństwie i zachował w pamięci jeno ogólne i zmącone
oblicze; trochę z każdej rzeczy, a razem tyle, co nic”31. Przyznaje, że gruntownie
nie przeczytał właściwie niczego poza Seneką i Plutarchem. Choć wypowiada się
na wszystkie możliwe tematy, to jest świadom, że są to tylko jego subiektywne
przekonania, które wprawdzie dziś wydają mu się przekonujące, ale przecież być
może już jutro zmieni zdanie. Jednak jego rzeczywistym celem nie było pouczanie
innych, lecz „odkrycie samego siebie”, pokazanie swojego prawdziwego oblicza.
Jak pisze: „Nie widzę w sobie zgoła powagi po temu, by mi wierzono, ani też tego
pragnę, czuję się zbyt mało oświeconym, żeby oświecać drugiego”32. Przyznaje,
że nawet jeśli czasami jego wizerunek nie jest bardzo atrakcyjny, to wcale go to
nie rani, gdyż bardziej bolesne byłoby dla niego posługiwanie się obłudą, fałszerstwem czy wkupywanie się w łaski za pomocą pochlebstw.
Elementy retoryki szczerości możemy odnaleźć też u wielu innych myślicieli
nowożytnych, zwłaszcza moralistów takich jak La Rochefoucauld, La Bruyere czy
Chamfort. Jednak prawdziwym „klasykiem retoryki szczerości” był Jean Jacques
Rousseau33. Centralne miejsce w jego filozofii zajmuje różnica pomiędzy sferą zewnętrzną i wewnętrzną, pozorem a prawdą, której wyrazem jest odróżnienie świata kultury i natury. Rousseau krytykuje świat kultury, będący dlań synonimem
zakłamania i ludzkiej alienacji. Jego celem była demaskacja pozoru, odsłonięcie
tego, co zakryte i zafałszowane. Rousseau pokazuje, że świat ludzkiej kultury to
tylko “bukiet kwiatów” skrywający kajdany krępujące ludzi: “Spoza kłamliwych
pozorów przeziera pustka. Oto źródło wszystkich naszych nieszczęść, albowiem to
pęknięcie, sprawiające, że «postawa zewnętrzna» nie odpowiada «skłonnościom
serca», jest właśnie przyczyną zła w świecie”34. Rousseau piętnował zakłamanie
i nieszczerość, wypaczające relacje międzyludzkie, niszczące wzajemne zaufanie,
gdyż w obliczu powszechnej obłudy ludzie boją się ukazać swoje prawdziwe oblicze, i dlatego nigdy nie wiedzą z kim naprawdę mają do czynienia. Z powodu braku
zaufania degeneracji ulegają relacje międzyludzkie: “Jakiż ogrom zła moralnego
31

Tamże, s. 258.
Tamże, s. 260–261.
33
Rousseau nawiązywał do Montaigne’a, podobnie jak on chciał przedstawić prawdziwego człowieka, ale
chciał to zrobić w sposób bardziej radykalny. Stąd krytyczne uwagi W Wyznaniach i Marzeniach samotnego
wędrowca w których wyśmiewał hipokryzję i rzekomą szczerość Montaigne’a, por. J. J. Rousseau, 1983, s. 11–12.
34
Rousseau, 1956a, s. 12; por. także Starobinski, 2000, s. 11–13.
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— pisze Rousseau — towarzyszy tej niepewności! Ani już szczerej przyjaźni, ani
prawdziwego szacunku, ani podstaw do zaufania. Podejrzenia, urazy, obawy,
oziębłość, skrytość, nienawiść, zdrada wreszcie bezustannie czaić się będą pod tą
jednostajną osłoną uprzejmości oszukańczej i złudnej, pod tą wychwalaną ogładą,
którą zawdzięczamy naszej oświacie”35. Temu powszechnemu zakłamaniu i teatralizacji życia Rousseau przeciwstawiał „mit przejrzystości”, którego najpełniejszym
wyrazem były jego teksty autobiograficzne. Jego radykalna szczerość miała być
rewolucyjnym krokiem w stronę kultury prawdy i naturalności oraz odrodzenia
i uzdrowienia stosunków społecznych. Swoje Wyznania rozpoczyna od nieco
pompatycznie brzmiącej deklaracji: “Imam się przedsięwzięcia, które dotychczas
nie miało przykładu i nie będzie miało naśladowcy. Chcę pokazać moim bliźnim
człowieka w całej prawdzie jego natury; a tym człowiekiem będę ja. (...) Powiem
głośno: oto co czyniłem, co myślałem, czym byłem. Wyznałem dobre i złe równie
szczerze. Nie przemilczałem nic złego, nie dodałem nic dobrego (...) Pokazałem
się takim, jakim jestem: godnym pogardy i szpetnym, kiedy nim byłem; dobrym,
szlachetnym, wzniosłem, kiedy nim byłem; odsłoniłem moje wnętrze takim, jakim tyś je widział sam Najwyższy Sędzio“36. Uwiarygodnieniu jego wyznań mają
służyć zarówno błahe szczegóły z jego życia, jak i rzeczy „wstydliwe i śmieszne”,
gdyż, jak pisze, przyrzekł odmalować się takim jakim naprawdę jest. Zresztą jak
zauważa, czasami trudniej jest się przyznać do takich wstydliwych drobiazgów
niż do wielkich zbrodni. Deklaracja szczerości przybiera u Rousseau postać niemal ekshibicjonizmu, gdy w Wyznaniach opowiada o swoich grzechach i grzeszkach, począwszy od opowieści o onanizmie, poprzez przyjemności jaką sprawiało
mu obnażanie się w zaułkach i alejkach Turynu czy słynną opowieść o kradzieży
wstążki i oskarżeniu niewinnej dziewczyny, aż po wyznanie o oddaniu wszystkich swoich dzieci do sierocińca. Starobinski zaznacza, że nie jest to jedynie ekshibicjonizm, ale stała i świadoma tendencja jego myśli37. Rousseau nieustannie
wzmacnia swoją wiarygodność, podkreślając, że chce być całkowicie szczery, chce
się całkowicie odsłonić przed swoimi czytelnikami, niczego nie chce ukrywać. Jak
deklaruje: “Chciałbym w jakiś sposób uczynić duszę moją przezroczystą dla oczu
czytelnika. Dlatego staram mu się ją pokazać ze wszystkich punktów, oświetlić
wszelakim światłem, sprawić, by nie było najmniejszego drgnienia, które by dlań
zostało niewidzialne, iżby mógł sobie wyrobić własny sąd o pierwiastku będącym
ich źródłem [...] Jednej rzeczy tylko się obawiam: nie tego, że mogę powiedzieć za
wiele i powiedzieć kłamstwa, ale że mogę powiedzieć nie wszystko i przemilczeć
coś z prawdy”38.

35
36
37
38

J.J. Rousseau, Rozprawa o naukach i sztukach, (w:) Rousseau, 1956a., s. 14.
Rousseau, 1956b, s. 65.
Starobinski, dz. cyt., s. 203–204.
Tamże, s. 265.
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Retoryka szczerości Rousseau ulegała radykalizacji, gdyż wprawdzie pisząc
Wyznania sądził, że jest całkowicie szczery i i ukazuje „nagą prawdę” o sobie, to
jednak, jak przyznał w pisanych w kilka lat później Marzeniach samotnego wędrowca, poznanie siebie jest znacznie trudniejsze niż przypuszczał. W tekście tym
Rousseau zatacza kolejny krąg hermeneutyczny, wracając do tych samych wydarzeń dostrzega w nich teraz fałsz, zmyślenia, kłamstwa. Dlatego podejmuje kolejną próbę ukazania prawdy o sobie, nawet jeśli jej ceną byłoby podważenie własnej
wiarygodności. Jednak robi to w imię prawdy, gdyż jak sądzi “Najcenniejszym
ze wszystkich dóbr jest ogólna i abstrakcyjna prawda. Bez niej człowiek jest ślepy;
ona jest okiem rozumu. Jej to człowiek zawdzięcza wskazówki, jak postępować,
jak być tym, czym być należy, jak wykonywać to, co trzeba wykonać, jak zmierzać do swego prawdziwego celu”39. I w związku z tym stwierdza: “bądźmy zawsze
w zgodzie z prawdą bez względu na konsekwencje, istota sprawiedliwości mieści
się w prawdzie rzeczy; kłamstwo jest zawsze czymś niegodziwym, a błąd staje się
oszustwem, gdy coś, co nie istnieje, podsuwa się jako regułę obowiązującą nas
w czynach czy opiniach: i cokolwiek mogłoby wyniknąć z powiedzenia prawdy,
nie wolno nas oskarżać o skutki, bo nie dodaliśmy nic od siebie”40. Rousseau głosi
pochwałę prawdomówności, która jest dla niego istotą człowieczeństwa. Prawdomówność jest obowiązkiem zarówno wobec bliźnich, jak i przede wszystkim
wobec siebie samego. Dlatego „obnażył się” w swoich pismach ponieważ uważał,
że trzeba „było mieć odwagę i siłę przestrzegania prawdy bez względu na okoliczności; trzeba było nie dopuścić, aby z ust i spod pióra, które się szczególnie oddały
w służbę prawdzie, wyszły fikcje i bajki”41.
Bezpośrednio do retoryki Rousseau nawiązywali D. Hume, J.G. Hamann
i I. Kant, który według Rosena jest filozoficznym ojcem współczesnej retoryki
szczerości. Bardziej współczesnymi „klasykami” retoryki szczerości byli „mistrzowie podejrzeń”, obnażający grę interesów społecznych, wszechobecność woli
mocy czy samozakłamanie świadomości. Niewątpliwie szczególne miejsce przypada F. Nietzschemu, który nie tylko obnażył wszelkie ludzkie złudzenia dotyczące poznania, kultury, religii czy moralności, ale także wskazał na wszechobecność
retoryki we wszelkich przejawach kultury. Retoryce przeciwstawia się mowę naturalną albo jednoznaczny język faktów, którym posługuje się np. nauka. Jednak,
według Nietzschego, łatwo można pokazać, “że to, co jako środek świadomej sztuki nosi miano «retoryki», jako środek sztuki nieświadomej obecne jest w języku
i jego ewolucji, a nawet że retoryka stanowi kontynuację w jasnym świetle intelektu środków zawartych w języku”42. Nigdy nie docieramy do „rzeczy w sobie”,
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zawsze je jedynie interpretujemy,. Również każda sytuacja komunikacyjna, każdy
przekaz nie jest obiektywnym przedstawianiem “nagich faktów”, lecz zawsze niesie ze sobą elementy perswazyjne, gdyż “sam język jest już retoryką”, a „retoryczność” jest wszechobecna. Co więcej, idąc tropem Nietzschego i retoryki szczerości
natrafiamy na paradoks, gdyż im bardziej próbujemy się od retoryki uwolnić,
obnażając intencje, pokazując środki, narzędzia perswazji, chwyty, toposy przy
pomocy których „przesłania się nagą prawdę” i manipuluje ludźmi, tym bardziej
zanurzamy się w retoryce.
Współcześnie możemy zaobserwować różne formy retoryki szczerości. Najczęściej są to różnego rodzaju teksty prywatne takie jak listy, pamiętniki czy „dzienniki
intymne”. Inną jej postacią są deklaracje szczerości, autentyczności i przedstawienia
„prawdziwej prawdy” czasami o sobie, ale często o jakichś osobach, wydarzeniach,
działaniach czy instytucjach. Popularne stają się wyznania „skruszonego gangstera”,
księdza, który „porzucił sutannę” czy byłych polityków, przedstawiających „kulisy
władzy”. Ze względu na jej moc perswazyjną powszechną obecnie formą retoryki szczerości staje się ujawnianie prawd skrywanych, prawdziwych intencji ukrytych pod osłoną fałszu, manipulacji czy propagandy. Ujawnienie tajnych nagrań
doprowadziło na przykład do upadku węgierskiego rządu Gyurcsány’ego. Również
w polskiej rzeczywistości politycznej ważną rolę odegrało ujawnienie prywatnych
rozmów w „Sowie i przyjaciele”. Zapewne „moc perswazyjna” przekazu byłaby jeszcze większa, gdyby udało się „nagrać nagrywających”.
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CZY HERKULES POIROT STOSOWAŁ ZASADY
ARGUMENTACJI RETORYCZNEJ? GARŚĆ REFLEKSJI
PO LEKTURZE POWIEŚCI AGATHY CHRISTIE
„PRZYJDŹ I ZGIŃ”*

Streszczenie: Teza, która została sformułowana na początku niniejszego artykułu, zakładająca, że
sposób rozwiązywania zagadek kryminalnych w powieściach Agathy Christie odpowiada zasadom
stosowanym w retorycznej teorii i praktyce argumentacji, w szczególny sposób znajduje swoje uzasadnienie w treści powieści pt.: „Przyjdź i zgiń”, w której narzędziem argumentacyjnym posługuje
się genialny prywatny detektyw, Herkules Poirot. Wstępne założenie sięga dalej, albowiem podjęto
próbę wykazania, że mały Belg (a co za tym idzie oczywiści sama lady Mallowan) czyni to świadomie i intencjonalnie. Argumentacja retoryczna rozumiany jako proces oparty na określonych
zasadach i zbudowany z określonych elementów (argumentów), a celem jego jest odkrywanie dotychczas zakrytych elementów rzeczywistości, w tym przypadku: szukanie sprawców zbrodni przez
badanie faktów i jej okoliczności. Proces ten traktowany jest przez Poirota jako sprawdzone i niezawodne narzędzie dochodzenia do prawdy. Owa niezawodność uwarunkowana jest wybitnymi
zdolnościami dedukcyjnymi detektywa. Wykazano, że wstępne założenie badawcze znajduje swoje
potwierdzenie zwłaszcza wtedy, gdy Poirot opisuje szczegóły stosowanej metody pracy.
Słowa kluczowe: Herkules Poirot, Agatha Christie, argumentacja retoryczna, topika.

Hat sich Hercule Poirot an die Grundsätze der rhetorischen
Argumentation gehalten? Einige Überlegungen zur Lektüre des
Romans von Agartha Christie „Auf doppelter Spur”
Abstract: Die in dem einführenden Teil des vorliegenden Artikels formulierte These rückt unsere
Aufmerksamkeit auf die Art, auf die Hercule Poirot, der berühmte Privatdetektiv und gleichzeitig
die durch Agatha Christie geschaffene Romanfigur, Verbrechen und vor allen Dingen Mordfälle
aufklärt. Wir nehmen an und werden uns darum bemühen zu beweisen, dass sich Poirot der
Methoden bedient, die der rhetorischen Theorie und Praxis entsprechen. Der geniale Privatdetektiv
ist nicht nur wegen seiner angeborenen Fähigkeit im Stande, so zu handeln, sondern er (im Grunde
genommen trifft das selbstverständlich die Autorin der Kriminalromane, Lady Mallowan zu)
* W tej pracy skorzystano z polskiego tłumaczenia powieści: Christie, Agatha (2007) Przyjdź i zgiń. (tłum.
Krystyna Bockenheim). Warszawa, Prószyński i S-ka.
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verwendet die als Prozess begriffene, rhetorische Argumentation absichtlich und gezielt. Der hier
erwähnte Prozess hat eine bestimmte Struktur und setzt sich aus bestimmten Elementen zusammen:
es sind Argumente. Er wird angewandt, um zu klären, wer der Täter ist. Dazu werden Tatsachen
und Begleitumstande eines Falls untersucht. Poirot betrachtet die Argumentation als erprobtes
und zuverlässiges Werkzeug, das jeder Wahrheitssucher braucht. Der Roman von Agatha Christie
u.d.T. „Auf doppelter Spur“ kann aus bestimmten Gründen als ein in dieser Hinsicht interessantes
Forschungsmaterial betrachtet werden, weil wir hier tiefe Einblicke in Fahndungsmethoden des
genialen Belgiers gewinnen können.
Schlüsselwörter: Hercule Poirot, Agatha Christie, rhetorische Argumentation, Topik.

Did Hercules Poirot make use of rhetoric argumentation? A bunch
of reﬂections after the lecture of the novel „The clocks” by Agatha Christie
Abstract: The thesis formulated at the beginning of the present paper, assuming that the way of solving
crime puzzles in the novels by Agatha Christie, corresponds to the principles used in rhetoric
theory and argumentation practice, in a particular way finds its justification in the plot of the novel:
„The clocks” where the argumentative tool is used by a private detective, Hercules Poirot. The initial
assumption reaches further as the attempt was taken to prove that the small Belgium man (and,
what follows, Lady Mallowan herself) does it on purpose. The rhetoric argumentation is understood
as a process based on specific principles and constructed of specific elements (arguments) and its
aim is to discover hitherto hidden elements of reality — in this case searching for the causes of crime
by examining the facts and circumstances. This process is treated by Poirot as a proved and reliable
tool in search of the truth. The reliability is conditioned by outstanding deductive abilities
of the detective. It was proved that the initial research assumption finds confirmation, especially
when Poirot describes the details of the method used in his work.
Key words: Hercules Poirot, Agatha Christie, rhetoric argumentation, topics.

Pytanie postawione w tytule niniejszej pracy ma charakter do pewnego stopnia
retoryczny, albowiem można z całą odpowiedzialnością stwierdzić (potraktujmy
to jako tezę do udowodnienia), iż w znacznej części twórczości literackiej Agathy
Christie i to nie tylko tych powieści i nowel kryminalnych, w których pojawia się
powszechnie znana postać emerytowanego inspektora policji belgijskiej, Herkulesa Poirot, daje się rozpoznać wpływ teorii argumentacji. Szczególną rolę zdaje
się w tym kontekście odgrywać to, co w odniesieniu do dowodzenia zaproponował Arystoteles.
Teoria argumentacji, będąc próbą opisania sposobu, w jaki człowiek istnieje
w różnych typach zbiorowości, nie odbiega od obrazu, którym posłużył się w swoim czasie Charles Sanders Peirce.
Cały Wszechświat Peirce’a utkany jest z trzech fundamentalnych
kategorii, które przeplatając się i współgrając ze sobą,
powołują do istnienia rzeczywistość fenomenalną. Filozof nadał
tym trzem podstawowym kategoriom nazwy: P i e r w s z e, D r u g i e
i T r z e c i e. Pierwszym jest „coś” potencjalnego, co może być pomyślane,
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proste w sobie i niezwiązane relacją z czymś innym. Drugim
jest wszystko, co odróżnia się od czegoś innego i co ma wpływ na coś
innego. Nie istnieje więc już jako niezależne, samodzielne, ale narusza monadyczny stan
Pierwszego na zasadzie brutalnej, aktualnej siły innego, która stanowi reakcję na Pierwsze. Trzecie jest relacją Pierwszego i Drugiego, swoją tożsamość czerpie z mediacji między
przedmiotami.1

Mediacje są oczywistym sposobem rozwiązywania sytuacji sporu, którego powody zauważył i nazwał Protagoras, uznając relatywizm za zasadę, określającą
sposób opisywania rzeczywistości2. Skoro nie ma obiektywnej prawdy, mediacja
dotyczy punktów widzenia, które mogą być niespójne lub wzajemnie wykluczające, co stanowi istotę sporu. Mediacja w życiu społecznym potrzebuje mediatora,
dlatego warto w tym miejscu zająć się sposobem, w jaki filozofowie antyczni określali możliwości i rolę człowieka wchodzącego w relację komunikacji.
Materia procesu komunikacji ma charakter semiotyczny, dlatego sięgniemy
do platońskiego dialogu „Kratylos”, który w interesujący sposób przyczynił się do
ustalenia fundamentalnych problemów w zakresie badań lingwistycznych. Występujący w tym dialogu Sokrates uważał (tak możemy sądzić w oparciu o to, co
przekazał Platon), że interpretacja znaczenia słowa ‘człowiek’ (ánthrōpos) pozwala poznać naturę człowieka lub da się z niej wyprowadzić. W dialogu „Kratylos”
zastosowano zabieg, który językoznawstwo współczesne, niechętne metodom
opartym na przypuszczeniach i odległym od twardej analizy materiałowej, określa z pewną pogardą i niesłusznie jako tzw. etymologię ludową. Zgodnie z tym, co
twierdzi w dialogu Sokrates, słowo ‘człowiek’ należy traktować jako kompositum,
którego składowe oznaczają:
anathrōn — rozważający
ópōpe — obserwator.

Człowiek jest zatem, zdaniem Sokratesa, w odróżnieniu od zwierząt, rozważnym, kierującym się rozsądkiem obserwatorem wszystkiego. Rozważnym, to znaczy, poddający wszystko, co poznaje, z czym się styka, czego doświadcza działaniu
swojego umysłu, analizującym wszystko w sensie wyciągania wniosków w oparciu o znane mu i akceptowane przez niego parametry, przesłanki. Człowiek jest
istotą, która na podstawie tego, czego doznaje, potrafi wyciągać wnioski, które
nie są tym, czego doznaje. Są one nowym elementem rzeczywistości i wpływają

1
Poglądy Peirce’a przedstawiono na podstawie publikacji: Kłóś, Adam (2017) „Filozofia ewolucji Charlesa
Sandersa Peirce’a a współczesne problemy algorytmów ewolucyjnych”. Semina Scientiarum, Numer 16, str. 43–
66. W tym miejscu zacytowany fragment znajduje się na stronach 47–48. Szczególnie warto zwrócić uwagę na
Trzecie, czyli kategorię realizowaną przez mediację o charakterze procesu, określaną jako połączenie, nawyk,
uogólnienie przy założeniu istnienia kooperacji między przedstawicielami grup (klastrów), wchodzących we
wzajemne relacje (Kłóś 2017, str. 48 i 52).
2
Bocheński, Józef (1993) Zarys historii filozofii. Kraków. Oficyna Wydawnicza „Dajwór”, str. 46.
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na nią3. One, owe wnioski, określają jego dalsze działania i wybory, pozwalają
konstruować, tworzyć plany, pozwalają zmieniać rzeczywistość i wszystko to, co
ją buduje. Idąc dalej, możemy zapewne stwierdzić, że w ten sposób rzeczywistość
i jej elementy podlegają pewnym modyfikacjom i być może nie są już tym, czym
są w istocie. O ile jesteśmy w ogóle w stanie stwierdzić ponad wszelką wątpliwość,
czym jest istota rzeczy i na czym polega nasza wiedza na ten temat4.
Mniemanie, którym się kierujemy, dociekając znaczenia słowa ‘człowiek’, dotyka
roli uczestnika procesu komunikacji jako tego, który mediuje. Stąd też wynika zapewne przekonanie prezentowane w literaturze retorycznej, iż rolą mówcy jest nie
tylko działanie perswazyjne w celu osiągnięcia konsensusu z zachowaniem zasady
dochodzenia do prawdy o ludziach, rzeczach i sprawach, ale także przywracanie
ładu, boskiego ładu i harmonii, zaburzonej przez ludzki spór5. Temu ma służyć stosowanie określonych zasad i środków pełniących swoją rolę w procesie wnioskowania.
Przywracanie ładu zakłóconego przez zbrodnię i ludzi dopuszczających się
różnych przestępstw to (jak się dowiadujemy z filmu, z odtwórcą roli Herkulesa
Poirot w serialu telewizyjnym powstałym w latach 1989 — 2013 na podstawie
powieści i nowel Agathy Christie) zadanie, któremu służy detektyw. Jako człowiek wierzący mały, ekscentryczny i pedantyczny Belg uważa, zdaniem Davida
Sucheta, iż jest to jego powołanie.6
Przedmiotem przeprowadzonej w tym tekście analizy jest jedna z wielu i trzeba przyznać nienależąca do najlepszych powieść angielskiej mistrzyni suspensu,
Aghaty Christie, pod tytułem „Przyjdź i zgiń”7. Zanim uzasadnimy ten wybór
jako materiału, na podstawie którego podejmiemy próbę prześledzenia sposobu
dochodzenia do prawdy o zbrodni, który stosował Poirot, albowiem wybrana powieść wyjątkowo się do tego nadaje, poświęćmy kilka słów wybitnej pisarce, która
powołała do życia postać egocentrycznego, genialnego detektywa.
3

W ten sposób Arystoteles ujął to w „Analitykach pierwszych”, gdzie, pisząc o rozumowaniu dedukcyjnym (a to
właśnie mamy na myśli i o tym mówi zawsze Herkules Poirot) stwierdza, że jest to: „wypowiedź, w której, gdy coś
się założy, coś innego, niż się założyło, musi wynikać dlatego, że się założyło” (Arystoteles 2003, str. 128–129).
4
W bardzo ciekawym tekście poświęconym analizie platońskiego dialogu „Kratylos” Charles Kahn (Kahn,
Charles H. [2001]. „Język i ontologia w Kratylosie”. W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica Numer
14, str. 43–58.) zwraca uwagę na pewną rolę etymologii w demokretejskim wykorzystaniu przez Platona etymologii w procesie przybliżania się do istoty obiektów, którym przypisano nazwy: bogowie, człowiek. Jednak
nie może to dać, zdaniem Sokratesa, pewnych efektów, albowiem dociekanie istoty bogów przez badanie nazwy
przekracza nasze możliwości. W związku z tym jedyne, co się da w tym przypadku ustalić, to dociekanie tego, co
ludzie w związku z tym mniemają (Kahn 2001, str. 47–48).
5
Por. Bartoszewicz 2008, str. 53–55.
6
Chodzi tu o film pod tytułem „Being Poirot” z 2 grudnia 2014 r., https://www.youtube.com/watch?v=FX3ITew9Mpw, data dostępu: 12.01.2019. Warto ponadto zwrócić uwagę na bardzo ciekawy artykuł Anny Gemry
(2010): „Kwestia sprawiedliwości w wybranych utworach kryminalnych. Kilka uwag”. Prace Literackie L (Acta
Universitatis Wratislaviensis Numer 3267, str. 129–144. We wspomnianym tekście znajdujemy znakomitą analizę tego problem, a powieści niektóre Agathy Christie z Herkulesem Poirot zostały wykorzystane do pokazania
sposobu rozumienia takich zagadnień jak prawo, praworządność i przede wszystkim sprawiedliwość.
7
Por. odsyłacz 1.
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Agatha Mary Clarissa Miller (1890–1976) primo voto Christie (1914, rozwód
— 1928), secundo voto Mallowan (ślub 1930 z sir Maxem Edgarem Lucien Mallowanem [1904–1978], brytyjskim archeologiem) jest powszechnie znaną autorką
powieści kryminalnych. Twórczość Agathy Christie tylko w niewielkim stopniu
ustępuje popularnością Biblii i dziełom Szekspira. Jest autorką między innymi
79 powieści i zbiorów opowiadań kryminalnych, 6 powieści obyczajowych napisanych pod pseudonimem Mary Westmacott, 2 książek autobiograficznych, 2 tomików wierszy. Na podstawie jej powieści i opowiadań nakręcono liczne filmy
pełnometrażowe, a także seriale telewizyjne. Niektóre z nich zostały przeniesione
na deski teatrów. Są i takie, na podstawie których powstały gry komputerowe.
W tekstach lady Mallowan pojawiło się ponad 7000 postaci. 2000 z nich odegrało
istotną rolę w przedstawionych wydarzeniach.8
Szczególnymi względami Christie obdarzyła w swoich powieściach i opowiadaniach dwie osoby, parę działających osobno i w różnym czasie detektywów:
pannę Jane Marple i belgijskiego, prywatnego detektywa Herculesa Poirot. Oboje są niezwykle skuteczni i znani ze swoich sukcesów detektywistycznych, choć
panna Marple w odróżnieniu od małego Belga przyjmuje dowody podziwu z wyraźnym zakłopotaniem. Różni ich nie tylko to. Jane Marple badając sprawy kryminalne korzystała ze swojego wyjątkowego daru obserwacji. Ponadto kierowała
się kobiecą intuicją oraz głęboką znajomością ludzkich charakterów.
Herkules Poirot, emerytowany inspektor belgijskiej policji, oprócz znakomitego opanowania ars, czego jest pewny i czym się szczyci, ma wybitne predyspozycje
do bycia genialnym detektywem i dlatego nie budzi w nim zażenowania ani zdziwienia, gdy ktoś zwraca się do niego w taki oto sposób:
Ach! Mon cher! — w głos pana Bouca wkradły się niezwykle przymilne nutki. — Znam
twoją reputację. Wiem to i owo o twoich metodach. Ta sprawa jest jak stworzona dla ciebie. Spojrzenie w przeszłość tych wszystkich osób, odkrycie ich bona fides — to pochłania
czas i nastręcza kłopotów bez końca. Ale czyż ja sam nie słyszałem wielokroć z twoich ust,
że aby rozwiązać jakąś zagadkę, należy tylko wygodnie rozsiąść się w fotelu i pomyśleć?
Więc zrób tak. Przesłuchaj pasażerów, obejrzyj zwłoki, sprawdź powiązania tu i tam...Cóż,
mam do ciebie zaufanie! Jestem absolutnie pewny, że to nie były czcze przechwałki z twojej
strony. Usiądź więc wygodnie i pomyśl... posłuż się — jak to często powtarzasz — małymi,
szarymi komórkami swojego mózgu... a niebawem będziesz wiedział wszystko.9

Znaczący jest wygląd małego Belga, wskazujący na osobę pedantyczną, skupioną co prawda na sobie, jak to czyni wielu ekscentryków, ale także potrafiącą
skierować swoją przenikliwą uwagę na obiekty, które z punktu prowadzonego

8

Informacje dotyczące nie tylko twórczości Agathy Christie pozyskano w znacznej części ze strony w całości
poświęconej jej bogatemu dorobkowi pisarskiemu, http://www.agathachristie.pl/powiesci.html, data dostępu:
01.12.2018.
9
Christie 2001, str. 50.
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śledztwa, są ważne, a nawet kluczowe. Oto, co na temat sposobu ‘zawarcia znajomości’ z żywym pierwowzorem detektywa, napisała Agatha Christie:
Wiem jedynie, że Poirot ma głowę jajowatego kształtu, a czerń jego włosów jest mocno
podejrzana. Wiem też, że czasami jego oczy świecą na zielono niczym oczy kota. Dwa razy
w życiu udało mi się go zobaczyć — raz, kiedy płynęłam na Wyspy Kanaryjskie, a drugi raz
podczas lunchu w Savoyu10.

W powyższym cytacie pisała o prawdziwym, nieznajomym człowieku, którego wygląd zainspirował ją do stworzenia postaci słynnego detektywa. Natomiast
w jej powieściach, z opisu jego wyglądu lub zachowań wyłania się osoba o określonych cechach wskazujących na ingenium:
Mój przyjaciel Herkules Poirot siedział przed kominkiem w swoim głębokim fotelu. Zauważyłem, że żarzyła się kratka elektrycznego piecyka. Był początek września, pogoda była
ładna, ale Poirot należał do ludzi, którzy pierwsi wyczuwają jesienny chłód i przedsiębiorą
środki zaradcze. Po obu stronach fotela, na podłodze, leżały stosy książek. Jeszcze więcej
znajdowało się na stole, po lewej ręce detektywa. Po prawej stała filiżanka, z której unosiła się para. Obawiałem się, że jest to któraś z ziołowych herbat. [...] Podszedł do mnie
w skrzypiących lakierkach, z wyciągniętymi rękami.11

O wiele więcej na temat sposobu pracy detektywa dowiadujemy się na podstawie lektury powieści kryminalnych z nim w roli głównej, a szczególe miejsce
wśród nich zajmuje wydana w roku 1963 powieść pod tytułem „Przyjdź i zgiń”
(tytuł oryginału”The clocks”)12. Została ona napisana przez Agathę Christie
w roku 1963 i była to 34 powieść, w której pojawił się mały Belg.
Wspomniana powieść ma bardzo ciekawą strukturę narracji, ponieważ
w odróżnieniu od innych utworów Poirot nie pojawia się na początku tekstu.
W „Przyjdź i zgiń” śledztwo prowadzi ktoś inny. Są to młody pracownik kontrwywiadu, przedstawiający się nazwiskiem Colin Lamb oraz inspektor Hardcastle
kierujący śledztwem policyjnym w sprawie zamordowania nieznanego mężczyzny w domu przy ulicy Wilbraham Crescent numer 19 w Londynie. Lamb jest
od samego początku związany ze sprawą, ponieważ w nie całkiem przypadkowy
sposób znalazł się w pobliżu miejsca zbrodni, stając się jedną z pierwszych osób,
które znalazły zwłoki. Lamb wypowiada się w pierwszej osobie w rozdziałach,
noszących tytuł „Relacja Colina Lamba”. Z inspektorem prowadzącym śledztwo
łączy go długa i zażyła znajomość, którą zapewne wolno nam nazwać przyjaźnią. Panowie dzielą się informacjami i realizują różne zadania śledcze związane
ze sprawą, ale nie dochodzą do żadnych wniosków, dających nadzieję na wykrycie
sprawcy lub sprawców. Dopiero po osiągnięciu stanu bezradności obaj śledczy

10
11
12

Christie 2015, str. 11–12.
Christie 2007, str. 93–94.
Por. odsyłacz 1.
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postanawiają szukać pomocy u Poirota, a czyni to Lamb, z którego ojcem detektyw jest zaprzyjaźniony.
Genialny prywatny detektyw pojawia się dopiero w rozdziale 14 (str. 93), choć
jego nazwisko pada pod koniec rozdziału 11 (str. 77) jako tego, kto zdolny jest rozwikłać najtrudniejszą, a nawet pozornie beznadziejną sprawę. W powieści mówi
się o nim jak o osobie znanej, sławnej dzięki swoim osiągnięciom, ale jest to już
starszy pan13, nadal mieszkający w majestatycznym Whitehaven Mansions.
Istnieją zatem dwa powody, dla których Poirot nie prowadzi sam śledztwa,
choć w określony sposób w nim uczestniczy. Tymi powodami jest jego wiek oraz
fakt, że dochodzenie jest już zaawansowane i prowadzi je ktoś inny.
W tej sytuacji, rozmawiając z osobami bezpośrednio zaangażowanymi w sprawę, prywatny detektyw ujawnia metodologię swojej pracy.
Z do pewnego stopnia podobną sytuacją mamy do czynienia w jednej z gier
przygodowych, która ukazała się w serii „Topseller: Kolekcja Tajemnic”14. Jest to
adaptacja bardzo znanej powieści Agathy Christie, nosząca tytuł „Morderstwo
w Orient Expressie”. Twórcy gry zdecydowali się na odstąpienie w pewnym zakresie od tego, co zostało przedstawione w powieści, aby stworzyć warunki do pełnego zaangażowania gracza w rozwiązanie zagadki kryminalnej. Poirot, inaczej,
niż to jest w powieści, będąc jako ofiara lawiny śnieżnej z konieczności uwięziony
w łóżku, nie uczestniczy bezpośrednio w śledztwie. Zadanie zbierania dowodów
powierza niejakiej Antoinette, która należy do grona osób zapewniających obsługę pociągu. Gracz i oczywiście Antoinette wykonując polecenia rannego detektywa poznają jednocześnie jego metody pracy.
Szukając odpowiedzi na pytanie o metodologię działań słynnego detektywa winniśmy zapewne założyć, że zarówno lady Mallowan, jak i sam mały Belg
odebrali określone wykształcenie, które w czasach, w których napisano powieść,
było oczywistym składnikiem programów nauczania na różnych jego poziomach.
Czytając powieść omawianą w niniejszym tekście znajdujemy wiele dowodów na
to, że obojgu nie były obce reguły dowodzenia, w tym dowodzenia retorycznego, a także możemy pokusić się o wskazanie wypowiedzi Poirota w zadziwiający
sposób przypominających fragmenty traktatów o fundamentalnym znaczeniu dla
rozwoju sylogistyki i retoryki.

13

Reakcja inspektora Hardcastle na propozycję Lamba zwrócenia się o pomoc do Herkulesa Poirot jest tyle
znacząca, ile niegrzeczna. Inspektor mówi: „Słyszałem o nim. Myślałem, że nie żyje.” (Christie 2007, str. 76.).
14
Jest to produkcja w ramach serii „CD Project” i jest ona opatrzona znakiem towarowym „AgathaChristieGame”. Znajdziemy tam trzy gry przygodowe oparte na motywach powieści Agathy Christie, a są to: „Morderstwo w Orient Expressie”, „Zło, które żyje pod słońcem” i „I nie było już nikogo”. Data produkcji kolekcji
2005–2007.
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Zanim jednak przejdziemy do rozważań, mających na celu wykazanie poziomu znajomości zasad retoryki, spróbujmy pokrótce przestawić treść powieści pt.
„Przyjdź i zgiń”.15
Szefowa Biura Stenografii i Maszynopisania Cavendish, panna Catherine Martindale, przekazała jednej z maszynistek, Sheili Webb, zlecenie udania się pod
określony adres, a jest to Wilbraham Crescent 19, aby na miejscu wykonać zadanie, powierzone Biuru przez niejaką pannę Pebmarsh. Klientka, jak się potem
okazuje osoba niewidoma, poprosiła o przybycie konkretnej maszynistki, podając jej imię i nazwisko. Panna Webb miała się pojawić pod wskazanym adresem
o godzinie trzeciej. O godzinie piątej miała kolejne zlecenie. Był to stały klient,
archeolog, profesor Purdy.
Pod wskazanym adresem na Wilbraham Crescent 19 Sheila zastaje otwarte
drzwi do domu. W mieszkaniu nie ma właścicielki, a zarazem domniemanej zleceniodawczyni (Potem okaże się, że to nie ona zleciła zadanie dla panny Webb.),
natomiast w bawialni przed oczami młodej stenotypistki otwiera się przerażający widok. Odkrywa tam zwłoki nieznajomego mężczyzny. Ponadto w pokoju
znajdują się różne zegary, wśród nich mały, podróżny, oprawiony w skórę z wyciśniętym w rogu, złoconym napisem „Rosemary”. Większość zegarów łącznie
ze wspomnianym wyżej nie chodzi i wskazują one tę samą godzinę, a jest to 4.13.
Cyfry tworzące ten zapis oraz słowo „Pamiętaj” pojawiły się ponadto na kartce
pocztowej z wizerunkiem londyńskiego Głównego Sądu Kryminalnego, którą
nieznany nadawca przesłał na adres panny Webb, ale o tym dowiadujemy się potem dopiero z opowieści Colina Lamba.
Przerażona Sheila po dokonaniu makabrycznego odkrycia w mieszkaniu panny Pebmarsh wybiega na ulicę, gdzie wpada nieomal w ramiona Colina Lamba.
Tak rozpoczyna się ich znajomość, która z czasem nabiera dodatkowych, romantycznych akcentów.
Sheila jest osobą samotną, wcześnie opuszczoną przez rodziców. Mieszka
z ciotką, która niechętnie przyznaje, że panna Web została porzucona przez matkę, jej siostrę, będąc do tego nieślubnym dzieckiem. W końcowym fragmencie
książki dowiadujemy się, że to panna Pebmarsh jest matką Sheili, a do tego jest
agentką sowieckiego wywiadu, osobą, której poszukiwał Lamb.
W śledztwie prowadzonym przez inspektora Hardcastle’a panna Webb staje się
główną podejrzaną, gdy się okazuje, że jej pierwsze imię, dane na chrzcie, brzmi
Rosemary, a dowód, w postaci podróżnego zegara, znalezionego na miejscu znalezienia ciała, znika w niewyjaśnionych okolicznościach. Pamiętamy, że na skórzanej obudowie tego przedmiotu był wytłoczony napis „Rosemary”.
15
Wydaje się, że oryginalny tytuł powieści, „The clocs” (‘Zegary’) jest bardziej trafny, choć może zbyt szybko
wskazuje na to, co stanowi widoczny, choć niesłychanie kłopotliwy, a co za tym idzie trudny do wyjaśnienia,
materialny dowód w sprawie.
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Jak widzimy, sprawa wydaje się być zawiła, pojawiają się wątki: tajny — szpiegowski
(misja Collina Lamba) i sensacyjny, kryminalny — morderstwo i zwłoki porzucone
w domu panny Pebmarsh. Inspektor Hardcastle w towarzystwie Lamba i policjantów
przesłuchuje mieszkańców ulicy Wilbraham Crescent, ale nic konstruktywnego nie
wynika z tak prowadzonego śledztwa. Tymczasem ginie kolejna osoba...
Poirot większą cześć czasu, który mu dano w powieści, spędza w domu. W swoim ulubionym fotelu. Studiując powieści kryminalne nie dlatego, że to go jakoś
specjalnie fascynuje, ale dlatego, że jest przeświadczony o tym, że każda zbrodnia
oparta jest na stosunkowo prostym schemacie. W powieściach, ale także w swojej
głębokiej i szczegółowej pamięci szuka uzasadnienia dla tego założenia i je znajduje. Jest to także, jak się okazuje, klucz, przy pomocy którego udaje się rozwiązać
zagadkę kryminalną tajemniczych zwłok mężczyzny, znalezionych w domu przy
ulicy Wilbraham Crescent 19.
Znajomość mechanizmów argumentacji dialektycznej i retorycznej, którą
Agatha Christie być może zawdzięczała lekturze dzieł ucznia Platona, Arystotelesa, stanowiła dla mistrzyni suspensu rzeczywisty punkt odniesienia dla sposobu konstruowania narracji. O tym, że Herkules Poirot, uruchamiając swoje szare
komórki, z których był niesłychanie dumny, polegając na ich niezawodności,
i o które bardzo troskliwie dbał, kierował się wiedzą na temat argumentacji dialektycznej, dowiadujemy się między innymi z określonych fragmentów powieści
„Przyjdź i zgiń”. Aby przeprowadzić prawidłowe rozumowanie, należy oprzeć się
na właściwych, czyli prawdziwych przesłankach, na zgromadzonych informacjach
i faktach. W tym celu Poirot zalecił swojemu pomocnikowi, Colinowi Lambowi,
bardziej gruntowne przepytywanie sąsiadów16:
Sąsiedzi. Rozmawiaj z nimi. Dowiaduj się o nich. O ich przeszłość. Ale przede wszystkim
rozmawiaj. W rozmowie nie otrzymujesz odpowiedzi na zadane pytania, w zwyczajnej paplaninie rozmówca może się wygadać. Ludzie mają się na baczności, gdy temat wydaje
się im niebezpieczny, ale moment normalnej gadaniny rozluźnia ich, nie mogą się oprzeć
pokusie mówienia prawdy, co jest łatwiejsze niż kłamanie. I w ten sposób pozwalają, by wymknął się im mały fakt, którego ukrycie jest ważną sprawą.17

W oczywisty sposób znajdujemy tutaj nawiązanie do słów Stagiryty z pierwszej Księgi traktatu „Retoryka”, w którym w sprawie skuteczności dowodzenia
w odniesieniu do prawdziwości przesłanek napisano, co następuje:
16

Na informację, że pewne informacje zostały już zgromadzone w wyniku działań prowadzonych przez Hardcastle i Lamba Poirot reaguje w taki oto sposób: „Ach, tak uważasz. Zapewniam cię, że tak nie jest. Idziesz do
nich i pytasz: ‘Czy widzieli państwo coś podejrzanego?’, a oni mówią, że nie, i ty uważasz, że to już wszystko. Nie
to mam na myśli, mówiąc o rozmowach z sąsiadami. Powiadam, żeby rozmawiać z nimi. Pozwól im mówić do
siebie. W tych rozmowach zawsze znajdzie się klucz. Mogą mówić o swoich ogródkach i swoich zwierzakach,
o fryzjerze albo krawcowej, o przyjaciołach i o tym, co lubią zjeść. Zawsze gdzieś tam padnie wskazówka, która
rzuci światło.” (Christie 2007, str. 102).
17
Christie 2007, str. 188.
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Trzeba poza tym umieć udowodnić przeciwstawny pogląd w ten sposób, jak to się czyni
za pomocą sylogizmów logicznych, nie po to jednak, aby dowolnie korzystać z obu możliwości [...] dla pełnego wyjaśnienia sprawy i aby umieć zbić argumentację tego, kto usiłuje
udowodnić fałsz. Żadna inna sztuka nie potrafi logicznie udowodnić przeciwieństw. Potrafi to czynić tylko dialektyka i retoryka, bo tylko te dwie sztuki można w równym stopniu
stosować do przeciwstawnych tez. Nie oznacza to jednak, że nie liczą się fakty. Zawsze
przecież to, co prawdziwe i lepsze, że tak powiem, jest już z natury łatwiejsze do udowodnienia i bardziej wiarygodne.18

Poirot ma zatem talent, zna metody, ale też nie pogardzi okazją do przećwiczenia swoich szarych komórek (exercitatio) nawet wtedy, gdy ze względu na zaawansowany wiek raczej nie jest skłonny podjąć trudu prowadzenia śledztwa na
miejscu wydarzeń. W całej opisywanej tu powieści tylko raz opuszcza swój apartament w Whitehaven Mansions, a czyni to, ku zaskoczeniu wszystkich, dopiero
na stronie 183 powieści. Wykonane zadanie dodało mu sił i energii do odbycia
całkiem długiej podróży.
Zanim jednak się to stanie, stara się z braku rzeczywistego problemu kryminalnego ćwiczyć swoją detektywistyczną przenikliwość na powieściach kryminalnych, przez analizę ich treści. Oczywiście było to działanie mające na celu
podtrzymanie poziomu sprawności intelektualnej Poirota, choć powieści zdecydowanie nie nadążają za rzeczywistością.
Ostatnio bardzo pilnie potrzebowałem problemu. Nie jest ważne, powiedziałem sobie, co
to za problem. Może to być, jak u zacnego Sherlocka Holmesa, głębokość, na jaką pietruszka została pogrążona w maśle. Rzecz polega na tym, żeby problem istniał. Nie chcę ćwiczyć
mięśni, tylko komórki mózgowe.19

To oczywiście nie oznacza bezkrytycznego traktowania utworów powszechnie
uznawanych pisarzy, jak na przykład opowieści o przygodach Sherlocka Holmesa, geniusza wśród genialnych detektywów. Poirot recenzując powieści kryminalne wyraźnie rozdziela dwie sprawy: to, co jest ich przedmiotem, od tego, kto je
stworzył. Rozdziela kryminalną materię powieści od sposobu, w jaki została ona
przedstawiona.
Oddaję cześć autorowi, sir Arturowi Conanowi Doyle. Te opowiastki Sherlocka są w rzeczywistości naciągane, pełne błędów i sztucznie skonstruowane. Ale sztuka pisania — ach,
to coś zupełnie innego. Urok języka, stworzenie tej wspaniałej postaci doktora Watsona. To
doprawdy triumf.20

Powieść może być kiepska, ale dobrze napisana. Może mieć słabą fabułę, być
całkiem nierealna, ale przy tym dowodzić poczucia humoru i błyskotliwości

18
19
20

Arystoteles 2001, str. 305.
Christie 2007, str. 95.
Christie 2007, str. 99.
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autora. Może być też kiepska pod każdym względem i po prostu należałoby ją
odłożyć na zakurzoną półkę. Znacznie gorzej jest jednak, gdy to, co było pomyślane jako fikcja, staje się rzeczywistością.21
Podsumowując zatem możemy zauważyć, że Poirot żywiąc przekonanie, iż
każdą sprawę kryminalną można rozwiązać, opiera swój sąd w tym zakresie na
pewnych stałych elementach. Są to przesłanki o charakterze ogólnym formułowane przez detektywa wprost lub dające się wyprowadzić z tego, co mały Belg mówi
na temat porządku pracy detektywistycznej. Przytoczmy kilka przykładów.
— „Wszystko ma sens. Absolutnie wszystko.”22
— „To musi być prosta zbrodnia. Ponieważ wydaje się skomplikowana. Jeżeli było
konieczne, by wyglądała na zawiłą, musi być prosta.”23
— Wszystkie sprawy opierają się na ograniczonej liczbie wzorów, które należy
rozpoznać.
— Należy zadawać w śledztwie właściwe pytania.24
— Mówienie prawdy jest łatwiejsze niż kłamanie. 25
— „Zawsze jest coś do zrobienia”.26
Zapewne każda z powieści kryminalnych napisanych przez Agathę Christie
z Hekulesem Poirot lub panną Marple zawiera liczne złote myśli detektywów, które w istocie pełnią rolę w procesie formułowania hipotez27. Natomiast przez użycie przesłanek szczegółowych staje się możliwe dokładne, skrupulatne opisanie,
zrekonstruowanie wszelkich relacji, okoliczności, przyczyn, skutków, motywów
osób uczestniczących w wydarzeniu kryminalnym. Wymaga się przy tym określenia charakteru wydarzenia, zebrania wszelkich, czasami początkowo i pozornie
nieistotnych informacji, które mogą okazać się znaczące i ważące w procesie weryfikacji wcześniej sformułowanych hipotez, co ma prowadzić do odkrycia prawdy, czyli do sytuacji, w której sprawiedliwość prędzej lub później zatryumfuje. To
nic innego, jak praktyka argumentacji, oparta na tym, co w swoim czasie ustalił
Arystoteles, ale także Cyceron.
Czy istnieją zatem mocne dowody na to, że Herkules Poirot znał i posługiwał
się zasadami opisanymi w „Topikach”, czy „Retoryce” Arystotelesa? Nie da się tego
21
W tym miejscu powinniśmy posługując się cytatem z książki wyjaśnić („...od realnego życia przeszedłem
do fikcji...” [Christie 2007. str. 96.]), skąd pojawiła się powyższa uwaga. Poirot czyta z nudów powieści detektywistyczne i czyni to nie tylko w celu zanurzenia się w doznaniach estetycznych. Szuka tam schematów zbrodni, wzorców, na znajomości których można się oprzeć, budując rozwiązanie zagadki kryminalnej. W powieści
„Przyjdź i zgiń” schemat pewnej marnej powieści, przepisywanej w Biurze Stenografii i Maszynopisania Cavendish, został wykorzystany przez mordercę.
22
Christie, 2007 str. 100.
23
Christie, 2007 str. 101.
24
Christie, 2007 str. 142.
25
Por. Christie, 2007 str. 188.
26
Christie, 2007 str. 101.
27
Ze wszech miar godna polecenia jest wydana w roku 2015 niepozorna książeczka pt. „Małe szare komórki.
Poirot w cytatach” (Christie 2015), zawierająca przykłady, należące bezsprzecznie do grupy loci communes.
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wykluczyć, ale analizując powieść pod tytułem „Przyjdź i zgiń” możemy się posłużyć jedynie dowodami pośrednio na to wskazującymi. W żadnym miejscu tekstu
nie wskazano wyraźnie na pochodzenie metod analitycznych, stosowanych przez
detektywa.
Retoryka i argumentacja nie są obszarami, znajdującymi się poza naturalnym,
codziennym zakresem aktywności intelektualnej człowieka. Arystoteles i inni teoretycy ars rhetorica ten obszar opisali i wskazali na zależności, powiązania i relacje
występujące między obiektami, tworzącymi instrumentarium retoryczne.
Niech pewnym podsumowaniem będą słowa Stagiryty, które znajdziemy
w traktacie „Retoryka”:
...każdy człowiek w pewnej mierze ma do czynienia z podważaniem lub udowadnianiem
jakiegoś sądu, z oskarżeniem lub z obroną. Wielu czyni to na wyczucie, inni natomiast
dzięki nabytej w doświadczeniu dyspozycji.28
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PERSWAZYJNY WYMIAR TELEDYSKU DO PIOSENKI
PISMO ZESPOŁU DR MISIO W KONTEKŚCIE DYSKURSU
POTOCZNOŚCI

Streszczenie: Teledysk do piosenki Pismo, wyreżyserowany przez Wojciecha Smarzowskiego, wpisuje się w publiczne dyskursy — spory na temat Kościoła katolickiego, nadużywając ars rhetorica, z uwagi na nieprzygotowanie odbiorców (zakładanego audytorium) do krytycznego odbioru
przekazu silnie perswazyjnego i oddziałującego na emocje. Warstwa wizualna wideoklipu zawęża
treści dostrzegane w piosence, łączone z dyskursem na temat religii, odnosząc je tylko do jednej
wspólnoty religijnej, osłabia krytyczne konotacje związane z kulturą popularną oraz polityką i podporządkowuje je dyskursowi na temat religii, a także wprowadza do dyskursu teledysku nowe wątki
(obecne w dyskursie publicznym), krytyczne wobec Kościoła katolickiego. Proponowana w teledysku opowieść oraz podsuwane widzowi obrazy, wykorzystujące amplifikację i narzucające ramy
interpretacyjne, budują przekaz wyraźnie jednowartościowy, aktywizujący i kreujący negatywne
stereotypy oraz stygmatyzujący duchownych katolickiej wspólnoty religijnej.
Słowa kluczowe: dyskurs, Kościół, perswazja, teledysk.

Persuasive Dimension des Videoclips zum Lied Pismo der Dr MisioBand (im Kontext des Diskurses über Alltagstexte)
Abstract: Der unter der Regie von Wojciech Smarzowski entstandene Videoclip zum Lied Pismo
fügt sich in den öffentlichen Diskurs in Form von Streitigkeiten über die katholische Kirche ein,
indem er die ars rhetorica aufgrund der mangelnden Vorbereitung der Empfänger (der vorgesehenen
Zuschauer) auf eine kritische Wahrnehmung der stark persuasiven und emotional wirkenden Botschaft
übermäßig ausnutzt. Auf visueller Ebene verengt der Videoclip die im Lied wahrgenommenen
Inhalte, die mit dem Diskurs über das Thema Religion im Zusammenhang stehen und sich nur auf
eine religiöse Gemeinschaft beziehen, schwächt kritische Konnotationen des Textes in Bezug auf
Popkultur sowie Politik und ordnet sie dem Diskurs über die Religion unter. Er führt in den Diskurs
über den Videoclip auch neue Aspekte ein (die im öffentlichen Diskurs vertreten sind), die kritisch
im Verhältnis zur katholischen Kirche sind. Die vom Videoclip angebotene Erzählung und die dem
Zuschauer präsentierten Bilder nutzen eine Amplifikation und geben Interpretationsrahmen vor.
Sie bauen eine ausdrücklich einwertige Botschaft auf, die negative Stereotypen aktiviert und erzeugt
sowie Geistliche der katholischen Religionsgemeinschaft stigmatisiert.
Schlüsselwörter: Diskurs, Kirche, Persuasion, Videoclip.
P ERS WAZ YJNY W YM I A R T EL EDYS KU D O P I O S E N K I P I S M O Z E S P O ŁU D R M I S I O. . . 85
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

The persuasive dimension of the music video for the song Pismo
by the band Dr Misio (in the context of the discourse of everyday texts)
Abstract: The music video for the song Pismo [Scripture], directed by Wojciech Smarzowski,
joins the public discourse — namely, disputes concerning the Catholic Church — abusing the ars
rhetorica due to the unpreparedness of the recipients (the assumed audience) for critical reception
of a strongly persuasive and emotion-affecting message. On the visual level, the video narrows down
the contents perceived in the song, connected with the discourse on religion, relating them to just
one religious community; it weakens the critical connotations of the text, related to the popular
culture and politics, and subordinates these connotations to the discourse on religion; additionally,
it introduces new motifs (present in the public discourse), critical towards the Catholic Church, to
the discourse of the music video. The story suggested in the video and the imagery offered to a viewer,
utilizing amplification and imposing an interpretative framework, build a distinctly single-value
message, activating and creating negative stereotypes and stigmatizing the clergy of the Catholic
religious community.
Key words: discourse, Church, persuasion, music video.

Do podjęcia refleksji nad perswazyjnością teledysku skłaniają genetyczne związki wideoklipu z filmem i telewizją oraz jego identyfikowanie z popkulturą. Jako
forma sztuki filmowej wideoklip współtworzy perswazyjną „realność mediów”,
oddziałującą na rzeczywistość (por. Luhmann 2009: 10, Welsch 1998: 459). Jako
przekaz popkulturowy kieruje uwagę ku uznawaniu kultury popularnej za główny „pas transmisyjny wartości”1 (Melosik 2002: 30), zarazem za narzędzie sprawowania władzy (zob. Kłoskowska 1980: 278, Strinati 1998: 15) lub przestrzeń
„pasywności, połączonej z opresywnością i zniewoleniem” (Burszta 2002: 41).
O kierunku niniejszych rozważań zadecydowały jednak przede wszystkim indywidualne cechy oraz uwarunkowania nadania — odbioru teledysku do piosenki
Pismo, wskazujące na udział pierwiastka werystycznego w odbiorze utworu i zasadność uznania wideoklipu za tekst medialny — nośnik kilku przenikających się
wątków tematycznych w dyskursie tekstów codziennych (por. Kloch 2006: 7–38),
uwikłanych w aktualne spory na temat rzeczywistości społeczno — politycznej.
Perswazyjność teledysku wiążemy tutaj z pojmowaniem retoryki jako zdolności
„przekazywania innym naszego poglądu w jakiejś sprawie i naszego do niej nastawienia [...] z taką mocą, że zmienia się kierunek, jaki przybrał tok ich własnych
myśli” (Schopenhauer 1995: 165). Z kolei, określając omawiany utwór mianem
„medialnego”, uznajemy go za tekst wpisany w dyskurs kreowany przez media
i poddany obróbce, zgodnie z określoną intencją oraz specyfiką/językiem danego
medium (por. Kawka 2014: 167–169). Jest to istotne z uwagi na wyreżyserowanie omawianego utworu przez osobę, której trudno przypisywać przypadkowe
1

Również „konkretnych” postaw i wzorów norm, co jest szczególnie istotne w świetle uwag o instrumentalizowaniu uniwersalnych wartości; zob. Perelman, 2004, s. 40.
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„użycia” języka filmu lub nieznajomość specyfiki medium, za którego pośrednictwem teledysk dociera do audytorium (internet, telewizja).
Głównym celem niniejszych rozważań jest ukazanie wybranych aspektów
perswazyjności wideoklipu do piosenki Pismo jako konstytuującego dyskurs codzienności i zarazem medialny2 na temat Kościoła katolickiego. Interesować nas
będzie szczególnie relacja pomiędzy warstwą werbalną i wizualną teledysku, sposób konstruowania w nim obrazu wycinka rzeczywistości społecznej, ale też konstruowania społeczności, oraz intencjonalność sytuacji retorycznej (por. Kampka
2011: 19, 20). Tak wyznaczone cele refleksji korespondują z przeświadczeniem
o równoważności tekstu oraz kontekstu w dyskursie3 i obejmują trzy wymiary
dyskursu analizowanego utworu (por. van Dijk 2001: 9–44), pozostawiając poza
sferą zainteresowania kwestię jego funkcji/wartości artystycznej (estetycznej, autotelicznej). Zaznaczmy też, że ramy artykułu nie pozwalają na formułowanie
uogólniających konstatacji, dotyczących retoryki wizualnej i jej wpływu na postawy odbiorców, zaś zakres i porządek niniejszych rozważań jest podyktowany
określonym następstwem czasowym zdarzeń (publikacji), dotyczących sporu wokół wideoklipu i zarazem wokół 54. KFPP w Opolu4.
Akceptacja piosenki i jednoznaczne określenie przyczyny wycofania jej nominacji do konkursu „Premiery” zobowiązuje przede wszystkim do namysłu nad
różnicą pomiędzy „przesłaniem” tekstu werbalnego a wizualnego (wielomodalnego). Stricte muzyczna warstwa Pisma ma tu znaczenie marginalne, chociażby
z uwagi na jej identyczność w piosence i wideoklipie, co pozwala na zawężenie
zakresu namysłu nad komponentami semantycznymi teledysku. Odwołując się
do specyfiki („odczytywania”) języka literatury i języka filmu, ograniczymy się
do wskazania tych aspektów ich perswazyjnego „użycia”, które tłumaczą opozycję: emisyjna piosenka — nieemisyjny teledysk, zarazem wskazują na związek
piosenki/wideoklipu z określonymi wątkami w dyskursie publicznym oraz przekazywanymi w nich ideami, a także interakcjami w postaci zmiany rzeczywistości społecznej. Zmianę tę odnosimy zarówno do sfery mentalnej uczestników
komunikacji, jak i do podejmowanych przez nich realnych — obserwowalnych
działań, motywowanych zdarzeniem komunikacyjnym (zob. Aleksandrzak 2017:
164). W przypadku analizowanego dyskursu realnym działaniem była zmiana
stanowiska (formalnej decyzji) osób wchodzących w skład Redakcji Festiwalu,
2
Pojmujemy go zgodnie z definicją Małgorzaty Lisowskiej-Magdziarz (zob. 2006, s. 18), z zastrzeżeniem,
że będą nas interesować konstatacje, dotyczące wyłącznie „podmiotów drugiego stopnia” w tym dyskursie
(zob. Czachur, 2011, s. 85), w tym przypadku reżysera teledysku oraz zespołu Dr Misio.
3
Przykładem jest definicja dyskursu, określająca go jako „przekazywanie idei i oddziaływanie na ludzi za pomocą języka, mocno uwarunkowane usytuowaniem społecznym nadawców i odbiorców, celami i potrzebami,
stanem wiedzy, zestawem i hierarchią wartości, a także społecznym kontekstem komunikowania oraz swoistością komunikacji za pośrednictwem mediów masowych (M. Lisowska-Magdziarz, op. cit., s. 9).
4
Nominacja piosenki Pismo została wycofana z uwagi na „nieemisyjny charakter oficjalnego teledysku do
piosenki”.
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spowodowana poznaniem teledysku albo przyjęciem cudzej perspektywy jego
„czytania” i wartościowania jako utworu „nieemisyjnego”.
„Emisyjny” tekst piosenki Pismo aktywizuje następujące dyskursy/wątki obecne
w dyskursie publicznym i zarazem medialnym:
— polityki (por. Czyżewski, Kowalski, Piotrowski 1997: 23); odsyła do niego jedna fraza — wers („głosujcie na mnie kochani”), który możemy powiązać także
z ostatnim wymienionym tu wątkiem (głosowanie — lista przebojów);
— religijny; wynikający z nawiązania do przypowieści biblijnych (wypędzenie
kupców ze świątyni, przypowieść o talentach) oraz stylizacji na język kazania
kościelnego (paralelizm składniowy, powtórzenia, w tym anafory, inicjowanie
zdań od spójników, aluzje biblijne, a także frazy: „kupujcie moje odpusty”, „Tak
powiada pismo” 5);
— na temat Kościoła katolickiego; jego nośnikiem są trzy wersy, zarazem trzy
konstatacje: „Nikt już dzisiaj nie wypędza kupców ze świątyni”, „W świątyni najlepszy jest biznes” oraz „kupujcie moje odpusty”; wielki kwantyfikator
w połączeniu z partykułą i przysłówkiem buduje w inicjalnym wersie opozycję pomiędzy wizją/oceną niedoskonałej przeszłości i znacznie gorszej
współczesności.
— na temat kultury popularnej, w tym na temat muzyki; mowa o dwóch wersach: „Na listach przebojów królują” / „Przyjemne utwory bez treści”, a także
o powtarzających się słowach: „zabawa”, „teksty/pieśni bez treści”; cały refren
można interpretować jako krytyczną diagnozę kultury, w której dominuje niewymagająca rozrywka.
Wyróżnione wątki uobecniają się w utworze w różnym wymiarze, nie są one
rozłączne, zaś ich wzajemny związek pozostaje niedookreślony6. Zaakcentujemy
bowiem przede wszystkim podatność piosenki na odmienne „odczytania”, związane z konotowaniem przez tekst znaczeń i ewokowaniem obrazów, odpowiadających wymienionym wątkom w dyskursie publicznym i „wchodzących” do całości
dzieła poprzez związanie asocjacyjne (por. Lichański 2007: 68). Co istotne, słowa
refrenu oraz łatwo dostrzegalną w utworze krytykę, prowadzoną z perspektywy ironizującego, oddającego cudzą perspektywę podmiotu, możemy odnieść
do różnych obszarów współczesnej kultury, poddanej procesom makdonaldyzacji i prawu Kopernika-Greshama. Religia (świątynia), polityka (pozyskiwanie
wyborców), kultura popularna (listy przebojów) lub szerzej: sztuka (świątynia
5
Użycie w powtarzającym się wersie utworu małej litery w wyrazie „pismo” nie ma znaczenia w przypadku
odbioru audialnego, dlatego zapisu nie utożsamiamy z deprecjonowaniem w piosence Pisma Świętego lub osłabieniem oczywistej, nie tylko w przypadku polskich odbiorców, konotacji.
6
Wykorzystanie szczegółowych metod/wskazań analizy literaturoznawczej dla pogłębiania „rozumienia”
utworu nie wydaje się właściwe, z uwagi na popkulturowy charakter przedmiotu refleksji; pamiętamy także o specyfice kultury instant: szybkości/powierzchowności odbioru „tekstów kultury” zwłaszcza popularnej
i masowej.
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sztuki) to obszary, w których liczy się komercjalizacja i atrakcyjność, a zanika to,
co wartościowe, podniosłe, trudniejsze w odbiorze, będące nośnikiem istotnych
treści (wartości?). Oczywiście można też uznać, że znaczenia związane z polityką i kulturą popularną są jedynie rematycznym uzupełnieniem inicjalnych wersów, zatem odnoszą się do funkcjonowania Kościoła (na przykład udostępniania
przestrzeni sakralnej politykowi — „kupcowi”), niemniej piosenka pozostawia
słuchaczom dużą swobodę łączenia/interpretowania „podsuwanych” sensów.
Także perspektywa, z jakiej prowadzona jest krytyka, oraz jej szczegółowy adres
krytyczny pozostają niejednoznaczne. „Odczytywanie” Pisma, związane z odnoszeniem spajanych znaczeń/obrazów w całości do Kościoła kieruje bowiem
uwagę ku dwóm wątkom w dyskursie publicznym na temat chrześcijaństwa,
które łączą się z różnymi wspólnotami/grupami społecznymi i odmiennymi postawami wobec religii. Jeden, stale obecny w tekstach codziennych, dotyczący
„biznesu” duchowieństwa, zwykle wiąże się z deprecjonowaniem religii (zwłaszcza katolickiej). Drugi, znacznie mniej „medialny”, odsyła do sporów wewnątrz
Kościoła o dostosowanie doktryny religijnej do wyzwań współczesności. Zdaniem części katolików odpowiedzią na przemiany obyczajowe oraz prywatyzowanie wiary i moralności nie może być konformizm zinstytucjonalizowanego
Kościoła, polegający na zaspokajaniu oczekiwań „klientów” (por. Schelsky 2007:
191). Co więcej, próby „unowocześniania” chrześcijaństwa, na przykład poprzez
zmianę języka i formy kazań, a także praktyk i przepisów prawa kanonicznego,
są postrzegane jako celowe niszczenie fundamentów religii i wiary. Słowa starego
zakonnika z filmu Katolicy (Jack Gold, USA, 1973): „Wasza msza to rozrywka
(...), tylko po to, żeby ściągnąć ludzi do kościoła, tak samo, jak ściągaliśmy ich
na bingo”, znakomicie korespondują z fragmentami Pisma i zarazem obawami
określonej wspólnoty interpretacyjnej w dyskursie na temat chrześcijaństwa.
W tym kontekście, dostrzeganą w piosence zespołu Dr Misio krytyczną postawę
wobec Kościoła można zatem wiązać z punktem widzenia obrońców tradycji,
już nie rytu mszy posoborowej, ale wymagań, stawianych zarówno duchownym,
jak i świeckim wiernym, wbrew presji (makdonaldyzowanej) kultury i przemian
obyczajowych. Niewykluczone, że nominowanie piosenki do konkursu premier
wspierała taka właśnie interpretacja Pisma.
Zarysowana wieloznaczność zakresu krytycznego adresu piosenki oraz konotowanie przez nią znaczeń, odsyłających do tematycznie różnych dyskursów
i odmiennych wspólnot interpretacyjnych, nie znajdują odzwierciedlenia w wideoklipie. Wojciech Smarzowski, reżyser i autor scenariusza do teledysku, proponuje
jego odbiorcy pewną historię o wyraźnie antyklerykalnej wymowie, perfekcyjnie
wykorzystując obraz jako narzędzie perswazji.
Fabularność (zatem także atrakcyjność) wideoklipu, opozycyjna wobec afabularności utworu Krzysztofa Vargi, jest doskonale widoczna pomimo epizodyczności,
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w nieznacznym stopniu także niechronologiczności wydarzeń oraz wykorzystania
montażu równoległego. Ramę czasową anegdotycznie przedstawionych sytuacji,
ukazujących to, co dzieje się w trakcie i tuż po zakończeniu „mszy świętej”, wyznacza początek i koniec piosenki (muzyki). Przestrzeń nie jest zamknięta, ale wyraźnie
ograniczona, kamera pokazuje dwa pomieszczenia: większe, w którym odbywa się
„nabożeństwo”, oraz mniejsze („zakrystia”), do którego podąża za „ministrantem”
i „duchownymi”, trzykrotnie towarzyszy też jadącemu w samochodzie „biskupowi”,
ukazując wnętrze pojazdu oraz (z perspektywy siedzącego w nim człowieka) fragment pobocza drogi (podziemnego parkingu) ze stojącymi, za ogrodzeniem z kolczastego drutu, ludźmi.
Użycie w powyższym opisie licznych cudzysłowów wynika z faktu, że nawet
bardzo ogólne przybliżenie zdarzeń/postaci prezentowanych w wideoklipie wiąże się z interpretacją ruchomych obrazów. Z drugiej strony, możemy przyjąć, że
w podstawowym zakresie są one odczytywane w ten sam sposób przez odbiorców
z naszego kręgu kulturowego, to znaczy jednoznacznie odnoszone do określonych referentów — obiektów, znanych widzom teledysku także z rzeczywistości
niezapośredniczonej. Ukazane/kreowane miejsca, postacie, sytuacje wskazują, że
wideoklip odwraca tradycyjną dla gatunku relację, pomiędzy obrazem i piosenką.
Muzyka i słowa stają się echem obrazu, a autorem przesłania scenarzysta/reżyser
(por. Nalikowski 1991: 178).
Perswazyjność historii opowiedzianej/zobrazowanej w wideoklipie jako zmieniającej/profilującej odbiór tekstu Krzysztofa Vargi polega na:
— ukonkretnieniu i zarazem zawężeniu treści, związanych z dyskursem religijnym oraz na temat religii, poprzez odniesienie ich, dzięki rekwizytom, kostiumom, ukazanym sytuacjom (konfesjonał, strój duchownych, zbieranie na
tacę, indywidualna spowiedź) do Kościoła katolickiego; tym samym dyskurs
teledysku eliminuje/ogranicza odniesienie akcentów krytycznych do innych
religii/wyznań i Kościołów;
— osłabieniu potencjalnych konotacji związanych z wątkami w dyskursie publicznym na temat kultury popularnej oraz polityki; przedstawione obrazy (msza,
biskup zmierzający na mszę, spotkanie po mszy) przyporządkowują krytyczne
sensy piosenki (pieśni bez treści, głosujcie na mnie kochani) dyskursowi na
temat religii katolickiej;
— wprowadzeniu do dyskursu Pisma trzech nowych wątków na temat Kościoła
katolickiego, nieobecnych w piosence, ale obecnych w dyskursie potoczności,
dotyczących: braku wsparcia kościoła dla imigrantów, upodobania księży do
alkoholu oraz pedofilii; dla obrazów będących ich nośnikiem (ludzie stojący za
ogrodzeniem, biskup pijający wódkę w samochodzie, ujęcia sugerujące więź,
łączącą biskupa i ministranta) nie znajdziemy werbalnego „odpowiednika”
w tekście piosenki.
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W ten sposób zostaje wyznaczona organizacja tematyczno-rematyczna wideoklipu (por. Tomlin i in. 2001: 75–81): tematem Pisma staje się Kościół katolicki,
natomiast uwaga odbiorców jest nieustannie ogniskowana na obrazach (kadrach,
ujęciach) deprecjonujących duchownych, a także wiernych Kościoła katolickiego. Ogniskowanie uwagi widzów, służące uruchomieniu reprezentacji pojęciowej
przedstawionych zdarzeń, odbywa się w dużym stopniu poprzez wybór — podsunięcie przedmiotów odniesienia oraz sądów, związanych ze stereotypami, funkcjonującymi w obrębie wymienionych wątków w dyskursie publicznym. W wideoklipie
służy temu również intertekstualność, odsyłająca do filmu gangsterskiego, pełniąca
funkcję ramy interpretacyjnej. Dominującym chwytem perswazyjnym jest amplifikacja (por. Barłowska 2009: 98–99), konsekwentnie stosowana w całej opowieści,
zarówno horyzontalna (beczki, walizki, wanna z pieniędzmi, banknoty składane na
tacę), jak i wertykalna (amok, dyskotekowy taniec wiernych, duchowni jako gangsterzy dzielący łup). Widoczny jest także jej udział w udosłownieniu przypowieści o talentach, sugerującym wykorzystanie przez księży Pisma do legitymizowania
bogacenia się. Uderzająca jest jednowartościowość przekazu/czynionych uogólnień
oraz aktywizowanych stereotypów: księża to mafia, (przypomnijmy słowa piosenki
zespołu T.Love), osoby nadużywające alkoholu, obojętne na potrzeby innych, także całych społeczności (obraz „imigrantów”), lekceważące powołanie (śmiejący się
oraz śpiący spowiednik). Z kolei wśród „uczestników mszy” jedyną osobą skupioną
na modlitwie jest anioł, ukazany jako naga kobieta.
Perswazyjność wideoklipu, obejmująca różne aspekty języka filmowego,
głównie „słownik”, ale też „składnię” filmu (por. Miczka 2010: 19), ujawnia się
w detalach gry aktorów, pracy kamery, rodzaju oświetlenia, montażu, a także
w budowaniu nowego (nieobecnego w piosence) związania asocjacyjnego.
Zespół muzyczny („księży”) ustawiono na białym tle, które wzmacnia efekt
odbicia światła głównego. Ściany parkingu również są białe. Czarne sutanny
i obecna w tle biel tworzą silny kontrast. Ukazując wyróżniającą się — pozytywną
(„jasną”) postać anioła, zastosowano już odmienne oświetlenie: wypełniające oraz
odcinające od tła, uwypuklające. Z kolei kadr ukazujący biskupa w samochodzie
wiąże się z wykorzystaniem cienia, skrywającego postać hierarchy, co koresponduje z mrocznym charakterem postaci. Po otwarciu bagażnika samochodu wydobywa się z niego czerwone światło. Kolor ten symbolizuje zarówno gniew, jak
i przywództwo, może też być kojarzony z ogniem piekielnym. Czerwony blask
pada na twarze stojących przy samochodzie ludzi. Zastosowanie oświetlenia postaci biskupa z przodu, a dodatkowo od dołu (oświetlenie charakterystyczne dla
filmów grozy), skutkuje pojawieniem się cieni na jego twarzy. Te nadają mu groźnego, czy też karykaturalnego wyrazu.
Teledysk cechuje zróżnicowanie planów filmowych, dostrzeżemy w nim
plan pełny, ogólny, średni, a także półzbliżenie, przy czym odmiennym planom
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z reguły towarzyszy zachowanie dużej głębi ostrości. Tym bardziej uwagę zwraca
zmiana ostrości kadru z pierwszego planu na drugi — w jednym z ujęć ostrość
przechodzi z ministranta, na stojącego w tle biskupa, dzięki czemu zauważamy,
że obaj spoglądają na siebie. Jednocześnie powtarzalność analogicznych ujęć,
ukazujących obustronną, magnetyczną więź pomiędzy dzieckiem i hierarchą,
a także gra aktorów: ich mimika (zmieszanie, niepewność biskupa, wpatrywanie się w chłopca podczas/pomimo liczenia pieniędzy) oraz gesty (dotknięcie/
poluzowanie koloratki, gest bezradności spowiednika chłopca) wskazują na staranność w aktywizowaniu najbardziej krytycznego wobec duchowieństwa wątku,
obecnego w dyskursie publicznym. Dodajmy jeszcze, że ułożenie palców dłoni
lidera zespołu odpowiada znakowi mano cornuta, łączonemu w ostatnim ujęciu
teledysku z przyjęciem pozy ukrzyżowanego człowieka. Kolejny raz ruchome obrazy ukazują podważenie/naruszenie sacrum kościoła. Jego przestrzeń wiąże się
w wideoklipie z obecnością zła, grzechu, uosabianego w postaciach księży, którzy
krzywdzą i deprawują wiernych (ministrant), przekazują teksty bez treści, a także
wykorzystują, przeinaczają słowa Pisma celem podporządkowania sobie praktykujących katolików oraz uzyskania korzyści finansowych.
Zarysowane tutaj retoryczne ukształtowanie wideoklipu oraz przekazywane
w nim idee sytuują go w grupie tekstów, które propagują tezy „uznawane za wiadome, by uaktywnić postawy, przywołać związane z nimi emocje” i którym często
zarzuca się brak wierności etosowi retora, z uwagi na powielanie ogólników oraz
sprowadzanie „loci communes do rozmiarów komunałów ogólnego zastosowania” (Barłowska 2009: 103, 104). Oczywiście nie oznacza to jeszcze, że teledysk
Smarzowskiego uznamy za przekaz nadużywający sztuki perswazji, wszak formuliczność, uproszczenia i odwoływanie się do emocji to typowe cechy większości
tekstów popkulturowych. Gdy jednak „zapytamy o granice retoryki, która (...)
zbliża się do swoiście rozumianej sofistyki, wtedy nieuchronnie będziemy pytać
o prawdę” (Lichański 2007: 83), a także o dobro, zwłaszcza w przypadku utworów,
intencjonalnie komentujących rzeczywistość społeczną, będących głosem w sporach, polaryzujących społeczeństwo. Uwzględniając przekonanie, że „kamera
kłamie zawsze i wszędzie” (Fiske 1997: 167), ograniczymy się do postawienia pytania: czy analizowany wideoklip utożsamimy z dążeniem do „dania świadectwa
prawdzie” i/lub działaniem dla dobra audytorium? (por. Obrembski 2004: 86- 87).
Odpowiedź będzie przecząca, z uwagi na manipulacyjne aspekty perswazyjności teledysku oraz komplementarność jego cech i kontekstów publikacji, która te
aspekty uwydatnia.
Odwoływanie się w utworze do patos, szeroki zakres i szczegółowość perswazyjnego wykorzystania języka filmu, aktywizowanie stereotypów oraz
jednowartościowość przekazu wskazują na nieuwzględnienie podmiotowości odbiorców — ich prawa własnego wyboru drogi i swobody kształtowania własnych
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postaw (zob. Puzynina 1992: 212). Istotne znaczenie ma tu niewspółmierność
zawodowych kompetencji twórcy teledysku i odbiorczych kompetencji audytorium (odbiorca masowy), jednoznacznie łączona z nieuczciwością perswazji
(por. Puzynina 1992: 203, Ziomek 1990: 96). Próba jej legitymizowania dążeniem
do przekazania prawdy lub naprawy społeczeństwa byłaby nadużyciem, a nawet
naiwnością (por. Eco 2008: 44). Teledysk powiążemy z praktyką skandalizacji
dyskursu, w tym przypadku służącą promowaniu piosenki, płyty, zespołu, a także
reżysera i zapewne filmu Kler. Zauważmy, że wideoklip nie tylko trafia do odbiorcy nieprzygotowanego do rozpoznania zasad perswazyjnego zwodzenia/uwodzenia obrazem, ale też wykorzystuje siłę społecznych sporów i stan społecznej
chwiejności, zwiększających skuteczność manipulacji (por. Puzynina 1992: 209).
Podkreślmy wreszcie, że kreowanie w utworze obrazu duchownych katolickich
wiąże się z aktywizowaniem negatywnych uczuć i emocji: niechęci, odrazy, także
gniewu. Teledysk uruchamia psychologiczny mechanizm (deprecjonującej) kategoryzacji, stygmatyzuje i oddziałuje na konceptualizację pojęć: „ksiądz”, „kościół”,
„Kościół”, „katolik”, ale także „religia” i „wiara”, budujących szczególny, niezwykle
ważny wymiar indywidualnego i społecznego życia człowieka.
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PERSWAZYJNY WYMIAR LUDZKIEJ GESTYKULACJI —
OD KWINTYLIANA DO MCNEILLA

Streszczenie: Gestykulacja towarzysząca mowie jest przedmiotem dociekań od starożytności do
współczesności. Rozważania te skupiają się nie tylko na problemie, dlaczego ludzie używają gestów
podczas mówienia, lecz także na tym — czy gesty mają charakter perswazyjny. W artykule rozważany jest problem świadomej bądź też nieświadomej percepcji gestów i włączania ich w proces
konceptualizacji znaczeń, gdyż to stanowi warunek perswazyjności gestykulacji rozumianej jako
możliwość oddziaływania na odbiorcę.
Słowa kluczowe: gest, perswazja, percepcja, konceptualizacja.

Überzeugende Dimension menschlicher Gesten — von Quintilian bis
McNeill
Abstract: Die Gestikulation die die Sprache begleitet ist ein Forschungsobjekt seit Altertum bis
zum heutigen Tag. Diese Überlegungen konzentrieren sich nicht nur auf die Frage warum Leute
Gesten beim Sprechen verwenden, aber auch darauf, ob die Gesten persuasive Eigenschaften haben.
In diesem Artikel wird ein Problem der bewussten oder unbewussten Wahrnehmung von Gesten
erwogen als auch die Einbeziehung dieser Gesten in den Prozess von Konzeptualisierung der
Bedeutungen, denn die Perzeption der Gesten ist eine Bedingung der persuasiven Gestikulation die
als der Einfluss auf dem Adressaten verstanden ist.
Schlüsselwörter: Geste, Überzeugung, Perzeption, Konzeptualisierung.

Persuasive dimension of human gestures — from Quintilian to McNeill
Abstract: Gesticulation accompanying speech constitutes a subject of investigations since the antiquit. Discussions deal not only with the problem why people use gestures when they talk but
also whether gestures have persuasive character. The article concerns the problem of conscious
(or unconscious) perception of gestures and their incorporation into the process of conceptualization. The latter determines persuasiveness of gesticulation understood as a possibility to influence
the receiver.
Key words: gesture, persuasion, perception, conceptualization.
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Zainteresowanie gestami1 (czy szerzej: komunikacją niewerbalną) związane było
od zawsze z ich możliwościami perswazyjnymi2. Chciano zrozumieć znaczenie
i funkcje komunikacyjnych ruchów ciała, aby móc nimi sterować w celach retoryczno-perswazyjnych. Już w starożytności Kwintylian, który temu zjawisku poświęcił dużo uwagi, starał się odpowiedzieć na pytanie: jak ma zachowywać się
(np. gestykulować) mówca, aby przekonać do swoich racji. A zatem co ów orator
ma robić, a czego nie robić, by na odbiorcy wywrzeć takie wrażenie, by ten przyjął punkt widzenia mówiącego. „Nie tyle bowiem ma znaczenie, jaka jest natura
mowy, którą ułożyliśmy w naszych umysłach, lecz sposób, w jaki jest wypowiadana, gdyż emocje każdego słuchacza będą zależały od wrażeń, jakie mówca wywarł
na widowni” — pisze Kwintylian w Księdze XI Kształcenia mówcy. I dalej: „nawet
mierna mowa wspomagana siłami actio będzie bardziej poruszająca niż nawet
najlepsza mowa pozbawiona tej siły” (2012: 248–249).
Współczesne zainteresowanie komunikacją niewerbalną (zwłaszcza w jej popularnym ujęciu) także skupia się na perswazji, jako najważniejszej funkcji gestykulacji. Profesor Dale Leathers w książce „Komunikacja niewerbalna” podkreśla
wszechobecność funkcji perswazyjnej: „Z niepokojem spoglądamy na innych,
aby ocenić, czy udało nam się zakomunikować pożądane przez nas znaczenie.
Martwi nas to, że mogliśmy przekazać jakieś niezamierzone treści, które negatywnie wpłyną na nasz wizerunek. (...) Jakikolwiek jest nasz komunikacyjny cel,
w jego osiągnięciu pomagają nam często bardzo skutecznie funkcjonujące kanały
komunikacji niewerbalnej. Aby na przykład namówić na coś innych, musisz zazwyczaj przekonać ich o swojej uczciwości, szczerości oraz o tym, że jesteś osobą
godną zaufania” (2007: 17–19).
Żeby jednak mówić o oddziaływaniu gestykulacji jako środka perswazji, trzeba zadać pytania o komunikacyjne właściwości gestów. Jeśli bowiem jakiś ruch,
znak wywiera wpływ na człowieka, to z założenia powinien być przez niego percypowany. Co oznacza, że zakładamy, iż człowiek kieruje na dany bodziec uwagę
lub też że ludzkie mechanizmy poznawcze bodziec ten przetwarzają. Wydaje się,
że założenie takie implicite wpisane było w twierdzenia Kwintyliana o mocy perswazyjnej ruchów rąk towarzyszących słowom. Podobnie współczesne publikacje
poświęcone oddziaływaniu komunikacji niewerbalnej muszą przyjmować to założenie jako aksjomat. Z drugiej jednak strony wszelkie kontrowersje dotyczące
komunikacji niewerbalnej (w tym gestów) zasadzają się właśnie na podważaniu
ich komunikacyjnych właściwości3.
1

Posługując się terminem gestykulacja, ograniczam się do rozpatrywania tych ruchów rąk, które towarzyszą
wypowiedzi słownej i są z nią komunikacyjnie związane.
2
Perswazyjność rozumiem jako oddziaływanie na odbiorcę, słuchacza, interlokutora.
3
Skądinąd nie czyni się takich zarzutów pod adresem języka werbalnego, przyjmując jako oczywistość, że
słowa w naturalny sposób są komunikatywne. Co więcej, w skrajnie optymistycznej wersji zakłada się, że to, co
(znaczenie) zakodowane w słowach przez nadawcę, jest później przez odbiorcę prawie bezstratnie odkodowane.
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W obliczu tak postawionej sprawy zasadne jest, że aby mówić o perswazyjności gestykulacji, należy uprzednio dowieść jej właściwości komunikacyjnych.
Właściwości te należy rozumieć nie tylko jako potencję znaczeniową. Trzeba bowiem przedstawić dowody skuteczności komunikacyjnej gestykulacji, a więc wykazać, że odbiorca przy przetwarzaniu komunikatu bierze pod uwagę znaczenia
wyrażane za pomocą gestykulacji.
Metabadania współczesnych eksperymentów i dociekań związanych z gestykulacją pozwalają wskazać na dwa problemy dotyczące komunikacyjnego statusu
gestów.
Pierwszy z nich związany jest z nadawcą — osobą mówiącą i wykonującą gest.
Badania nastawione na ten problem starają się dać odpowiedź na pytania: dlaczego
ludzie gestykulują, czy robią to celowo i czy są tej gestykulacji świadomi oraz czy
świadomie kontrolują swoje gesty oraz to, co za ich pomocą przekazują (wyrażają).
Drugi problem związany jest z odbiorcą. Tu pojawiają się pytania: czy odbiorcy
biorą pod uwagę elementy niewerbalne w wypowiedzi swojego rozmówcy (w tym
jego gesty), a jeśli tak — czy robią to świadomie4 czy nie, czy kontrolują to, co widzą, to znaczy, czy umieją stwierdzić, co zobaczyli i co to oznaczało.
W zakresie komunikacyjnych właściwości gestykulacji pojawiają się zatem
dwa zasadnicze problemy: intencjonalności nadawcy w zakresie jej używania i komunikacyjnego odziaływania na odbiorcę. Ponieważ z punktu widzenia perswazji
istotniejszy jest dla mnie problem drugi, temat pierwszego ujmę w postaci dwóch
(pozornie) spolaryzowanych opcji badawczych dotyczących tego, dlaczego ludzie
gestykulują:
a) ludzie gestykulują, bo to pomaga im w ich własnych procesach poznawczych
(daje szybszy dostęp do zasobów leksykalnych, pomaga w budowaniu spójności
wypowiedzi, jest efektem podwójnego systemu symboliczno-obrazowego itd);
b) ludzie gestykulują, bo intencjonalnie wyrażają znaczenia w możliwie najbardziej relewantny sposób, a zatem gestykulują w celach zakomunikowania

To częste domniemanie zostało już zresztą przez naukę skutecznie zweryfikowane negatywnie (por. model orkiestralny, teoria relewancji, zjawisko implikatury).
4
Chcę zwrócić uwagę na pojawiające się i powtarzające określenie „świadomie”. Często padają pytania, czy gesty są wykonywane świadomie, czy są świadomie percypowane, czy nadawca ma świadomość, co przekazuje za
pomocą gestów, czy odbiorca ma świadomość, co jest mu przekazywane za pomocą gestów. Od lat 70. XX wieku
psychologowie zaczęli zdawać siebie sprawę z tego, że wiele procesów poznawczych ma charakter nieintencjonalny, a świadoma kontrola jest niedoskonała. Jak pisze Tomasz Maruszewski w „Psychologii poznania”: „wiele
wskazuje na fakt, że świadomość raczej służy do ‘zatwierdzania’ wyników przetwarzania informacji w obrębie
procesów nieświadomych. Sama świadomość uruchamiana jest relatywnie późno w stosunku do nieświadomych
procesów poznawczych” (Maruszewski, 2008: 37–38). Używa się zatem określeń nieświadome, przedświadome
przetwarzanie informacji, co jednak niepsychologów niepotrzebnie naprowadza między innymi na koncepcję
Freudowską. Dlatego skłonna byłabym mówić o poziomie przeduwagowym (świadoma nomen omen oczywiście
i w tym przypadku nieporadności tego terminu) — a zatem o poziomie, gdzie procesy poznawcze przebiegają
automatycznie, nie wymagają skupiania uwagi, ale są nastawione na poszukiwanie bodźców relewantnych (Sperber, Wilson, 2011).
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tego, co chcą wyrazić, przekazać; komunikują, robiąc to na sposób werbalny
i niewerbalny5.
Problem drugi zawiera się w pytaniu, czy są dowody na to, że odbiorcy (słuchacze, widzowie) włączają widoczne dla nich gesty intelokutorów w proces rozumienia wypowiedzi, a jeśli tak, to co o tym włączaniu świadczy.
Podstawę teoretyczną i metodologiczną dla stanowiska przyznającego gestom
komunikacyjny status stanowi teoria relewancji Dana Sperbera i Deirde’y Wilson.
Wynikają z niej przynajmniej trzy ważne w tej kwestii wnioski:
1) przyznanie procesom nieświadomym (przeduwagowym) pierwszeństwa
w przetwarzaniu bodźców w procesie komunikacji: „refleksyjne wnioskowania
pojawiają się wtedy, kiedy spontaniczne inferencje zawodzą w wytworzeniu satysfakcjonującej interpretacji, bo na ogół rozumienie jest intuicyjnym, bezrefleksyjnym procesem, który przebiega poniżej progu świadomości” (2012: 9);
2) uznanie poszukiwania relewancji jako podstawowej i najważniejszej motywacji
w procesie komunikacyjnym „odbioru”: „wszyscy ludzie automatycznie dążą
do jak najbardziej efektywnego przetwarzania informacji. Robią to świadomie
i nieświadomie; de facto niezwykle różnorodne i zmieniające się świadome
zainteresowanie ludzi przenoszące się z jednych spraw na inne wynika z dążenia do osiągnięcia tego celu, który pozostaje niezmienny w zmieniających
się warunkach. Innymi słowy, określony cel poznawczy jakiejś osoby w danym
momencie jest zawsze realizacją bardziej ogólnego celu: zmaksymalizowania
relewancji przetwarzanych informacji (...) jest to decydujący czynnik w ludzkich interakcjach” (tamże: 69);
3) przyznanie elementom niewerbalnym statusu bodźców relewantnych (choć
o innych walorach niż język werbalny): „Komunikacja niewerbalna bywa zazwyczaj stosunkowo słaba” (chodzi tu o precyzję treści; tamże: 84), ale jednocześnie
„W interakcjach międzyludzkich często słaba komunikacja jest wystarczająca
lub wręcz bardziej pożądana od komunikacji mocnej” (tamże: 83).
Podstaw teoretycznych do uznania komunikacyjnych właściwości gestów
można też szukać interdyscyplinarnie: współczesna psychologia, filozofia, neurobiologia, a szczególnie ich stanowiska w kwestii intencjonalności, przetwarzania
informacji, współdziałania umysłu w zakresie odbioru multimodalnych bodźców
symultanicznych itp. — pozwalają uzasadnić twierdzenie o komunikacyjnych
właściwościach gestykulacji.
Najbardziej jednak przekonujące są eksperymenty. Chcę przedstawić kilka ich
przykładów (a właściwie wyników tych badań), które bezpośrednio lub pośrednio świadczą o komunikacyjnym charakterze gestów. Eksperymenty te można podzielić na kilka kategorii w zależności od metody i sformułowanych celów.
5

Szereg czynników decyduje o tym, kiedy i w jakiej konfiguracji przeplatają się te dwa sposoby (zob. np. teoria
progu powstawania gestów).
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Ocena wpływu kontaktu wzrokowego między nadawcą i odbiorcą na
ilość i jakość gestykulacji oraz jej skutki (manipulacja widocznością)
W tego typu badaniach ustala się, czy wzajemna możliwość widzenia się uczestników interakcji wpływa na to, jak intensywnie gestykulują. Założenie jest takie, że
jeśli kontakt wzrokowy zwiększa ilość gestów, to znaczy, że muszą mieć one funkcję
komunikacyjną: jeśli gestykuluję bardziej, gdy wiem, że ktoś to widzi, to robię to
celowo, jeśli nikt nie widzi moich gestów, to nie ma po co ich wykonywać.
Najczęściej cytowane są badania z lat 70., w których Cohen, Cohen i Harrison
(1973) wykazali, że liczba gestów wyraźnie maleje, gdy nadawca nie widzi odbiorcy. W 2008 roku po licznych eksperymentach Bavelas, Gerwing i Sutton i in.
potwierdzili te ustalenia, wskazując, że obecność odbiorcy ma zasadniczy wpływ
na liczbę i częstotliwość wykonywanych przez nadawcę gestów. Do ciekawych
wniosków doszli także Beattie i Aboudan (1994), którzy pokazali, że ilość gestów
spada zarówno wtedy, gdy nie ma odbiorcy, jak i wtedy, gdy odbiorca jest bierny
i nie angażuje się w interakcję. Z kolei badania Bavelas i Healing w 2013 roku doprowadziły do dwóch intersujących ustaleń: po pierwsze w spontanicznych dialogach mówiący gestykulują ogólnie więcej niż w monologach (niezależnie nawet
od tego, czy widzą odbiorcę czy nie); po drugie, gdy w spontanicznych dialogach
mówiący może być w kontakcie wzrokowym ze swoim odbiorcą, wykonuje specyficzne gesty (tzw. interakcyjne), które są istotne i korzystne tylko z punktu widzenia odbiorcy (Bavelas, Healing, 2013: 79).6
Badanie rozumienia gestów przez odbiorcę (metodą retellings oraz
mismatches)
Eksperymenty z zastosowaną metodą powtórnego opowiadania (re-telling) polegają na tym, że zadaniem odbiorców jest opowiedzieć usłyszaną historię, podczas
której opowiadania mówiący część informacji przekazywał werbalnie, a część za
pomocą gestów. Nieco podobnie wyglądają eksperymenty z zastosowaniem metody pomyłek (mismatches) — wówczas uczestnicy eksperymentu oglądają specjalnie zaaranżowane wypowiedzi, w których pojawiają się rozbieżności znaczeniowe
między tym, co jest wyrażane słownie i gestycznie, a następnie sami relacjonują
usłyszaną historię7 (Cassell, McNeill, McCullough, 1999).

6
Dzięki eksperymentom potwierdzono także, że: gesty sprzyjają współpracy w sytuacjach zadaniowych; że
nadawca przewiduje, iż odbiorca może mieć problem z wieloznacznym słowem i jego znaczenie doprecyzowuje
gestem; że ludzie dostosowują formę gestów do możliwości percepcyjnych odbiorcy tak, by były one dla niego
jak najbardziej klarowne w odbiorze.
7
Na przykład w wypowiedzi pojawia się czasownik dawać, a gest wyraża znaczenie „brać”. Bywa też tak, że gest
przekazuje dodatkową informację niewyrażoną wprost werbalnie (np. pojawia się słowo jechać, a gest towarzyszący obrazuje szybki slalom).
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Seria badań tego typu pokazała, że informacje pozyskane z dwóch różnych
kanałów (modalności) były przetwarzane w jedną reprezentację. I tak na przykład
uczestnik oglądał film, gdzie kierunek poruszania się obiektu był wyrażony jedynie gestycznie (wypowiedzi: „wyszedł z baru i poszedł na molo” towarzyszy gest,
w którym ręka pokazuje określony kierunek), a następnie relacjonując przedstawioną w filmie historię, kierunek, który uprzednio jedynie zobaczył (wyrażony
w geście), sam wyraził (określił) w słowach.
Badania dotyczące procesu uczenia się (przyswajania nowej wiedzy)
i wpływu gestykulacji na ten proces (testy dotyczą zarówno gestów
uczniów, jak i nauczycieli)
Jedną z najbardziej zasłużonych badaczek na tym polu jest Susan Goldin-Meadow.
Podczas jednego z takich eksperymentów Goldin-Meadow i Alibali wykazały, że
zajęcia, podczas których nauczyciele i uczniowie gestykulują, wspomagają głębsze
uczenie się (efektywniejszy transfer wiedzy i szybsze jej utrwalenie). Goldin-Meadow podsumowuje: „Ogólnie rzecz biorąc, spontaniczne gesty, które wykonujemy podczas mówienia, to nie bezmyślne wymachiwanie rękami. Ruchy te nie
tylko odzwierciedlają myśli, ale mogą też zmieniać myśli, zarówno słuchaczy jak
i mówiących” (2014).
Eksperymenty z porównywaniem interpretacji komunikatów
dokonywanej przez: partycypujących w interakcji, niemych odbiorców
(np. organizatorów eksperymentu) i zewnętrznych obserwatorów
(w żaden sposób niezaangażowanych w interakcję)
Parril, Bullen i Hoburg (2010) wykazali, że gdy uczestnik eksperymentu mówi do
prowadzącego ten eksperyment, liczba jego gestów się zmniejsza, a narracja jest
krótsza niż wtedy, gdy ten sam uczestnik mówi do osoby postronnej (to znaczy
nieobeznanej z charakterem eksperymentu, zadaniem i jego celami) — innymi
słowy, gdy wiem, że druga osoba ma większą wiedzę na temat, na który ja mówię, będę mieć mniejszą potrzebę gestykulowania, bo zakładam większą wiedzę
wspólną i brak konieczności dokładnego wyrażania wszystkich znaczeń.
Badania rozwojowe — porównywanie różnych etapów pojawiania się
gestów z etapami rozwoju poznawczego i społecznego
Pierwsze gesty dzieci pojawiają się w wieku 8–12 miesięcy. Gesty te mają charakter
deiktyczny. W wieku około 3–4 lat następuje „eksplozja gestów” (McNeill, 2005),
a ich ilość kształtuje się wtedy na poziomie intensywności gestykulacji dorosłego.
W wieku około 4. roku życia dzieci rozumieją już gesty ikoniczne wyrażające informacje o działaniu (Hrabic, Williamson, Özçalışkan, 2014).
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Akwizycja języka jest ściśle związana z akwizycją gestykulacji, ale nie jest
względem niej symetryczna. Najnowsze badania pokazują, że:
— w odniesieniu do słów: można przewidzieć, które słowa wejdą do słownika
dziecka, patrząc na obiekty, które dziecko wskazuje kilka miesięcy wcześniej
(Iverson, Goldin-Meadow 2005);
— w odniesieniu do zdań: można przewidzieć, kiedy dziecko skonstruuje pierwszą dwuwyrazową wypowiedź, patrząc na wiek, w którym pojawiła się pierwsza kombinacja gest-słowo (Goldin-Meadow, Butcher 2003, Iverson, Capirci,
Volterra i in. 2008, Iverson, Goldin-Meadow, 2005);
— dzieci mające kontakt z częstszą gestykulacją rodziców szybciej uczą się rodzimego języka (Zukow-Goldring, 1996), oznacza to, że gestykulacja rodziców
znacznie usprawnia proces akwizycji języka i rozumienia go.
Ocena perswazyjności i wiarygodności ze względu na ekspresję
niewerbalną
W 1969 roku badacze Albert Mehrabian i Martin Williams szukali odpowiedzi
na pytanie, co w wypowiedzi sprawia, że odbiorca ocenia ją jako przekonującą,
a jej nadawcę jako wiarygodnego interlokutora. Autorzy wykazali, że perswazyjność wypowiedzi (a zatem nie samego tekstu, ale całości komunikatu) związana
jest z takimi cechami niewerbalnymi, jak:
— dłuższy kontakt wzrokowy;
— używanie większej liczby gestów;
— bardziej ekspresyjna mimika;
— mniejsza liczba zachowań samodotykowych;
— umiarkowane rozluźnienie;
— krótszy dystans wobec słuchaczy;
— głośniejsze mówienie;
— zróżnicowana intonacja i szybsze tempo mówienia (Mehrabian i Williams,
1969, za: Orzechowski, 2007: 72).
Badano także samych mówiących. Sprawdzano, jak zachowywali się, kiedy dostali zadanie bycia jak najbardziej przekonującymi. Wskazano takie charakterystyczne cechy jak: skłonność do zachowań związanych z okazywaniem większego
zaangażowania i ekstrawersji (mocniejsze, rytmiczne gesty, dłuższy kontakt wzrokowy, głośniejsze mówienie); skłonność do zachowań związanych z okazywaniem
umiarkowanej relaksacji (bardziej zrelaksowana postawa, mniej postaw zdradzających napięcie, płynne wypowiedzi); skłonność do zachowań związanych z pozytywnym nastawieniem (więcej potaknięć głową, większa aktywność mimiczna,
bardziej zróżnicowana intonacja) (Timney, London, za: Orzechowski, 2007).
W Polsce podobne badania przeprowadził Sylwester Orzechowski. Sprawdzał
on, jakie zachowania niewerbalne będą dominować u nadawców, którzy zostaną
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poproszeni, aby zaprezentowali się jako wiarygodni nadawcy. Charakterystycznym wskaźnikiem, jaki odnotował badacz, było nasilenie wykonywania gestów
ilustrujących (batutowych i ideograficznych) (Orzechowski, 2007).
Nieodłącznie więc względnie intensywna gestykulacja towarzysząca wypowiedziom jest dla komunikujących się osób wskaźnikiem wiarygodności, a co za tym
idzie, także pozytywnych cech, które zdecydowanie bardziej sprzyjają współpracy
dialogowej niż na nią wpływają negatywnie8.
Badania o charakterze neurobiologicznym z użyciem zaawansowanych metod neurobrazowania i zaawansowanych technologii
(np. eksperymenty z zastosowaniem okuloskopu)
Wyniki licznych tego typu badań wskazują na „istnienie silnego związku pomiędzy reprezentacjami języka i gestów w zdrowym mózgu, a zależność ta jest
zgodna z hipotezą, że obie te zdolności ludzkie mogą wykorzystywać wspólną
specjalizację korową” (Króliczak, Bidula, 2012: 153). Poza tym wiadomo dziś, że
rozumienie mowy nie jest uzależnione jedynie od działania systemu mowy, ale
również od systemu odpowiadającego za ruch, motorykę ludzkiego ciała. Jak pokazują badania, jest także i na odwrót. To znaczy rozpoznanie znaczeń gestów jest
uzależnione od współpracy korowych obszarów motorycznych z obszarami odpowiedzialnymi za rozumienie języka. Co więcej, proces ten jest obustronny i typ
informacji, która w danym momencie dostępna jest słuchaczowi w komunikacji
twarzą w twarz wpływa na mózgowe sieci odpowiedzialne za rozumienie mowy.
Są one zatem dynamicznie reorganizowane w zależności od tego, czy człowiek ma
dostęp do informacji jedynie werbalnej, czy też werbalnej i obrazowej (na przykład gestycznej) (Skipper, Goldin-Meadow, Nusbaum i in., 2009). „Odkryliśmy, że
dolna kora skroniowa oraz tylna okolica środkowa skroniowa, szczególnie w lewej
półkuli, bezpośrednio uczestniczą w tworzeniu jednolitej semantycznej interpretacji na podstawie odrębnych słuchowych (mowa) i wzrokowych (gest) przekazów” (Dick, Mok, Raja Beharelle i in.Dick i in., 2014).
Podsumowanie
Liczne współczesne badania eksperymentalne o różnym charakterze (psychologicznym, językowym, socjologicznym czy neurobiologicznym) potwierdzają
przekonanie żywione już przez starożytnych, że gestykulacja jest nie tyle produktem ubocznym przy produkcji mowy, ale celowym, intencjonalnym sposobem

8

Badania pokazały na przykład, że przy przesłuchaniach (szczególnie dzieci), gestykulujący śledczy jest bardziej perswazyjny niż ten nieużywający gestów — gestykulujący śledczy osiągają lepsze wyniki w skłonieniu
dzieci do rozmowy, wówczas gdy one nie chcą zeznawać lub mają przed tym opór psychiczny (Broaders i Goldin-Meadow 2010).
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wyrażania znaczeń i wzmacniania perswazyjności. Jest to możliwe, gdyż w procesach komunikacyjnych odbiorca (interlokutor) bierze pod uwagę nie tylko
docierające do niego sowa, ale także ruchy rąk mówiącego. Potrafi oddzielać
te nieznaczące semantycznie (np. adaptatory9) od niosących znaczenia związane z tokiem słownym. Ich choć jako ludzie różnimy się wrażliwością na sygnały
niewerbalne, a większość z nich przetwarzamy automatycznie, nie kontrolując
świadomie tego procesu, to mają one znaczący wpływ na to, co i jak rozumiemy
podczas każdej interakcji komunikacyjnej z drugim człowiekiem.
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IDENTYFIKACJA Z INTERLOKUTOREM JAKO JEDEN
Z WARUNKÓW SKUTECZNOŚCI — W RETORYCE
I KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

Streszczenie: W artykule zostaje omówione pojęcie identyfikacji — utożsamienia się z odbiorcą,
które można uznać za centralną kategorię koncepcji retoryki w ujęciu jej wybitnego dwudziestowiecznego badacza Kennetha Burke’a. Następnie kategoria ta zestawiana jest z wybranymi koncepcjami i badaniami dotyczącymi identyfikacji z interlokutorem oraz naśladowania interlokutora,
które pojawiają się na gruncie badań dotyczących komunikacji międzyludzkiej. Autorka wyróżnia
kilka płaszczyzn, na których zachodzić może utożsamienie się mówiącego ze słuchaczem czy też
raczej utożsamienie się wzajemne uczestników danej sytuacji komunikacyjnej: płaszczyznę wiedzy
i doświadczeń, płaszczyznę języka, płaszczyznę znaczeń/wyobrażeń, płaszczyznę zachowań niewerbalnych oraz płaszczyznę rytuałów i gier komunikacyjnych. Strategia utożsamienia się z odbiorcą
jest w artykule rozpatrywana także w odniesieniu do zjawisk perswazji i manipulacji.
Słowa kluczowe: identyfikacja, retoryka, komunikacja interpersonalna, perswazja, manipulacja.

Identiﬁkation mit dem Gesprächspartner als eine der Voraussetzungen
der Wirksamkeit — in der Rhetorik und in der interpersonalen
Kommunikation
Abstract: Im Artikel wird der Begriff der Identifikation — also der Identifizierung mit dem
Empfänger — erörtert, die als die zentrale Kategorie der Konzeption der Rhetorik nach dem
hervorragenden Forscher Kenneth Burke aus dem 20. Jh. betrachtet werden kann. Diese Kategorie
wird dann mit den ausgewählten Konzeptionen und Untersuchungen zur Identifikation mit dem
Gesprächspartner und zum Nachahmen des Gesprächspartners verglichen, die in der Forschung zur
zwischenmenschlichen Kommunikation erscheinen. Die Autorin unterscheidet einige Ebenen, auf
denen zur Identifikation des Redners mit dem Zuhörer oder eher zur gegenseitigen Identifikation
aller Teilnehmer einer gegebenen Kommunikationssituation kommen kann: Ebene der Kenntnisse
und Erfahrungen, Ebene der Sprache, Ebene der Bedeutungen/ Vorstellungen, Ebene der nichtverbalen Verhaltensweisen und Ebene der Kommunikationsrituale und -spiele. Die Strategie der
Identifikation mit dem Empfänger wird im Artikel auch in Bezug auf Phänomene der Persuasion
und Manipulation analysiert.
Schlüsselwörter: Identifikation, Rhetorik, zwischenmenschliche Kommunikation, Persuasion,
Manipulation.
IDENT YFIKACJA Z INTERLOKUTOREM JAKO JEDEN Z WARUNKÓW SKUTECZNOŚCI... 105
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Identiﬁcation with an interlocutor as a condition of effectiveness —
in rhetoric and interpersonal communication
Abstract: Article discusses a notion of identification — in this case with a recipient — which
can be recognized as the central category in rhetoric, especially that of Kenneth Burke’s, eminent
twentieth-century scholar of the subject. This category is then compared to selected concepts
and research of identification with an interlocutor and imitating of the interlocutor, which can
be found in interpersonal communication studies. Author distinguishes several levels of speaker’s
identification with the listener or rather mutual identification of participants in a communicative
situation: level of knowledge and experience, level of language, level of meanings/notions, level
of non-verbal behaviour, and level of rituals and communication games. Strategy of identification
with a recipient is also discussed in the context of persuasion and manipulation.
Key words: identification, rhetoric, interpersonal communication, persuasion, manipulation.

Wprowadzenie
Punktem wyjścia dla niniejszych rozważań jest pojęcie identyfikacji — utożsamienia się z odbiorcą, które uznać można za centralną kategorię koncepcji retoryki w ujęciu jej wybitnego dwudziestowiecznego badacza Kennetha Burke’a.
Kategorię tę w prezentowanym artykule chcę zestawić w wybranymi koncepcjami
i badaniami dotyczącymi identyfikacji z interlokutorem oraz naśladowania interlokutora, które pojawiają się na gruncie badań dotyczących komunikacji międzyludzkiej. Celem tego zestawienia jest wyróżnienie kilku płaszczyzn, na których
zachodzić może utożsamienie się mówiącego ze słuchaczem czy też raczej utożsamienie się wzajemne uczestników danej sytuacji komunikacyjnej.
Identyﬁkacja w koncepcji K. Burke’a
Michał Rusinek1 zwraca uwagę na fakt, że Burke’owi bliski jest model retoryki
św. Augustyna — retoryki nastawionej na porozumienie, osiągnięcie kompromisu, pozyskanie sobie przychylności interlokutora, model odmienny od ujęć
w stylu Arystotelesa — antagonistycznych i nakierowanych na pokonanie przeciwnika. I to właśnie w takim modelu, skoncentrowanym na budowaniu wspólnej płaszczyzny komunikacyjnej, Burke sytuuje pojęcie identyfikacji, pisząc: „Oto
najprostszy chyba schemat perswazji. Słuchacz jest w takim stopniu przekonany,
w jakim mówca potrafi stosować jego język: mowę, gest, tonację, styl, wyobrażenia, postawy i idee — w ten sposób identyfikując się z nim”2. W dalszej części
swego wywodu Burke stwierdza, że „[...] <<perswazja>> [...] zakłada porozumienie się za pomocą znaków konsubstancjalności, [...] odwołuje się do identyfikacji.
Nawet okoliczności zewnętrzne dają się podporządkować generującej zasadzie
1
2

Rusinek, 2003, s. 113.
Burke, 2008, s. 45.
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perswazji; nie można sobie bowiem wyobrazić aktu perswazji, który byłby oderwany od konkretnego miejsca i określonego adresata. Skuteczność apelu retorycznego zależy od sytuacji i postawy odbiorców, a zależność ta wprowadza nas
w sferę czynników pozasłownych, zewnętrznych wobec retoryki pojmowanej jak
struktura czysto werbalna”3. Jak zauważa Rusinek warunkiem retorycznej skuteczności u Burke’a jest więc „znalezienie wspólnego języka” — wypracowanie
„konsubstancjalnej płaszczyzny”, tę zaś dla autora Rhetoric of Motives wyznaczają
miejsca wspólne — toposy. Rusinek podkreśla, że dla toposów kluczowa jest kategoria powszechności — dzięki temu, że są wspólne dla wszystkich odbiorców oraz
dla nadawcy, budują one płaszczyznę kontaktu między interlokutorami, a więc
związane są z funkcją fatyczną w komunikacji4.
Sądzę jednak, iż ze słów Burke’a wynika, że identyfikację z odbiorcą można rozpatrywać na wielu różnych płaszczyznach, a utożsamienie opinii — przez odnajdywanie miejsc wspólnych i odwoływanie się do nich — jest tylko jedną z nich.
Burke mówi nie tylko o postawie i ideach, ale także o stosowaniu mowy i stylu słuchacza, co rozumiem jako identyfikację na płaszczyźnie języka; mówi o stosowaniu
gestu i tonacji słuchacza — co z kolei wskazuje na utożsamienie w sferze zachowań
niewerbalnych, związanych z gestykulacją, mimiką i wokaliką interlokutora; mówi
wreszcie o stosowaniu wyobrażeń słuchaczy, co z kolei odnosić można zarówno do
werbalnej płaszczyzny komunikacji, interpretując takie utożsamienie jako stosowanie sposobów obrazowania czy metafor, którymi posługują się odbiorcy, ale także
do niewerbalnej płaszczyzny komunikacji, wiemy już dziś bowiem, że gesty narracyjne, towarzyszące przekazowi słownemu, obrazują nie same słowa właśnie, ale
stojące za nimi pojęcia, konceptualizacje istniejące w umyśle komunikującego.
W Rhetoric — Old and New, pisząc o różnicy między retoryką „starą” klasyczną
a retoryką „nową”, Burke stwierdza: „[...] powiedziałbym, że kluczowym pojęciem
dla starej retoryki była „perswazja” i nacisk na spełnienie zamierzonych intencji.
Kluczowym pojęciem dla nowej retoryki byłaby „identyfikacja”, która może zawierać element częściowo nieświadomy. „Identyfikacja” w najprostszym wydaniu
jest także środkiem zamierzonym, gdy na przykład polityk próbuje utożsamić się
ze swymi słuchaczami. [...] Identyfikacja może być jednak także celem samym
w sobie, gdy na przykład ludzie szczerze pragną utożsamić się z jakąś grupą lub innym człowiekiem. Wówczas niekoniecznie są pod wpływem działania świadomego
czynnika zewnętrznego, lecz mogą wpływać sami na siebie, by osiągnąć ten cel”5.
Z powyższych słów wynika, jak sądzę, że identyfikacja może być zarówno
środkiem o charakterze perswazyjnym, a nawet manipulacyjnym, gdy mamy do

3

Ibidem, str. 55.
Rusinek, op.cit., s.115.
5
K. Burke, Rhetoric — Old and New, w: New Rhetorics, red. M. Steinmann, New York, 1965; cyt. za M. Rusinek,
op.cit., s. 24.
4
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czynienia z komunikacją, w której sukces mierzy się realizacją indywidualnych,
bardzo pragmatycznych celów (np. o charakterze politycznym właśnie, propagandowym czy marketingowym), ale może być także celem samym w sobie takiej komunikacji, która nastawiona jest na kooperatywność i porozumienie, a w dłuższej
perspektywie być może zbudowanie trwałej relacji interpersonalnej. Nie bez przyczyny Rusinek wskazuje, że z ujęcia Burke’a wyłania się „dialogiczna, czy nawet
dialektyczno-dialogiczna koncepcja relacji jednostek w społeczeństwie”6. Model
retoryki Burke’a wydaje się być bliski nowoczesnym, dialogicznym modelom komunikacji7, które wśród czynników warunkujących skuteczność porozumienia
wskazują empatię i uważność, umiejętność przyjmowania perspektywy interlokutora (ważną zarówno u nadawcy, jak i odbiorcy, u mówcy, jak i u słuchacza) oraz
gotowość do negocjowania znaczeń, a więc czynniki bliskie identyfikacji, wspomagające ją czy wręcz mogące składać się na identyfikację uczestników komunikacji. Odwołując się do wybranych koncepcji komunikologicznych wyróżnię teraz
kilka płaszczyzn, na których dochodzić może do identyfikacji interlokutorów.
Identyﬁkacja na płaszczyźnie wiedzy o świecie i przedmiocie interakcji
Formułując warunki skuteczności interakcji językowej Stanisław Grabias rozpoczyna od — jak sądzę — najbardziej bazowego, którym jest „warunek tożsamości
zasobów wiedzy o sobie i o świecie”. Zgodnie z tym warunkiem im bardziej zbliżone są doświadczenia interlokutorów, związane z ich bytowaniem w świecie, tym
większe mają oni szanse na porozumienie. Jeden z kolejnych wymienianych przez
Grabiasa warunków można uznać właściwie za uszczegółowienie powyższego —
jest to „warunek tożsamości struktury i zasobów wiedzy na temat przedmiotu
interakcji”8. Skuteczność interakcji zależy więc nie tylko od pokrywania się naszej
wiedzy o świecie, ale także od tego, jak bardzo zbliżona jest nasza wiedza w zakresie tego, co stanowi przedmiot konkretnej rozmowy.
Na pytanie o to, czy w ogóle możliwe jest, aby wiedza uczestników danej sytuacji komunikacyjnej była tożsama, czy też pytanie o to, w jakim stopniu wiedza
i doświadczenia interlokutorów mogą być zbliżone, koncepcje dotyczące umysłu i poznania odpowiadają zróżnicowanymi hipotezami. Wystarczy wspomnieć
tu dwa odmienne ujęcia. Zdaniem Alfreda Korzybskiego: pojedynczy człowiek
to swoista „sytuacja bibliograficzna” — mamy własne, niepowtarzalne możliwości poznawcze i w związku z tym również odmienne doświadczenia9. Zgodnie

6

M. Rusinek, op.cit., str. 116.
Takie modele to np. model kwadratu komunikacyjnego F.S. von Thuna (F.S. von Thun, Sztuka rozmawiania,
t. 1, Kraków 2001) czy model orkiestralny Y. Winikna (Y. Winkin, Telegraf i orkiestra, w: Antropologia słowa.
Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, A. Mencwel, R. Sulima, Warszawa 2003, s.105–112).
8
Grabias, 2005, s. 20.
9
A. Korzybski, Science and Sanity, New York; przytaczam za: S. Grabias, op.cit., s. 25.
7
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z ujęciem „radykalnego konstruktywizmu” Ernesta von Glasersfelda — „pasowanie wiedzy” nie jest w ogóle możliwe. Kodujemy rzeczywistość w sposób subiektywny i autoreferencjalny, co powoduje że nasze doświadczenia są właściwie
nieprzekładalne, a w interakcji jesteśmy w stanie uzyskać jedynie minimalny
stopień ich tożsamości. Komunikacja zdaniem von Glasersfelda dokonuje się
na zasadzie „wystarczającej zgodności intencji”10. Odmienny pogląd odnajdujemy w socjologicznej teorii myślenia Alfreda Schütza. Zakłada on, że człowiek
— w związku z niepowtarzalnością swej biografii — posiada również niepowtarzalne doświadczenia, ale żyje i działa w grupie społecznej, i to tu socjalizuje się
i zdobywa wiedzę o świecie, będącą zbiorowym dorobkiem grupy. Jest to wiedza
potoczna, oparta na zasadzie: „rzeczy są takie, jak się wydają”, a zarazem wiedza
oczywista, przyjmowana przez członków grupy bezrefleksyjnie. Podzielając tę
samą wiedzę potoczną, uczestnicy komunikacji przyjmują jako oczywistą zasadę
„wzajemności perspektyw” — to jest zakładają, że zinterpretowali zjawiska i ich
cechy w sposób „identyczny”, czyli dostatecznie podobny, aby można było się porozumiewać i realizować poszczególne cele praktyczne11.
Identyﬁkacja na płaszczyźnie języka
Kolejnym warunkiem skutecznej interakcji językowej jest według Grabiasa warunek strukturalnej tożsamości wiedzy o sobie i o świecie, którą zapewnia uczestnikom wspólny język etniczny jako porządkujący w określony sposób wiedzę
w umysłach ludzi, a więc jako będący narzędziem kategoryzacji świata. Tożsamość
języka etnicznego nie wyczerpuje jednak w żaden sposób kwestii identyfikacji na
płaszczyźnie języka. Wspólny język etniczny (lub język przynajmniej częściowo
wspólny) jest oczywiście warunkiem niejako nadrzędnym, ale gdy mowa o osiągnięciu porozumienia komunikacyjnego lub o zwiększeniu szans na skuteczność
perswazyjną przekazu istotne staje się zagadnienie socjolektu, którym posługują
się interlokutorzy. Grabias zaznacza, że wychowujemy się i funkcjonujemy zawsze
w ramach jakiegoś socjolektu i podkreśla w związku z tym, że „ważnym osiągnieciem socjolingwistyki jest pojęcie „przełączanie kodu”, które dopuszcza następującą
definicję sprawności językowej (systemowej): językowo sprawny jest ten, kto umie
w danym socjolekcie budować wypowiedzi gramatycznie poprawne, a jeszcze bardziej sprawny ten, kto potrafi w razie potrzeby zmieniać socjolekty — przechodzić
z jednego na inne. Wyposażenie uczestników życia społecznego w ów mechanizm
przełączania kodów nazwijmy kompetencją socjolingwistyczną”12.
10
E. von Glasersfeld, Radical Constructivism. A Way of Knowing and Learning, London; przytaczam za: S. Grabias, op.cit., s. 26–27.
11
A. Schütz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, w: Kryzys i schizma. 1. Antyscjentystyczne
tendencje w socjologii współczesnej, red. E. Mokrzycki, Warszawa; przytaczam za: S. Grabias, op.cit., s.27–28.
12
Grabias, op.cit., s.33.
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To, jak duże znaczenie dla skuteczności komunikacji może mieć identyfikacja
na płaszczyźnie języka, widoczne jest np. w sytuacjach, gdy użytkownicy szczególnie skomplikowanych profesjolektów wchodzą w kontakt z osobami, które nie
są specjalistami z danej dziedziny, ale temat konwersacji jest dla nich szczególnie
istotny, ponieważ bezpośrednio dotyczy ich samych. Z taką sytuacją mamy do
czynienia np. w kontaktach lekarz — pacjent, urzędnik — petent lub prawnik
— klient w kancelarii lub strona postepowania sądowego niebędąca prawnikiem.
Zatrzymajmy się na chwilę przy ostatnim z wymienionych przykładów. Profesjolekt prawniczy jest zapewne jednym z trudniejszych języków specjalistycznych,
nie bez przyczyny bowiem cieszy się opinią szczególnie hermetycznego, stanowiącego barierę nie do przeskoczenia dla przeciętnego odbiorcy, co dostrzegają
niejednokrotnie sami prawnicy13. Dlatego szczególnie zasadne wydaje się, aby
używający owego profesjolektu — w tych częściach postępowania, które z założenia mają na celu wyjaśnienie kwestii prawnych także laikom (tak jak np. ustne
uzasadnienie wyroku), oraz w pozostałych sytuacjach komunikacyjnych związanych z ich profesją, których współuczestnikami są nieprawnicy (np. przesłuchanie, wypowiedzi dla prasy) stosowali — przynajmniej przybliżoną — identyfikację
z odbiorcą na poziomie języka — rezygnując z hermetycznego profesjolektu na
rzecz języka ogólnego. Wydaje się więc, że koncepcja identyfikacji Burke’a powinna być jednym z kluczowych zagadnień w praktycznym nauczaniu komunikacji
i retoryki oraz powinna stanowić pretekst do ćwiczenia kompetencji „przełączania kodów”. Tym bardziej także, że związana jest z jedną z najważniejszych
w klasycznej retoryce zasad — zasadą stosowności w jej wymiarze zewnętrznym,
nakładającym na mówcę zobowiązanie dopasowania sposobu, w jaki przemawia
m.in. do audytorium. Identyfikacja na poziomie języka niewątpliwie zwiększa
perswazyjność przekazu, a także sprzyja jego większej zrozumiałości dla odbiorcy
i może przyczyniać się do budowania lepszej relacji między interlokutorami, na
co zwracają uwagę koncepcje z obszaru badań komunikologicznych. Wspomnieć
tu można o teorii akomodacji komunikacji (autorstwa Gilesa, Taylora i Bourhisa),
która zakłada, że dzięki upodabnianiu (zwanemu w tym podejściu akomodacją
lub konwergencją) sposobu mówienia (a także wymowy, gestykulacji i postawy
ciała) dochodzi do lepszej, „zbliżającej” komunikacji. Naśladowanie słów przez
daną osobę wskazuje bowiem, na powstanie u niej poznawczej reprezentacji treści
przekazywanych przez nadawcę14.
13
Np. sędzia Maciej Zieliński pisze, że „Język prawny w społeczeństwie funkcjonuje w sposób zbliżony do
szyfru. (...) Udawanie, że tak nie jest, jest fałszowaniem rzeczywistości, a z drugiej strony niekiedy prowadzi do
równie szkodliwych złudnych przeświadczeń, że każdy znający ogólny język polski poradzi sobie z odczytaniem
tekstu prawnego” (Zieliński, 1998, s. 103–111).
14
H. Giles, D.M. Taylor, R. Bourhis, Toward a theory of interpersonal accomodaion through language: Some
Canadian data, „Language in Society” 2(02)/1973, s. 177–192; przytaczam za: W. Kulesza, Efekt kameleona. Psychologia naśladownictwa, Warszawa 2016, s. 38.
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Identyﬁkacja na płaszczyźnie wyobrażeń
Utożsamienie na płaszczyźnie języka wiąże się niewątpliwie — przynajmniej
częściowo — z identyfikacją na poziomie konceptualizacji, wyobrażeń. Zwracają na to uwagę twórcy koncepcji akomodacji komunikacji, pisząc o powstaniu
„poznawczej reprezentacji treści przekazywanych”. W koncepcjach komunikologicznych wskazuje się zresztą na wagę — dla uzyskania porozumienia — utożsamienia się nie tylko słów, ale przede wszystkim znaczeń. Em Griffin formułuje
lapidarnie jedną z zasad skutecznej komunikacji w następujący sposób: nie ma
porozumienia bez identyfikacji. Griffin twierdzi, że w interakcji obrazy semantyczne (a więc znaczenia) muszą się zidentyfikować. Oznacza to, że idealna komunikacja zachodziłaby wtedy, kiedy obraz semantyczny projektowany przez
mówiącego w umyśle zlałby się idealnie z wytworzonym pod wpływem tych słów
obrazem semantycznym w umyśle odbiorcy15. Dodać można jednak do tego, iż
prawdziwie skuteczna komunikacja ma miejsce wtedy, gdy zgodne jest także emocjonalne oddziaływanie obrazów.
Przykładem sytuacji, w której dochodzi do utożsamienia się rozmówców na
poziomie wyobrażeń, może być dialog, w którym używają oni tej samej metafory,
jak np. w przypadku życiowych partnerów, którzy mówią o swoim małżeństwie
czy związku w kategoriach wspólnie przebytej drogi. Wszak od czasów klasycznej
już pracy Lakoffa i Johnsona wiemy, że nie tylko mówimy metaforami, ale także
myślimy przy ich pomocy — „system pojęć, którymi się posługujemy [...] jest
w swej istocie metaforyczny”16.
Ciekawego przykładu na to, że identyfikacja z interlokutorem na płaszczyźnie
wyobrażeń może poprawić jakość komunikacji i przyczynić się do lepszego porozumienia, dostarcza koncepcja systemów reprezentacji, wypracowana, rozwijana
i wykorzystywana na gruncie programowania neurolingwistycznego (NLP). Zgodnie z tą koncepcją „używamy naszych zmysłów zewnętrznie, aby postrzegać świat,
i wewnętrznie, aby „re-prezentować” [...] go sobie samym”17. To z poszczególnymi
zmysłami związane są trzy podstawowe systemy reprezentacji — sposoby odbierania, magazynowania i kodowania informacji w umyśle. System wzrokowy związany
jest z widzeniem, system słuchowy — ze słyszeniem, a system kinestetyczny —
przede wszystkim z dotykiem, ale w dalszej kolejności także ze smakiem i węchem.
Zdaniem NLP, choć oczywiście używamy wszystkich trzech systemów reprezentacji, to jednak mamy tendencję do preferowania któregoś z nich. Wskazówką, który
system preferujemy, może być m.in. język — wyrażenia, których używamy. I tak
np. wyrażenia typu: „nie widzę nic ciekawego w tym pomyśle” lub „ta kwestia nie
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17

Griffin, 1994.
Lakoff, Johnson, 1998, s. 25.
O’Connor, Seymour, 1996, s. 48.
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wydaje mi się jasna” — związane są z systemem wzrokowym i mogą wskazywać, że
osoba, która ich używa myśli obrazami; wyrażenia „to niezwykle donośna idea” lub
„ten pomysł nie brzmi mi dobrze” łączą się z systemem słuchowym i można założyć,
że osoba, która ich używa myśli dźwiękami, a z kolei wyrażenia w rodzaju: „gładko nam poszło” czy „ta sprawa mi śmierdzi” — związane są z systemem kinestetycznym i wskazują na myślenie odczuciami. NLP zakłada, że koncepcja systemów
reprezentacji pozwala lepiej rozumieć to, w jaki sposób ludzie myślą, a właściwe
odczytywanie werbalnych i niewerbalnych wskazówek preferowanego systemu
może znacząco wpłynąć na skuteczność komunikacji. Dialog między osobą myślącą obrazami a osobą myślącą dźwiękami czy uczuciami może być trudny, ale tę
trudność można przełamać dzięki dostosowaniu się do sposobu myślenia interlokutora poprzez używanie wyrażeń językowych typowych dla preferowanego przez
niego systemu reprezentacji18. Krótko mówiąc, jeśli chcemy, by lepiej zrozumiał nas
np. wzrokowiec lub chcemy być bardziej przekonujący dla niego, powinniśmy używać języka odwołującego się do wrażeń związanych z widzeniem. Mamy tu więc
jak najbardziej do czynienia z inaczej sformułowanym postulatem utożsamiania się
z interlokutorem pod względem języka oraz wyobrażeń.
Identyﬁkacja na płaszczyźnie zachowań niewerbalnych
Proponowana przez Burke’a kategoria identyfikacji wydaje się bezpośrednio łączyć
z zagadnieniem mikry czy też naśladownictwa, które podejmowane jest na gruncie badań dotyczących empatii i przyjmowania perspektywy. W 1968 roku Allport
sformułował tezę, że motorem empatii może być właśnie naśladownictwo, które
psycholodzy nazwali wówczas po raz pierwszy mimikrą19. W dalszej kolejności zaś
przedstawiono bardziej ogólne założenie, zgodnie z którym naśladownictwo może
mieć duże znaczenie dla budowania relacji społecznych. W swej klasycznej już pracy poświęconej inteligencji emocjonalnej o zjawisku mimikry ruchowej pisze Daniel Goleman, podając przykłady zachowań małych dzieci (np. gdy matka płacze,
dziecko ociera sobie łzy, gdy inne dziecko skaleczy się w palec, dziecko wkłada do
buzi swój palec) i wskazując, że taka mimika ruchowa „jest pierwotnym, specjalistycznym odniesieniem terminu empatia w sensie, w jakim użył go po raz pierwszy
w latach 20. amerykański psycholog, E.B. Titchener. [...] Według teorii Titchenera
empatia wywodzi się z pewnego rodzaju fizycznego naśladowania zmartwienia czy
przygnębienia innej osoby, które wywołuje u naśladującego te same uczucia”20. Jak
podaje Goleman, mimikra motoryczna zaczyna znikać z repertuaru dziecięcych
zachowań około połowy trzeciego roku życia, czyli w momencie gdy uświadamiają
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Ibidem, s. 63.
Kulesza, op.cit., s. 23.
Goleman, 1997, s. 163.
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sobie one, że ból odczuwany przez inną osobę nie jest ich bólem i — zamiast naśladować — próbują pocieszyć tę osobę. Ale warto zwrócić uwagę na to, że po
mimikrę motoryczną wracamy w dorosłym życiu, w sposób już czasem świadomy
— dla celów kooperacyjnych, dialogicznych, perswazyjnych czy wreszcie manipulacyjnych. Badaniami mimikry motorycznej od wielu lat zajmuje się Janet Bavelas,
z której ustaleń wynika, że naśladowanie ma charakter niewątpliwie komunikacyjny, służy bowiem do sygnalizowania interlokutorowi, że współodczuwamy
jego emocje i wczuwamy się w jego stan emocjonalny. To zaś przynosi korzyści
o charakterze interpersonalnym, ponieważ prowadzi do budowania dobrej relacji
z partnerem dialogu (Bavelas, Black, Lamery i Mullett, 1986, 1987).
Mimikra motoryczna, dotycząca gestów, mimiki czy efektów intonacyjnych
stosowana w komunikacji interlokutorów dorosłych może stanowić przykład na
wspominaną przez Burke’a identyfikację przez odzwierciedlanie gestów czy tonacji odbiorcy. Na polskim gruncie badań nad komunikacją niewerbalną zwracają
uwagę na to zjawisko Jolanta Antas i Aneta Załazińska. Antas wskazuje, że typowa
dla człowieka zdolność do odgadywania stanów mentalnych innych osobników,
czyli zdolność „postawienia siebie na czyimś miejscu” (przyjmowania perspektywy drugiego), stanowi podstawę dla zdolności empatycznych wobec innych
i manipulacji innymi21. Zdaniem Antas mimikra gestyczna, czyli powtórzenie
przez odbiorcę jakiegoś gestu narratora dla wykazania myślowej i poznawczej
z nim tożsamości, jest przejawem empatycznego układu oglądu. Wprowadzając
termin empatycznego oglądu Antas odwołuje się oczywiście do koncepcji gramatyki kognitywnej Langackera, do wyróżnionych przez kognitywistę rodzajów
układu oglądu — optymalnego układu oglądu (czyli subiektyfikacji, gdzie obserwator/mówiący jest jedynie podmiotem obserwacji/przekazu) oraz egocentrycznego układu oglądu (czyli obiektyfikacji, gdzie obserwator/mówiący jest zarówno
podmiotem, jak i przedmiotem obserwacji/przekazu)22. Antas dowodzi, że empatyczna pozycja narratora, choć często trudna do wykazania w werbalnej stronie
wypowiedzi, jest idealnie obserwowalna w jego narracyjnych zabiegach, zwłaszcza w sytuacji dialogu. Badaczka ilustruje swoją tezę m.in. przykładem, w którym
prowadząca wywiad powtarza gest „scalania obrazu” swojej rozmówczyni (dłonie
zbliżające się do siebie), by dać jej do zrozumienia, że wczuła się intelektualnie
w jej proces ideacyjnego przekazu pewnej postawy i procesu poznawczego. Antas
zaważa, że mimikra gestyczna w stosunku do partnera interakcji jest ikonicznym
wyrazem porozumienia i zrozumienia owego partnera23.
Załazińska definiuje mimikrę motoryczną jako „rodzaj mimetyzmu komunikacyjnego, przejawiającego się tym, że zachowanie obserwatora podobne jest do
21
22
23

Antas, 2006, s. 182.
Langacker, 2005.
Antas, op.cit., s. 201.
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tego, które przejawia (lub mógłby przejawiać) obserwowany w danej sytuacji komunikacyjnej. Zachowanie partnera komunikacji (obserwatora, odbiorcy, interlokutora) wygląda jak naśladowanie mimiki, gestów, postawy ciała czy tonu głosu
innego uczestnika sytuacji komunikacyjnej”24. Badaczka ilustruje mimikrę motoryczną trudnym do przekazania w samym opisie przykładem na naśladowanie
tonu głosu rozmówcy. Dwie interlokutorki, dziennikarka i aktorka, rozmawiają
o wydarzeniach z życia aktorki. Aktorka opowiada o wydanym na amerykańskim
lotniskowcu przyjęciu, w którym brała udział. Mówi: „[...] gdzie ci Amerykanie
w tych letnich mundurach ze złotymi guzikami wyglądają jak...” — w tym momencie wykonuje gest symbolizujący omdlewanie i wyrażający zachwyt (lewa ręka
uniesiona do czoła, dotyka go, po czym głowa opada na nią, aktorka przymyka
oczy, wzdycha i dwukrotnie w tej pozycji porusza głową przecząco), a wypowiedzi
werbalnej już nie kończy. Jak mówi Załazińska, fraza werbalna nie wymaga jednak
dokończenia, gdyż wraz ze zintegrowanym z nią zachowaniem niewerbalnym,
stanowi pełen komunikat, co zresztą potwierdza zachowanie dziennikarki, która reaguje słowami: „no jak na amerykańskim filmie”, wypowiedzianymi tonem,
który współgra z tonem głosu aktorki. Załazińska podsumowuje opisaną powyżej
sytuację w następujący sposób: „Ten korelat słowno-niewerbalny jako odpowiedź
jest przykładem pragmatycznie rozumianej empatii kognitywno-komunikacyjnej. Nie tylko bowiem jest znakiem rozumienia intencji mówiącej (tu aktorki), ale
także potwierdzeniem rozumienia jej ustosunkowania do relacjonowanych wydarzeń (przez „naśladowanie” efektów parajęzkowych).”25 Jak dowodzą m.in. Antas
i Załazińska, nie tylko słowa, ale również właśnie gesty mogą być nośnikami znaczeń, dlatego można założyć, że naśladowanie gestu rozmówcy w dialogu także
jest sygnałem tego, że u naśladującego „powstają poznawcze reprezentacje treści”
przekazywanych przez naśladowanego, pierwotnie wykonującego dany gest. Ponadto, czego dobrym przykładem może być naśladowanie mimiki czy intonacji
(jako środków służących do komunikowania na temat emocji), identyfikacja na
płaszczyźnie zachowań niewerbalnych, może sygnalizować nie tylko utożsamienie się obrazów semantycznych u partnerów dialogu, ale także utożsamienie się
na poziomie emocjonalnego odbioru i oceny przedmiotu konwersacji.
Identyﬁkacja na płaszczyźnie stosowanych rytuałów i gier
komunikacyjnych
W powyższych częściach wywodu odniosłam się do trzech warunków skuteczności przekazów interakcyjnych według Grabiasa. Czwartym, ostatnim podawanym przez badacza, jest warunek tożsamości wzorców przekazu i sposobów
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Załazińska, 2014, s. 108.
Ibidem, s. 108–109.

114 BEATA DRABIK
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

F o r u m A r t i s R h e t o r i c a e , I S S N 1 7 3 3 – 1 9 8 6, n r 1 / 2 0 1 9, s . 1 0 7 – 1 2 0

ich realizacji. Jest on związany ze znajomością skryptów kulturowych — wzorców interakcyjnych zwyczajowo przypisanych sytuacjom społecznym (np. na
poczcie, w urzędzie, w kościele) oraz umiejętnością zachowania się w sposób
charakterystyczny dla danego skryptu — zarówno pod względem werbalnym,
jak i niewerbalnym Jak pisze Grabias, można zakładać, że „im bardziej zachowania interakcyjne realizują się według scenariusza zachowań stereotypowych
budowanych zgodnie z powszechnie uznanymi wzorcami, tym bardziej są one
skuteczne”26. Sądzę, że na problem umiejętnego stosowania zrytualizowanych
form komunikacji można spojrzeć także w jeszcze inny sposób, zastępując szerszą
perspektywę społeczną zwróceniem uwagi na bardziej zindywidualizowane, pojedyncze relacje, w których o naszym powodzeniu decyduje często to, czy chcemy
i potrafimy uczestniczyć w rytuale komunikacyjnym czy grze komunikacyjnej,
w której dobrze czują się nasi interlokutorzy. Mam tu na myśli takie sytuacje, gdy
np. dla zbudowania relacji z kimś, kto narzeka, decydujemy się także wejść w rolę
narzekającego, czyli innymi słowy zidentyfikować się we wzajemnym utwierdzaniu się w negatywnej wizji świata lub przynajmniej danego obiektu, zjawiska
czy zdarzenia27 lub aby wejść do grupy, w której więzi buduje się przez wspólne plotkowanie, sami także przekazujemy plotki. Wiemy bowiem, że prezentacja
pozytywnej oceny przedmiotu, na który inni narzekają lub odmowa udzielenia
niekoniecznie prawdziwych informacji na czyjś temat, wiązałaby się z wykluczeniem z grupy lub osłabieniem relacji — na której nam zależy, np. z powodów
o charakterze manipulacyjnym. O grach międzyludzkich jako narzędziu selekcji w kontaktach interpersonalnych i społecznych pisze m.in. Eric Berne, twórca
koncepcji analizy transakcyjnej, twierdząc że ludzie mają tendencję do łączenia
się w pary (lub innego rodzaju związki) ze względu na podobieństwo gier, w które
grają — wybierają na kolegów, przyjaciół czy życiowych partnerów osoby, które
grają w te same gry, zaś każdy członek danego kręgu, jeśli zmieni swoje gry, musi
liczyć się z odrzuceniem28. Identyfikacja na płaszczyźnie preferowanych rytuałów
i gier komunikacyjnych pozwala niejednokrotnie realizować nasze praktyczne,
doraźne potrzeby (np. załatwić z kimś jakiś interes), ale jej znaczenie bywa również znacznie donioślejsze — jest bowiem budulcem związków międzyludzkich
o długotrwałych charakterze.
Identyﬁkacja a perswazja i manipulacja
Tilly Warnock, znawca koncepcji Burke’a, pisze: „Burke rozumie identyfikację jako
istotę perswazji: zamiast zastępować perswazję [ukutym przez siebie pojęciem],

26
27
28

Grabias, op.cit., s. 21.
O relacyjnej funkcji narzekania zob. np. Wojciszke, Baryła, 2001, s. 45–64.
Berne, 2000, s. 143.

IDENT YFIKACJA Z INTERLOKUTOREM JAKO JEDEN Z WARUNKÓW SKUTECZNOŚCI... 115
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

dowodzi, iż identyfikacja poprzedza perswazję”, ale jednocześnie „identyfikacja jest perswazją, gdyż wymaga, by ludzie — zarówno piszący, jak i czytający
— w pewnym stopniu korygowali się wzajemnie. Tak więc identyfikacja jest już
perswazją”29. Przekonanie Burke’a o tym, że identyfikacja jest istotą perswazji, potwierdzają wnioski płynące z licznych badań eksperymentalnych poświęconych
naśladowaniu, prowadzonych na gruncie psychologii. Wymienię jedynie skrótowo wybrane ustalenia: naśladowanie (m.in. pozycji ciała, ruchów rąk, ruchów
głowy, ekspresji mimicznych) interlokutora powoduje wzrost jego podatności na
wpływ społeczny i zwiększa szanse na zmienienie jego opinii czy decyzji na zgodną z decyzją lub opinią naśladującego30; osoba naśladująca uznawana jest przez
naśladowanych za bardziej za bardziej perswazyjną niż osoba, który nie stosuje
identyfikacji z przekonywanym31; naśladujący jest oceniany przez naśladowanych
jako autorytet32; naśladowani postrzegają naśladującego jako bardziej inteligentnego, lepiej przygotowanego, mającego lepsze rozeznanie niż osoby niestosujące
naśladowania33.
Nie może dziwić więc fakt, że identyfikacja z interlokutorem może być również narzędziem nadużywanym — wykorzystywanym strategicznie do celów manipulacyjnych. Naśladownictwo jako technika wywierania wpływu społecznego,
mogąca przyczyniać się do uległości i podatności na nacisk osoby, wobec której
naśladownictwo zastosowano, pojawia się w badaniach nad ingracjacją. W swojej
pracy z 1964 roku — Ingratiation — Jones, pisze, że ingracjacja to „Klasa zachowań strategicznych, które w sposób nieuprawniony (zakazany, nielegalny) skierowane są na wywarcie wpływu na drugą osobę w celu podniesienia atrakcyjności
cech podmiotu”34 i wskazuje, że jedną z metod ingracjacyjnych (obok pochlebstwa i prezentowania samego siebie (autoprezentacji pozytywnej lub autodeprecjacji) jest konformizm — zachowanie polegające na przytakiwaniu, zgadzaniu
się z opiniami, poglądami i ocenami wyrażanymi przez partnera interakcji (może
przejawiać się także w cytowaniu i powtarzaniu jego poglądów i argumentów).
Konformizm jest więc strategią, w której atrakcyjność ingracjatora ma zasadzać
29

T. Warnock, Kenneth Duva Burke, w: Twentieth-Century Rhetorics ad Rhetoricans. Critical Studies and Sources, red. M.G. Moran, M. Ballif, Westport 2000, s. 82; przytaczam za: M. Rusinek, op.cit., s. 115.
30
L.M. van Swol, The effects of nonverbal mirroring on perceived persuasiveness, agreement with imitator, and reciprocity in a group discussion, Communication Research, 30(04)/2003, s. 461–480; przytaczam za: W. Kulesza,
op.cit., s. 138–139.
31
Ibidem.
32
K. Wrzodak, Autorytet kameleona — czy mimikra prowadzi do bycia uważanym za autorytet?, Warszawa
2012; przytaczam za: W. Kulesza, op.cit., s. 140–141.
33
M.L. Drury, L.M. van Swol, Are people who mimic others perceived as more friendly, likeable, persuasive,
and knowledgeable? Wystąpienie konferencyjne na konferencji: The National Communication Association Annual Conference, Boston 2005; przytaczam za: W. Kulesza, op.cit., s. 139–140.
34
E.E. Jones, Ingratiation: A social psychological analysis. New York, 1964; cyt. za: A. Olszewska-Kondratowicz,
„Ingracjacja, czyli zachowania ukierunkowane na zwiększenie własnej atrakcyjności”, „Psychologia Wychowawcza” 5/1974, s. 617–633.
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się na jego podobieństwie lub wręcz identyczności z obiektem ingracjacji — w sferze ocen, poglądów, wartości itp.
Na manipulacyjnym wykorzystaniu identyfikacji z interlokutorem polega też
jedna z zasad reguły sympatii, wymienianej przez Roberta Cialdiniego wśród reguł wywierania wpływu35. Zgodnie z tą zasadą chętniej ulegamy wpływom osób
podobnych do nas. Strategiczne wykorzystanie tej zasady polegać może na pozorowaniu podobieństwa do osoby, na którą chce się wywrzeć wpływ, przez naśladowanie tej osoby.
Zgodnie zaś z wynikami szeregu eksperymentów prowadzonych w ramach
badań nad efektem kameleona podobieństwo poglądów, imienia, zbliżone zainteresowania, podobny rys osobowości wzmacniają zachowania naśladowcze36.
Jeśli więc manipulator chce, abyśmy go naśladowali, powielali jego poglądy lub
decyzje, może zamarkować takie podobieństwo najpierw pozornie naśladując nas
samych — ofiary swych działań manipulacyjnych.
Podsumowanie
Identyfikacja, czyli utożsamienie się interlokutorów, może przejawiać się na wielu
różnych płaszczyznach mających znaczenie dla komunikacji jednostek i wpływających zarówno na jej przebieg, jak i ostateczny rezultat. Dotyczy zarówno
wiedzy i doświadczeń interlokutorów, systemu pojęciowego i wyobrażeń, języka,
zachowań niewerbalnych (gestycznych, mimicznych i parajęzykowych, np. związanych z tonem głosu czy tempem wypowiedzi), a także preferowanych przez interlokutorów rytuałów i gier komunikacyjnych. Prezentowany powyżej przegląd
pozwala wyróżnić trzy podstawowe cele, którym służy stosowanie strategii utożsamiania się z interlokutorem. Są to perswazja, manipulacja, a także budowanie
kooperatywności i porozumienia w dialogicznym spotkaniu z drugim człowiekiem. W wymiarze makro uznaje się ją za spoiwo społeczne, w wymiarze mikro
zaś może stanowić ona budulec udanych relacji interpersonalnych, a także czynnik podnoszący jakość komunikacji — wpływający pozytywnie na jej płynność
i efektywność.
Bibliograﬁa
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EDITORIAL*
Lector Benevole!
Numer obecny przynosi de facto jeden materiał, a jest nim tłumaczenie z obszernymi fragmentami oryginału jednego z najważniejszych dzieł teoretycznych z zakresu retoryki, jakim jest traktat Q. Cornificiusa Rhetorica ad Herennium. Dzieło
to powstało w I w. pne. — kwestie tyczące autorstwa, wydań, zostały omówione
w artykule J. Z. Lichańskiego O Q. Cornificiusie i jego dziele (Q. Cornificius and Rhetorica ad Herennium: a few comments). Przy okazji warto zwrócić uwagę, iż w tym
roku ukaże się najnowsza edycja tego dzieła przygotowana przez Gualtiero Calboli’ego, oraz mija 570 lat od wydania tego dzieła w Mediolanie, oraz 470 lat od kolejnej, polskiej, edycji tegoż dzieła (w Krakowie, w drukarni Barbary Wietorowej).
Sam traktat jest podany w wersji dwujęzycznej; komentarz został ograniczony do minimum, ponieważ istniejące wydania m.in. F. Marxa, H. Caplana,
S. Stabryły, G. Calboli’ego (oraz bogata literatura przedmiotu) pozwoliły Redakcji
na taką decyzję.
Dział recenzji przynosi notę na temat tomu: Philologie, herméneutique et histoire des textes entre Orient et Occident. Mélanges en hommage à Sever J. Voicu,
Ed. par Francesca P. Barone, Caroline Macé et Pablo Ubierna, Brepols Publ., Turnhout 2017 [Instrumenta Patristica et Mediaevalia, t. 73]. Tom ten, przygotowany
w hołdzie Severowi Voicu, byłemu Scriptor Graecus w Bibliotece Watykańskiej
i profesorowi Istituto Patristico „Augustinianum” w Rzymie, gromadzi opinie na
temat patrystyki, wschodniego chrześcijaństwa, apokryfów Starego i Nowego Testamentu, paleografii i kodikologii.
Redaktorzy wyrażają nadzieję, iż, tak jak dotąd, kwartalnik będzie służyć integrowaniu środowiska miłośników retoryki oraz propagowaniu tej wspaniałej
nauki. Zawsze jednak w duchu Platońskiej idei kalokagathia.

* Przypominam, że wszystkie artykuły są zindeksowane w: https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/search/
basic?type=all&query=Forum+Artis+Rhetoricae (2018–06–07).
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*

Lector Benevole / Kind Reader
The present number brings de facto one material, and that is translation with fragments of the original of one of the most important theoretical works in the field
of rhetoric, which is Q. Cornificius’ treatise Rhetorica ad Herennium. This work
was created in the first century BC. — by-row issues, releases, are discussed in article by J. Z. Lichański Q. Cornificius and Rhetoric ad Herennium: a few comments.
It is worth noting that this year will be released the latest edition of this work
prepared by Gualtiero Calboli and marks 570 years since the release of this work
in Milan, and 470 years of the next, the Polish edition of the same work (in Cracow, Barbara Wietorowa’s printing house).
The treaty itself is given in a bilingual version; the commentary has been reduced to a minimum because existing editions include F. Marx, H. Caplan, S. Stabryła, G. Calboli (and rich literature on the subject) allowed the Editorial Office
to make such a decision.
The section Reviews brings review of book: Philologie, herméneutique et histoire des textes entre Orient et Occident. Mélanges en hommage à Sever J. Voicu, Ed.
par Francesca P. Barone, Caroline Macé et Pablo Ubierna, Brepols Publ., Turnhout 2017 [Instrumenta Patristica et Mediaevalia, t. 73]. This volume, in tribute
to Sever Voicu, former Scriptor Graecus at the Vatican Library and professor at
the Istituto Patristico “Augustinianum” in Rome, brings together contributions on
Patristics, Eastern Christianity, the Apocriphs of the Old and New Testaments,
Palaeography and Codicology.
The editors express the hope that the journal, as it has been so far, will serve to
integrate the rhetoric enthusiasts’ community and to propagate this great science.
Always, however, in the spirit of the Platonic idea of kalokagathia.
Jakub Z. Lichański
Editor-in- Chief
ID.0000-0002-1943-5069
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ARTYKUŁY / DISSERTATIONES
Jakub Z. Lichański
Ed.-in-Chief FORUM ARTIS RHETORICAE
ID.0000-0002-1943-5069

O Q. CORNIFICIUSIE I JEGO DZIELE*

Streszczenie: Artykuł jest wprowadzeniem do dzieła Q. Cornificiusa Rhetorica ad Herennium.
Autor przedstawia podstawowe informacje nt tego dzieła, oraz przywołuje podstawową literaturę
przedmiotu. Jednoczesnie pokazuje, jak dzieło to oddziałało na literaturę polską w wieku XVI.
Słowa kluczowe: Q. Cornificius, Rhetorica ad Herennium, literatura polska w XVI w.,

Q. Corniﬁcius and Rhetorica ad Herennium: a few comments
Abstract: The article is an introduction to the work of Q. Cornificius Rhetorica ad Herennium.
The author presents the basic information about this work, and literature devoted to this work,
together with information about its editions. At the same time, it shows how this work influenced
Polish literature in the 16th century.
Key words: Q. Cornificius, Rhetorica ad Herennium, Polish Literature in the 16th century,

Wprowadzenie
Rhetorica ad Herennium określane było jako tzw. rhetorica nova1. Dzieło to miało
tylko w Polsce w latach 1500–1555 łącznie co najmniej siedem wydań; z danych
bibliograficznych wynika, iż zachowane jest, w co najmniej 19 egzemplarzach,
por. Aneks, oraz Green, Murphy 20062; Mack 2011, 14–163.

* Tekst w innej wersji był przygotowywany wraz z dr hab. Bartoszem Awianowiczem, prof. UMK na spotkanie,
które odbyło się w dniu 25 marca 2019 na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego
1
Wg badaczy najdawniejsze przekazy pochodzą z IV/V w ne; „sława” przychodzi w okresie pomiędzy IX a XII/
XIII w., por. Caplan 1954, XXXV–XXXVI. Editio princeps to r. 1470 i od tego czasu dzieło jest wydawane (i czytane!) do dnia dzisiejszego. Także przyp. 7.
2
Wg Green, Murphy w l.1460–1620 były łącznie 143 wydania tego dzieła. Najnowsze wydanie w opr. G. Calboli’ego ukaże się w 2019 u de Gruytera. Przypominamy, iż Editio princeps ukazało się w roku 1470 w Wenecji
u Nicolausa Jensona
3
Warto zwrócić uwagę, iż np. w zbiorach szkolnych (Collegium Brunsbergensesis Societatis Iesu) odnajdujemy
cztery wydania Rhetorica ad Herennium, co może świadczyć o wartości książki jako podręcznika, por. Trypućko
2007, II.152 (1497–1500).
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Czym jest retoryka? Związki z ﬁlozoﬁą
Warto zacytować opinię nt. tego dzieła: pochodzi ona jeszcze z wieku XII, ale, jak
mniemam, jest niezwykle interesująca (Brożek 1989, 117):
[...] Logika — tj. rozumowania odróżniające prawdę od fałszu. Podzielona przez Arystotelesa na dialektykę, retorykę, gramatykę. Etyka — tj. filozofia moralna, która albo walczy
z wadami ludzkimi, albo wprowadza w cnoty, czy też je podtrzymuje. Tę Sokrates dzielił na
roztropność, umiarkowanie, dzielność, sprawiedliwość, A Cyceron w Retoryce do Herenniusza nazwał ją, jakby prawem godności, wprost samą filozofią4.

Może jest w tych słowach lekka przesada, ale jest dowodem, jak postrzegano —
zgoda trzy stulecia wcześniej — i samą retorykę, i interesujące nas dzieło.
Ale — jak wskazuje m.in. Gualtiero Calboli — Rhetorica ad Herennium odegrała
istotną rolę dla ukształtowania dyktamenu (Calboli 2003, 43–64). Praca Calboli’ego
wskazuje na związki, jakie można bez trudu odnaleźć we Francji; nie sądzę jednak
aby było to jedyne miejsce w ówczesnej Europie, w którym korzystano ze wskazań
z dzieła Cornificjusza dla kształtowania dyktamenu5. Pobieżna analiza powstałych
w Koronie Polskiej modi epistolandi (wiem, że to nieco odmienne zagadnienie!) także wskazuje na korzystanie z omawianego dzieła (Ursyn 1958, 16).
*

Leonhard von Spengel tak określił w 1861 roku to dzieło (Spengel 1861, 391)6:
Eine der schönsten und wichtigsten Schriften aus dem römischen Alterthum ist die Rhetorik ad Herennium, in Wahrheit ein liber auro pretiosior, wie schon früher durch eine
sorgfältige Vergleichung der alten Würzburger Handschrift, so jetzt durch seine Beiträge
in diesem Blättern (Bd. XV, S., 536–573) ein grosses Verdienst erworben, indem er die
Aufmerksamkeit auf den inneren Zustand dieses trefflichen Werkes richtete (Jednym z najpiękniejszych i najważniejszych pism starożytności rzymskiej jest retoryka ad Herennium,
prawdę mówiąc, liber auro pretiosior, jak to miało miejsce wcześniej [w trakcie badań]
starego manuskryptu z Würzburga, a w ten sposób, poprzez tę publikację (tom XV, str.
536–573)7, skupiono uwagę na zawartości treściowej tego doskonałego dzieła).

4

Tak jednoznacznie sformułowanego sądu nie ma w tekście, ale można tak zinterpretować zakończenie księgi
I ale i pewne frgm z księgi II oraz IV, por. Rhet.ad Her., I.16–17, II.13sqq, IV. 17.24–25, IV. 43.55. natomiast
prawie dokładnie takie sformułowanie spotykamy w De inventione M.T. Cycerona, por. Theodoricus Brito 1988,
59: jest to komentarz do Cic., de inv., I.1.1–2: Studium autem rationis et officii appellavit studium sapientiae, quod
philosophiam nominamus. Est enim sapientia integra cognition aut rationis, quae pertinent ad speculativam et
logicam, aut officii, quod ad ethicam pertinet. To, że ew. nastąpiło pomieszanie tekstów retorycznych nie powinno
nas zaskakiwać, bowiem właśnie te teksty “chodziły” razem. Kwestię miejsc paralelnych obu dzieł, por. Hilder
2015, s. 29 (przyp. 116).
5
Por. dalsze uwagi, szczególnie także studium Cox, Ward 2018.
6
Cf. Theodor Nüsslein, wyd., Rhetorica ad Herennium: Lateinisch — Deutsch, Artemis und Winkler Vlg., Düsseldorf-Zürich 1994, 1998 [Sammlung Tusculum]; świetne omówienie m.in. historii tekstu.
7
Tu odesłanie do tekstu K. Halma, Zur Textkritik der Rhetorik ad Herennium, „Rheinisches Museum
für Philologie” 1860, nr 15, s. 536–573. Autor, poza odesłaniem do ww tekstu K. Halma, czyni aluzję do rękopisu z Würzburga, który zawiera odpis Rhet. ad Her., por. sygn.. M.p. misc.f.2: opis w: Hans Thurn, Die
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Trzeba zatem — pomińmy problemy, które dla Niemców są zapewne ważkie
— pochylić się nad dziełem Cornificjusza. Czy faktycznie jest ono tak doskonałe
i „złote”?
Rhetorica at Herennium: Podręcznik i jego autor
Najprawdopodobniej podręcznik powstał w latach 86–82 przed Chrystusem.
Wskazuje na to przede wszystkim dobór przykładów, które były aktualne w tym
właśnie czasie, a mniej aktualne później, jak i fakt, że przykłady te nie sięgają poza
lata osiemdziesiąte I wieku. Retoryka nie mogła zostać napisana wcześniej niż
w roku 86, gdyż w księdze czwartej autor wspomniał o siódmym konsulacie Mariusza, który rozpoczął się 1 stycznia tego roku (Gaius Marius zmarł 13 stycznia tegoż
roku). Większość badaczy uważa, że autor nie pracował już po roku 82, ponieważ
nie ma w dziele aluzji do terroru i proskrypcji z czasów rządów Sulli z roku 81.
Dziś przyjmujemy, iż autorem jest Kornificjusz8 (Kumaniecki 1974, 543–547,
szczeg. 546–547).
Rhetorica ad Herennium: Przegląd treści9
Rhetorica ad Herennium jako podręcznik; jest on usystematyzowany logicznie,
a nawet logiczno-kazuistycznie, oraz zorientowany na lingwistykę tekstu (Knape
2000, 63).
1. Praca omawia PIĘĆ etapów kształtowania tekstu
2. Należy zwrócić uwagę na wykład nauki o status (acz obejmuje on głównie
status legales) w I księdze
3. Kwestie topiki są omawiane w II księdze (i częściowo w III)
4. B. ważną cechą dzieła jest wskazanie nie tylko na kwestie m.in. operowania nie
tylko słowami, ale obrazami i znakami, ale też odwołaniem się do problemów
budowli (!) oraz przestrzeni.
Można powiedzieć, iż celem, który przyświecał autorowi, było napisanie podręcznika „krótkiego i jasnego”. Jego zdaniem prace greckie zawierały wiele zbytecznej teorii kosztem zagadnień praktycznych (I.1.): Opuściliśmy to wszystko, co
zebrali greccy autorzy, by zadość uczynić swej chełpliwości; ażeby się bowiem nie
Pergamenthandschriften der ehemaligen Dombibliothek, Harrassowitz Vlg., Wiesbaden 1984, s. 119–120 — (Die
Handschriften der Universitätsbibliothek Würzburg, Bd. 3, Hälfte 1), http://bilder.manuscripta-mediaevalia.de/
hs//katalogseiten/HSK0085_b119_JPG.htm,, (2019–01–30).
8
Jak sugeruje K. Kumaniecki chodzi o Q. Cornificius’a, por. Kumaniecki 1974, 546–547.Także Caplan 1954,
VII–LXII; Calboli 1969, 3–11; Hilder 2015 (tu zestawienie całej literatury także nt autorstwa!).
9
Cf. Knape 2000, 63–90;. Fragmenty tł. na j. polski w: Rhetorica ad Herennium, 1983, s. 129–132 (zadania
mówcy), 133–145 (o stylu). Por. też Conley 1990, 32–33, 49–50; Kennedy 1994, 121–127sqq; Kennedy 1999,
108–112sqq, 214sqq, 224, 226, 237, 253. Por. także Nüsslein, op.cit. (ze świetnym przeglądem treści) oraz Hilder
2015 (do wydania z komentarzami G. Calboli’ego — niezwykle cenne opracowanie).
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wydawało, że mało umieją, i żeby ich teoria wydawała się trudniejsza, nagromadzili wiele rzeczy niemających związku z tematem.
Podręcznik podzielony został na cztery księgi. Każda rozpoczyna się wstępem
a kończy konkluzją, która jest krótkim podsumowaniem zakończonej i zapowiedzią treści następnej księgi. Dzięki temu układ całej pracy jest przejrzysty dla
czytelnika.
Schemat budowy
Rhetorica ad Herennium zbudowana jest według dwóch schematów — perypatetyckiego (opartego na regule pięciu zadań retoryki)10 i przedperypatetyckiego, scil.
przedarystotelesowskiego (opartego na teorii części przemówienia). Obydwa schematy zostały połączone, aby wszechstronniej przedstawić teorię retoryczną.11
Book I

Book II
Book III
Book IV

Kinds of Oratory The Five Canons of Rhetoric12 Rhetorical Ability Parts of an Oration Judicial Oratory Three Kinds of Stasis/Status
(Kinds of Issues)13
Parts of a Judicial Oration Topics for Judicial Oratory
Deliberative Oratory Epideictic Oratory Arrangement Memory
Delivery
Levels of Style Qualities of Style Figures of Diction Figures of Thought

http://rhetoric.byu.edu/Primary%20Texts/Ad%20Herennium.htm, 2019–03–251213

Księga pierwsza
Na początku księgi pierwszej autor wyjaśnił, w jaki sposób powinno się przemawiać publicznie, aby zdobyć — tak dalece, jak to możliwe — poparcie słuchaczy.
W tym celu należało przede wszystkim wykształcić umiejętność używania, stosownie do okoliczności, każdego z trzech rodzajów retorycznych: mowy pokazowej, doradczej i sądowej. Rodzaj pokazowy służył do osądzania (chwalenia lub
ganienia) ludzi, w rodzaju doradczym uzasadniało się własne poglądy na daną
sprawę, zaś w rodzaju sądowym oskarżało lub broniło określonej osoby.

10

Dziś używamy określenia — pięć etapów kształtowania tekstu, por. Ueding 1995.
Cf. Stabryła 1983, XLI. Caplan trochę inaczej przedstawia te kwestie, por. Caplan 1954, XV: [...] książka
w obecnej formie jest syntezą różnych nauk: pre-arystotelesowskiej (Izokrates i Anaximenes), arystotelesowskiej,
stoickiej, (pochodzącej od) Hermagorasa i ewentualnie epikurejczyków [acz na s. XVI autor wskazuje możliwy
wpływ sofistów oraz Platona].
12
Por. przyp. 1.
13
Przypominam, iż Kornificjusz największy nacisk kładzie na tzw. status legales, por. Hoppmann 2007, Bd. 8,
kol. 1327–1358.
11
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Po wybraniu odpowiedniego rodzaju mowy, mówca powinien przygotować
wystąpienie w pięciu następujących po sobie etapach14 — inwencji (inventio), dyspozycji (dispositio), stylu (elocutio), zapamiętywaniu (memoria) i wygłaszaniu
(actio). Inwencja to wynajdywanie treści prawdziwych lub prawdopodobnych,
dzięki którym można przekonać słuchaczy. Dyspozycja to racjonalny porządek
i rozkład treści, który wskazuje, co i w jakim miejscu powinno być umieszczone.
Elokucja to zastosowanie właściwych wyrazów i zdań do wymyślonej treści. Zapamiętywanie to utrwalenie w pamięci wcześniej przygotowanych treści, układu
i wyrazów. Wygłaszanie15 natomiast to wytworne operowanie głosem16, mimiką
i gestem.
Wszystkie te umiejętności można było osiągnąć trzema sposobami: przy pomocy teorii,
naśladownictwa i ćwiczenia. Przez teorię rozumiał autor zespół reguł, które wskazywały na określoną metodę i system przemawiania. Naśladownictwo miało powodować, że
zgodnie z konsekwentnie stosowaną metodą możliwe było osiągnięcia podobieństwa do
pewnych modeli wymowy. Ćwiczenie zaś polegało na ustawicznej praktyce i wdrażaniu
się do przemawiania.

Po tych ogólnych wyjaśnieniach, w końcowej części księgi pierwszej autor
rozpoczyna szczegółowo omawiać inwencję, czyli wynajdywanie argumentów.
W przeciwieństwie do dzieł greckich, które części przemówienia analizowały
podczas przedstawiania dyspozycji, Retoryka dla Herenniusza łączy partes orationis właśnie z inwencją.
Inwencję stosuje się w sześciu częściach przemówienia: we wstępie, w przedstawieniu,
w konspekcie, w dowodzeniu, w odpieraniu zarzutów i w konkluzji.

Dzięki wstępowi umysł słuchacza winien zostać przygotowany do słuchania.
Przedstawienie składało się z opowiadania o związanych ze sprawą faktach, które
zaszły lub mogły zajść. Konspekt służył do wyliczenia punktów sprawy, które należało poruszyć w mowie — tych, co do których istnieje zgodność, a także tych,
które budzą sprzeciw. W dowodzeniu przedstawiało się własne argumenty. Odpieranie zarzutów polegało na obaleniu argumentacji przeciwników. Konkluzja
stanowiła artystyczne zamknięcie przemówienia.

14

Dziś używamy określenia — pięć etapów kształtowania tekstu(ów).
Cf. III.11.19: [...] aby głos, myśl i gest były jasno opisane, jako odnoszące się do naszego doświadczenia zmysłowego — i ponieważ mistrzostwo w wygłaszaniu jest bardzo ważnym wymaganiem wobec oratora; cały ten temat,
jak sądzę, zasługuje na poważną uwagę. Wygłaszanie obejmuje wtedy jakość głosu i ruch fizyczny.
16
Szczególnie ważkie uwagi, bowiem rozróżnia TRZY rodzaje wygłaszania! Cf. III.13.23sqq: ton konwersacyjny, ton debaty i ton wzmacniania [...] elastyczność głosu jest podzielona na trzy tony, a te z kolei dzielą się na osiem
innych, wydaje się, że musimy wyjaśnić, co jest właściwe dla każdego z tych ośmiu poddziałów [...]. Zasad tych
przestrzegano w wieku XVI, por. Ł. Górnicki. Dworzanin..., o sposobie mówienia Polaków!
15
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Elementem istotnym jest opis Narratio (I.8.12sqq):
Narracja oparta na eksponowaniu faktów przedstawia trzy formy: legendarną, historyczną
i realistyczną.

i. Przedstawiamy fakty i wszystkie „detale” z nimi związane, a także decyzje i ich
konsekwencje,
ii. Tu prezentujemy to, co popiera nasze mniemanie, lub pognębia przeciwnika,
iii. Nie odwołujemy się do kwestii aktualnych (bieżących), ale do kwestii, które
wiążą się z dwoma poprzednimi, a które można zastosować w tej sprawie
iii.1. odwołujemy się bądź do faktów [tu możemy przywołać legendy ([fabula]
tu ważna jest nie prawda czy prawdopodobieństwo, ale raczej wzorem
powinien być sposób ukazania wydarzeń w tragediach), historii ([argumentum — opowiadanie realistyczne] tu wskazujemy na wydarzenia aktualne albo znane z przeszłości, ale realne możemy przepleść z fikcją, jak
w komedii), wydarzeń realnych]17
iii.2. — bądź do osób (tu czynimy aluzje do charakterów, )
a. Stwierdzenia faktów mają trzy cechy: brevis (zwięzłość), dilucida (jasność),
veri similis (prawdopodobieństwo).
Księgi druga, trzecia i czwarta
Księgę drugą poświęcił autor zastosowaniu inwencji do rodzaju sądowego.
W księdze trzeciej omówił inwencję w mowie epideiktycznej i doradczej, aby
następnie przejść do przedstawienia dyspozycji, zapamiętywania i wygłaszania.
1. W zakresie memoria mamy do czynienia z: sytuacją przyrodzoną lub wynikającą z ćwiczenia [3.16.28; 3.24.40; por. QUINT., 11.2.4–8,40–44]
2. Ciało jest instrumentem dla mówcy (3.11.19–15.27)
Księga czwarta poświęcona została elokucji, czyli stylowi.
1. Obszerny wykład nt. figur; obejmuje 65 figur, por. 4.13.19–56(69)
Autor przywiązywał do tego działu retoryki największą wagę. Jako pierwszy zastosował do łaciny arystotelesowski podział stylów prozy na trzy typy
(IV.8.11sqq)18.
Istnieją trzy rodzaje stylu, które nazywamy typami; wszelka poprawna wymowa ogranicza
się do tych trzech typów. Pierwszy z nich nazywa się wzniosły, drugi — średni, trzeci —
prosty. Styl wzniosły polega na wytwornym i ozdobnym układzie poważnych wyrazów.
Styl średni polega na użyciu wyrazów o mniejszej godności, ale nie najniższej i najzwyklejszej klasy. Styl prosty zniża się aż do użycia najzwyklejszej mowy potocznej.

17

Ten sposób kształtowania NARRATIO pojawi się m.in. w herbarzach, gdy autor przedstawia, w haśle heraldycznym, origo oraz linea familiae, szerzej m.in. Lichański 2017, 189–190 (tu dalsza lit. przedmiotu!).
18
Cf. tł. S. Stabryły (Rhetorica ad Herennium, 1983, 136).
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Po omówieniu i przedstawieniu przykładów poszczególnych stylów, autor
wyjaśnił, że odpowiedni styl powinien odznaczać się trzema właściwościami:
wytwornością, kompozycją artystyczną oraz okazałością19. Na wytworność
składały się poprawność językowa (gramatyczna) i jasność (stosowanie odpowiednich wyrazów), które powodowały, że mowa była prosta i zrozumiała. Kompozycja artystyczna polegała na takim układzie wyrazów w zdaniu (składnia),
który nadawał wszystkim częściom mowy jednakowo doskonały kształt. Okazałość stylu można zaś było uzyskać dzięki figurom retorycznym, którym autor poświęcił końcowe rozdziały dzieła.
Ustrzegłszy się tych błędów w kompozycji, resztę naszego wysiłku musimy poświęcić sprawie okazałości. Upiększając poprzez różnorodność mowę, właśnie okazałość sprawia, że
staje się ona ozdobna.

Wyliczenie i objaśnienie figur retorycznych oparte zostało na Izokratesie, jednak autor znacznie poszerzył ich listę, sięgając na przykład do prac Gorgiasza.20
Część z figur retorycznych pojawia się po raz pierwszy w historii literatury na
kartach Retoryki dla Herenniusza
Warto wskazać autorów, którzy byli cytowani przez Kornificjusza oraz, być
może, korzystali z Rhetorica ad Herennium lub byli uczeni wg jej wskazań:
Aeschines, Apulejusz, Arystoteles, Bion, Boecjusz, Cato, Crassus, Demosthenes, Ennius,
Homer, Horacy, Owidiusz, Plato, Plautus, Propertius, Seneca, Suetoniusz, Theophrast,
Wergili;

Wykorzystywane natomiast dzieło było m.in. przez: Wincentego z Beauvais,
Filipa Melanchtona, Iacobusa Ludovica Strebaeusa, Johanna Spangenberga, Cypriana Soareza, Johanna Sturma, a też Iacobusa Pontanusa, Nicolasa Caussina
(dokładnie cytuje mowy z Rhet. ad Her.), Gerrita Janszoona (Gerardus Joannes)
Vossiusa, Iosepha (Józefa) Juvenciusa21. Są to jednak teoretycy; a jak wygląda to
ze strony pisarzy?
Moim zdaniem, do pewnego stopnia, z sugestii Kornificjusza mogli korzystać
m.in.: Klemen Janicjusz (?), Jan Kochanowski, Łukasz Górnicki22.

19
Cf. IV. 17 [ł. S. Stabryły (Rhetorica ad Herennium, 1983, 142)]. Stabryła w komentarzu wskazuje na schemat
Teofrasta, który, być może posłużył Cornificjuszowi do stworzenia powyższej teorii. Wcześniej zwrócił na to
uwagę H. Caplan, por. Caplan 1954, XVI.
20
Cf. H. Caplan, Introduction, s. XIX–XX.
21
Cf. Źródła wiedzy 1999, 166, 276, 277, 318,319, 376, 380, 385, 423, 427, 428, 430, 452, 485.
22
Cf. Bruchnalski, Wilhelm. Rozwój wymowy. w: Dzieje literatury pięknej w Polsce, Wyd. PAU, Kraków 1918,
cz. 2, s. 241–418 (tu: s. 279–323) — to studium ogólnie omawiające kształcenie retoryczne w Koronie Polskiej
i Rzeczypospolitej Obojga Narodów, w tym wykorzystanie omawianego traktatu, ale także Pseudo-Plutarcha De
liberorum educatione (ibidem, 285: wskazuje wyd. 1536, 1544, 1550).
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W Krakowie (ale i w Europie)
Warto przypomnieć, iż retoryka jest wykładana w Krakowie, na Uniwersytecie
Jagiellońskim, od roku 1406 (Swieżawski 1974, II. 239–240, przyp. 399)23. Traktowana jest jako rhetorica nova, albo rhetorica secunda (Curtius 1997, 162). Ale
także — jako logika życia praktycznego (Swieżawski 1974, II. 228–251); łączona
w wykładzie z poetyką oraz historią (ibidem, 188–191, 236–238).
W r. 1449 następuje zmiana na Wydziale Artium (Kolegium Nowki) i wykłady
w zakresie poetyki i retoryki oparte na: Poetria Nova Godfryda de Vino Salvo, Laborinthus Eberharda z Bremen, Graecismus Eberharda z Bethune, oraz De inventione i uznawaną za dzieło M.T. Cycerona Rhetorica ad Herennium (Morawski
1900, I.441; Markowski 1977, 57; Michałowska 2016, 35).
Warto przypomnieć też, kto komentował wydania Kornificjusza: byli to:
Omnibonus Leonicenus24, Hieronymus Capidurus, Francesco Matarati, Antonio
Mancinelli. Ten ostatni szalenie ważny, bowiem jest autorem używanego jako
podręcznik traktatu z pogranicza gramatyki i retoryki (m.in. Scribendi orandique
modus, 1494), por. Lichański 1988, 15–32, 33–52, 137–151. Przypomnieć warto, iż
Rhetorica ad Herennium, do połowy stulecia XVI, miała sześć wydań: 1507, 1517,
1541 i 1543, 1549, 155125. Aż trzy wydania ukazały się w drukarni Hieronima
Wietora, a po jego śmierci (1546 lub 1547) w drukarni Barbary Wietorowej oraz
u Hieronima Scharffenberga.
*

Ponieważ ok. poł. XVI w. następuje zasadnicza zmiana w umiejętności kompozycji oraz w dbaniu o słownictwo można to uznać za wpływ wykładów z Rhet. ad
Her. Różnica pomiędzy Bielskim (1495), Rejem (1505) a Górnickim (1527), Kochanowskim (1530), Piotrem Skargą (1536), ale Mikołajem Sępem-Szarzyńskim
(1550) — to zmiany pokoleniowe. Czy jak chce W. Weintraub — zmiana lektur
(Weintraub 1977)26!
Ale — pewien wpływ (?) można znaleźć i w tzw. literaturze polsko-łacińskiej,
tu: mam na myśli Klemensa Janicjusza. Np. w elegii III iam semelemeritas duxit
per signa iuvencas... ( Antologia 1956, 244–246) widziałbym zastosowanie wskazówek z ks. IV Rhet. ad Her. Acz może to być nawiązanie do tradycji poezji rzymskiej, np. Horacy, Wergiliusz.
Elementem istotnym jest opis narratio, m.in. w sposobie konstrukcji opowieści, np. w relacji Posła, w Odprawie posłów greckich.

23
Były to fundacje Nowka, następnie Mężykowej (1420) oraz w latach 1449 a następnie w 1475 następuje odnowienie katedry retoryki, por. Swieżawski 1974, passim, szczeg. s. 239–240.
24
Jest on autorem komentarza do editio princeps, Wenecja 1470, por. Caplan, Introductio, s. XXXVII.
25
Por. Aneks.
26
Niektóre z tych kwestii omawia także Bruchnalski 1918, II.279–323.
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Ale także sposób przedstawienia w liryce; mamy przykład stylu wzniosłego ,
np. w Pieśni, inc.: Czego chcesz od nas Panie... czy Pieśni II.7: Słońce pali, a ziemia
idzie w popiół prawie...; natomiast przywołany utwór M. Reja (Krótka rozprawa...),
to przykład stylu prostego.
Jednak, równie istotne, a może i ważniejsze — są wskazania Kornificjusza
dotyczące posługiwania się zarówno figurami słów, jak i figurami myśli (ks. IV).
Przykłady z poezji Janicjusza czy Kochanowskiego MOŻNA wiązać z tymiż uwagami: przykłady, które przytacza Kornificjusz, są łatwe do zastosowania / użycia,
z uwzględnieniem specyfiki bądź łaciny, bądź języka polskiego. Mówiąc krótko
— u Kornificjusza, acz nienazwane, odnajdujemy uwagi nt. osiągania dzięki odpowiednim konstrukcjom językowym, zamierzonych efektów bądź znaczeniowych, bądź emocjonalnych, bądź połączenia obu. Przywołane wyżej przykłady na
to wskazują — co już próbowano — czasem bez wskazywania na Rhet. ad Heren.
jako źródło inspiracji — pokazać27.
Dyskusja
Problem ważności traktatu Kornificjusza w wykładzie retoryki w Uniwersytecie
Jagiellońskim można dość łatwo zakwestionować wskazując, iż równolegle wykorzystywano wiele źródeł, w tym traktaty oryginalne M.T. Cycerona oraz, przede
wszystkim, M.F. Kwintyliana, że o pracach polskich nie wspomnę, por. Aneks.
Jednak, nawet jeśli można przyjąć ten punkt widzenia, to nie da się zakwestionować faktu, iż dzieło Kornificjusza pojawia się w bibliotekach polskich tego
czasu28. Należy pamiętać, iż do czasu ukazania się dzieła C. Soaresa De arte rhetoricae libri tres (1562), które na prawie dwa stulecia stało się jednym z podstawowych podręczników do nauczania retoryki29, Rhetorica ad Herennium, obok
innych dzieł, na pewno była wykorzystywana właśnie jako podręcznik. Jak sugeruje m.in. Joachim Knape dzieło to oddziałało na niemieckich retorów XVI
i XVII wieku (Knape 2000, passim).
Jak sądzę uwaga Knapego, iż Rhetorica ad Herennium to usystematyzowany
logicznie, a nawet logiczno-kazuistycznie, oraz zorientowany na lingwistykę tekstu
podręcznik (Knape 2000, 63) podkreśla te cechy, dzieła, które mogły zdecydować
o jego popularności — nawet jeśli na ten utwór nie powoływano się bezpośrednio. Dlatego dziełu temu warto poświęcić osobną uwagę. Opinia Leonharda von

27
Omawiałem je i do wcześniejszych uwag odsyłam, por. Lichański 1992, 245–260; Lichański 2010, 43–50;
podobnie por. uwagi Alberta Gorzkowskiego nt poezji łacińskiej Kochanowskiego, por. Gorzkowski 2004.
28
Cf. IBP 1609–1612 — są to wydania jeszcze XV-wieczne z komentarzami ww autorów, por. Lichański 2000,
201. Wydania z wieku XVI, por. E. XIV.263–264.
29
Ratio studiorum przyjęło to dziełko jako podręcznik w r. 1599; ale do 1600 roku podręcznik ten miał
ok. 20 wydań, por. Alston, R.C., Rosier, J.L., Rhetoric and Style: A Bibliographical Guide, „Leeds Studies in English”, 1967, no 1, s. 137–159, tu: 144.
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Spengla, iż książka ta jest cenniejsza niż złoto winna być dla nas drogowskazem
w jej poznawaniu (Spengel 1861, 391).
Jak piszą we wstępie wydawcy najnowszego tomu studiów nt recepcji m.in. Rhetorica ad Herennium w dobie średniowiecza i wczesnego renesansu (Cox, Ward
2018):
This multi-authored volume, by an authoritative team of international scholars, examines the transmission of Ciceronian rhetoric in medieval and early Renaissance Europe,
concentrating on the fortunes, in particular, of the two dominant classical rhetorical textbooks of the time, Cicero’s early De inventione, and the contemporary ‘pseudo-Ciceronian’
Rhetorica ad Herennium. The volume is unprecedented in range and depth as a presentation of the place of classical rhetoric in medieval culture, and will serve to revise views
of a period seen until recently as largely indifferent to the values of ‘eloquence’. The main
body of the volume is composed of a series of ground-breaking studies of the relationship
between Ciceronian rhetoric and a wide range of intellectual traditions and cultural practices, including dialectic, law, conduct theory, memory, poetics and practical composition
teaching, preaching, ars dictaminis, and political oratory. Also included are important contextualizing essays on the commentary tradition of the Ciceronian juvenilia, on the textual history and manuscript transmission of Cicero’s rhetorical works, and on the Latin
and vernacular traditions of Ciceronian rhetoric in Italy. The volume concludes with an
annotated appendix of illustrative texts containing extracts from the commentary tradition
on Ciceronian rhetoric, most of which have not been previously available in print
[Ten tom, na który składają się prace autorstwa międzynarodowego zespołu uczonych,
ukazuje oddziaływanie retoryki Cycerona (oraz pseudo-Cycerona) w średniowiecznej
i wczesno-renesansowej Europie, w szczególności, koncentrując się na losach, dwóch dominujących klasycznych podręczników retorycznych z tamtych czasów, wczesnej pracy
Cycerona De invention oraz “pseudo-cycerońskiej” Rhetorica ad Herennium. Tom jest bezprecedensowy w zakresie i szerokości ujęcia, które prezentuje miejsce klasycznej retoryki
w kulturze średniowiecza i posłuży zrewidowaniu poglądów z okresu wczesnego renesansu
do niedawna w znacznej mierze obojętnego wobec wartości „elokwencji”30. Główna część
tomu składa się z serii przełomowych studiów nad relacją między retoryką Cycerona a szerokim zakresem tradycji intelektualnych i praktyk kulturowych, w tym dialektyki, prawa,
teorii zachowania, pamięci, poetyki i praktycznego nauczania kompozycji, kaznodziejstwa,
ars dictaminis oraz oratorstwa politycznego. Uwzględniono także badania nad tradycją komentarzy do Cycerona, historii tekstów i rękopiśmiennych przekazów dzieł retorycznych
Cycerona, w tym tradycji retoryki cycerońskiej we Włoszech. Tom kończy się adnotacją
o dodatku ilustracji zawierających fragmenty z komentarzy do retoryki Cycerona, z których większość nie była wcześniej dostępna].

A zatem dopiero teraz zaczynamy zdawać sobie sprawę z siły oddziaływania
pracy Kornificjusza; jednak wcześniejsze prace — co starałem się pokazać — także
pokazywały te wpływy! Faktem jest natomiast, iż trudno jednoznacznie wskazać,

30

Uwaga ta jest zaskakująca choćby w świetle studium B. Weinberga oraz jego antologii, por. Trattati di poetica
e retorica 1970–1974; Weinberg 1961. Także Źródła wiedzy 1999, passim.
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iż pisarze kształtowali swój warsztat pod wpływem uwag właśnie Rhetorica ad Herennium. Jednak ta uwaga Teresy Michałowskiej daje do myślenia (Źródła wiedzy
1999, 53):
[...] uwagę zwraca się na colores rhetorici; figury i tropy. Sporządza się ich katalogi sięgające
do Retoryki do Herenniusza, w której księga czwarta poświęcona jest elocutio — stylowi
wypowiedzi — podawała wskazówki, w jaki sposób przyozdabiać mowę, zawierała też odpowiednio dobrane przykłady zaczerpnięte z dzieł mówców i poetów.

Nie dyskutując z pewnymi sformułowaniami, które należałoby dziś skorygować, generalnie jest to słuszne stwierdzenie; zwłaszcza, iż wykład właśnie tropów
i figur jest w tym dziele niezwykle przejrzysty. Co więcej — każdy z przykładów
użycia opatrzony jest zwięzłym komentarzem, jak i po co użyć danego tropu bądź
figury.
Zwracam uwagę na kwestie kompozycji, szczególnie omówienie konstrukcji
periodycznej (IV.18–20). Zwłaszcza, że ten wykład, acz zwięzły, jest niezwykle
przekonujący, a przykłady efektownie ilustrują zasady teoretyczne, np. Okres to
zwarta i nieprzerwana grupa słów obejmująca kompletną myśl [...] [gdy posługujemy się maksymą] Fortuna nie może zaszkodzić temu, kto wsparcie budował raczej
na sile niż na przypadku [...albo w konkluzji] Ale skoro Fortuna ma największą
władzę nad tymi, którzy wszystkie swoje plany zawdzięczają przypadkowi, nie powinniśmy zatem powierzać jej wszystkiego, aby nie zdobyła nad nami panowania
(ibidem). W zacytowanych przykładach bez trudu usłyszymy echo (może przewrotne, ale jednak!) choćby Kochanowskiego: Nie wierz Fortunie, co siedzisz wysoko... (Lir.II.3, w: Kochanowski 1969, I.278–279).
Na pytanie w jaki sposób tekst Cornificjusza mógł oddziałać na poetę odpowiedź jest prosta: oto, na co zwracał uwagę m.in. Swieżawski (Swieżawski 1974,
II. 228–251), retoryka była traktowana jako logika życia praktycznego. A zatem
przytaczane sądy nt Fortuny mogły być traktowane jako gnomy.
Konkluzje
W konkluzji można jednak śmiało powiedzieć, iż w opinii Leonharda von Spengla nie było przesady; dzieło Kornificjusza jest ważkie (niezależnie, iż jest tylko
podręcznikiem), bowiem ukazuje nam podstawowe zasady téchne rhetoriké postrzeganej jako teoria tekstu, a także dzieło określające zasady prezentacji tekstu.
Zarazem, mimo swego zwięzłego charakteru, jest to dzieło, którego lektura pobudza do wielu refleksji tyczących tego czym ma być i jakim ma być tekst,
który przygotowujemy31. Nie dorasta do wielkości Kwintyliana, ale jest świetnym

31

Mimo, iż nie mam na to dowodów sądzę, iż R.E. Volkmanna Wprowadzenie do retoryki Greków i Rzymian
(Volkmann 1995), acz będące skrótem jego głównego dzieła, oparte jest właśnie na Retoryce do Herenniusza.
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wprowadzeniem w wielką sztukę przetwarzania myśli w słowa, czyli — jak powie
poeta z całkiem innej epoki32:
Chodzi mi o to, aby język giętki
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:
A czasem był jak piorun jasny, prędki,
A czasem smutny jako pieśń stepowa,
A czasem jako skarga nimfy miętki,
A czasem piękny jak aniołów mowa...
Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem.

Uważamy, iż aby to osiągnąć Kornifucjusz napisał swoją „złotą książkę”.
Warszawa, 2019–01–21//2019–02–20
Literatura
Wydania Rhetorica ad Herennium i inne źródła retoryczne
Brożek 1989 = Brożek, Mieczysław. Źródła do średniowiecznej teorii wykładu literatury, PWN,
Warszawa
Cyceron 2013 = Cyceron, M.T. O inwencji retorycznej / De inventione, tł. K. Ekes, wstęp, przypisy
B. Awianawicz, Wyd. IBL, Warszawa
Eberhard z Bethune = Eberhard z Bethune. Graecismus, [wyd. dowolne]
Eberhard z Bremen = Eberhard z Bremen. Laborinthus, [wyd. dowolne]
Godfryd de Vino Salvo = Godfryd de Vino Salvo. Poetria Nova, [wyd. dowolne]
Rhetorica ad Herennium, 1923 = Rhetorica ad Herennium, ed. F. Marx, Teubner Vlg., Lipsiae (także:
http://www.intratext.com/X/LAT0377.HTM, 2018–11–26)
Rhetorica ad Herennium, 1954 = Rhetorica ad Herennium, ed. Harry Caplan, Harvard Univ. Press.,
Cambridge MA, [Loeb Classical Library, 403]
Rhetorica ad Herennium, 1983 = Rhetorica ad Herennium (I.1–4; IV.1–3, 11–18), tł. S. Stabryła.
w: Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór, opr. S. Stabryła, tł. różnych, Wyd. Ossolineum, Wrocław, s. 129–132 (zadania mówcy), 133–145 (o stylu)[BN II.207].
Rhetorica ad Herennium: Lateinisch — Deutsch 1994/1998 = Rhetorica ad Herennium: Lateinisch
— Deutsch, hrsg., komm. Theodor Nüsslein, Artemis und Winkler Vlg., Düsseldorf-Zürich
[Sammlung Tusculum]
Rhetorica ad Herennium, 2020 = Rhetorica ad Herennium, prolegomena, edizione, trad., commento
G. Calboli. De Gruyter, New York, Berlin [SWC]33.
Theodoricus Brito 1988 = Theodoricus Brito. The Lation Rhetorical Commentaries by Thierry
of Chartres, ed., introd. by Karin M. Fredborg, Toronto
Trattati di poetica e retorica 1970–1974 = Trattati di poetica e retorica del Cinquecento. Ed. B. Weinberg, t. 1–4, Laterza ed., Bari
Ursyn 1958 = Jan Ursyn z Krakowa. Modus epistolandi.../ O sposobie pisania listów..., przekł., wstęp
i komentarz Lidia Winniczuk, Osolineum, Wrocław [Biblioteka Pisarzów Polskich, seria B, 7]
Źródła wiedzy 1999 = Źródła wiedzy teoretycznoliterackiej w dawnej Polsce. Średniowiecze — Renesans — Barok, wstęp, wybór, opr. M. Cytowska, T. Michałowska, PWN, Warszawa
32

Cf. J. Słowacki, Beniowski, Pieśń V.
Cf. wydanie wcześniejsze, t. 1–2, Patron, Bologna 1969 (tamże wyd. 2, Bologna 1993). Wg najnowszej informacji — książka ukaże się w roku 2020, por. https://www.degruyter.com/view/product/494980, (2019–07–12).
33

18 JAKUB Z. LICHAŃSKI
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he to r i ca e , I S S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 2/20 1 9, s . 7–22

Teksty literackie
Bielski = Bielski, M. Żywoty filozofów, [wyd. dowolne]
Górnicki 1962 = Górnicki, Ł. Dworzanin polski. w: tenże, Pisma, opr. R. Pollak, t. 1–2, PIW, Warszawa , t. 1, s. 47–454.
Janicjusz 1975 = Janicjusz, Klemens. Poezje wybrane, wyd. , tł. Z. Kubiak, (także w: Antologia poezji
polsko-łacińskiej 1470–1543, wybór, opr., wstęp A. Jelicz, tł. różnych, PIW, Warszawa 1956,
s. 237–333; tu: s. 244–246)
Kochanowski 1969 = Kochanowski, Jan. Dzieła polskie, wyd. J. Krzyżanowski, t. 1–2, PIW, Warszawa
Kochanowski 1982 = Kochanowski, Jan. Z łacińska śpiewa Słowian Muza, tł. L. Staff, wstęp Z. Kubiak, PIW, Warszawa
Rej 1975 = Rej, M. Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem i Plebanem. w: tenże,
Wybór pism, opr. J. Ślaski, PIW, Warszawa , s. .
Słowacki 1981 = Słowacki, Juliusz. Beniowski. w: tenże, Wiresze i poematy. Wybór, red. opr. w redakcji PIW, PIW, Warszawa, s. 275–373.

Opracowania
Awianowicz 2008 = Awianowicz, B. Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej...,
Toruń
Awianowicz 2010 = Awianowicz, B. Wprowadzenie. w: M.T. Cyceron, O mówcy. De oratore, tł.,
wstęp, komentarz B. Awianowicz, Kęty, s. 5–41.
Barycz 1935 = Barycz, H. Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu, Kraków
Bieńkowski 1968 = Bieńkowski, T. Działalność naukowa Adama Romera ze Stężycy teoretyka wymowy i profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 13/1,
s. 13–21.
Bruchnalski 1918 = Bruchnalski, W. Rozwój wymowy w Polsce. w: Dzieje literatury pięknej w Polsce,
cz. 2, Kraków, s. 240–418.
Calboli 2003 = Calboli, Gualtiero. The knowledge ot the Rhetorica ad Herennium as „prerequiste for
training in dictamen. w: Papers on Rhetoric. V, ed. by Lucia Calboli Montefusco, Herder
Editrice, Roma, s. 43–64 [tu b. bogata lit. przedmiotu].
Caplan 1954 = Caplan, H. Introduction. w: Rhetorica ad Herennium, ed. Harry Caplan, Harvard
Univ. Press., Cambridge MA, s. VII–LXII, 159 [Loeb Classical Library, 403]
Conley 1990 = Conley, T.M. Rhetoric in the European Tradition, The Univ. of Chicago Press,
Chicago-London
Cox 1997 = Cox, V. Machiavelli and the Rhetorica ad Herennium: Deliberative Rhetoric in The Prince,
„The Sixteenth Century Journal”, Vol. 28, no 4, s. 1109–1141.
Cox, Ward 2018 = Cox, V. Ward, J.O. Eds., The Rhetoric of Cicero in its Medieval and Early Renaissance Commentary Tradition, Brill,
Curtius 1997 = Curtius, R.E. Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tł. A. Borowski,
Wyd. Universitas, Kraków
E = Estreicher, K. Bibliografia polska, https://www.estreicher.uj.edu.pl/home/, (2019–02–26)
Fumaroli 1999 = Fumaroli, M. Histoire de la rhetorique dans l’Europe moderne : 1455–1950, PUF,
Paris
Gorzkowski 2004 = Gorzkowski, Albert. Bene atque ornate. Twórczość łacińska jana Kochanowskiego
w świetle lektury retorycznej, Księgarnia Akademicka, Kraków
Green, Murphy 2006 = Green, L.D. Murphy, J.J. Renaissance Rhetoric Short-Title Catalogue 1460–
1700 , Ashgate
Hilder 2015 = Hilder, Jennifer Claire. Recontextualising the Rhetorica ad Herennium, http://theses.
gla.ac.uk/6968/, (2019–02–25)
O Q. CORNIFICIUSIE I JEGO DZIELE 19
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Hoppmann 2007 = Hoppmann, Michael. Statuslehre. w: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, Hrsg.
G. Ueding, Red. G. Kalivoda, F–H. Robling, Th. Zinsmaier, S. Fröhlich, Max Niemeyer Vlg.,
Tübingen , Bd. 8, kol. 1327–1358.
IBP = Incunabula....Poloniae, red. A. Kawecka-Gryczowa, opr. M. Bohonos, E. Szandorowska et al.,
t. 1–3, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1971–1993,
Knape 2000 = Knape, Joachim. Allgemeine Rhetorik. Stationen der Theoriegeschichte, Reclam Vlg.,
Stuttgart [Universal-Bibliothek 18045]
Kennedy 1994 = Kennedy, G.A. A New History of Classical Rhetoric, Princeton Univ. Press, Princeton
Kennedy 1999 = Kennedy, G.A. Classical Rhetoric and its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times, sec. ed., Univ. of North Carolina Press, Chapel Hill, London
Kumaniecki 1977 = Kumaniecki, K. Historia literatury rzymskiej. Okres Cyceroński, PWN, Warszawa.
Lichański 1988 = Lichański, J.Z. Guillelmus Tardivus: Grammatica, eloquentia et rhetorica [Paris,
ca 1484]. Opis podręcznika. w: Retoryka w XV stuleciu..., wyd. M. Frankowska-Terlecka,
Wyd. Ossolineum, Wrocław, s. 137–151.
Lichański 1988a = Lichański, J.Z. Przegląd definicji retoryki (od antyku do XV wieku). w: Retoryka
w XV stuleciu..., wyd. M. Frankowska-Terlecka, Wyd. Ossolineum, Wrocław, s. 33–52.
Lichański 1988b = Lichański, J.Z. Retoryka w XV wieku. Zarys problematyki i propozycje badawcze.
w: Retoryka w XV stuleciu..., wyd. M. Frankowska-Terlecka, Wyd. Ossolineum, Wrocław,
s. 15–31.
Lichański 1992 = Lichański, Jakub Z. Analiza retoryczna pieśni II.7. Jana Kochanowskiego. w: tenże,
Retoryka od średniowiecza do baroku. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa, s. 245–260.
Lichański 2000 = Lichański, J.Z. Supplementum III. Retoryka w Polsce. Bibliografia. w: tenże, Retoryka od renesansu do współczesności — tradycja i innowacja, DiG, Warszawa, s. 188–237, tu:
s. 199–204.
Lichański 2010 = Lichański, Jakub Z. Jana Kochanowskiego Pieśń II.25 „Czego chcesz od nas, Panie”
jako przykład kształtowania chrześcijańskiego dziedzictwa duchowego. w: Chrześcijańskie
dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. Ser. 2. Wokół kultur śródziemnomorskich. T 1.
Literatura i słowo. Białystok 2009 [właśc. 2010]
Lichański 2017 = Lichański, J.Z. Filologia — Filozofia — Retoryka. Wprowadzenie do badań (nie
tylko) literatury popularnej, DiG, Warszawa
Mack 2011 = Mack, P. A History of Renaissance Rhetoric 138–1650, Oxford Univ. Press, Oxford
Markowski 1988 = Markowski, M. Krakowskie piśmiennictwo retoryczne w świetle piętnastowiecznych źródeł, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, nr 1/2
Markowski 1988a = Markowski, M. Tendencje rozwojowe piętnastowiecznej retoryki krakowskiej.
w: Retoryka w XV stuleciu, red. M. Frankowska-Terlecka, Wyd. Ossolineum, Wrocław,
s. 103–117.
Michałowska 2016 = Michałowska, T. Średniowieczna teoria literatury w Polsce. Rekonesans, wyd. 2,
Wyd. UMK, Toruń
Morawski 1900 = Morawski, K. Historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. I–II, Kraków
Nüsslein 1994/1998 = Nüsslein, Theodor. Einführung [und] Anmerkungen zum Text. w: Rhetorica ad
Herennium: Lateinisch — Deutsch, wyd. cyt., s. 322–406.
Pelc 1994 = Pelc, J. Literatura renesansu w Polsce, Semper, Warszawa
Rott 2019 = Rott, Dariusz. Klemens Janicjusz, http://www.staropolska.pl/renesans/klemens_janicki/
Janicjusz.html, (2019–02–26)
Spengel 1861 = Spengel, L. von. Die Interpolationen in der Rhetorik ad Herennium, „Rheinisches
Museum für Philologie”, nr 16, s. 391–413.
Stabryła 1983 = Stabryła, S. Wstęp. w: Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór, opr. S. Stabryła, tł.
różnych, Wyd. Ossolineum, Wrocław, s. III–CXL (tu: XL–XLIII, CXXXVIII).
Strelnikova 1976 = Strelnikova, I.P. „Ritorika dlja Gerennija”. w: Kuznecova, T.I. Strelnikova I.P. Oratorskoe iskusstvo w drevnem Rimie, Izd. „nauka”, Moskva, s. 62–91, 269–272.
20 JAKUB Z. LICHAŃSKI
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he to r i ca e , I S S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 2/20 1 9, s . 7–22

Swieżawski 1974 = Swieżawski, Stefan. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku, t. 2: Wiedza,
Wyd. ATK, Warszawa
Trypućko 2007 = Trypućko, J. The Catalogue of the Book Collection of the Jesuit College in Braniewo
held in the University Library in Uppsala, intr. J.Z. Lichański, ed. by M. Spandowski, S. Szyller, t. 1–3, Uppsala-Warszawa [Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, vol. XL–XLII]
Volkmann 1985 = Volkmann, R.E. Rhetorik der Griechen und Romer in systemtischer Ubersicht dargestellt, Teubner Vlg., Leipzig (repr. )
Volkmann 1995 = Volkmann, R.E. Wprowadzenie do retoryki Greków i Rzymian, tł. L. Bobiatyński,
opr. i przyp. H. Cichocka, J.Z. Lichański, wyd. 2, Warszawa
Wąsik 1952 = Wąsik, W. Arystoteles w Polsce, „Collectanea Theologica”, 23/3–4, s. 275–317.
Weinberg 1961 = Weinberg, B. A History of Literary Criticism in Italian Renaissance, Chicago Univ.
Press, Chicago
Weintraub 1977 = Weintraub, W. Rzecz czarnoleska, WL, Kraków
Wójcik 2003 = Wójcik, R. O mnemotechnicznym przygotowaniu kazania o św. Stanisławie w Opusculum
de arte memorativa Jana Szklarka. w: Mediewistyka literacka w Polsce, red. T. Michałowska,
Wyd. IBL, Warszawa, s. 140–157 (Studia Staropolskie. Series Nova, t. 5).
Ziomek 2008 = Ziomek, J. Renesans, Wyd. Ossolineum, Wrocław [tenże, Literatura odrodzenia,
PWN, Warszawa 1999]
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— Somnium Scipionis. Crac., Scharff. 1520 (?)
Copernicus. De revolutionibus orbium coel. .Norimb., Petreius. 1543
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1519 (Lips.) 1520 (Wiedeń) 1527 (Crac. Scharf).)
Er[asmus]. Roterodamus De ratione studii lib. aur. Crac., Vietor. 1513
H o r a t i u s. De arte Poetica. Vien., Vietor. 1512.
Hozyusz S. Himny duchowne. Crac., Vietor. l??) (raczej 1525 i 1548).
J a n i c i u s Tristium 1. 1 Epigr. I. Crac., Ungler’.
— Epithalamium. Crac., UngIer. (ob. r. 1543).
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Cf. https://gramatyki.uw.edu.pl/book/2, (2019–01–29); także: Wanda Decyk-Zięba, „Ortografia”
Stanisława Zaborowskiego, „Poradnik Językowy” 5/2014, s. 101–109.

Wykaz nie rości sobie ani zupełności, ani dokładności, ale ma pokazać pewne
tendencje. Okazuje się, iż w interesującym nas okresie dzieł poświęconych retoryce było sporo i były to dzieła ważne. Istotne jest też, iż ukazały się wtedy dzieła
Klemensa Janicjusza, ale także M. Reya, a także i St. Hozjusza czy komentarze
J. Willicha do Arystotelesa.
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UWAGI DO TŁUMACZENIA
W Polsce dysponujemy, w chwili publikacji niniejszego tekstu, jednie fragmentami tłumaczenia dzieła Kornificjusza. Jest to wydanie Stanisława Stabryły w tomie: Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór, opr. S. Stabryła, tł. różnych,
Wyd. Ossolineum, Wrocław 1983. Są to fragmenty następujące: (I.1–4 [s. 129–132
(zadania mówcy)]; IV.1–3, 11–18 [133–145 (o stylu)])1. Fragmenty tyczące sztuki zapamiętywania także w książce: F.A. Yates, Sztuka pamięci, tł. W. Radwański,
PIW, Warszawa 19772.
Omówienie literatury przedmiotu oraz ważkie uwagi nt problematyki prawnej
oraz historycznej Rhetorica ad Herennium, jak dotąd, przedstawione w dysertacji
Jennifer Claire Hilder, Recontextualising the „Rhetorica ad Herennium”, obronionej na Uniwersytecie w Glasgow, w roku 20153.
Numeracja pojedyncza oznacza nowy podrozdział, podwójna — akap[it w obrębie podrozdziału.
W tym wydaniu opieram się na dotychczasowych wydaniach oraz opracowaniach, por. Literatura. Tekst oryginalny wg wydań F. Marxa i H. Caplana jest przytaczany w przypisach. Komentarz jest ograniczony do niezbędnego minimum.

Warszawa, 2019–01–21/ 2019–02–28

1
2
3

Powtórzony w: Korolko 1998, 302–309.
Powtórzone częściowo w: Korolko 1998, 130–131.
Por. http://theses.gla.ac.uk/6968/, (2019–02–25).
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TŁUMACZENIA / TRANSLATIONS
Q[uintus] Cornificius

RHETORICA AD HERENNIUM

Księga I
1.1 Moje prywatne sprawy sprawiają, że jestem tak zajęty, że nie mogę znaleźć wystarczająco dużo wolnego czasu, aby poświęcić się studiom, i temu, co jest mi bliskie,
zwykle wolałem studiować filozofię. Jednak twoje pragnienie, Gaiusie Herenniuszu,
zachęciło mnie do napisania pracy na temat teorii mówienia publicznego (de ratione dicendi), abyś nie przypuszczał, że w sprawie, która cię niepokoi, albo nie miałem
woli, albo porzuciłem pracę. I podjąłem ten projekt z większą radością, ponieważ
wiedziałem, że masz dobre podstawy, by chcieć nauczyć się retoryki (rhetoricam),
ponieważ prawdą jest, że obfitość i łatwość wyrażania dają świetne owoce, jeśli są
kontrolowane przez odpowiednią wiedzę i ścisłą dyscyplinę umysłu.
Dlatego pominąłem te tematy, które przez wzgląd dla daremnego przecież samopotwierdzenia przyjęli greccy pisarze. Ponieważ oni ze strachu przed ujawnieniem
swej zbyt małej wiedzy zabrnęli w poszukiwanie pojęć nieistotnych dla sztuki, aby
[sama] sztuka mogła wydawać się trudniejsza do zrozumienia. Ja, z drugiej strony,
podjąłem te tematy, jako odnoszące się do teorii wystąpień publicznych (ad rationem dicendi). Nie poruszała mnie nadzieja na zysk lub chęć chwały, tak jak wielu,
w dążeniu do napisania [tego dzieła], ale zrobiłem to, aby dzięki mojej żmudnej
pracy móc zaspokoić twoje życzenie. Aby uniknąć gadulstwa, rozpocznę teraz moją
rozprawę na ten temat, gdy tylko udzielę ci tego jednego nakazu: Teoria bez ciągłej
praktyki w mówieniu jest mało przydatna; z tego możesz zrozumieć, że wskazania
proponowanej teorii powinny być stosowane w praktyce1.
2.2 Zadaniem mówcy jest sprawne omówienie tych kwestii, które prawo i zwyczaje są stosowane do spraw obywatelskich, oraz zapewnienie, w miarę możliwości,

1
Nunc, ne nimium longa sumatur oratio, de re dicere incipiemus, si te unum illud monuerimus, artem sine
adsiduitate dicendi non multum iuvare, ut intellegas banc rationem praeceptionis ad exercitationern adcommodari oportere.
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[akceptacji dla nich] jego słuchaczy2. Istnieją trzy rodzaje spraw / przyczyn, które mówca musi opracowywać: Epideiktyczne, Deliberatywane i Sądowe. Rodzaj
epidektyczny jest poświęcony pochwałom lub potępieniu jakiejś konkretnej osoby. Deliberacja polega na dyskusji na temat polityki i obejmuje perswazję (zachęcanie) i/lub zniechęcanie. Rodzaj Sądowy opiera się na kontrowersjach prawnych
i obejmuje postępowanie karne lub cywilne oraz [oskarżenie] i obronę3.
Teraz wyjaśnię, jakie zdolności powinien posiadać mówca, a następnie pokażę
właściwe sposoby postępowania w tychże sprawach.
3 Mówca powinien zatem posiadać umiejętności (w zakresie) Inwencji (wynalezienia), Dyspozycji, Elokucji, Zapamiętywania i Wygłaszania4. Wynalezienie
polega na znalezieniu rzeczy [kwestii] prawdziwych lub prawdopodobnych, co
spowoduje, iż [omawiana] sprawa będzie przekonująca. Dyspozycja to takie
uporządkowanie i podział [omawianej] sprawy, aby określić miejsce, w którym
każdy [element przygotowywanego teksu] ma zostać umieszczony5. Elokucja to
dobór odpowiednich słów i [konstrukcji] zdań dla [przygotowywanego tekstu].
Zapamiętywanie to umiejętność zachowanie w umyśle materii, słów i dyspozycji.
Wygłaszanie to umiejętne panowanie nad głosem, mimiką i gestem. Wszystkie
te zdolności możemy zdobyć na trzy sposoby: (poprzez) teorię, naśladownictwo
i praktykę. Przez teorię rozumie się zbiór zasad, które zapewniają określoną metodę i sposób mówienia. Naśladowanie pobudza nas do osiągnięcia, zgodnie z przyjętą metodą, skutecznego sposobu mówienia. Praktyka jest to wytrwałe ćwiczenie
i doświadczenie w mówieniu. Skoro więc pokazałem, jakie sprawy powinien znać
mówca i jakie kompetencje powinien on posiadać, wydaje mi się, że muszę teraz
wskazać, w jaki sposób mowę można dostosować do teorii obowiązków mówcy6.
3.4 Inwencja posiada sześć części dyskursu / tekstu: Wstęp, Opowiadanie/Przedstawienie faktów, Podział, Dowód, Refutacja (confutatio)7 i Zakończenie8. Wstęp/
wprowadzenie jest początkiem dyskursu, a przez to umysł słuchacza jest
2
Oratoris officium est de iis rebus posse dicere quae res ad usum civilem moribus et legibus constitutae sunt,
cum adsensione auditorum quoad eius fieri poterit.
3
Tria genera sunt causarum quae recipere debet orator: demonstrativum, deliberativum, iudiciale. Demonstrativum est quod tribuitur in alicuius certae personae laudem vel vituperationem. Deliberativum est in consultationc, quod habet in se suasionem et dissuasionem. Iudiciale est quod positum est in controversia, et quod
habet accusationem aut petitionem cum defensione.
4
Dziś określamy te „umiejętności” jako „etapy kształtowania tekstu”, por. Ueding 1995, 55–57.
5
Szczególnie chodzi o uporządkowanie argumentów oraz decyzję tycząca podziału całego tekstu na części,
por. dalsze uwagi.
6
Haec omnia tribus rebus adsequi poterimus: arte, imitatione, exercitatione. Ars est praeceptio, quae dat certain viam rationemque dicendi. Imitatio est qua impellimur, cum diligent! ratione, ut aliquorum similes in dicendo valeamus esse. Exercitatio est adsiduus usus consuetudoque dicendi.
7
Częściej stosuje się termin: odpieranie zarzutów.
8
Inventio in sex partes orationis consumitur: in exordium, narrationem, divisionem, confirmationem, confutationem, conclusionem.
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przygotowany do uważania9. Narracja lub zestawienie faktów określa zdarzenia,
które wydarzyły się lub mogły się wydarzyć10. Poprzez podział wyjaśniliśmy, jakie
sprawy zostały uzgodnione i co jest kwestionowane oraz ogłosimy, jakie punkty
zamierzamy podjąć/omówić. Dowodem jest przedstawienie naszych argumentów
wraz z ich potwierdzeniem. Refutacja jest zniszczeniem argumentów naszych
przeciwników. Zakończenie jest końcem dyskursu, ukształtowanym zgodnie z zasadami sztuki.
Wraz z funkcjami mówiącego, aby uczynić temat łatwiejszym do zrozumienia,
zostałem poprowadzony także do omówienia części dyskursu i dostosowania go
do teorii wynajdywania. Wydaje się więc, że muszę w tym miejscu najpierw omówić wprowadzenie.
3.5 Biorąc pod uwagę przyczynę [mowy/tekstu], aby móc wprowadzić bardziej
odpowiedni wstęp, musimy zastanowić się, jaka jest tego przyczyna. Rodzaje
przyczyn są cztery: honorowe, zdyskredytowane, wątpliwe i małostkowe11. Przyczyna uważana jest za honorową, gdy albo bronimy tego, co wydaje się zasługiwać
na obronę przez wszystkich ludzi, albo atakujemy to, co wszyscy ludzie uznają za
godne ataku; na przykład, gdy bronimy bohatera lub ścigamy ojcobójstwo. Uważa
się, że przyczyna jest zdyskredytowana, gdy zaatakuje się coś [lub kogoś] honorowego lub gdy broni się czegoś co jest zdyskredytowane. Przyczyna jest wątpliwa,
gdy jest częściowo honorowa i częściowo zdyskredytowana. Przyczyna jest wątpliwa, gdy podniesiona sprawa jest uważana za nieistotną.
4.6 Mając na uwadze powyższe rozważania, należy zastosować teorię wstępu/
wprowadzenia do rodzaju przyczyn. Istnieją dwa rodzaje wstępu: bezpośrednie
otwarcie, w języku greckim zwane Prooemium i Podejście Subtelne/insynuacyjne, zwane Ephodos. Bezpośrednie otwarcie przygotowuje słuchacza do udziału
w naszej mowie. Jego celem jest pozyskanie słuchaczy, których (chwalimy, że)
są uważni, otwarci i dobrze usposobieni12. Jeśli nasza sprawa jest zdyskredytowana, powinniśmy zbudować wstęp/otwarcie odwołując się do dobrej woli (audytorium), aby żadna część sprawy nie mogła być dla nas szkodliwa. Jeśli nasza
sprawa jest małostkowa, powinniśmy uważnie słuchać audytorium. Jeśli nasza
sprawa jest wątpliwa, o ile nie trafimy na sposób uchwycenia dobrej woli poprzez
atakowanie naszych przeciwników, musimy zastosować Podejście Subtelne, które
omówię później. I na koniec, jeśli nasza sprawa jest godna szacunku / honorowa,
poprawne będzie albo użycie bezpośredniego wstępu/otwarcia, albo nie używanie go. Jeśli chcemy z niego skorzystać, musimy pokazać, dlaczego sprawa jest
9
10
11
12

[...] per quod animus auditoris constituitur ad audiendum.
Narratio est rerum gestarum aut proinde ut gestarum expositio.
Honestum, turpe, dubium, humile.
Kornificjusz opisuje tzw. captatio benevolentiae, czyli sposób zdobycia poparcia audytorium.
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honorowa, lub krótko przedyskutować, o jakich sprawach będziemy dyskutować.
Ale jeśli nie chcemy korzystać z bezpośredniego wstępu/otwarcia, musimy rozpocząć nasze przemówienie za pomocą (przywołania przepisów) prawa, dokumentów spisanych lub argumentów wspierających naszą sprawę.
4.7 Ponieważ chcemy, aby nasz słuchacz był chłonny, dobrze usposobiony i uważny, ujawnię, w jaki sposób można to osiągnąć. Możemy mieć słuchaczy chłonnych
/ uważnych, jeśli krótko podsumujemy przyczynę i czynimy to metodycznie; dobrym słuchaczem jest ten, kto chce uważnie słuchać13. Powinniśmy uważnie słuchać, obiecując omawiać ważne, nowe i niezwykłe sprawy, lub takie, które dotyczą
wspólnoty, samych słuchaczy lub kultu nieśmiertelnych bogów; przy wymienieniu [tych celów] słuchajcie ich uważnie; [także] gdy wyliczacie punkty, które zamierzacie omówić.
4.8 Za pomocą czterech metod możemy sprawić, że nasi słuchacze będą dobrze
usposobieni: dyskutując o naszej osobie, o osobie naszych przeciwników, o naszych słuchaczach i o samych faktach.
5 W dyskusji o własnej osobie zapewniamy o dobrej woli, chwaląc nasze usługi
bez arogancji i ujawniając także nasze przeszłe postępowanie wobec republiki,
lub wobec naszych rodziców, przyjaciół lub publiczności, oraz poprzez odniesienie się do nich [. . .]14 pod warunkiem, że wszystkie takie odniesienia są istotne
dla danej sprawy; podobnie, przedstawiając naszą niepełnosprawność, potrzebę,
samotność i nieszczęście, i błagając naszych słuchaczy o pomoc dla nas, a jednocześnie pokazując, że nie chcieliśmy pokładać nadziei w nikim innym.
W dyskusji o osobach naszych przeciwników zapewnimy o naszej dobrej woli,
[wskazujemy na przyczynę] nienawiści, niepopularności lub pogardy [wobec
przeciwników]. Będziemy „wymuszać” na [innych niechęć do nich] lub [wskazując na] ich haniebny czyn. Sprawimy, że nasi przeciwnicy będą niepopularni, gdy
przedstawimy ich brutalne zachowanie, ich dominację, obojętność, bogactwo,
brak powściągliwości, wysokie narodziny, klientów, gościnność, przywiązanie do
klubów lub sojusze małżeńskie, i wyjaśniając, że polegają bardziej na tych, którzy
ich popierają niż na prawdzie. Sprowadzimy na naszych przeciwników pogardę,
przedstawiając ich bezczynność, tchórzostwo, lenistwo i luksusowe nawyki.
W dyskusji wokół osoby, audytorium które nas słucha, wykaże się dobrą wolą,
jeśli przedstawimy odwagę, mądrość, ludzkość i szlachetność wyroków, które wydali [nasi słuchacze], i jeśli ujawnimy, jakim szacunkiem się cieszą i z jaką nadzieją czeka się na ich decyzję.
13
Wydaje się, iż ta wskazówka Cornificjusza była bardzo długa lekceważona; tymczasem uważne „słuchanie
audytorium” jest niezwykle ważki zadaniem nie tylko dla mówcy / autora tekstu, por. Grzywocz 2015.
14
Tak jest zawsze zaznaczane uszkodzenie tekstu.
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Gdy omawiamy same fakty wprowadzimy słuchacza w dobry nastrój przez wychwalanie własnej sprawy z uwielbieniem [przesadą] i przez pogardliwe lekceważenie tego [samego u] naszych przeciwników15.
6.9 Teraz muszę wyjaśnić podejście subtelne. Są trzy sytuacje, w których nie możemy korzystać z bezpośredniego otwarcia, a te musimy uważnie rozważyć: (1) gdy
nasza sprawa jest zdyskredytowana, to znaczy, gdy przedmiot sam odsuwa słuchacza od nas; (2) kiedy słuchający zostali najwyraźniej pozyskani przez poprzednich mówców opozycji; (3) lub gdy słuchający zmęczył się słuchając poprzednich
mówców.
Jeśli przyczyna ma charakter zdyskredytowany, możemy wprowadzić nasz
Wstęp z następującymi punktami: że agent16, nie akcja, powinien być wzięty pod
uwagę; że sami jesteśmy niezadowoleni z czynów, które opisali nasi przeciwnicy,
i że te są niegodne, tak, ohydne. Następnie, gdy przez jakiś czas będziemy powiększać tę ideę, pokażemy, że nic takiego nie zostało przez nas popełnione. Albo
przedstawimy wyrok wydany przez innych w analogicznej sprawie, bez względu
na to, czy przyczyna ta ma równe, czy mniejsze, czy też większe znaczenie; wtedy
stopniowo zbliżymy się do naszej własnej sprawy i ustalimy analogię. Ten sam
rezultat osiąga się, gdy odmawiamy zamiaru dyskutowania o naszych przeciwnikach lub jakiejś obcej materii, a jednak, delikatnie mówiąc, to robimy.
7.10 Jeśli słuchacze zostali przekonani, jeśli mowa naszego przeciwnika zyskała
wiarę — i nie będzie to dla nas trudne, ponieważ doskonale zdajemy sobie sprawę ze środków, za pomocą których zwykle przekonuje się innych — jeśli zatem
osądzone przekonanie zostało dokonane, podejmiemy nasze podejście subtelne
do sprawy w następujący sposób: punkt, który nasi przeciwnicy uznali za swoje najsilniejsze poparcie, obiecuję omówić najpierw; zaczniemy od oświadczenia wygłoszonego przez przeciwnika, a zwłaszcza tego, co uczynił on ostatnim;

15

Lub: Gdy przedstawiamy własną osobę zapewniamy o naszej dobrej woli, chwalimy siebie bez arogancji
i ujawniamy także nasze przeszłe postępowanie wobec republiki, lub wobec naszych rodziców, przyjaciół lub
publiczności, oraz poprzez odniesienie się do nich. . . pod warunkiem, że wszystkie takie odniesienia są istotne
dla danej sprawy [...]. Gdy przedstawimy przeciwników zapewnimy także o dobrej woli, ale wprowadzamy (takie
uczucia jak) nienawiść, niepopularność lub pogardę. Przedstawimy ich jako [...] zdradliwych, okrutnych, bezczelnych, złośliwych lub (przypomnimy) ich haniebny czyn. [...]. Wskażemy naszych przeciwników jako godnych pogardy, przedstawiając ich bezczynność, tchórzostwo, lenistwo i luksusowe nawyki.
Gdy zwracamy się do osoby / osób, która nas słucha / słuchają, podkreślimy jej/ich odwagę, mądrość, ludzkość i szlachetność wyroków, które wydali, i jeśli ujawnimy, jakim szacunkiem się cieszą i z jaką nadzieją czeka
się na ich decyzję.
Przy omówieniu samych faktów winniśmy wprowadzić słuchacza w dobry nastrój przez wychwalanie własnej sprawy i przez pogardliwe lekceważenie tejże u naszych przeciwników.
16
Czyli — osoba działająca. Takiego pojęcia używa w swoim opisie postępowania, które analizuje jakieś wydarzenie np. Kenneth Burke, por. Burke 1969, 228.
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i użyjemy [figury] niezdecydowanie17 wraz z okrzykiem zdumienia: „Co najlepiej
powiedzieć?” lub „od jakiego momentu mam najpierw odpowiedzieć?”
Jeśli słuchacze będą zmęczeni słuchaniem, warto powiedzieć coś, co może wywołać śmiech — bajkę, wiarygodną fikcję, karykaturę, ironiczną inwersję na znaczenie słowa, dwuznaczność, insynuację, przekomarzanie się, [udaną] naiwność,
przesadę, [posłużymy się] rekapitulacją, kalamburem, nieoczekiwanym zwrotem,
porównaniem, nowelą, historyczną anegdotą, wierszem, wyzwaniem lub uśmiechem aprobaty skierowany do kogoś18. Albo obiecuję mówić inaczej niż to, co
przygotowaliśmy, i nie mówić tak, jak zwykle robią inni; wyjaśnimy pokrótce, co
robią inni mówcy i co zamierzamy zrobić.
7.11 Pomiędzy podejściem subtelnym a otwarciem bezpośrednim występuje następująca różnica. Otwarcie bezpośrednie powinno być takie, że prostymi metodami, które opisałem, natychmiast sprawiamy, że słuchacz jest dobrze usposobiony,
uważny lub otwarty [na nasze argumenty]; mając na uwadze, że podejście subtelne powinno polegać na tym, że wszystkie te zabiegi dokonane są w ukryciu, poprzez zniekształcanie a zatem możemy osiągnąć ten sam punkt widzenia w naszej
mowie / tekście. Ale chociaż ta trzykrotna przewaga — że słuchacze nieustannie
okazują się uważni, otwarci i dobrze nastawieni do nas — ma być zapewniona
w całym dyskursie, musi być w głównej mierze wygrana przez [umiejętne] Wprowadzenie do sprawy.
Teraz, z obawy, że możemy w jakimś czasie użyć błędnego Wstępu, pokażę,
jakich wad należy unikać. We Wprowadzeniu przyczyny musimy upewnić się, że
nasz styl jest umiarkowany i że słowa są w obecnym użyciu, tak, że dyskurs wydaje się nieprzygotowany. Wprowadzenie jest wadliwe, jeśli można je zastosować
do wielu przyczyn; to się nazywa Wprowadzenie banalne. Znowu wprowadzenie,
które przeciwnik może wykorzystać, jest wadliwe i nazywa się Wprowadzeniem
wspólnym. To wprowadzenie jest wadliwe, a przeciwnik może zwrócić je przeciwko tobie. I znowu to jest wadliwe, złożone w zbyt ciężkim stylu lub zbyt długie;
i to, co wydaje się nie wyrosnąć z samej przyczyny, w taki sposób, aby mieć ścisły
związek z przedstawieniem faktów; i wreszcie, to, co nie czyni słuchacza dobrze
usposobienym, otwartym czy uważnym.
8 Co do wprowadzenia, powiedziałem wystarczająco; teraz pozwól mi przejść do
narracji czyli przedstawienia faktów. Istnieją trzy rodzaje przedstawienia faktów.
Pierwszym jest rodzaj, gdy przedstawiamy fakty i przekształcamy każdy ich szczegół na naszą korzyść, aby odnieść zwycięstwo; ten rodzaj odnosi się do przyczyn,
na [podstawie] których ma zostać wydana decyzja. Drugim jest rodzaj, który
17

Chodzi o figurę myśli zwana addubitatio lub dubitatio, por. Volkmann 1995, 167.
Chyba po raz pierwszy mamy omówioną kwestię zastosowania żartu w naszej mowie / tekście, aby pobudzić
uwagę audytorium.
18
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często wprowadzamy do mowy / tekstu jako środek pozyskiwania wiary lub obciążania naszego przeciwnika lub dokonywania przejścia19 lub stawiania czegoś
„na scenie”. Trzeciego rodzaju nie używa się w sprawie faktycznie przedstawianej w sądzie, ale zapewnia nam wygodną praktykę [przy posłużeniu się] dwoma
pierwszymi rodzajami, korzystniej w rzeczywistych przypadkach20.
8.13 Spośród takich narracji istnieją dwa rodzaje: jeden oparty na faktach, drugi
na osobach21.
Narracja oparta na eksponowaniu faktów przedstawia trzy formy: legendarną,
historyczną i realistyczną. Legendarna opowieść zawiera wydarzenia nie prawdziwe ani prawdopodobne, [ale także] jak te przekazywane przez tragedie. Narracja
historyczna jest opisem czynów dokonanych faktycznie, ale usuniętych ze wspomnień naszych czasów. Realistyczna opowieść oodnosi się do wyimaginowanych
wydarzeń, które jeszcze mogą się wydarzyć, jak fabuły komedii22.
Narracja oparta na osobach powinna przedstawiać żywy styl i różnorodne
cechy charakteru takie jak wyrzeczenie i łagodność, nadzieja i strach, nieufność
i pragnienie, hipokryzja i współczucie oraz zmienne losy, takie jak odwrócenie
losu, niespodziewana katastrofa, nagła radość i szczęśliwy wynik [jakiegoś wydarzenia]. Winniśmy jednak takie sytuacje przećwiczyć praktycznie. Jak powinniśmy postępować z tego rodzaju przedstawieniem faktów, które należą do
faktycznych przyczyn [omawianej sprawy], zamierzam wyjaśnić.
9.14 Zestawienie faktów powinno mieć trzy cechy: zwięzłość, jasność i wiarygodność. Ponieważ wiemy, że te cechy są niezbędne, musimy się nauczyć, jak je
osiągnąć23.
Będziemy w stanie przedstawić krótkie zestawienie faktów, jeśli rozpoczniemy
je w miejscu, od którego musimy zacząć; jeśli nie będziemy próbować recountować
od najdalszego początku; jeśli nasze stwierdzenie faktów jest podsumowanie i nie
jest szczegółowy; jeśli niesiemy to do przodu, nie do najdalszego punktu, ale do
punktu, do którego musimy się udać; jeśli nie używamy dygresji i nie odchodzimy

19

Chodzi o transitio, czyli „zmianę treści przedstawianej sprawy”, por. Lausberg 2000, §304.
Narrationum tria sunt genera. Unum est cum exponimus rem gestam et unum quidque trahimus ad utilitatem nostram vincendi causa, quod pertinet ad eas causas de quibus iudicium futurum est. Alterum genus est
narrationis, quod intercurrit nonnumquam aut fidei aut criminationis aut transitionis aut alicuius apparationis
causa. Tertium genus est id quod a causa civili remotum est, in quo tamen exerceri convenit, quo commodius
illas superiores narrationes in causis tractare possipaus (podkr. jzl).
21
Eius narrationis duo sunt genera : unum quod in negotiis, alterum quod in personis positum est.
22
Id quod in negotiorum expositione positum est tres habet partes: fabulam, historiam, argumentum. Fabula
est quae neque veras neque veri similes continet res, ut eae sunt quae tragoediis traditae sunt. Historia est gesta
res, sed ab aetatis nostrae memoria remota. Argumentum est ficta res quae tamen fieri potuit, velut argumenta
comoediarum.
23
Tres res convenit habere narrationem: ut brevis, ut dilucida, ut veri similis sit; quae quoniam fieri oportere
scimus, quemadmodum faciamus cognoscendum est.
20
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od konta, które podjęliśmy, aby się przedstawić; i jeśli przedstawimy wynik w taki
sposób, że fakty, które poprzedziły, również mogą być znane, chociaż o nich nie
mówiliśmy. Na przykład, jeśli powiem, że wróciłem z prowincji, zrozumiałbym,
że pojechałem do prowincji. I na ogół lepiej pominąć nie tylko to, co osłabia sprawę, ale także to, co ani jej nie osłabia, ani jej nie pomaga. Ponadto musimy strzec
się przed powtórzeniem od razu tego, co już powiedzieliśmy, jak następuje24:
Athenis Megaram vesperi advenit Simo;
Ubi advenit Megaram, insidias fecit virgini;
Insidias postquam fecit, vim in loco adtulit.25 .

9.15 Nasze opowiadanie o faktach będzie jasne, jeśli przedstawimy fakty w dokładnej kolejności, w jakiej się pojawiły, z zachowaniem ich faktycznej lub prawdopodobnej kolejności i chronologii. Tutaj musimy zobaczyć, że nasz język nie
jest zagmatwany, zaangażowany lub nieznany, że nie przechodzimy do innego tematu, że nie śledzimy tej sprawy z powrotem do jej najdalszego początku, ani nie
posuwamy się zbyt daleko do przodu, i że robimy nie pomijając niczego istotnego.
Nasze opowiadanie o faktach stanie się jasne, jeśli zastosujemy się do przykazań
dotyczących zwięzłości, które przedstawiłem, ponieważ im krótsze jest stwierdzenie faktów, tym jaśniejszy będzie i łatwiejszy do śledzenia nasz wywód.
9.16 Nasze opowiadanie o faktach będzie bardziej prawdopodobne, jeśli odpowiada normalnym wymaganiom, oczekiwanym i naturalnym; jeżeli czas [wystąpienia] jest [precyzyjnie podany], pozycja zaangażowanych osób [jest przedstawiona
prawdziwie lub wiarygodnie], motywy w planowaniu i korzyści oferowane [poprawnie] przez „scenę akcji”, tak aby wyeliminować [możliwy] argument [służący do] obalenia [naszego wywodu], że [np.] czas był zbyt krótki, lub że nie było
motywu, ani że miejsce było nieodpowiednie, lub że osoby te nie mogły działać lub były nie tak traktowane. Jeśli sprawa jest prawdziwa, wszystkie te środki
ostrożności muszą być przestrzegane w przedstawieniu faktów, ponieważ często
nie można w inny sposób uwierzyć w prawdę. A jeśli sprawa jest fikcyjna, środki
te będą musiały być skrupulatnie przestrzegane. W sprawach, w których jest obowiązkiem [przedstawić] dokumenty urzędowe lub inne osoby26, należy zachować
ostrożność.
W tym, co do tej pory powiedziałem, wierzę, że zgadzam się z innymi autorami dzieł z zakresu sztuki retoryki, z wyjątkiem innowacji, które opracowałem na
temat Wprowadzeń z podejściem subtelnym. Ja sam, w przeciwieństwie do reszty,

24

Komentatorzy nie ustali źródła; być może jest to tekst Plauta (?). Tak sugeruje np. F. Marx, por. Marx 1964, 11.
Z Aten do Megary wieczorem przybył Simo, // kiedy przyjechał do Megary, pułapkę zastawił na dziewczynę:
// pułapkę ułożywszy uronił ją tam i tam
26
Zapewne chodzi o świadków.
25
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wyróżniłem trzy przyczyny [zastosowania] Podejścia Subtelnego, aby zapewnić
nam całkowicie pewną metodę i klarowną teorię Wprowadzenia.
10. Jeśli chodzi o resztę, ponieważ muszę omówić ustalenie argumentów, kwestię,
która stawia wyjątkowe wymagania w sztuce mówcy, postaram się przedstawić
sposób / metodę w badaniach takich [zagadnień] jak znaczenie przedmiotowych
żądań — tak szybko, jak to tylko możliwe. Napisałem kilka uwag na temat podziału przyczyny.
10.17 Przyczyna dzieli się na dwie części27. Kiedy zostanie zakończone stwierdzenie faktów, powinniśmy najpierw wyjaśnić, w czym my i nasi przeciwnicy zgadzamy się; jeśli istnieje zgoda co do punktów użytecznych dla nas, ale i [w tym]
co pozostaje zakwestionowane, jak następuje np.: „Orestes zabił swoją matkę —
zgadzam się z moimi przeciwnikami — ale czy miał prawo do popełnienia czynu
i czy był usprawiedliwiony w popełnieniu tegoż?”. Podobnie w odpowiedzi: „Przyznają, że Agamemnon został zabity przez Klitajmestrę, a mimo to mówią, że nie
powinienem był [mówi Orestes] pomścić mego ojca”.
Następnie, kiedy to zrobimy, powinniśmy użyć dystrybucji. Składa się ona
z dwóch części: Wyliczenia i Przedstawienie28. Będziemy używać wyliczenia, gdy
podamy, ile punktów zamierzamy przedstwić. Liczba nie powinna przekraczać
trzech; w przeciwnym razie, poza niebezpieczeństwem, że możemy w pewnym
momencie zawrzeć w mowie więcej lub mniej punktów niż wyliczaliśmy, wzbudza u słuchającego podejrzenie premedytacji i sztuczności, i to pozbawia mowę
siły przekonywania. Przedstawienie polega na zaprezentowaniu, krótko i dokładnie, punktów, które zamierzamy omówić.
10.18 Teraz przejdę do dowodzenia i obalania argumentacji. Cała nadzieja zwycięstwa i cała metoda perswazji spoczywa na dowodzie i obaleniu, bo kiedy
przedłożyliśmy nasze argumenty i zniszczyliśmy opozycję, oczywiście całkowicie
wypełniliśmy funkcję mówcy.
11. Będziemy zatem mieć możliwość wykonania obu [zadań], jeśli znamy rodzaj
spraw, który stały się przyczyną [naszego wystąpienia]29. Są cztery rodzaje spraw.
Mój nauczyciel sądził, że są trzy i odchodzi od wszelkich odkrytych przez innych
rodzajów, oraz wykazuje, że jeden rodzaj, którego powinni byli nauczać, podzielił
na odrębne rodzaje. Rodzaje spraw to zatem, jak już wspomniałem powyżej, trzy:
domniemana30, prawna i sądowa.
27

Causarum divisio in duas partes distributa est.
Deinde, cum hoc fecerimus, distributione uti debemus. Ea dividitur in duas partes: enumerationem et expositionem. Terminy por. Lausberg 2000, §671sqq. [można rozważyć użycie terminu: podział]
29
Utrumque igitur facere poterimus, si constitutionem causae cognoverimus.
30
Termin nie jest najtrafniejszy, por. Lausberg 2000, §85sqq (w orginale pojawia się termin: coniectura).
28
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Problemem jest domniemanie, gdy kontrowersje dotyczą kwestii faktycznej,
jak np: W lesie Ajax, po uświadomieniu sobie, co w swoim szaleństwie zrobił, padł
na swój miecz. Ulysses, widząc, że Ajax nie żyje, wyciąga krwawą broń ze zwłok.
Pojawia się Teucer [Teukros], widzi martwego brata i wroga brata z krwawym mieczem w dłoni. Oskarża Odyseusza o przestępstwo. Tutaj poszukiwana jest prawda
(bo mamy do czynienia z przypuszczeniami). Kontrowersje będą dotyczyć samego
faktu31. Dlatego właśnie problem w (takiej) sprawie nazywa się domniemaniem.
11.19 32Problem jest prawny, gdy niektóre kontrowersje mają podstawę w literze
tekstu [przepisu prawa] lub wynikają z implikacji w nim zawartych. Problem
prawny podzielony jest na sześć podtypów: litera i duch [prawa], prawa sprzeczne [konflikt praw], niejednoznaczności a także definicje, przeniesienie [sprawy
ze względu na np. nieodpowiedniość sądu], i wnioskowanie z analogii.
Kontrowersje wiążące się z Literą i Duchem (Prawa)33 pojawiają się, gdy zamysł (twórcy prawa) wydaje się sprzeczny z literą tekstu, jak następuje: Załóżmy, że prawo, które stanowi, że ktokolwiek porzucił swój statek podczas burzy, traci
wszelkie prawa własności, ale jeśli statek, a także ładunek, są uratowani, [jedno
i drugie] należy do tych, którzy pozostali na pokładzie. Przerażona gwałtownością
burzy, [załoga]opuściła statek i uciekła łodzią — wszyscy oprócz jednego chorego,
który ze względu na swoją chorobę nie mógł opuścić statku i uciec. Przez przypadek
statek został bezpiecznie doprowadzony do portu. Osoba najmniej ważna weszła
w posiadanie statku, a poprzedni właściciel to potwierdza. Oto kwestia prawna na
podstawie litery i ducha.
11.20 Kontrowersje są wynikiem Konfliktu Praw, gdy jedno prawo nakazuje lub
zezwala na czyn, podczas gdy inny zabrania mu, w następujący sposób: prawo
zabrania oskarżonemu o wyłudzanie [np. jakiegoś dobra] przemówienia przed
Zgromadzeniem. Kolejne prawo nakazuje augurowi wyznaczenie w Zgromadzeniu
kandydata na miejsce zmarłego wróża. Pewien winny skazany za wymuszenie wyznaczył kandydata na miejsce zmarłego wróża. Wymagana jest kara. Oto kwestia
prawna ustalona na podstawie sprzecznych przepisów.
12 Kontrowersję tworzy niejednoznaczność, gdy tekst przedstawia dwa lub więcej
znaczeń, jak następuje: Ojciec rodziny, czyniąc syna swoim spadkobiercą, w swojej
woli przekazał żonie swoje srebrne naczynia: „Niech mój spadkobierca odda mojej
31

Kornificjusz wskazuje tu na problem, który rozstrzyga się w nauce o status. Przypomnę, iż zaczynamy od:
pytania o zaistnienie faktu (status coniecturalis — stawiamy pytanie: an sit [czy jest]), następnie o jego kwalifikację (status definitivus — stawiamy pytanie: quid sit [czym jest]), wreszcie o jego określenie (status qualitatis
— stawiamy pytanie: quale sit [jakie jest]). Czwartym jest odroczenie procesu (translatio), por. Volkmann 1995,
134–135.
32
Dalej następuje omówienie tzw. status legales.
33
Constitutio scripti et voluntatis.
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żonie wagą trzydzieści funtów srebrnych naczyń „takich, jakie zostaną wybrane”. „
Po jego śmierci wdowa prosi o cenne naczynia. Syn twierdzi, że przekazał jej trzydzieści funtów wagi naczyń «takich jakie zostaną wybrane» przez niego. Oto kwestia prawna, którą trzeba rozsztrzygnąc z powodu wieloznaczności34.
12.21 Przyczyna leży po stronie definicji, gdy nazwa, pod którą dany akt powinien
zostać wywołany, budzi kontrowersje. Oto przykład: Kiedy Lucjusz Saturninus
zamierzał wprowadzić prawo zboża dotyczące pięciu szóstych jako Quintus Caepio, który w tym czasie był kwestorem miejskim, wyjaśnił senatowi, że skarb nie
może znieść tak wielkiego wydatku. Senat orzekł, że jeśli Saturninus zaproponuje
to prawo przed ludem, wydaje się, że robi to przeciwko zwykłemu dobru. Saturninus kontynuował swój ruch. Jego koledzy zaproponowali weto; niemniej jednak
przyniósł urnę losu na głosowanie. Caepio, gdy widzi Saturninusa, przedstawiając
swój wniosek przeciwko dobru publicznemu pomimo weta jego kolegów, atakuje
go z pomocą niektórych konserwatystów, odrzuca porozumienie, rzuca urny wyborcze i blokuje dalsze działania. Caepio zostaje osądzony za zdradę. Problem jest
prawny i jest ustalany na podstawie definicji, ponieważ definiujemy rzeczywisty
termin, kiedy badamy, [a mianowicie –] co stanowi zdradę35.
13.22 Kontrowersje opierają się na przeniesieniu, gdy pozwany utrzymuje, że
musi nastąpić przesunięcie terminu lub zmiana powoda lub sędziów. Ten rodzaj
problemu Grecy wykorzystują w postępowaniu przed sędziami, zazwyczaj przed
trybunałem magistratu. Używamy go jednak w postępowaniach sądowych. Na
przykład, jeśli ktoś jest oskarżony o malwersacje, rzekomo usunął srebrne naczynia należące do państwa z prywatnego miejsca, może powiedzieć, gdy określił kradzież i defraudację, że w jego przypadku akcja powinna polegać na kradzieży a nie
[na] malwersacji. Ten rodzaj problemu prawnego rzadko pojawia się w postępowaniu sądowym z następujących powodów: w akcie prywatnym kontrpropozycje
[są] akceptowane przez pretora, ale sprawa „nie rusza”, chyba że jest przyczyna
do działania; w dochodzeniach publicznych przepisy przewidują, że jeżeli jest to
odpowiednie dla pozwanego, najpierw zostaje wydana decyzja, czy powód jest
uprawniony do wniesienia oskarżenia, czy też nie36.
13.23 Kontrowersje opierają się na analogii, gdy sprawa powstająca w związku
z orzeczeniem nie ma wyraźnie obowiązującego prawa, ale analogia jest poszukiwana w innych istniejących przepisach na podstawie pewnego podobieństwa do
danej sprawy. Na przykład, prawo mówi: „Jeśli człowiek oszalał, władza nad jego
34

Mowa jest albo o ambiquitas [status dwuznaczności], albo o leges contrariae [status sprzecznych praw],
por. Volkmann 1995, 135.
35
W obu sprawach odsyłam do komentarza H. Caplana (oba przykłady odwołują się do przepisów prawa
rzymskiego; można jednak wskazać i podobne wypadki w w naszym życiu).
36
Zwracam uwagę, iż proces Chrystusa może być tu dobrym przykładem, por. Święcicka-Wystrychowska 2005.
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osobą i własnością należy do jego agnatów37 lub członków jego rodu”. Inna ustawa
brzmi: „Ten, kto został skazany za morderstwo swojego rodzica, będzie całkowicie
owinięty i związany w skórzanym worku i wrzucony do [rzeki] płynącej wody”.
Inna zasada: „Tak jak głowa rodziny kierowała swoim domem lub jego własnością, to prawo będzie dobre”. Inne prawo: „Jeśli głowa rodziny umrze bez zostawienia testamentu, jego dom i majątek należy do jego agnatów oraz do członków
jego rodu”. Malleolus został skazany za zabójstwo matki, a zaraz po otrzymaniu
wyroku jego głowa została owinięta w torbę z wilczej skóry, [otrzymał] „drewniane buty”, postawiono go na nogi, a on został zaprowadzony do więzienia. Jego
obrońcy przynoszą tabliczki do więzienia, spisują jego wolę w obecności jego oraz
świadków uczestniczących [w tym wydarzeniu]. Kara jest dla niego wymagana.
Jego testamentowi spadkobiercy obejmują należną im schedę. Młodszy brat Malleolusa, który był jednym z oskarżycieli w procesie, domaga się dziedzictwa zgodnie z prawem agnacji. W tym miejscu nie przedstawiono żadnego konkretnego
prawa, a mimo to przytoczono wiele praw, które dla uzasadnienia przez analogię
dowiodły, że Malleolus miał lub nie miał prawa do sporządzenia testamentu. Jest
to kwestia prawna ustanowiona przez analogię.
Wyjaśniłem rodzaje kwestii prawnych. Teraz pozwól mi omówić kwestię
sądową38.
14.24 Kwestia jest sądowa gdy istnieje zgoda co do aktu, ale chodzi o prawo lub
zło popełnienia czynu. Tego zagadnienia są dwa rodzaje, jeden nazywany Q. Absoluta, a inny Q. Adsumptiva39.
Kwestia jest [określana jako] absoluta, kiedy twierdzimy, że czyn sam w sobie,
bez naszego udziału w żadnych nieistotnych rozważaniach, [musiał zajść]40. Na
przykład pewien mim nazwał na scenie poetę Akcjusza po imieniu. Akcjusz pozywa go z powodu [naruszenia dóbr osobistych]. Mim nie broni się, ale z twierdzi,
że dozwolone było nazwanie osoby, pod której nazwiskiem miało zostać wykonane [określone zadania aktorskie]41.
Zagadnienie ma charakter wstępny, gdy obrona sama w sobie jest niewystarczająca, opiera się na materii obcej. Rodzajów części kwestii prawnej nazywanej
Adsumptiva są cztery: uznanie zarzutu, odrzucenie odpowiedzialności, przesunięcie pytania o poczucie winy, porównanie z [innymi czynami]42.

37

W prawie rzymskim jest to rodzaj pokrewieństwa, który wynikał z podlegania władzy ojcowskiej (patriae
potestatis).
38
Cuiusmodi partes essent legitimae constitutionis ostendimus; nunc de iuridicali constitutione dicamus.
39
Kwestie omawia m.in. Lausberg 2000, §174–195. Poprawnie powinno być: assumptiva [jakość asumptywna].
40
Jak powiada Cyceron: czyn jest przedstawiany jako prawna oczywistość, CIC., de inv., II.24.71.
41
Jak podaje Caplan w komentarzu — mim przegrał sprawę.
42
Adsumptiva pars est cum per se defensio infirma est, adsumpta extraria re conprobatur. Adsumptivae partes
sunt quattuor: concessio, remotio criminis, translatio criminis, comparatio.
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Uznanie zarzutu jest [zarazem] błaganiem pozwanego o ułaskawienie. Uznanie zawiera [zarazem] wykreślenie i prośbę o miłosierdzie. Odrzucenie zarzutu to
zaprzeczenie oskarżonego, że działał z zamiarem [popełnienia czynu]. Pod Zarzutem Wyklęcia są trzy podtypy: Niewiedza, Wypadek, i Konieczność; wypadek, jak
w przypadku Caepio przed trybunami plebsu o utracie armii; ignorancja [niewiedza], jak w przypadku mężczyzny, który przed otwarciem tabliczek z testamentem, gdy był niewolnikiem swego brata, zarazem wymusił karę dla niewolnika
za to, że zabił swego pana; konieczności, jak w przypadku żołnierza, który przedłużył swój urlop, ponieważ powodzie zablokowały drogi. Jest to błaganie o Miłosierdzie, gdy oskarżony przyznaje się do popełnienia przestępstwa i [działania
z] premedytacji, ale błaga o współczucie. W sądach jest to rzadko praktykowane,
chyba że mówimy w obronie tego, którego dobre uczynki są liczne i godne uwagi; na przykład, wstawiając jako powszechne we wzmacnianiu: „Nawet gdyby to
zrobił, nadal byłoby właściwe przebaczenie mu z powodu jego przeszłych zasług,
ale w ogóle nie błaga o wybaczenie”. Taka przyczyna nie jest zatem dopuszczalna
w sądach, ale jest dopuszczalna przed Senatem, imperatrorem lub radą wojenną.
15.25 Przyczyna spoczywa na Przesunięciu Kwestii Winy, kiedy nie negujemy naszego czynu, ale opowiadamy się za tym, że zostaliśmy doprowadzeni do tego
przez zbrodnie innych, tak jak w przypadku Orestesa, gdy bronił się, odwracając
kwestię winy od siebie samego do matki.
Przyczyna polega na odrzuceniu odpowiedzialności, gdy odrzucamy, ale nie
czyn, który jest wykazany, ale odpowiedzialność, i przekazujemy ją innej osobie
lub przypisujemy ją jakiejś okoliczności. Przykład przeniesienia odpowiedzialności na inną osobę: jeśli oskarżenie powinno zostać wniesione przeciwko zabójcy
Publiusza Sulpicjusza; on bronił swojego czynu, powołując się na rozkaz konsulów
i oświadczając, że oni nie tylko dowodzili, ale podał też powody, dla których było
to zgodne z prawem. Przykład przypisania do okoliczności: jeśli osoba powinna
być odsunięta w plebiscycie [od działania], aby coś wykonać, ale właśnie do niego
skierowano [zlecenie — od władz — wykonania jakiegoś działania].
Przyczyna leży w porównaniu z [innymi czynami], kiedy deklarujemy, że było
to konieczne, abyśmy zrobili jedną lub drugą z jakiś dwóch rzeczy, i że ta, którą
zrobiliśmy, była lepsza. Ta przyczyna jest następująca: Gajusz Popilius, otoczony
przez Galów i zupełnie niezdolny do ucieczki, wszedł w spisek z wodzami wroga.
Uzyskał zgodę na wyprowadzenie swojej armii pod warunkiem, że porzuci swój
bagaż. Uważał, że lepiej jest stracić bagaż niż armię. Wyprowadził swoją armię
i zostawił bagaż. Zostaje oskarżony o zdradę.
16 Uważam, że wyjaśniłem, czym są rodzaje spraw [domniemanych, prawnych
i sądowych] i jakie są ich podziały. Teraz muszę zilustrować właściwe sposoby
posługiwania się nimi, wskazując najpierw, na które z nich, obie strony, w sprawie
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[którą prowadzą], powinny się powołać, jako punkty, do których należy kierować
konstrukcję całej wypowiedzi.
17.26 43Natychmiast po określeniu Rodzaju Sprawy, musimy szukać Motywu Uzasadniającego. To właśnie określa działanie i podpowiada obronę. Tak więc Orestes wyznaje, że zabił swoją matkę. O ile nie posunąłby się do usprawiedliwienia
Motywu, zepsułby swoją obronę. Dlatego on je [przyznanie] rozwija; gdyby nie
interweniował, nie byłoby żadnego działania. „Bo ona”, powiada on, „zabiła mojego ojca”. Tak więc, jak pokazałem, motywem usprawiedliwiającym jest to, co
obejmuje obronę; bez niego nie byłoby nawet najmniejszych wątpliwości, które
opóźniłyby jego potępienie.
Po znalezieniu Motywu Uzasadniającego, musimy szukać Centralnego Punktu
Oskarżenia, to jest tego, który zawiera oskarżenie i jest przedstawiony w opozycji
do Motywu Uzasadniającego obrony, który omówiłem powyżej. Zostanie to ustalone w następujący sposób: Kiedy Orestes użył Motywu Uzasadniającego: „Miałem prawo zabić moją matkę, bo zabiła mojego ojca” prokurator użyje swojego
Centralnego Punktu Oskarżenia: „Tak, ale bez procesu nie z twojej ręki powinien
ona zostać zabita lub ukarana”.
Z uzasadnienia obrony i centralnego punktu oskarżenia musi powstać pytanie
do decyzji, które nazywamy punktem Rozstrzygnij, a Grecy krinomenon. Zostanie
to ustalone na podstawie porównania Centralnego Punktu Prokuratora i Motywu
obrony w następujący sposób: Kiedy Orestes mówi, że zabił swoją matkę, aby pomścić swojego ojca, czy to było w porządku, że Klytemnestra została zabita przez
jej syna bez procesu? Jest to zatem właściwa metoda znalezienia Punktu do Orzeczenia. Po znalezieniu Punktu do Orzeczenia, kompozycja argumentacji całego
wystąpienia powinna zostać na nim oparta44.
17.27 Punkty do rozstrzygnięcia zostaną znalezione w ten sposób we wszystkich typach zagadnień i ich poddziałach, z wyjątkiem przypuszczeń. Tutaj motyw usprawiedliwiający do czynu nie jest kwestionowany, ponieważ czyn jest zaprzeczany,
w pobliżu znajduje się Centralny Punkt Oskarżenia, ponieważ żadna Motywacja
usprawiedliwiająca nie została rozwinięta. W związku z tym punkt orzeczenia jest
ustalany na podstawie oskarżenia i odmowy, w następujący sposób: Oskarżenie:
„Zabiłeś Ajaxa”. Odmowa: „Nie zrobiłem”. Orzeczenie: „Czy on go zabił?”. Kompletna kompozycja obydwu wypowiedzi musi, jak już wspomniałem powyżej,

43

POSTĘPOWANIE W ARGUMENTACJI
Ex ratione defensionis et ex firmamento accusationis iudicii quaestio nascatur oportet, quam nos iudicationem, Graeci crinomenon appellant. Ea constituetur ex coniunctione firmamenti et rationis, hoc modo: Cum
dicat Orestes se patris ulciscendi matrem occidisse, rectumne fuerit sine iudicio a filio Clytemestram occidi ?
Ergo hac ratione iudicationem reperire convenit; reperta iudicatione omnem rationem totius orationis eo conferri oportebit.
44
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zostać skierowana do tego punktu w celu wydania orzeczenia. Jeśli istnieje kilka rodzajów zagadnień lub ich podziałów w jednej sprawie, będzie również kilka
punktów do rozstrzygnięcia, ale wszystkie one również zostaną określone za pomocą podobnej metody45.
Zrobiłem wiele, aby krótko i wyraźnie przedyskutować kwestie, które do tej
pory należało traktować. Teraz, odkąd książka ta urosła do wystarczającej długości, wygodniej będzie z kolei wyjaśnić inne sprawy w księdze drugiej, aby wielka
ilość materiału nie zmęczyła cię i nie odwróciła twojej uwagi. Jeśli zrobię te sprawy zbyt wolno, abyś był chętny [je poznać], oraz będziesz musiał przypisać [swój
wysiłek] do wielkości przedmiotu, a także do wymagań [jakie postawiły] mi moje
inne prace. Jednak przyspieszę i zrekompensuję starannością [działania] czas, jaki
zajęły mi moje sprawy, do tego stopnia, że dzięki temu darowi i na znak Twojej
uprzejmości wobec mnie i mojego własnego dzieła, mogę spełnić twoje pragnienie w najbardziej efektywny sposób.
Księga II
1.1 W poprzedniej Księdze, Herenniusie, krótko przedstawiłem problemy, z którymi mówca musi sobie poradzić, a także funkcje jego sztuki, dla której może on
dobrze poświęcić swoje zamierzenia, oraz środki, dzięki którym może najłatwiej
je spełnić. Ponieważ nie można było od razu odnieść się do wszystkich tematów,
a ja przede wszystkim przedyskutowałem najważniejsze z nich, aby reszta mogła
być dla ciebie łatwiejsza do zrozumienia, postanowiłem najpierw napisać o tych
sprawach, które są najtrudniejsze.
Istnieją trzy rodzaje spraw/przyczyn: epideiktyczne, deliberacyjne i sądowe46.
Zdecydowanie najtrudniejsze są sprawy sądowe; dlatego najpierw zacznę od tego
rodzaju. Z pięciu zadań mówcy Wynalezienie (Inventio) jest najważniejsze i najtrudniejsze. Temat ten również praktycznie usunąłem z poprzedniej księgi; drobne szczegóły zostaną przełożone do księgi trzeciej.
2 W pierwszej kolejności podjąłem dyskusję na temat sześciu części dyskursu
/ tekstu. W poprzedniej księdze mówiłem o Wstępie, Przedstawieniu Faktów
i Dyspozycji, tyle, ile było to konieczne, ale z mniejszą jasnością, niż sądziłem,
45

In omnibus constitutionibus et partibus constitutionum hac via iudicationes reperientur, praeterquam in coniecturali constitutione ; in ea nee ratio qua re fecerit quaeritur, fecisse enim negatur, nee firmamentum exquiritur, quoniam non subest ratio. Quare ex intentione et infitiatione iudicatio constituitur, hoc modo: Intentio:
«Occidisti Aiacem». Infitiatio: «Non occidi;» Iudicatio: «Occideritne ?» Ratio omnis utriusque orationis, ut
ante dictum est, ad banc iudicationem conferenda est. Si plures erunt constitutiones aut partes constitutionum,
iudicationes quoque plures erunt in una causa, sed et omnes simili ratione reperientur. Sedulo dedimus operam
ut breviter et dilucide quibus de rebus adhuc dicendum fuit diceremus.
46
Wprowadzam pojęcie: sprawy sądowe zamiast rodzaj sądowy, ponieważ Kornificjusz wyraźnie wskazuje właśnie nie tyle na rodzaj mów, co na rodzaj spraw. Por. Causarum tria genera sunt : demonstrativum, deliberativum, iudiciale.
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że pożądałeś. Następnie omówiłem razem Dowód i Obalenie [argumentów przeciwnika]47. Wyjaśniłem więc różne rodzaje zagadnień i ich podziały, i to w tym
samym czasie, w jaki sposób rodzaj problemu i jego podziały znajdują się w danej
sprawie. Następnie wyjaśniłem, w jaki sposób prawidłowo rozpatruje się punkt
do rozstrzygnięcia; to stwierdziliśmy, musimy zobaczyć, że cała ekonomia całego
słowa jest do niego kierowana. Następnie zauważyłem, że nie ma kilku przyczyn,
do których stosuje się kilka rodzajów kwestii lub ich podział.
2.2 Pozostało mi, jak się wydawało, pokazać, za pomocą jakiej metody możemy
dostosować środki inwencji do każdego rodzaju kwestii lub jej podziału, i podobnie, jakich technicznych argumentów (które Grecy nazywają epicheiremata)48
powinniśmy szukać lub unikać; oba te działy należą do Dowodu i Obalenia.
W końcu wyjaśniłem, jakie wnioski do przemówień należy zastosować; zakończenie było ostatnią z sześciu części dyskursu / tekstu.
Najpierw zbadam, w jaki sposób powinniśmy postępować z przyczynami reprezentującymi każdy rodzaj problemu, i oczywiście powinniśmy wziąć pod uwagę ten typ, który jest najważniejszy i najtrudniejszy.
2.3 W sprawie opartej na domysłach / przypuszczeniach oświadczenie / opowiadanie oskarżającego powinno zawierać materiał wzbudzający podejrzenie [skierowane ku] oskarżonemu, oraz tak przeplatać go, aby żadne działanie, żadne słowo,
w skrócie nic, co on zrobił, nie mogło być uważane za brak motywu. Oświadczenie / opowiadanie obrońcy pozwanego powinno zawierać proste i jasne oświadczenie, a także powinno osłabiać podejrzenia49.
50
Schemat zagadnienia domniemania zawiera sześć działów: prawdopodobieństwo, porównanie, znak, domniemany dowód, późniejsze zachowanie i dowód potwierdzający51. Wyjaśnię znaczenie każdego z tych terminów.
Przez prawdopodobieństwo udowadnia się, że przestępstwo było korzystne
dla oskarżonego i że nigdy nie powstrzymał się od tego rodzaju niecnej praktyki.
Prawdopodobieństwo jest motorem i w sprawach sądowych, i w życiu.
Jakiś motyw [jakaś przyczyna] doprowadził(a) oskarżonego do popełnienia
przestępstwa, z nadzieją, że dał(a) mu on przewagę nad konkurentami lub uniknął [dzięki niemu/niej] niedogodności. Pytanie brzmi: czy szukał jakiejś korzyści
z przestępstwa — honoru, pieniędzy lub władzy? Czy chciał zaspokoić jakąś pasję
47

Wprowadzam pojęcia: dowód oraz obalenie, aby być bliższym idei autora, który wyraźnie skupił swa uwagę
na analizie konkretnych problemów; mniej uwagi poświęcając kwestiom ogólnym, por. Volkmann 1995.
48
Jest to rozbudowany schemat rozumowania, por. Lausberg 2000, §371. Por. też Kondakov 1975, s. 691.
49
In causa coniecturali narratio accusatoris suspiciones interiectas et dispersas habere debet, ut nihil actum,
nihil dictum, nusquam ventum aut abitum, nihil denique factum sine causa putetur. Defensoris narratio simplicem et dilucidam expositionem debet habere, cum adtenuatione suspicionis.
50
Autor zaczyna omawiać SCHEMAT DOWODZENIA.
51
Zwracam uwagę, iż jest to opis metodyki prowadzenia śledztwa w kwestii dowolnego przestępstwa.
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— miłość lub podobne obezwładniające pragnienie? Czy też starał się uniknąć
pewnych niedogodności — wrogości, złej reputacji, bólu lub kary?52
3.4 Tutaj oskarżyciel, jeśli chodzi o kwestię uzyskania przewagi, ujawni namiętność przeciwnika; jeśli chodzi o unikanie niekorzystnej sytuacji, zwiększy strach
[u] swojego przeciwnika. Z drugiej strony, obrońca oskarżonego, jeśli to możliwe,
zaprzeczy, że był motyw, lub przynajmniej gwałtownie pomniejszy jego znaczenie; następnie powie, że niesprawiedliwe jest podejrzenie o popełnienie przestępstwa każdego, komu pewien zysk przychodzi z jakiegoś działania.
3.5 Następnie sposób życia pozwanego zostanie rozpatrzony w świetle jego
wcześniejszego postępowania. Najpierw prokurator rozważy, czy oskarżony kiedykolwiek popełnił podobne przestępstwo. Jeśli go nie znajdzie, będzie się starał dowiedzieć, czy oskarżony kiedykolwiek był podejrzewany o podobną winę;
i postara się dołożyć wszelkich starań, aby powiązać sposób życia oskarżonego
z motywem, który właśnie ujawnił. Na przykład, jeśli prokurator twierdzi, że motywem przestępstwa były pieniądze, niech wykaże, że oskarżony zawsze był chciwy; jeśli motywem był honor publiczny, [że był] ambitny; w ten sposób będzie
mógł powiązać wady charakteru oskarżonego z motywem przestępstwa. Jeśli nie
może znaleźć wady zgodnej z motywem, niech znajdzie taki, który nie jest. Jeśli
nie może wykazać, że pozwany jest chciwy, niech pokaże, że jest zdradliwym uwodzicielem; krótko mówiąc, jeśli to możliwe, pozwólmy mu oskarżyć oskarżonego
o piętno jakiejś jednej wady, a nawet jak największej liczby błędów. Wtedy powie:
nic dziwnego, że człowiek, który w tym drugim przypadku działał tak bardzo [źle],
powinien postąpić [podobnie] także w tym przypadku. Jeśli przeciwnik cieszy się
wysoką reputacją z powodu czystości i uczciwości, prokurator powie, że należy
wziąć pod uwagę czyny, a nie reputację; że oskarżony ukrył wcześniej swoje złe
uczynki, i wyjaśni, że oskarżony nie ma poczucia winy z powodu niewłaściwego
zachowania. Obrońca oskarżonego najpierw pokaże prawe życie swojego klienta,
jeśli może; jeśli nie może, będzie uciekał się do bezmyślności, szaleństwa, młodości, siły lub niepożądanego wpływu. W tych sprawach [. . .] krytyka nie powinna
być narzucana za zachowania niezwiązanego z niniejszą sprawą. Jeśli mówca jest
poważny, [to wskaże, iż oskarżony został] upośledzony przez [swą] męskość i rozgłos [i] najpierw powie, że rozpowszechniły się fałszywe pogłoski o niewinnym
mężczyźnie oraz użyje pospolitego [powiedzenia, że w takie pogłoski] nie należy
wierzyć. Jeśli żaden z tych zarzutów nie jest [możliwy do oddalenia], niech użyje
ostatniego źródła obrony; niech mówi, że nie omawia moralności człowieka przed
cenzorami, ale zarzuty przeciwników przed sędziami.
52

Warto wskazać, iż Kornificjusz formułuje tu podstawowe kwestie tyczące przyczyn popełniania przestępstw;
wskazane przyczyny wielokrotnie pojawiają się np. w literaturze kryminalnej, jako wstępne założenia czynione
przez detektywów.
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4.6 Porównanie stosuje się, gdy oskarżyciel wykaże, że czyn popełniony przez [oskarżonego] przeciwko jego przeciwnikowi przyniósł korzyść tylko osobie pozwanej;
albo że nikt oprócz jego przeciwnika nie mógł tego popełnić; lub że przeciwnik nie
mógł go popełnić, a przynajmniej nie tak łatwo, innymi środkami; lub, oślepiony pasją, jego przeciwnik nie widział żadnych łatwiejszych środków. W tym celu
obrońca pozwanego powinien wykazać, że przestępstwo przynosi korzyści również
innym, lub że inni również mogli zrobić to, co przypisuje się jego klientowi.
Według Znaków jeden pokazuje, że oskarżony szukał okazji sprzyjającej sukcesowi. Znak ma sześć podziałów: miejsce, punkt czasu, czas trwania, okazja, nadzieja sukcesu, nadzieja ucieczki.
4.7 Miejsce zostało zbadane w następujący sposób: czy było ono często odwiedzane, czy opuszczone, zawsze było miejscem samotnym, czy opuszczonym w momencie popełnienia przestępstwa? Miejsce święte czy profanum, publiczne czy
prywatne? Jakie miejsca sąsiadują? Czy ofiara mogła być widziana lub słyszana?
Powinienem chętnie opisać szczegółowo, który z tych punktów nadaje się do
obrony, a który do oskarżenia, gdyby nie to, że ktokolwiek w danej sprawie uznałby to za łatwe do określenia. Dla Wynalezienia to tylko pierwsze zasady, które
powinny powstać w teorii; cała reszta będzie łatwo dostarczona przez praktykę.
Punkt czasowy jest badany w następujący sposób: w jakiej porze roku, w której
części dnia — w nocy lub w ciągu dnia — o której godzinie dnia lub w nocy, czyn,
o którym mowa, został popełniony, i dlaczego w takim czasie?
Czas trwania będzie rozpatrywany następująco: czy to wystarczyło, aby przeprowadzić ten czyn, i czy oskarżony wiedział, że będzie wystarczająco dużo czasu,
aby to wykonać? Nie ma bowiem większego znaczenia, czy miał wystarczająco
dużo czasu na dokonanie zbrodni, gdyby nie mógł z góry przewidzieć lub przewidzieć, że tak się stanie.
Okazje rozpatrywane są następująco: czy było to korzystne dla przedsiębiorstwa, czy też była lepsza okazja, która została albo przepuszczona, albo nie
oczekiwana?
Nadzieja sukcesu będzie badana w następujący sposób: Czy powyższe znaki są
zbieżne? W szczególności, czy władza, pieniądze, zdrowy rozsądek, uprzednia wiedza i gotowość pojawiają się z jednej strony i czy udowodniono, że z drugiej strony
były słabości, potrzeby, głupota, brak przewidywania i nieprzygotowania? W ten
sposób dowiemy się, czy oskarżony powinien był wierzyć w swój sukces, czy też nie.
Jaka była nadzieja na wykrycie ucieczki, staramy się uczyć od zaufanych, naocznych świadków lub wspólników, z wolnych stron lub niewolników, lub z obojga.
5.8 Przez domniemane Dowody winy są wykazywane za pomocą wskazówek, które
zwiększają pewność i wzmacniają podejrzenia. Rozpadają się na trzy okresy: poprzedzające zbrodnię, współistotne z przestępstwem, śledzące przestępstwo.
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W odniesieniu do okresu poprzedzającego zbrodnię należy zastanowić się,
gdzie oskarżony był, gdzie był widziany, czy przygotował się, spotkał z kimkolwiek, powiedział cokolwiek lub wykazał jakiekolwiek oznaki posiadania powierników, wspólników lub środków pomocy; czy był w miejscu, czy w tym samym
momencie, wbrew jego zwyczajowi. W odniesieniu do okresu obecnego wraz
z przestępstwem, będziemy się starać dowiedzieć, czy był widziany na gorącym
uczynku; czy słychać było jakiś hałas, krzyk albo uderzenie; lub krótko mówiąc,
czy coś było postrzegane przez jeden ze zmysłów — wzrok, słuch, dotyk, zapach
lub smak. W odniesieniu do okresu następującego po zbrodni, będzie się dążyć
do odkrycia, czy po dokonaniu aktu pozostawiono coś, co wskazywało na popełnienie przestępstwa lub przez kogo zostało popełnione.Wskazując, że zostało popełnione: na przykład, jeśli ciało zmarłego jest spuchnięte, a czerń i błękit
oznaczają, że człowiek został zabity przez truciznę. Wskazanie, przez kogo zostało popełnione: na przykład, jeśli broń, ubranie lub coś w tym rodzaju pozostało
z tyłu lub znaleziono ślad oskarżonego; jeśli na jego ubraniu była krew; lub jeśli
po wykonaniu czynu został złapany lub widziany w miejscu, w którym rzekomo
popełniono przestępstwo.
W przypadku Późniejszych Zachowań badamy znaki, które zwykle towarzyszą
poczuciu winy lub niewinności. Oskarżyciel będzie, jeśli to możliwe, chciał wykazać, że [oskarżony], kiedy [dokonał czynu], zaczerwienił się, zbladł, zachwiał się,
mówił niepewnie, poczynił jakąś ofertę — [to] oznaki wyrzutów sumienia. Jeśli
oskarżony nie zrobił żadnej z tych rzeczy, oskarżyciel powie, że oskarzony działał
z tak dużym wyprzedzeniem, że stanął na ziemi [ofiary] i wskazał z największą
pewnością siebie — oznaki zuchwałości, a nie niewinność. Obrońca oskarżonego, jeśli jego klient okazał strach, powie, że został zastraszony, nie przez wyrzut
sumienia, ale przez ogrom grożącego mu niebezpieczeństwa; jeśli jego klient nie
okazał strachu, obrońca powie, że był niewzruszony, ponieważ polegał na swojej
niewinności.
6.9 Potwierdzenie dowodowe jest tym, co stosujemy ostatecznie, gdy podejrzenie
zostało stwierdzone. Ma ono tematy specjalne i wspólne. Tematami specjalnymi są
te, które mogą wykorzystywać tylko oskarżający lub te, które [wykorzystają] tylko
broniący. Tematy wspólne to te, które są stosowane i przez obrońcę, i przez oskrażyciela, w zależności od przypadku. Przypuszczenie powoduje, że oskarżyciel
używa specjalnego tematu, gdy mówi, że niegodziwych ludzi nie należy żałować,
i rozprawia się z okrucieństwem zbrodni. Obrońca oskarżonego używa specjalnego tematu, gdy próbuje zdobyć litość i oskarżycielowi zarzuca zniesławienie. Te
tematy są wspólne zarówno dla oskarżenia, jak i obrony: mówić za lub przeciwko
świadkom, za lub przeciw zeznaniom wydanym w wyniku tortur, za lub przeciw
dowodowym dowodom oraz za lub przeciw plotkom.
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Na korzyść świadków będziemy mówić z mocy prawa: (a) autorytet i sposób
życia świadków oraz (b) zgodność ich dowodów. Wobec świadków, pod odpowiedzialnością prawną: (a) ich podstawowy sposób życia; (b) sprzeczny charakter ich
zeznań; (c) jeśli twierdzimy, że to, co mówili [inni], wydarzyło się, albo nie mogło
się wydarzyć, albo nie miało miejsca, albo że nie mogli o tym wiedzieć, lub że
to stronniczość inspiruje ich słowa i wnioski. Te tematy będą dotyczyły zarówno
dyskredytacji, jak i przesłuchania świadków.
7.10 Będziemy przemawiać za zeznaniami podanymi w torturach kiedy pokażemy, że było to po to, aby odkryć prawdę, że nasi przodkowie chcieli, aby dochodzenie korzystało z tortur, i że mężczyźni są zmuszani przez gwałtowny ból,
by powiedzieć wszystko, co wiedzą. Co więcej, takie rozumowanie będzie miało
większą siłę, jeśli zeznania wywołane torturami zostaną uznane za wiarygodne
za pomocą tej samej procedury argumentacyjnej, jaką stosuje się w traktowaniu
każdej innej kwestii. I to także będziemy musieli zrobić z dowodami świadków.
Wbrew zeznaniom uzyskanych dzięki torturom będziemy mówić w następujący sposób: Przede wszystkim nasi przodkowie pragnęli, aby dochodzenie była
prowadzane tylko w związku z jednoznacznymi sprawami, kiedy prawdziwe
stwierdzenie w śledztwie mogło zostać uznane, a fałszywa odpowiedź obalona; na
przykład, gdyby chcieli dowiedzieć się, w jakim miejscu został umieszczony jakiś
przedmiot, lub jeśli było coś takiego, co można było zobaczyć lub zweryfikować za
pomocą odcisków stóp, lub być postrzeganym przez jakiś podobny znak. Wtedy
powiemy, że nie należy polegać na bólu, ponieważ jedna osoba jest bardziej odporna na ból, lub bardziej zaradna w sfabrykowaniu [zeznania], niż inni, a także
dlatego, że często można poznać lub odgadnąć, co chce orzec przewodniczący
[sądu], a świadek wie, że kiedy to powie, jego ból dobiegnie końca. Takie rozumowanie znajdzie łaskę, jeżeli wiarygodnym argumentem odrzucimy oświadczenia
złożone w zeznaniach podanych w ramach tortur; i aby to osiągnąć, powinniśmy
użyć podziałów pod tematem przypuszczenia, który przytoczyłem powyżej.
7.11 Na korzyść dowodu domyślnego, znaków i innych środków zwiększających
podejrzenia, korzystne jest wypowiedzenie się w następujący sposób: gdy istnieje
zbieżność wielu okoliczności, znaków, które się ze sobą zgadzają, wynik powinien
wydawać się oczywisty, a nie domniemany. Znów znaki i dowód domniemany zasługują na większą wiarę niż świadkowie, ponieważ te pierwsze są przedstawiane
dokładnie tak, jak miały miejsce rzeczywistość, podczas gdy świadkowie mogą
zostać skorumpowani przez przekupstwo, stronniczość, intymność lub wrogość.
Wbrew domniemanym dowodom, znakom i innym prowokacjom [wzmacnaijącym] podejrzenia będziemy mówić w następujący sposób: pokażemy, że nic
nie jest bezpieczne przed atakiem podejrzenia, a wtedy osłabimy każdy powód
do podejrzeń i spróbujemy wykazać, że odnosi się to do nas nie więcej niż do
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kogokolwiek innego; haniebnym oburzeniem jest uważanie podejrzeń i domysłów jak za nieobecnych świadków jako [coś, co ] wystarcza za potwierdzenie.
8.12 Będziemy przemawiać na rzecz plotek, mówiąc, że sprawozdanie nie powinno powstać lekkomyślnie i bez fundamentów, i że nie ma powodu, aby ktokolwiek
w pełni je wymyślił i sfabrykował; a ponadto, jeśli inne plotki zwykle są kłamstwami, udowodnimy, argumentując, że ta jest prawdziwa. Będziemy mówić przeciwko plotkom, jeśli po raz pierwszy pokażemy, że wiele plotek jest fałszywych
i przytaczamy przykłady fałszywej pogłoski; jeśli powiemy, że plotki były wymysłem naszych wrogów lub innych ludzi złośliwych i zniesławiających z natury;
i jeśli przedstawimy jakąś historię wymyśloną przeciwko naszym przeciwnikom,
którą ogłaszamy wszędzie, lub przedstawimy prawdziwą informację zawierającą
coś hańbiącego przeciwników, i mówimy, że jeszcze nie wierzymy w to, ponieważ
ktokolwiek w ogóle może produkować i szerzyć jakąkolwiek haniebną pogłoskę
lub fikcję na temat jakiejkolwiek innej osoby, nie jest wirygodny.
Ponieważ problem oparty na przypuszczeniach jest najtrudniejszy do obalenia
i w rzeczywisty powoduje, że należy traktować go najpowazniej, należy też poświęcić jego badaniu wszystkie swoje siły, aby nie napotkać przeszkód w postaci
wahania lub błędów; unikniemy tego, jeśli tylko zastosowaliśmy omówione zasady teorii w wytrwałej praktyce. Teraz pozwól mi zwrócić się do podtypów problemu prawnego.
9.13 Gdy zamiar ducha [prawa] jawi się w sprzeczności z literą tekstu [prawa] gdy
popieramy literę [prawa] zastosujemy następujące tematy: najpierw, po przedstawiemniu faktów, pochwałę ducha [prawa], a następnie proponujemy głośne czytanie tekstu; następnie pytamy naszych przeciwników: czy oni są świadomi, że ten
tekst był w prawie, woli, umowie lub jakimkolwiek innym dokumencie dotyczącym sprawy?; następnie porównujemy tekst z dopuszczonym aktem [prawnym]
naszych przeciwników: to powinien uczynić sędzia — dokument starannie przekazany lub przebiegle wymyślona interpretacja? Potem interpretacja tekstu [prawa]
opracowana i przekazana przez naszych przeciwników zostanie zdyskredytowana
i osłabiona. Wtedy powstanie pytanie: Jakie ryzyko poniósł autor, dodając taki
wpis, gdyby naprawdę tego chciał, czy też nie można go napisać w inny sposób?
Wtedy ustalimy tego, kto to zrobił, aby opisać sytuację i przedstawić powód, dla
którego miał na myśli to, co napisał, i pokazać, że tekst jest jasny, zwięzły, trafny,
kompletny i zaplanowany z dużą dokładnością. Następnie przytoczymy przykłady
wyroków wydanych na podstawie tego właśnie tekstu, chociaż przeciwnicy podnieśli kwestię ducha i intencji. Na koniec pokażemy niebezpieczeństwo odejścia
od litery tekstu [prawa]. Powszechne jest tutaj to, że jest to skierowane przeciwko
temu kto, choć się usprawiedliwa, naruszył mandat statusu prawa lub sposobów
interpretacji przepisów prawa, a mimo to stara się bronić swego działania.
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10.14 Na korzyść tej intencji mówimy w następujący sposób: najpierw chwalimy
przeciwnika za zwięzłość, że przedstawił tylko to, co było konieczne; nie uważał za
konieczne pisanie/mówienie tego, co można by zrozumieć bez tekstu. Następnie
powiemy, że śledzenie słów dosłownie i zaniedbanie intencji jest metodą nadmiernej akrybii53. Wówczas, jak twierdzimy, litera [prawa] nie może być zastosowana,
a przynajmniej nie bez naruszenia przepisów ustawy, zwyczajów prawnych, natury prawa lub wszystkich tych kwestii razem; jednak nikt nie zaprzeczy, że twórca prawa chciał, aby było ono jak najściślej przestrzegane; ale to, co zrobiliśmy,
jest wręcz przeciwnie, absolutnie sprawiedliwe. Co więcej, interpretacja naszych
przeciwników nie jest albo interpretacją, albo jest nierozsądna, niesprawiedliwa,
niewykonalna, niezgodna z przeszłymi lub kolejnymi interpretacjami, albo jest
niezgodna z lex communis lub z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa lub z wcześniejszymi decyzjami. Następnie przytoczymy przykłady decyzji
wydanych na korzyść intencji i sprzecznych z lterą, a następnie czytamy i wyjaśniamy [przepisy] prawa lub umowy, które zostały zapisane w zwięzłej formie,
a jednak w rozumieniu intencji ducha [prawa]. Wspólne miejsce [locus communis] przeciw temu, kto czyta tekst i nie interpretuje intencji [twórcy prawa].
10.15 Kiedy dwa prawa są w konflikcie, musimy najpierw sprawdzić, czy zostały one zastąpione lub ograniczone, a następnie, czy ich konflikt polega na tym,
że jedno nakazuje, a drugie zakazuje, lub jedno z nich zmusza i drugie pozwala.
Będzie to słaba obrona, jeśli ktoś powie, że nie zrobił tego, co nakazało jedno
prawo, ponieważ inne prawo uczyniło to opcjonalnym; zobowiązanie jest bardziej wiążące niż zwykłe pozwolenie. Tak więc jest to skromna obrona, aby osoba
pokazała, że przestrzega obowiązku prawa, które zostało zastąpione lub ograniczone, bez uwzględnienia obowiązku późniejszego prawa. Po tych rozważaniach
natychmiast przejdziemy do wyjaśnienia, lektury i rekomendacji korzystnej dla
nas ustawy. Następnie wyjaśnimy intencję przeciwnego prawa i dostosujemy ją
korzystnie do naszej sprawy. Wreszcie, przywołamy teorię prawa oraz zagadnienie
prawne sbsolutne i zbadamy, jak działają sądy; ten podtyp zagadnienia prawnego
omówię później.
11.16 Jeśli tekst jest uważany za dwuznaczny, ponieważ można go interpretować
w dwóch lub więcej znaczeniach, postępowanie jest następujące: najpierw musimy sprawdzić, czy jest on rzeczywiście niejednoznaczny; wtedy musimy pokazać,
jak by to było napisane, gdyby twrca prawa chciał, aby prawo miało takie znaczenie, jakie prezentują nasi przeciwnicy; następnie, że nasza interpretacja jest wykonalna i możliwa do wykonania zgodnie z prawem, z ustawami, prawem natury lub
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Caplan sugeruje, iz chodzi tu o akriboidikaios co oznacza nadmierną, acz trafną dokładność, por. Caplan
1954, 82–83.

46 Q[UINTUS] CORNIFICIUS
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he to r i ca e , IS S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 2/20 1 9, s . 23 –1 3 1

obyczajami; interpretacja naszych przeciwników jest odwrotna; a tekst [przepisu
prawa] nie jest dwuznaczny, ponieważ łatwo zrozumieć, jaki jest prawdziwy sens
[przepisu]. Są tacy, którzy uważają, że dla rozwoju tego rodzaju bardzo przydatna jest wiedza o dwuznacznościach, o jakich prozprawiają dialektycy. Ja jednak
uważam, że ta wiedza w ogóle nie pomaga i jest, można nawet powiedzieć, najpoważniejszą przeszkodą. W rzeczywistości ci pisarze poszukują wszystkich dwuznaczności, nawet takich, które nie mają żadnego znaczenia dla badania naszych
interpretacji. [...]54. W istocie odrzucę dziecinne opinie tych pisarzy najbardziej
prostymi dowodami, kiedy tylko zechcecie. Na razie nie było na nie miejsca, aby
wyrazić moją pogardę dla gorliwej nauki tej szkoły niewiedzy.
12.17 Kiedy zajmiemy się kwestią definicji, najpierw krótko określimy ten termin
w następujący sposób:
« Maiestatem is minuit qui ea tollit ex quibus rebus civitatis amplitudo constat. Quae sunt
ea, Q. Caepio? Suffragia populi et magistratus consilium. Nempe igitur tu et populum
suffragio et magistratum consilio privasti cum pontes disturbasti.» Item ex contrario:
«Maiestatem is minuit qui amplitudinem civitatis detrimento adficit. Ego non adfeci, sed
prohibui detrimento; aerarium enim conservavi, libidini malorum restiti, maiestatem omnem interire non passus sum.»

Tak więc znaczenie tego terminu zostało najpierw krótko wyjaśnione i dostosowane do naszej sprawy; wtedy łączymy nasze postępowanie z wyjaśnieniem terminu; wreszcie, zasada leżąca u podstaw przeciwnej definicji zostanie odrzucona,
jako fałszywa, niepoprawna, haniebna lub szkodliwa — i tutaj pożyczymy nasze
środki od departamentów prawa traktowanych w ramach kwestii prawnej absolutnej, którą wkrótce omówię.
12.18 W kwestiach związanych z przeniesieniem, najpierw badamy, czy w tej sprawie można wszcząć postępowanie, roszczenie lub ściganie, czy też nie powinno
ono zostać wszczęte w innym czasie, na mocy innego prawa lub przed innym sądem. Odpowiednie środki zostaną zapewnione w ustawie, zwyczajach prawnych
i kapitale, które omówię w związku z kwestią prawnea absolutną.
W sprawie opartej na analogii najpierw będziemy dążyć do ustalenia, czy istnieje jakiś tekst lub decyzja w sprawach o większej, mniejszej lub podobnej ważności;
kolejny, czy ta materia jest w rzeczywistości podobna do tej [którą rozpatrujemy],
czy też nie; następnie, czy brak tekstu dotyczącego tej sprawy jest zamierzony,
ponieważ twórca prawa nie przedstawił żadnego przepisu, lub ponieważ uważał,
że dzięki podobnym przepisom w innych tekstach prawnych było wystarczające
postanowienie.
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Pomijam mały fragment, który jest niejasną polemiką z poglądami nienazwanych z imienia filozofów.
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W poddziałach kwestii prawnej powiedziałem wystarczająco; teraz wrócę do
prawniczej [raczej: sądowej]55.
13.19 Będziemy mieli do czynienia z Prawem Absolutnym, kiedy bez uciekania się
do obrony niezwiązanej z przyczyną, twierdzimy, że sam akt, który przyznajemy,
że został popełniony, był zgodny z prawem. W tym miejscu należy zbadać, czy
czyn był zgodny z prawem. Możemy przedyskutować to pytanie, gdy tylko zostanie podana przyczyna, gdy znamy instytucje, które tworzą prawo. Składają się na
ty pytania: natura, statut, zwyczaj, wcześniejsze wyroki, równość i umowa56.
Do Prawa natury należą obowiązki wynikające z pokrewieństwa lub lojalności
rodzinnej. Zgodnie z tym prawem rodzice są kochani przez swoje dzieci, a dzieci
przez rodziców.
Statut jest tego rodzaju prawem, które jest usankcjonowane wolą ludu; na
przykład masz stawić się przed sądem, gdy zostaniesz do tego wezwany.
Zwyczaj to takie prawo, które w przypadku braku jakiejkolwiek ustawy jest,
dzięki użyciu, nadane tak, jak prawo ustawowe; na przykład pieniądze, które zdeponowałeś u bankiera, możesz słusznie od niego odzyskać.
Wcześniejsze wyroki to prawo, które zostało wydane, lub według którego został
wydany dekret a dotyczy tego, o co pytamy. Często są one sprzeczne, gdyż według
jednego sędziego pretor, konsul lub trybun ludu różnili się [w swych decyzjach];
często zdarza się, że w tej samej sprawie ktoś dekretuje lub decyduje inaczej niż
inny. Na przykład Marcus Drusus, pretor miasta, przyznał prawo spadkobiercy
przeciwko innemu spadkobiercy, podczas gdy Sextus Julius odmówił [w tej samej
sprawie]. Znowu, Gajusz Caelius, zasiadając w sądzie, uniewinnił z zarzutu zranienia człowiek, który po nazwisku zaatakował poetę Luciliusa na scenie, podczas
gdy Publiusz Mucius potępił mężczyznę, który specjalnie nazwał poetę Lucjuszem
Akcjuszem. Dlatego, ponieważ różne orzeczenia w przeszłości mogą być ferowane
w podobnych przypadku, porównamy sędziów, okoliczności i liczbę decyzji, kiedy to nastąpiło.
13.20 Prawo opiera się na równości gdy wydaje się, że zgadza się ona z prawdą
i ogólnym dobrem; na przykład człowiek, który ma więcej niż sześćdziesiąt lat
i mimo choroby, zastępuje adwokata w swej sprawie. Tak więc, zależnie od okoliczności i statusu danej osoby, praktycznie można ustanowić nowy rodzaj prawa.
Prawo opiera się na umowie jeśli strony zawarły między sobą pewną umowę —
jeśli istnieje jakieś porozumienie między stronami. Istnieją porozumienia, które
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De partibus legitimae constitutionis satis dictum est ; nunc ad iuridicalem revertemur.
Absoluta iuridicali constitutione utemur cum ipsam rem quam nos fecisse confitemur iure factam dicemus,
sine ulla adsumptione extrariae defensionis. In ea convenit quaeri iurene sit factum. De eo causa posita dicere
poterimus si ex quibus partibus ius constet cognoverimus. Constat igitur ex his partibus: natura, lege, consuetudine, iudicato, aequo et bono, pacto [podkr. jzl]. Por. komentarz Nüssleina, ibidem 1994/1998, s. 367.
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muszą być przestrzegane zgodnie ze statutem, na przykład: „Jeżeli strony zawarły
umowę w sprawie, strona się upomni, a jeśli nie mają umowy, strona przedłoży
w dniu posiedzenia wyjaśnienie przyczyny w trakcie posiedzenia lub na forum.”57
Istnieją również porozumienia, które niezależnie od statutów, są wiążące na mocy
samego prawa.
Są to zatem podziały Prawa, za pomocą których należy wykazać niesprawiedliwość lub ustanowić sprawiedliwość aktu — który uważamy za koniec poszukiwany w absolutnej sprawie prawnej.58
14.21 Kiedy Porównanie służy do zbadania, czy lepiej jest zrobić to, co twierdzi
pozwany, lub to, co według oskarżającego powinno być zrobione, to najpierw należy ustalić powód konfliktu, który byłby korzystniejszy, to znaczy bardziej honorowy, praktyczny i opłacalny. Następnie powinniśmy ustalić, czy sam oskarżony
powinien był zdecydować, co było korzystniejsze, czy też prawo do określenia
tego należało do innych. Wtedy oskarżyciel, zgodnie z procedurą w sprawie przypuszczającej [constitutione coniecturali], podejmie podejrzenie prowadzące do
przekonania, że oskarżony nie działał w ten sposób, że wolał zamienić lepsze na
gorsze, ale prowadził interes z umyślnym oszustwem. Pozwól obrońcy oskarżonego odrzucić argument, o którym mowa powyżej. Wtedy pojawi się pytanie, czy
temu rozwojowi wydarzeń nie można było zapobiec.
14.22 Punkty te zostały w ten sposób potraktowane, że oskarżyciel wykorzysta powszechność przeciwko temu, kto preferował niekorzystne rozwiązania dla osoby,
gdy nie miała ona prawa do podejmowania decyzji. Obrona oskarżonego, z jego
strony, użyje loco communi w formie skargi przeciwko tym, którzy uznają za słuszne preferowanie rozwiązania rujnującego [oskarżonego]; a jednocześnie niech
zapyta oskarżycieli i sędziów, co by zrobili, gdyby byli na miejscu oskarżonego,
i postawi przed ich oczami czas, miejsce, okoliczności i rozważania oskarżonego.
15 Przesunięcie pytania o poczucie winy (Translatio criminis) ma miejsce, gdy pozwany oddala powód swojego czynu do zbrodni popełnionej przez innych. Najpierw musimy zbadać, czy prawo zezwala na przeniesienie kwestii winy na inną
osobę; następnie musimy sprawdzić, czy przestępstwo, które jest przypisane innej
osobie, jest tak samo poważne, jak przestępstwo oskarżonego; to, czy pozwany
powinien był przekroczyć w taki sam sposób prawo, jak poprzednio; następnie,
czy orzeczenie sądowe nie powinno zostać wydane przed popełnieniem czynu;
następnie, w przypadku braku orzeczenia sądowego dotyczącego przestępstwa
57
Jest to fragment Prawa XII tablic, dokładnie I.6–9: «Rem ubi pagunt, orato; ni pagunt, in comitio aut in foro
ante meridiem causam coicito.». Por. http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lsante05/LegesXII/
leg_ta01.html, (2019–07–19).
58
His igitur partibus iniuriam demonstrari, ius confirmari convenit, id quod in absoluta iuridicali faciendum
videtur.
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przypisywanego innemu, czy decyzja powinna zostać wydana w sprawie, która
nigdy nie stała przed sądem. W tym przypadku oskarżyciel jest przeciwny temu,
kto uważa, że przemoc powinna przeważyć nad decyzjami sądowymi. Co więcej,
zapyta on swoich przeciwników, co by się stało, gdyby wszyscy inni robili to samo,
co oni, i powinien wymierzyć karę osobie, która nie została skazana, twierdząc, że
przeciwnicy dawali przykład. A co, jeśli sam oskarżający chciał zrobić to samo?
Obrońca oskarżonego przedstawi okrucieństwo zbrodni popełnionej przez tych,
ku którym „przesunie” kwestię winy; na oczach słuchaczy przedstawi okoliczności, miejsce i czas, aby mogli sądzić, że stanie się to albo niemożliwe, albo nieskuteczne, aby materia sprawy byłą osądzana.
16.23 Potwierdzenie (Concessio)59 to prośba o ułaskawienie. Potwierdzenie zawiera oczyszczenie i przeproszenie60.
Oczyszczenie to zaprzeczenie, że działaliśmy z zamiarem [dokonania czynu].
Dzieli się na: konieczność, przypadek i niewiedzę61. Najpierw należy je wyjaśnić,
a następnie, jak się wydaje, najlepiej powrócić do „prośby o litość”. Trzeba najpierw zastanowić się, czy to wina oskarżonego, że został doprowadzony do tej
konieczności. Potem musimy zapytać, co znaczyło, że powinien unikać lub rozjaśniać tę wyższą siłę. Następnie, czy ten, który oferuje konieczność jako pretekst,
próbuje zrobić, lub wymyślić, co może przeciw niemu? Czy nie można w takim
przypuszczeniu wyciągnąć z procesu pewnej podstawy do podejrzeń, co oznaczałoby, że czyn przypisany konieczności został z góry zaplanowany? Wreszcie, jeśli
była jakaś skrajna konieczność, czy należy uznać to za wystarczającą wymówkę?
16.24 Jeżeli pozwany twierdzi, że niesłusznie [jest oskarżony] przez niewiedzę,
pierwsze pytanie będzie: Czy on nie mógł być nieświadomy? Następnie czy on
czy on nie starał się o tym poinformować? Czy jego niewiedza może zostać przypisana do wypadku lub z własnej winy? Dla osoby, która deklaruje, że jego rozum
uciekł z powodu wina, miłości lub gniewu, wydaje się, że brakowało mu zrozumienia ze względu na charakter, a nie ignorancję; nie będzie więc usprawiedliwiał
się na podstawie niewiedzy, ale skazi się przez poczucie winy. Wreszcie, za pomocą procedury w sprawie wątpliwej62, będziemy dążyć do odkrycia, czy był on
lub nie poinformowany, i rozważyć, czy niewiedza powinna być wystarczającym
uzasadnieniem, gdy zostanie stwierdzone, że czyn został popełniony.
Gdy przyczyna przestępstwa została przypisana do przypadku, i obrońca
utrzymuje, że jego klient powinien otrzymać ułaskawienie z tego powodu, wydaje
się, że wszystkie punkty, które należy rozważyć, są dokładnie tymi, które zostały
59
60
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Lausberg proponuje terminy: zezwolenie lub przyznanie, por. Lausberg 2000, §186, 739.
Concessio est per quam nobis ignosci postulamus. Ea dividitur in purgationem et deprecatipnem.
Purgatio est cum consulto a nobis factum negamus. Ea dividitur in necessitudinem, fortunam, inprudentiam.
Opartej na przypuszczeniach, domniemaniach.
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określone powyżej z konieczności; ponieważ wszystkie te trzy działy Exculpation
są tak ściśle ze sobą powiązane, że praktycznie wszystkie te zasady można zastosować do nich wszystkich.
Wspólne miejsca w tych sprawach są następujące: prokuratora przeciwko
osobie, która przyznaje się do popełnienia przestępstwa, a mimo to zapewnia jurorom wzrost liczby wypowiedzi; dla obrony, dla ludzkości i litości, że intencją,
która zawsze powinna być rozważana, i że nieumyślne działania nie powinny być
uważane za zbrodnie.
17.25 Będziemy używać przeproszenia gdy potwierdzamy zbrodnię, nie przypisując jej ignorancji, przypadkowi lub konieczności, a jednak błagamy o przebaczenie. Tutaj szuka się ułaskawienia w następujących kwestiach: jeśli wydaje się
oczywiste, że dobre uczynki suplikanta są liczniejsze lub ważniejsze niż zło; jeśli
jest obdarzony jakąś cnotą lub dobrym urodzeniem; jeśli istnieje jakakolwiek nadzieja, że będzie on służył [dobru], jeśli odejdzie bez kary; jeśli okazuje się, że sam
okazał się łagodny i współczujący gdy był u władzy; jeśli popełniając swoje błędy, był kierowany nie nienawiścią lub okrucieństwem, ale poczuciem obowiązku
i właściwego starania; jeśli w podobnej sytuacji inni również zostali ułaskawieni;
jeśli w przypadku, gdy go uniewinniamy, to jest prawdopodobne, że w przyszłości
nie pojawi się żadne niebezpieczeństwo; jeśli w wyniku tego uniewinnienia nie
będzie nagany ani od naszych współobywateli, ani od jakiegoś innego państwa.
17.26 Miejsca wspólne (Loci communes): humanitarność, przypadek, litość
i zmienność rzeczy63. Wszystkie te miejsca wspólne, odwrócone, zostaną wykorzystane przez przeciwnika, co również wzmocni i opisze zniewagi pozwanego.
Taka przyczyna nie jest dopuszczalna w sądach, jak wykazałem w Księdze I, ale
ponieważ jest ona dopuszczalna przed Senatem lub radą, zdecydowałem, że nie
powinienem jej przekazywać.
Kiedy chcemy odrzucić odpowiedzialność, zrzucimy winę za nasze przestępstwo albo w pewnych okolicznościach, albo na inną osobę. Jeśli chodzi o osobę,
musimy najpierw zbadać, czy osoba, której przekazano odpowiedzialność, miała
tak duży wpływ, jak reprezentuje ją pozwany; następnie, czy oskarżony mógł w jakiś sposób oprzeć się temu wpływowi w sposób godny lub bezpieczny; i nawet jeśli
warunki są w najpełniejszej mierze, takie jak te, które reprezentuje ich pozwany,
niezależnie od tego, czy właściwe jest przyznawanie mu uprawnień tylko dlatego,
że działał on na perswazji innego. Następnie sprawimy, że kontrowersje staną się
faktem i zbadamy szczegółowo, czy istnieje premedytacja. Jeśli odpowiedzialność
zostanie przeniesiona na pewne okoliczności, należy przestrzegać tych samych
zasad i wszystkich tych, które przedstawiłem na temat Konieczności.
63

Loci communes: de humanitate, fortuna, misericordia, rerum commutatione.
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18.27 Ponieważ uważam, że w pełni pokazałem, jakie argumenty są korzystne dla
każdego rodzaju sprawy sądowej, wydaje się, że powinienem wytłumaczyć jak
stworzyć te argumenty elegancko i poprawnie. Oczywiście nie jest trudno wymyślić materię, która ma służyć wsparciu sprawy, ale wypolerowanie tego, co zostało
wymyślone, i szybkie przedstawienie jest bardzo trudne. W rzeczywistości to właśnie ta zdolność powstrzymuje nas przed zamieszkaniem dłużej niż to konieczne
na tych samych tematach, przed ponownym powrotem do tego samego miejsca,
porzuceniem łańcucha argumentów przed jego zakończeniem i niewłaściwym
przejściem do następnego argumentu. Następującą metodą możemy zatem sami
zapamiętać to, co powiedzieliśmy w każdym miejscu, a słuchacz może dostrzec
i zapamiętać rozkład części w całej sprawie, a także w każdym konkretnym sporze.
18.28 Najbardziej kompletnym i doskonałym argumentem jest zatem to, co składa się z pięciu części: Teza, Motyw, Potwierdzenie Tezy i Motywu, Ozdobienie
i Podsumowanie64. Teza przedstawia krótko to, co zamierzamy udowodnić. Motyw określa przyczynową podstawę tezy, za pomocą krótkiego objaśnienia oraz
przedstawia prawdę nt tego, so pragniemy udowodnić. Potwierdzenie Tezy i Motywu potwierdza, za pomocą dodatkowych argumentów, krótko przedstawioną
Tezę. Ozdobienie, którego używamy w celu zdobycia i wzbogacenia argumentu,
po Potwierdzeniu Tezy i Motywu. Podsumowanie to krótki wniosek, łączący części argumentacji65.
Dlatego, aby maksymalnie wykorzystać te pięć części, rozwiniemy następujący
przykład:
19 „Pokażemy, że Ulisses miał motyw do zabicia Ajaksa”.
„Zaprawdę, chciał pozbyć się swego najgorszego wroga, od którego, z ważnej
przyczyny, obawiał się niebezpieczeństwa dla siebie samego
„Uznał, że [pozostawienie] przy życiu Ajaksa jego własne życie byłoby w niebezpieczeństwie, miał nadzieję na śmierć Ajaksa, aby zmiejszyć grożące mu
niebezpieczeństwo;miał on zwyczaj planować zniszczenie wroga wszelkimi [nawet] niewłaściwymi środkami, kiedy nie mógł [tego yczynić] z mocy prawa, jak
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Ergo absolutissima et perfectissima est argumentatio ea quae in quinque partes est distributa: propositionem, rationem, rationis confirmationem, exornationem, conplexionem. Por. Lausberg 2000, 843. U Cycertona
mamy inne terminy: propositio, propositionis approbatio, assumptio, assumptionis approbatio, complexio, CIC., de
inv., I.XXXVII.67. Jest to struktura epicheirematu, por. Klein 1994, kol. 1251–1258 (szczeg. 1252). Terminologia
za Kleinem !
65
Propositio [Teza] est per quam ostendimus summatim quid sit quod probari volumus. Ratio [Motyw] est
quae causam demonstrat verum esse id quod intendimus, brevi subiectione. Rationis confirmatio [Potwierdzenie Tezy i Motywu] est ea quae pluribus argumentis corroborat breviter expositam rationem. Exornatio
[Ozdobienie] est qua utimur rei honestandae et conlocupletandae causa, confirmata argumentatione. Conplexio
[Podsumowanie] est quae concludit breviter, colligens partes argumentationis.
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[świadczy o tym] niezasłużona śmierć Palamedesa66. Tak więc lęk przed niebezpieczeństwem zachęcał go do zabicia człowieka, którego zemsty bał się, a ponadto nawyk złego postępowania pozbawił go skrupułów przed popełnieniem złego
uczynku.
19.29 Czy to będzie dziwne? Gdy bowiem widzimy dzikie bestie, które chętnie
i stanowczo atakują się nawzajem, nie możemy sądzić, że to niewiarygodne, że to
stworzenie — dziki, okrutny, nieludzki duch — wyruszyło z pasją, by zniszczyć
wroga; zwłaszcza, że u zwierząt nie widzimy żadnego rozumowania, dobrego czy
złego, podczas gdy on [tzn. Ulisses], jak wiemy, zawsze miał wiele projektów i zawsze tak przemyślanych.
19.30 „Tak więc przyrzekłem podać motyw, który zmusił Ulissesa do popełnienia
zbrodni, i wykazałem, że czynnikiem decydującym była ocena wrogości i strachu
przed niebezpieczeństwem, nie ulega wątpliwości, że miał on motyw do popełnienia przestępstwa.”
Argument złożony z pięciu części jest zatem najbardziej kompletny, ale jego
użycie nie zawsze jest konieczne. Jest czas, w którym należy zrezygnować z podsumowania — jeśli sprawa jest na tyle krótka, że łatwo można ją przedstawić
odwoiłując się do pamięci. Jest też sytuacja, w której należy pominąć Ozdobienie
— jeśli sprawa okaże się zbyt skromna aby wprowadzać amplifikacje i ozdoby.
A jeśli argument jest zwięzły, a sprawa również niewielka lub nieznaczna, wówczas zarówno ozdobienie, jak i podsumowanie należy pominąć. Ta reguła, którą właśnie przedstawiłem, powinna być przestrzegana w odniesieniu do dwóch
ostatnich części każdego argumentu. Zatem najpełniejszy argument jest pięcioczęściowy, najkrótszy trójczęściowy, a średni, czteroczęściowy, pozbawiony albo
ozdobienia, albo wniosku67.
20.31 Wadliwe argumenty są dwojakiego rodzaju: jeden może zostać odrzucony
przez przeciwnika, a więc należy do przyczyny właściwej [chyba tezy?]; druga,
choć również nieważna, nie musi być odrzucana. Jeśli nie podam przykładów,
nie będziesz w stanie jednoznacznie odróżnić tych argumentów, które należy odpierać w obaleniu, oraz tych, które warto zignorować w pogardliwym milczeniu
i powstrzymać się od obalania. Znajomość wadliwych argumentów przyniesie
podwójną korzyść. Ostrzeże nas, abyśmy uniknęli błędu w kłótni i nauczyli nas
umiejętnie nakazywać popełnienia błędu, którego nie uniknęli inni.

66
Palamedes należy do grupy bohaterów występujących z późniejszych tzw. „podań trojańskich”; zamordowany podstępnie przez Ulissesa, por. Grimal 1969, 337–338 (w źródłach brak Kornificjusza).
67
Ergo amplissima est argumentatio quinquepertita; brevissima est tripertita; mediocris, sublata aut exornatione aut conplexione, quadripertita. Podział zaproponowany przez Kornificjusza jest godny uwagi ze względ na
ostatni rodzaj argumentacji.
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Ponieważ udowodniłem, że doskonały i pełny argument składa się z pięciu
części, rozważmy błędy, których należy unikać w każdej pojedynczej części argumentu, abyśmy sami mogli unikać tych błędów, a według następujących zasad przetestować argument naszych przeciwników we wszystkich jego częściach
i podważyć go w jednej z nich.
20.32 Twierdzenie jest wadliwe, gdy oparte na jakiejś części lub na grupie osób, ale
niekoniecznie odnoszące się do wszystkich [rzeczy bądź osób], tak jak np.: „Wszyscy biedni wolą robić coś złego i nabywać bogactwa, niż czynić dobrze i pozostać
biednymi.” Jeśli mówca przedstawił ten rodzaj tezy w sporze, nie dbając o to, jaką
naturę ma motyw lub potwierdzenie motywu i tezy, z łatwością obalimy jego tezę,
pokazując, że to, co jest prawdą dla jednego nieszczęśliwego biedaka, jest zapewne
fałszywe i niesprawiedliwe zastosowane wobec wszystkich biednych.
20.33 Ponownie, teza jest wadliwa, gdy rzadkie zjawisko jest uznane za absolutnie
niemożliwe, jak następuje: „Nikt nie może się zakochać ani na pierwszy rzut oka,
albo kiedy [kogoś] mija”. Ponieważ niektórzy zakochali się od pierwszego wejrzenia, a jednak mówca powiedział „nikt”, nie ma zatem żadnego znaczenia, że
doświadczenie pojawia się, ale rzadko, pod warunkiem, że rozumiemy, iż czasami
się zdarza, lub nawet tylko może się zdarzyć.
21 Ponownie, teza jest wadliwa, gdy stwierdzamy, że dokonaliśmy pełnego wyliczenia możliwości i wskażemy jakąś istotną, następująco:
„Ponieważ ustalono, że człowiek został zabity, musiał on zostać zabity przez złodziei, przez
wrogów lub przez ciebie, którego w swojej [ostatniej] woli uczynił częściowym spadkobiercą. W tym miejscu nigdy nie widziano rabusiów. Nie miał wroga. Jeśli nie został zabity
przez zbójców, których nie było, ani przez wrogów, których nie posiadał, pozostaje [przyjąć], że został zabity przez ciebie.”

Odrzucimy tego typu tezę, pokazując, że inni oprócz tych, których mówca wymienił, mogli popełnić przestępstwo. Tutaj, na przykład, kiedy [oskarżyciel] powiedział, że morderstwo musiało zostać popełnione przez złodziei, przez wrogów
lub przez nas, powiemy, że mogło to zostać popełnione przez niewolników [tego]
człowieka lub [innych] współspadkobierców. Kiedy w ten sposób zaburzymy wyliczenia dokonane przez naszych oskarżycieli, zostawiamy sobie szersze pole do
obrony. Jest to kolejny błąd, którego należy zawsze unikać w tezie — pominięcie
jakiegoś stosownego przedmiotu, gdy myślimy, że uwzględniliśmy wszystko.
21.34 Znowu, teza jest wadliwa, jeśli opiera się na fałszywym wyliczeniu i przedstawiamy mniej możliwości, niż jest w rzeczywistości, jak następuje:
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„Są dwie rzeczy, sędziowie, które kiedykolwiek popychają ludzi do przestępstwa: luksus
i chciwość. A co z miłością? Niektórzy powiedzą: ambicja, przesądy, strach przed śmiercią,
żądza władzy, krótko mówiąc, czyż nie istnieje wiele innych motywów?”

Zatem wyliczenie jest fałszywe, gdy możliwości są mniejsze niż te, które przedstawiamy:” Są trzy emocje, które poruszają wszystkich ludzi: strach, pożądanie
i zmartwienie”. Rzeczywiście wystarczyło powiedzieć strach i pożądanie, ponieważ zmartwienie jest koniecznie połączone z oboma.
22 Ponownie, teza jest wadliwa, jeśli odsuwa rzeczy zbyt daleko w tył, jak następuje:
„Głupota jest matką i materią wszelkiego zła, rodzi ona nieograniczone pragnienia, ponadto bezgraniczne pragnienia nie mają ani końca, ani granic, tylko rodzą chciwość. Chciwość
dalej kieruje ludzi do każdego przestępstwa, które zechcesz [popełnić], a więc jest to skąpstwo, które skłoniło naszych przeciwników, by popełnili tę zbrodnię. „

To, co zostało powiedziane jako ostatnie, wystarczyło na tezę, aby nie kopiować Enniusza68 i innych poetów, którzy mają prawo mówić w następujący sposób:
Utinam ne in nemore Pelio securibus
Caesae accidissent abiegnae ad terram trabes,
Neve inde navis inchoandi exordium
Coepisset quae nunc nominatur nomine
Argo, quia Argivi in ea delecti viri
Vecti petebant pellem inauratam arietis
Colchis, imperio regis Peliae, per dolum;
Nam numquam era errans mea domo efferret pedem.

Rzeczywiście tutaj było wystarczające, gdyby poeci mówi wprost: „Gdyby moja
bałamutna kochanka nie postawiła stopy z dala od domu”. W tezie musimy także
uważnie strzec się tego tropienia rzeczy aż do ich najdalszych źródeł; nie należy
to do tezy, podobnie jak wiele innych, odrzuconych [spraw], ale sam zabieg jest
wadliwy.
23.35 Przyczyna jest wadliwa, jeśli jest niewłaściwa dla tezy, ponieważ jest słaba
lub bezpodstawna. Jest słaba, gdy nie dowodzi jednoznacznie poprawności tezy,
tak jak u Plauta69:
Amicum castigare ob meritam noxiam
Inmune est facinus, verum in aetate utile
Et conducibile.

Taka jest teza. Zobaczmy, co zostało przedstawione: „Dzisiaj będę surowo karcił mego przyjaciela za winę, która zasługuje na upomnienie [Nam ego
68

Przywołany cytat pochodzi z dramatu Enniusza Medea, por. Tragicorum Romanorum Fragmenta. Ennius,
2012, vol. II, s. 188.
69
Cytat z dramatu Plauta, Trinummus, por. Plaut, 1829, t. IV, s. 20 [cytat lekko zniekształcony].
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amicum hodie meum concastigabo pro commerita noxia]”. Wskazanie tego, co
jest użyteczne, opiera się na tym, co [ktoś] sam zamierza zrobić, a nie na tym, co
[ogólnie] należy robić. Motyw jest nieuzasadniony, gdy opiera się na fałszywym
przypuszczeniu, jak następuje: „Nie można uciec od miłości, ponieważ rodzi ona
najprawdziwszą przyjaźń [Amor fugiendus non est, nam ex eo verissima nascitur
amicitia]”. Lub w następujący sposób: „Za to trzeba odrzucić filozofię, bowiem
wytwarza bezczynność i lenistwo [Philosophia vitanda est, adfert enim socordiam
atque desidiam].” Jeśli wszystkie te motywy nie były fałszywe, powinniśmy również być zobowiązani do przyjęcia prawdziwości tez.
23.36 Ponownie, teza jest słaba, jeśli podstawa przyczynowa, którą odnosi się do
niej, nie jest atrakcyjna ani jedyna. Na przykład, u Pakuwiusza70:
Fortunam insanam esse et caecam et brutam perhibent philosophi
Saxoque instare in globoso praedicant volubili;
Id quo saxum inpulerit Fors, eo cadere Fortunam autumant.
Caecam ob eam rem esse iterant, quia nihil cernat quo sese adplicet;
Insanam autem esse aiunt, quia atrox, incerta instabilisque sit;
Brutam, quia dignum atque indignum nequeat internoscere.
Sunt autem alii philosophi qui contra Fortunam negant
Ullam misera in aetate esse; Temeritatem esse autumant.
Id magis veri simile esse usus reapse experiundo edocet;
Velut Orestes modo fuit rex, factust mendicus modo.
Naufragio nempe re ergo id factum, hau Forte aut Fortuna obtigit.

Pakuwiusz używa tutaj słabego motywy, kiedy mówi, że rzetelniej jest przypisywać wypadki ślepemu losowi, a nie Fortunie, powołując się na którąkolwiek
z tych teorii filozoficznych, które powiadają, iż mogło się zdarzyć, że ten, który był
królem, stał się żebrakiem.
24.37 Ponownie, teza jest słaba, kiedy wydaje się być przedstawiana jako motyw,
ale mówi dokładnie to samo, co zostało [już inaczej] powiedziane w tezie, w następujący sposób:
„Wielkim złem ludzkości jest chciwość z tego powodu, że ludzie borykają się z wielkimi
i licznymi bolączkami ze względu na bezgraniczną pasję do pieniędzy [Magno malo est hominibus avaritia, idcirco quod homines magnis et multis incommodis conflictantur propter immensam pecuniae cupiditatem].”

Tutaj motyw po prostu powtarza innymi słowami to, co zostało powiedziane
w tezie.

70

Mowa jest o Marku Pakuwiuszu (Marcus Pacuvius, 220–130 pne), siostrzeńcu Enniusza, autorze satyr i tragedii; tu przytaczany fragment z Medei, por. Nüsslein 1994/1998, s. 371.
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Znowu, motyw jest słaby, jeśli przyczyna, którą przedkłada w tezie, jest niewystarczająca dla określenia podmiotu, w następujący sposób: „Mądrość jest użyteczna, ponieważ mądrzy mieli zwyczaj uprawiania poczucia obowiązku”. Lub:
„Dobrze jest mieć prawdziwych przyjaciół, bo w ten sposób możesz mieć osoby,
z którymi możesz żartować.”
Przy posłużeniu się motywami tego rodzaju teza jest wspierana nie przez motyw uniwersalny lub absolutny, ale przez słaby.
Znowu, Rozum jest słaby, jeśli można go zastosować do innej Propozycji, jak
w przypadku Pacuviusa, który przedstawia ten sam powód, dla którego nazywa
się Fortunę ślepą, jak i głupią.
24.38 W potwierdzeniu motywu i tezy w naszym dyskursie jest wiele błędów, których należy unikać, a także które będą obserwowanymi przez naszych przeciwników. Należy je ostrożniej stosować, ponieważ dokładne potwierdzenie motywu
i tezy dostarcza najbardziej przekonującego wsparcia całej argumentacji.
Dlatego studiujący w szkołach retorycznych, w potwierdzeniu motywu i tezy
wykorzystują np. dylemat, w następujący sposób:.
Iniuria ab te adficior indigna, pater ;
Nam si inprobum esse Cresphontem existimas,
Cur me huic locabas nuptiis ? Sin est probus,
Cur talem invitam invitum cogis linquere ?

Dylemat taki albo zostanie odwrócony w stosunku do użytkownika, albo zostanie obalony jednym terminem. Odwrócony, jak następuje:
Nulla te indigna, nata, adficio iniuria.
Si probus est, te locavi ; sin est inprobus,
Divortio te liberabo incommodis.

Będzie to kontrowersja w jednym zdaniu, jeśli jedna lub druga alternatywa
zostanie rozwiązana w następujący sposób:
«Nam si inprobum esse Cresphontem existimas,
Cur me huic locabas nuptiis ? « « Duxi probum;
Erravi; post cognovi, et fugio cognitum».

25.39 Tak więc obalenie dylematu tego typu jest dwojakie: pierwsze pełniejsze,
drugie łatwiejsze do wymyślenia. Ponownie, potwierdzenie motywu i tezy jest
wadliwe, gdy niewłaściwie stosujemy znak oznaczający różne rzeczy w taki sposób, aby wskazać konkretnie jedną rzecz, w następujący sposób: „Ponieważ jest
blady, musiał być chory [Necesse est, quoniam pallet, aegrotasse]” lub: „Musiała
zostać matką, ponieważ trzyma chłopca w ramionach [Necesse est peperisse, quoniam sustinet puerum infantem].” Znaki [signa] te same w sobie nie stanowią
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wyraźnego dowodu, ale jeśli istnieje zbieżność innych podobnych znaków, takie
oznaczenia zwiększają prawdopodobieństwo niewiele.
Znów jest błąd, gdy to, co jest skierowane przeciw przeciwnikowi, może równie dobrze pasować do kogoś innego lub do samego mówcy, jak następuje: „Nieszczęśni są ci, którzy poślubiają żony”. „Ale ożeniłeś się niedawno.”
Ponownie, jest to błąd, który przedstawia banalną obronę, jak następuje: „Został doprowadzony do przestępstwa przez gniew — lub młodość — lub miłość”.
Jeśli bowiem zostaną dopuszczone tego rodzaju usprawiedliwienia, największe
zbrodnie ujdą bezkarnie.
Ponownie błędem jest zakładać jako coś pewnego, na podstawie tego, że „jest
powszechnie przyjęta”, rzecz, która jest nadal przedmiotem sporu, w następujący
sposób:
„Ho! Spójrz na bóstwo, które kieruje ruchami istot, zamieszkujących wysoko i nisko, utrzymujących pokój między sobą i przyłącz się do zgody. [Eho tu, dii quibus est potestas motus
superum atque inferum // Pacem inter sese conciliant, conferunt concordiam.]»

W ten sposób Thesprotus, jak go przedstawił Enniusz71, używa tego przykładu
do opisania własnej władzy, tak jakby już to zademonstrował w sposób dostatecznie rozstrzygający.
25.40 Znowu jest to błąd, który wydaje się przedstawiany zbyt późno, po skończeniu sprawy, a brzmi następująco: „Gdyby przypomniało mi się to wcześniej,
Kwiryci, nie stałoby się to, aby sprawy zaszły tak daleko; ponieważ powinienem
był zrobić to czy tamto, ale w tym czasie ta myśl mi umknęła.”
Ponownie, jest błędem, gdy to, co stanowi jawną zmianę, jest jeszcze jakąś formą obroną, w następujący sposób:
Cum te expetebant omnes florentissimo
Regno, reliqui ; nunc desertum ab omnibus
Summo periclo sola ut restituam paro.

26 Znowu jest to błąd, który można jakiś fragment tekstu zrozumieć w innym
znaczeniu niż zamierzony przez mówcę; za przykład, jeśli jakiś wpływowy demagog powie w przemówieniu przed Zgromadzeniem:
„Lepiej jest poddać się królom niż złemu prawu [Satius est uti regibus quam uti malis
legibus].”

W rzeczywistości słowa te, mimo że można je bez złowieszczego zamiaru,
są jednak ze względu na wpływ mówcy na audytorium, z pewnością wywołają
straszne podejrzenia.
71

Fragment nieustalonego dramatu Enniusza, por. Tragicosum Romanoraum Fragmenta, 2012, II, s. 277.
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26.41 Ponownie, błędem jest stosowanie fałszywych lub ogólnych definicji; fałszywe są te, które mówią nieprawdę, jak gdyby powiedzieć, że [ktoś] nie ma obrażenia, z wyjątkiem [skutków] chłosty lub [ze względu na ]obraźliwy język; ogólne,
jak te, które można równie dobrze zastosować do czegoś innego, niż zastosowany,
jak np.:
„Niegodziwiec, mówiąc krótko, wart jest kary śmierci, ponieważ jest nieprawym i niebezpiecznym obywatelem [Quadruplator, ut breviter scribam, capitalis est, est enim inprobus
et pestifer civis]”.

Mówca zaproponował definicję odpowiednią równie dla donosiciela, dla złodzieja, zabójcy lub zdrajcy.
Ponownie, jest to błąd, gdy sumując punkty argumentacji, powtarzać to, co
zostało już [przedstawione] w pytaniu; jak obciążyć kogoś, że jest złodziejem,
a zarazem oświadczyć, że jest on złym, chciwym i podstępnym człowiekiem —
a dowodem na to, że okradł mówcę.
Ponownie, wadą jest obalenie jednego spornego punktu przez inny sporny
punkt w następujący sposób:
Non convenit, censores, istum vobis satis facere quod ait se non potuisse adesse ita ut iuratus fuerit. Quid ? si ad exercitum non venisset, idemne tribuno militum diceret ?

Jest to błęd, ponieważ jako przykład podaje się sprawę, która nie została jasno
rozstrzygnięta lub orzeczona, ale uwikłana jest w trudności i oparta na podobnej
kwestii.
27.42 Znowu wadą jest, gdy sprawa, o którą istnieje najostrzejsza kontrowersja,
nie jest jasno ustalona i może przejść, jak gdyby została uzgodniona, w następujący sposób72:
Aperte fatur dictio, si intellegas :
Tali dari arma qualis qui gessit fuit
lubet, potiri si studeamus Pergamum.
Quem ego me profiteor esse ; me est aecum frui uti.
Fraternis armis mihique adiudicarier,
Vel quod propinquus vel quod virtute aemulus.

Ponownie, błędem jest być niezgodnym z samym sobą w swoim własnym dyskursie i zaprzeczać temu, co wcześniej powiedziałeś: „Na jakiej podstawie mam go
ukarać?”, A następnie rozwinąć tę myśl przez następujące rozważania:
Nam si veretur, quid eum accuses qui est probus ?
Sin inverecundum animi ingenium possidet,

72

Caplan sugeruje, iż może to być to fragment Armorum Iudicium autorstwa Acciusa, lub Pakuwiusza, por. Caplan 1954, 134 (przyp a).
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Quid autem eum accuses qui id parvi auditum
aestimet ?73

28.43 Znowu jest to błędem, jeśli coś jest powiedziane wbrew przekonaniom sędziego lub publiczności — jeśli części, które są badane, lub ludzie, których cenią,
zostali zaatakowani, lub uczucia słuchających zostały jakimś błędem dotknięte.
Winą nie jest udowodnienie wszystkiego, co w tezie obiecałeś udowodnić.
Należy wystrzegać się mówienia na inny temat niż ten, którego dotyczy spór
— i w odniesieniu do tego rodzaju winy należy uważać, aby niczego nie dodawać
ani niczego nie omijać, nie zmieniać pytania w sprawie i skręcić w jakąś nieprzewidziana stronę; podobnie jak sprawa Zethusa i Amphiona u Pakuwiusza — ich
kontrowersje, rozpoczęte na temat muzyki, kończą się dyskusją na temat teorii
mądrości i użyteczności cnót74.
Należy zadbać, aby zarzut oskarżyciela nie dotyczył jednego punktu, a obalenie ze strony obrony — innego. Wielu mówców występujących jako obrońcy
często popełniają ten błąd, gdy naciskani są przez trudności ich sprawy; na przykład, jeśli człowiek oskarżony o szukanie stanowiska przez przekupstwo, powinien powiedzieć, że w armii często otrzymywał od generałów dary wojskowe. Jeśli
uważnie przyglądamy się tej wadzie w mowie naszych przeciwników, często zauważymy, że nie mają nic do powiedzenia na [podstawowy] temat.
28.44 Winą jest też dyskredytować sztukę, naukę lub jakiekolwiek zawody z powodu wad tych, które się u nich pojawiają podobnie jak [źle postępują] ci, którzy
obwiniają retorykę z powodu nagannego życia niektórych mówców.
Jest to wina, gdy ustalasz, że popełniono przestępstwo i wierzysz, że udowadniasz w ten sposób, że została popełniona [ta zbrodnia] przez określoną osobę,
jak następuje: „Ustalono, że zwłoki były zniekształcone, spuchnięte i odbarwione,
dlatego ten człowiek został zabity z użyciem trucizny.” Następnie, jeśli mówca się
skoncentruje udowadniając, jak się zdarza, że trucizna została podana, będzie nękany przez „nieistotną wadę”. Pytanie nie dotyczy tego, czy przestępstwo zostało
popełnione, ale kto je popełnił.
28.45 Jest to błąd, gdy dokonujemy porównania i wydobywamy tylko jeden termin i albo udajemy, że nie ma drugiego, bądź traktujemy go pobieżnie; na przykład, jeśli decyzja podejmowana będzie przy pomocy porównania — czy lepiej, że
ludzie otrzymują pszenicę, czy nie — mówca powinien z jednej strony naprawdę dbać o wyliczenie korzyści, ale z drugiej powinien wskazać na wady [takiego

73
Można to interpretować następująco: Bo jeśli ma sumienie, dlaczego miałbyś oskarżać człowieka honorowego?
Ale jeśli ma bezwstydny charakter, to czy odrzuciłbyś tego, który, gdy usłyszał zarzut, uzna to za mało znaczące?
74
Aluzja do utworu Pakuwiusza Antiopa, por. Caplan 1954, 136 (przyp. a)
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działania] i nic nie ukrywać, lub powinien wymienić tylko te wady, które są najmniej poważne.
Błędem w porównywaniu jest myślenie, że konieczne jest dyskredytowanie
jednej rzeczy, gdy chwalimy drugą; na przykład, jeśli powinna powstać kwestia,
kto ma odebrać większe honory za zasługi dla Republiki — Albensibus an Vestinis
Pennensibus75 — mówca powinien zaatakować jedną lub drugą stronę. W rzeczywistości nie jest konieczne, jeśli wolisz jedno, dyskredytować drugiego; albowiem
możesz dać sobie radę, gdy oddajesz większą pochwałę jednemu, aby przydzielić
trochę pochwały drugiemu, abyś nie pomyślał, że zwalczasz prawdę pod wpływem stronniczości.
Jest błędem budowanie na nazwie lub kontrowersjach co do pojęć, które użycie słów pomoże najlepiej rozstrzygnąć [spór]. Na przykład Sulpicjusz sprzeciwiał się wycofywaniu się wygnańców, którym nie wolno było powoływać się na
ich sprawę; później zmienił zdanie i proponując to samo prawo, powiedział, że
orzedstawia inną propozycję, ponieważ zmienił nazwisko. Powiedział bowiem, że
nie odwoływał się do „wygnańców”, lecz do „tych, którzy zostali wyrzuceni przez
przemoc” — tak jakby spór dotyczył nazwy, jak nazywać tych ludzi, lub jak gdyby
wszyscy, którym woda i ogień zostali formalnie odebrane, zwani są wygnańcami.
To prawda, że możemy wytłumaczyć Sulpicjusza, jeśli ma ku temu powód76. Rozumiemy jednak, że winą jest budzenie kontrowersji związane ze zmianą nazw.
29.46 Jako że zdobienie składa się z porównań, przykładów, amplifikacji, wcześniejszych wyroków i innych środków, które służą rozszerzeniu i wzbogaceniu
argumentów, rozważmy wady, które są z nimi powiązane.
Podobieństwo (Simile) jest wadliwe, jeśli jest niedokładne pod jakimkolwiek
względem i nie ma odpowiedniej podstawy do porównania lub jest szkodliwe dla
tego, kto je przedstawia.
Przykład (Exemplum) jest wadliwy, jeśli jest fałszywy, a zatem możliwy do
obalenia lub niedoby, a zatem nie można go naśladować, lub jeśli implikuje więcej
lub mniej niż wymaga tego kwestia.
Cytowanie wcześniejszego orzeczenia (res iuduicata)77 będzie wadliwe jeżeli
orzeczenie dotyczy innej sprawy, lub nie jest w sporze, lub jeśli jest zdyskredytowane, lub jest tego rodzaju, że wcześniejsze decyzje w większej liczbie lub większej
adekwatności mogą być przedstawione przez naszych przeciwników.

75
Por. komentarz u Caplana, ibidem, 139. Chodzi o epizod w czasie wojny domowej w I w. p.n.e. oraz o dwa
miasta: Alba Fucens oraz Pinna, oraz tzw. lex Varia, por. pełniejszy komentarz w: Jennifer Claire Hilder, Recontextualising the Rhetorica ad Herennium (2015), http://theses.gla.ac.uk/6968/7/2015hilderpdf.pdf, [2019–
07–26], (s. 56). Praca najpełniej omawia m.in. kontekst historyczny dzieła Kornificjusza. Wg Nüssleina chodzi
o bellum Marsicum 91/90 p.n.e., por. Nüsslein, 1994/1998, s. 372.
76
Por. komentarz u Caplana, ibidem, s. 140–141.
77
Lub : wcześniej osądzona sprawa.
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Jest to błąd, kiedy nasi przeciwnicy przyznają się do faktu, aby argument
przedstawić jako fakt; ponieważ powinna raczej zostać zastosowana amplifikacja.
Błędem jest wzmacnianie tego, co należy udowodnić; na przykład, jeśli człowiek powinien innemu zarzucić zabójstwo, a zanim został przedstawiony rozstrzygający argument, należy amplifikować fakt przestępstwa, bowiem nie ma nic
bardziej wstydliwego niż zabójstwo. W rzeczywistości nie chodzi o to, czy czyn
jest haniebny, czy też nie, ale czy został popełniony.
Połączenie (Conplexio) jest wadliwe, jeśli nie zawiera wszystkich punktów
w dokładnej kolejności, w jakiej został przedstawiony; jeśli nie dochodzie krótko
do wniosku; i jeśli podsumowanie nie pozostawia czegoś precyzyjnego i stabilnego, aby wyjaśnić, co jest tezą, potem to, co zostało ustalone przez motyw, potwierdzenie tezy i motywu, i całą argumentację.
30.47 Wnioski (conclusiones), wśród Greków zwane epilogoi, są trójstronne, polegające na podsumowaniu, amplifikacji i wzruszeniu (commiseratio). Możemy
w czterech miejscach skorzystać z wniosku: w bezpośrednim otwarciu, po przedstawieniu faktów, po najsilniejszym argumentowaniu (dowodzeniu), oraz w zakończeniu przemówienia.
Podsumowanie (ennumeratio) gromadzi i przypomina o naszych punktach —
krótko mówiąc, że przemówienie nie może być powtórzone w całości, ale pamięć
o nim może zostać odświeżona; i będziemy odtwarzać wszystkie punkty w takiej kolejności, w jakiej zostały przedstawione, aby słuchaczowi, jeśli zobowiązaliśmy go do ich zapamiętania, zostało to, co pamięta, przypomniane. Musimy
zadbać o to, aby podsumowanie nie zostało przeniesione z powrotem do wstępu
lub przedstawienia faktów. W przeciwnym razie może pojawi się [u słuchacza]
odczucie, iż mowa jest „sfabrykowana” i opracowana w wymyślny sposób, aby
pokazać umiejętności mówcy, zareklamować jego dowcip i pochwalić jego pamięć. Dlatego podsumowanie musi zaczynać się od podziału. Następnie musimy
w porządku i krótko przedstawić punkty potraktowane w argumentacji i odparciu
argumentów przeciwnika.
Amplifikacja (amplificatio) to zasada używania miejsc wspólnych (loci communes), aby poruszyć słuchaczy. Aby wzmocnić oskarżenie, najkorzystniej będzie
sięghnąc po następujące środki (miejsca — loci) wg dziesięciu formuł.
30.48 (1) Pierwszy pochodzi z autorytetu (ab auctoritate), gdy przywołujemy na
myśl, z jak wielką troską omawiana jest sprawa nieśmiertelnych bogów lub naszych przodków, królów, państwa, barbarzyńskich narodów, mędrców, Senatu;
i znowu, zwłaszcza w jaki sposób sprawy [dotyczące autortyteów] zapewniane
były przez prawa.
(2) Drugi jest używany, gdy weźmiemy pod uwagę, na kogo wpływają te akty
[prawne], na których opiera się nasza sprawa; czy na wszystkich ludzi, co jest
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najbardziej szokujące; lub naszych przełożonych, takich jak ci, od którego pochodzi powszechna władza; lub naszych rówieśników, którzy znajdują się w takiej samej sytuacji jak my, jeśli chodzi o cechy charakteru, cechy fizyczne i okoliczności
zewnętrzne; lub naszych podwładnych, których pod każdym względem oceniamy.
(3) Pytamy, co by się stało, gdyby trzecia formuła dotyczyła samych winowajców i pokazywała, jakie niebezpieczeństwa i wady wynikną z obojętności wobec
ich przestępstw.
(4) Za pomocą czwartej formuły pokazujemy, że jeśli oddamy [sprawiedliwość] temu człowiekowi, wielu innych będzie tym bardziej ośmielonych, aby popełniać zbrodnie — coś, co do tej pory gwarantowały uprzednie wyroki sądowe.
(5) W piątej formule pokazujemy, że jeśli raz wyrok zostanie ogłoszony inaczej, niż wynika [to z mocy prawa], nie będzie niczego, co mogłoby naprawić
szkodę lub naprawić błąd sędziów. W tym miejscu dokonamy porównania z innymi błędami, aby pokazać, że inne błędy mogą być moderowane przez czas lub
poprawiane w sposób zamierzony, ale jeśli chodzi o obecny błąd, nic nie posłuży
ani do złagodzenia lub jego zmiany.
30.49 (6) Za pomocą szóstej formuły pokazujemy, że czyn został dokonany z premedytacją i oświadczamy, że dla umyślnej zbrodni nie ma usprawiedliwienia,
chociaż słuszne błaganie o miłosierdzie (expectatio) jest przewidziane dla nieusuniętego czynu.
(7) Za pomocą siódmej pokazujemy, że jest to zbrodnia, okrutna, świętokradcza i tyrańskia; takie zbrodnie, jak oburzenie kobiet, lub jedna z tych [wymienionych] zbrodni, które podżegają do wojny i walki na śmierć i życie z wrogami
państwa.
(8) Za pomocą ósmej pokazujemy, że nie jest to pospolite, lecz wyjątkowe
przestępstwo niegodziwe i niespotykane, a zatem musi być tym bardziej szybko
i drastycznie pomszczone.
(9) Dziewiąta formuła składa się z porównania krzywd, jak wtedy, gdy powiemy, że jest bardziej ohydną zbrodnią, aby rozprawić się z osobą narodzoną
z wolnej osoby, niż ukraść święty przedmiot, ponieważ ten dokonuje się z nieokiełznanej rozwiązłości, a drugi z potrzeby.
(10) W dziesiątej będziemy badać ostro, obciążająco i dokładnie wszystko, co
miało miejsce podczas rzeczywistego dokonania czynu i wszystkie okoliczności
towarzyszące temu aktowi, tak że poprzez wyliczenie towarzyszących przestępstwu okoliczności może wydawać się, że akcja wydarza się i rozwija na naszych
oczach.
31.50 Rozbudzimy litość (ad misericordiam) w naszych słuchaczach, przypominając o losach fortuny; porównując dobrobyt, którym kiedyś cieszyliśmy się
z obecnymi przeciwnościami;
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wymieniając i wyjaśniając konsekwencje, które będą następować, jeśli przegramy tę sprawę; przez błaganie tych, których litości staramy się wygrać, i poddając się ich łasce; poprzez ujawnienie, co spotka naszych rodziców, dzieci i innych
krewnych poprzez naszą hańbę, i jednocześnie pokazujące, że nie smucimy się
z powodu naszego własnego losu, ale z powodu ich niepokoju i nędzy; ujawniając
dobroć, ludzkość i współczucie, które przekazaliśmy innym; pokazując, że kiedykolwiek lub przez długi czas byliśmy w niesprzyjających okolicznościach; przez
ubolewanie nad naszym losem lub złym losem; pokazując, że nasze serce będzie
odważnym i cierpliwym przeciwnościom. Apel do Litości (ad commiserationme)
musi być krótki, bo nic nie schnie szybciej niż łza.
W obecnej księdze potraktowałem praktycznie najbardziej niejasne tematy
w całej sztuce retorycznej; dlatego ta księga musi się tutaj skończyć. Pozostałe
zasady przeniosę do księgi III. Jeśli studiujesz materiał, który przedstawiłem, zarówno ze mną, jak i bez mnie, z troską równą trudnościom, które musiałem pokonać w jego przygotowaniu, ja z mojej strony, będę czerpać owoce mojej pracy
w dzieleniu się z tobą wiedzą, a ty pochwalisz moją pilność; i raduj się nauką,
którą nabyłeś. Będziesz miał większe zrozumienie przepisów retorycznych, a ja
będę chętniej wypełniać resztę mojego zadania. A tak się stanie, wiem to dobrze,
bo dobrze cię znam. Pozwól, że zwrócę się teraz do innych zasad, abym mógł zaspokoić twoje życzenie — i to daje mi największą przyjemność.
Księga III
1.1 W poprzednich księgach, jak sądzę, wykazano wystarczająco dużo, jak zastosować wynalezienie tematów do jakiejkolwiek sprawy sądowej. Metodę znajdowania przyczyn przenoszę teraz do obecnej księgi, aby możliwie najszybciej
wykonać moje zadanie wyjaśnienia ci wszystkich zasad wynalezienia (ut omnis
inveniendi praeceptio).
Zostały nam poddane cztery części retoryki78. Trzy są omawiane w obecnej
księdze: Układ, Wystąpienie, Zapamiętywanie (dispositione, pronuntiatione, memoria). Styl, ponieważ wydaje się wymagać pełniejszego omówienia, wolę przedstawić w księdze IV, którą mam nadzieję zakończyć szybko i wysłać do ciebie, aby
nie zabrakło niczego na temat sztuki retoryki. W tym czasie poznasz wszystkie
zasady, które przedstawiłem wcześniej, [i które jeszcze przedstawię] abyś łatwo
znalazł wskazówki do opanowania tej przydatnej sztuki. [...].
2.2 Przemówienia deliberatywne [doradcze] albo są tego rodzaju, w którym pytanie dotyczy wyboru między dwoma kierunkami działań, albo tego rodzaju,
w którym wybierać możemy spośród kilku [możliwości]. Przykładem [może być]
78

Dziś używamy określenia: etapy kształtowania tekstu, por. Ueding 1995, 51nn.
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wybór między dwoma kierunkami działania: czy wydaje się, że lepiej zniszczyć
Kartaginę, czy też nie? Przykład wyboru spośród kilku: jeśli Hannibal, gdy został
odwołany z Italii do Kartaginy, powinien zastanowić się, czy pozostać w Italii, czy
wrócić do domu, czy dokonać inwazji na Egipt i przejąć Aleksandrię?
Kwestie będące przedmiotem debaty (deliberationes partim) są czasami rozpatrywane jako „prawie osobiste” (ipsae propter se consultandae sunt); na przykład,
gdy Senat powinien zastanowić się, czy nie odkupić jeńców od wroga. Czasami
pytanie staje się przedmiotem rozważań i dociekań z powodu pewnych motywów niezwiązanych z samym pytaniem; na przykład, Senat powinien zastanowić
się, czy zwolnić Scipiona z ustawy, aby umożliwić mu uzyskanie statusu konsula
mimo, że jest za młody. Czasami pytanie pojawia się niejako samoistnie, a następnie, z powodu nieistotnego motywu, prowokuje debatę na inny temat, jak
np.; w Wojnie Italskiej79 Senat powinien się zastanowić, czy przyznać obywatelstwo aliantom. W kwestiach, w których sam podmiot budzi dyskusję, cały dyskurs
poświęcony jest samemu podmiotowi. W tych, w których pojawia się się motyw
obcy, to ten motyw będzie musiał być uwydatniony lub odrzucony80.
2.3 Mówca, który udziela rady, swoim wystąpieniem [winien] prawidłowo ustalić
użyteczność (utilitatis proponere) jako cel, aby cała siła jego wypowiedzi została
ku niemu skierowana81.
Użyteczność (utilitas) w debacie politycznej ma dwa aspekty: Bezpieczeństwo
i Honor82.
Rozważenie bezpieczeństwa (Tuta) polega na dostarczeniu jakiegoś planu lub
innego [rodzaju działania] dla uniknięcia obecnego lub bezpośredniego zagrożenia. To z kolei dzieli się na siłę/odwagę i zdradę, które rozważymy oddzielnie
lub łącznie (Haec tribuitur in vim et dolum, quorum aut alterum separatim aut
utrumque sumemus coniuncte). Siła/odwaga może zależy od ćwiczenia, broni, sił
wojskowych, rekrutacji siły ludzkiej i tym podobnych. Zdrada jest wykonywane
za pomocą pieniędzy, obietnic, fałszerstw, oszustw i innych środków; są to tematy,
które omówię w odpowiednim czasie, jeśli kiedykolwiek spróbuję napisać o sztuce wojny lub o administracji państwowej83.
Aspekt Honoru dzieli się na to co prawe i na to co chwalebne (Honesta res
dividitur in rectum et laudabile). To co prawe jest to, co się dzieje zgodnie z cnotą i obowiązkiem. To z kolei dzieli się na Mądrość, Sprawiedliwość, Odwagę
79

Chodzi o wojnę jaką ok. 89 r. pne toczył Rzym z dawnymi sprzymierzeńcami i w efekcie której zostało nadane prawo zwane Lex Iulia et Plautia Papiria (chodziło o nadanie obywatelstwa rzymskiego wszystkim Latynom).
80
In quibus causis rei natura faciei deliberationem omnis oratio ad ipsam rem adcommodabitur; in quibus
extranea causa conficiet deliberationem, in his ea ipsa causa erit adaugenda aut deprimenda.
81
Omnem orationem eorum qui sententiam dicent finem sibi conveniet utilitatis proponere, ut omnis eorum
ad earn totius orationis ratio conferatur.
82
Utilitas in duas partes in civili consultatione dividitur: tutam, honestam.
83
Por. Kumaniecki 1977, 544.
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i Umiarkowanie. Mądrość jest to inteligencja, która jest zdolna oraz rozsądna do
odróżniania dobra i zła; podobnie wiedza o sztuce nazywana jest Mądrością —
określa ją dobra pamięć, lub doświadczenie w różnych sprawach. Sprawiedliwość
to równość praw, dająca każdej rzeczy to, do czego jest uprawniona, proporcjonalnie do jej wartości. Odwaga to sięganie po wielkie rzeczy i lekceważenie tego, co
złe; także wytrzymałość na trudności w oczekiwaniu powodzenia. Umiarkowanie
to samokontrola, która łagodzi nasze pragnienia84.
3.4 W naszym dyskursie będziemy posługiwać się tematami Mądrości, jeśli porównamy zalety i wady, doradzimy dążenie do jednego i unikanie drugiego; jeśli zachęcamy do wykonania czegoś, o czym mamy wiedzę techniczną na temat
sposobów i środków, za pomocą których należy przeprowadzić każdy szczegół;
lub jeśli proponujemy jakąś politykę w [danej] sprawie, której historię możemy
przywołać z bezpośredniego doświadczenia lub ze słyszenia — w tym przypadku
możemy łatwo przekonać naszych słuchaczy do kierunku działań, który chcemy
[aby został obrany], przedstawiając precedens.
Będziemy wykorzystywać tematykę Sprawiedliwości (lustitiae partibus), jeśli powiemy, że powinniśmy litować się nad osobami niewinnymi i proszącymi
o pomoc; jeśli pokażemy, że słuszne jest zasłużonych dobrze spłacić [aby okazać]
wdzięczność; jeśli wyjaśnimy, że powinniśmy ukarać winnych; jeśli nalegamy, aby
wiara była gorliwie zachowywana; jeśli powiemy, że prawa i zwyczaje powinno być
szczególnie zachowane w republice; jeśli będziemy twierdzić, że sojusze i przyjaźnie powinny być skrupulatnie honorowane; jeśli wyjaśnimy, że obowiązek nałożony przez naturę na rodziców, bogów i ojczyznę musi być religijnie przestrzegany;
jeśli utrzymujemy, że więzi gościnności, opieki nad klientami, pokrewieństwa
i związku małżeńskiego należy nienaruszalnie pielęgnować; jeśli pokażemy, że ani
nagroda, ani łaska, ani groźba, ani niechęć nie powinny sprowadzić nas na niewłaściwą drogę; jeśli powiemy, że we wszystkich przypadkach należy ustanowić
zasadę traktowania wszystkich w taki sam sposób. Jeśli tak mówimy [dowodzimy], iż wszyscy należą do państwa równych praw (si dicemus in omnibus aequabile ius statui convenire).
3.5 Kiedy podejmujemy jako motyw działania siłę/odwagę (Sin fortitudinis retinendae causa faciendum quid esse dicemus), wyjaśnimy, że ludzie powinni podążać za szlachetnymi i wzniosłymi działaniami, i że z tego samego powodu ktoś, kto

84

Honesta res dividitur in rectum et laudabile. Rectum est quod cum virtute et officio fit. Id dividitur in prudentiam, iustitiam, fortitudinem, modestiam. Prudentia est calliditas quae ratione quadam potest dilectum habere bonorum et malorum. Dicitur item prudentia scientia cuiusdam artificii; item appellatur prudentia rerum
multarum memoria et usus conplurium negotiorum. lustitia est aequitas ius uni cuique rei tribuens pro dignitate
cuiusque. Fortitude est rerum magnarum appetitio et rerum humilium contemptio et laboris cum utilitatis ratione perpessio. Modestia est in animo continens moderatio cupiditatem.
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nie jest godny, by nazwać go odważnym powinien być pogardzany przez dzielnych
mężczyzn. Także, od honorowego czynu żadne niebezpieczeństwo ani trud, jakkolwiek wspaniały, nie powinien nas odwrócić; śmierć powinna być wolna od hańby;
żaden ból nie powinien wymuszać porzucenia obowiązku; nie należy obawiać się
wrogości człowieka w obronie prawdy (nullius pro rei veritate metuere inimicitias);
dla kraju, dla rodziców, gości-przyjaciół, bliskich i dla rzeczy, których sprawiedliwość nakazuje nam szanować, należy nam się odwaga i przetrwać wszelki trud.
Będziemy wykorzystywać tematy Umiarkowania (Modestiae partibus), jeśli
będziemy krytykować nadmierne pragnienie urzędów, pieniędzy lub podobnych
[rzeczy]; jeśli ograniczymy każdą rzecz do jej określonych naturalnych granic; jeśli pokażemy, ile wystarczy w każdym przypadku, odradzamy posuwanie się za
daleko i ustalamy odpowiednie granice dla każdej sprawy.
3.6 Cnoty tego rodzaju zostaną wzmocnione (Huiusmodi partes sunt virtutis
amplificandae), jeśli je polecimy, ale stracimy na wartości, jeśli będziemy nalegać, aby zostały one zignorowane, aby punkty, które powyżej wskazałem zostaną
umniejszone. Oczywiście, nikt nie zaproponuje porzucenia cnoty, ale niech mówca powie, że sprawa nie jest tego rodzaju, że możemy wystawić na próbę nadzwyczajną cnotę; albo, że cnota polega raczej na jakościach sprzecznych z tymi, które
tu zostały wykazane. Ponownie, jeśli jest to w ogóle możliwe, pokażemy, że to, co
nasz przeciwnik nazywa sprawiedliwością, to tchórzostwo, lenistwo i perwersyjna
wspaniałomyślność; co nazwał mądrością, będziemy określać impertynenckim,
bełkotliwym i obraźliwym sprytem; co deklaruje jako wstrzemięźliwość, ogłosimy, że jeste bezczynny i obojętny; co on nazwał odwagą będziemy określać jako
lekkomyślność i bezczelność gladiatora.
4.7 Pochwała (Laudabile) jest tym, co tworzy szlachetną pamięć w chwili wydarzenia i później (Laudabile est quod conficit honestam et praesentem et consequentem commemorationem). Nie oznacza to, że do tej chwili zapomnieliśmy
o kwestiach honoru, bo nie zapominamy o tych czterech częściach pamięci o rzeczach, które są prawe i szlachetne, bo kwestie honoru wiążą się z prawem, a zatem
należy chwalić, aby w tym, co mówimy jedno wypływało z drugiego. W rzeczywistości powinniśmy dążyć do tego, aby nie było to samo [wciąż powtarzane]
ze względu na pochwałę; ale jeśli przyniesie to chwałę, pragnienie dążenia do tego,
co dobre, jest podwojone. Kiedy zatem okazuje się, że coś jest słuszne, pokażemy,
że jest to również godne pochwały, czy w opinii wykwalifikowanych osób (jeśli,
na przykład, coś powinno zadowolić bardziej szanowaną klasę mężczyzn, i być
odrzucone przez niższe klasy) lub niektórych sojuszników lub wszystkich naszych
współobywateli,
Przedstawiwszy taki podział tematów w przemówieniach deliberatywnych,
muszę krótko wyjaśnić, jak rozwinąć sprawę jako całość.
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Wprowadzenie (Exordium) może być dokonane za pomocą bezpośredniego
otwarcia lub podejścia subtelnego, lub w ten sam sposób jak w mowach sądowych.
Jeśli pojawi się przedstawienie faktów, ta sama metoda zostanie właściwie zastosowana w narracji.
4.8 Ponieważ w tego typu sprawach końcem jest użyteczność (utilitas), a podzielona jest ona na względy Bezpieczeństwa i rozważenia na temat Honoru, jeśli
możemy udowodnić, że obie kwestie zostaną przedstawione, obiecuję, aby pokazać ten podwójny dowód w naszym dyskursie; jeśli mamy udowodnić, że jeden
z dwóch zostanie nam podany, wskażemy tylko jedną rzecz, którą zamierzamy
potwierdzić. Jeśli teraz powiemy, że naszym celem jest bezpieczeństwo, użyjemy
jego poddziałów, siłą/odwaga i strategia (consilium). Za to, co w pouczaniu, mam
na celu przekazanie jasności i podkreślenia zwanego zdradą, będziemy rozmawiać
przez bardziej honorową nazwę strategii. Jeśli powiemy, że nasz obrońca zmierza ku kwestiom honoru, a wszystkie cztery kategorie honoru mają zastosowanie,
użyjemy ich wszystkich. Jeśli wszystkie te kategorie nie będą miały zastosowania,
będziemy mówić tak samo jak w mowie.
Będziemy używać Dowodu i Obalenia (Confirmatione et confutatione), gdy
ustalimy na naszą korzyść tematy (locis) wyjaśnione powyżej i obalimy przeciwne
nam tematy (locis). Zasady tworzenia argumentów artystycznych można znaleźć
w księdze II.
5 Ale jeśli zdarzy się, że w trakcie doradzania jedna rada oparta jest na rozważaniu
bezpieczeństwa i na słuszności drugiej, tak jak w przypadku tych, którzy w otoczeniu Kartagińczyków zastanawiają się nad kierunkiem działania, wtedy mówca,
który popiera bezpieczeństwo, użyje następujących tematów: Nic nie jest bardziej
użyteczne niż bezpieczeństwo; nikt nie może wykorzystać swoich cnót, jeśli nie
opiera swoich planów na bezpieczeństwie; nawet bogowie nie pomagają tym, którzy bezmyślnie angażują się w niebezpieczeństwo; nic nie powinno być uważane
za honorowe, co nie daje bezpieczeństwa.
5.9 Kto woli względy honoru dla bezpieczeństwa, użyje następujących tematów:
Cnoty nigdy nie należy się wyrzekać; albo ból, jeśli się tego obawiamy, albo śmierć,
jeśli to budzi strach, to łatwiej znieść niż hańbę i infamię; trzeba wziąć pod uwagę
wstyd, który nastąpi — nie osiąga się ani nieśmiertelności, ani życia wiecznego,
ani nie udowodniono, że gdy uniknie się tego niebezpieczeństwa, nie spotka się
innego; fortuna jednak zazwyczaj faworyzuje odważnych; nie ten, kto jest bezpieczny w teraźniejszości, ale ten, kto żyje honorowo, żyje bezpiecznie — podczas
gdy ten, kto żyje haniebnie, nie może być bezpieczny na wieki85.
85

Nullam rem utiliorem esse incolumitate; virtutibus uti neminem posse qui suas rationes in tuto non conlocarit; ne deos quidem esse auxilio iis qui se inconsulto in periculum mittant; honestum nihil oportere existimari
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Zasadniczo stosujemy w nich praktycznie te same konkluzje, jak w przypadku
spraw sądowych, z tym wyjątkiem, że szczególnie użyteczne jest przedstawianie
przykładów z przeszłości w jak największej liczbie.
6.10 Przejdźmy teraz do przyczyny mów epidektycznych. Ponieważ [rodzaj]
epidektyczny obejmuje pochwałę i naganę, tematy, na których opiera się pochwała, będą, przez ich przeciwieństwa, służyć nam jako podstawa do krytyki.
W związku z tym następujące rzeczy mogą być przedmiotem pochwały: Okoliczności Zewnętrzne, cechy fizyczne i cechy charakteru86.
Do okoliczności zewnętrznych
należą takie, które mogą się zdarzyć przez przypadek lub fortunę, korzystne
lub niekorzystne: pochodzenie, wykształcenie, bogactwa, rodzaje władzy, sławnych tytułów, obywatelskich, przyjaźni, i im podobnych, oraz ich przeciwieństwa.
Atrybuty fizyczne to zasługi lub wada nadana ciału z natury: zwinność, siła, piękno, zdrowie, i ich przeciwieństwa. Walory postaci zależą od naszego sądu i opinii:
mądrość, sprawiedliwość, odwaga, umiarkowanie i ich przeciwieństwa87. 11 Takie
więc, w sprawie tego rodzaju, będzie także Dowód i Obalenie (confirmatio et
confutatio).
Wprowadzenie (Principium) jest zaczerpnięte z naszej własnej osoby lub osoby, o której rozmawiamy, lub osoby naszych słuchaczy lub z samej materii.
Od naszej osoby: jeśli będziemy chwalić, powiemy, że robimy to z poczucia
obowiązku, ponieważ istnieją więzi przyjaźni; lub z dobrej woli, ponieważ taka jest
cnota osoby o której dyskutujemy, którą każdy powinien chcieć nazwać w umyśle;
lub dlatego, że właściwym jest pokazanie, na podstawie pochwał przyznawanych
tej osobie przez innych, jaka jest jego postać. Jeśli przemawiamy ganiąc, powiemy, że jesteśmy usprawiedliwieni z powodu cierpień, jakich doznaliśmy; albo, że
robimy to z dobrej woli, ponieważ uważamy za pożyteczne, aby wszyscy mężczyźni byli bezstronni i podawali się porównaniom, gdy chodzi o cnoty; lub dlatego, że

quod non salutem pariat. Qui tutae rei praeponet rationem honestam his locis utetur: Virtutem nullo tempore
relinquendam; vel dolorem, si is timeatur, vel mortem, si ea formidetur, dedecore et infamia leviorem esse;
considerare quae sit turpitude eonsecutura—at non immortalitatem neque aeternam incolumitatem consequi,
nee esse exploratum illo vitato periculo nullum in aliud periculum venturum virtuti vel ultra mortem proficisci
esse praeclarum; fortitudini fortunam quoque esse adiumento solere eum tute vivere qui honeste vivat, non qui
in praesentia incolumis, et eum qui turpiter vivat incolumem in perpetuum esse non posse.
86
Nunc ad demonstrativum genus causae transeamus. Quoniam haec causa dividitur in laudem et vituperationem, quibus ex rebus laudem constituerimus, ex contrariis rebus erit vituperatio conparata. Laiis igitur potest
esse rerum externarum, corporis, animi.
87
Rerum externarum sunt ea quae casu aut fortuna secunda aut adversa accidere possunt: genus,educatio,
divitiae, potestates, gloriae, civitas, amicitiae, et quae huiusmodi sunt et quae his contraria. Corporis sunt ea
quae natura corpori adtribuit commoda aut incommoda: velocitas, vires, dignitas, valetudo, et quae contraria
sunt. Animi sunt ea quae consilio et cogitatione nostra constant : prudentia, iustitia, fortitudo, modestia, et quae
contraria sunt.
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z przyjemnością pokazujemy, poprzez naszą krytykę innych, jakie postępowanie
jest miłe dla nas samych88.
Kiedy zaczynamy nasz Wstęp od osoby omawianej: jeśli będziemy chwalić,
powiemy, że boimy się naszej nieumiejętności dopasowania jego uczynków do
słów; wszyscy ludzie powinni głosić Jego cnoty; jego czyny przekraczają wymowę wszystkich mówców. Jeśli przemawiamy ganiąc, będziemy, oczywiście, dzięki
zmianie kilku słów i jak wykazałem powyżej, wyrażać uczucia przeciwne89.
6.12 Kiedy wstęp zostanie zaczerpnięty z osoby słuchających: jeśli będziemy
chwalić, powiemy, że skoro przemawiamy wobec ludzi nie znających tego człowieka, będziemy mówić krótko, aby odświeżyć ich wspomnienia; albo jeśli go
nie znają, postaramy się, aby chcieli poznać człowieka tak doskonałego; ponieważ słuchacze naszej pochwały mają tę samą gorliwość co cnotę, jak to miało
miejsce w sprawie pochwały, teraz mamy nadzieję, że zdobędziemy aprobatę jego
uczynków od tych, których aprobaty pragniemy. Przeciwnie, jeśli jest to nagana:
powiemy, że jeśli nasi słuchacze znają tego człowieka, ograniczymy się do kilku
słów na temat jego bezwartościowości; ale jeśli tego nie znają, postaramy się, aby
go poznali, aby mogli uniknąć jego niegodziwości; ponieważ nasi słuchacze nie są
podobni do człowieka, którego potępiamy, wyrażamy nadzieję, że będą stanowczo
odrzucali jego sposób życia90.
[Kiedy Wstęp zostanie zaczerpnięty] z samego przedmiotu: powiemy, że nie
wiemy, co szczególnie chwalić; boimy się, że omawiając wiele rzeczy, przejdziemy
jeszcze dalej; i dodawać cokolwiek, co będzie trafiać w sentymenty audytorium.
Uczucia przeciwne do tych pojawią się, jeśli będziemy krytykować91.
7.13 Jeśli Wstęp (Principio) został opracowany zgodnie z którąkolwiek z wyżej wymienionych metod, nie będzie potrzeby, aby przedstawienie faktów było

88
Ab nostra, si laudabimus: aut officio facere, quod causa necessitudinis intercedat; aut studio, quod eiusmodi
virtute sit ut omnes commemorare debeant velle; aut quod rectum sit ex aliorum laude ostendere qualis ipsius
animus sit. Si vituperabimus: aut merito facere, quod ita tractati simus; aut studio, quod utile putemus esse ab
omnibus unicam malitiam atque nequitiam cognosci; aut quod placeat ostendi quod nobis placeat ex aliorum
vituperatione [podkr. jzl].
89
Ab eius persona de quo loquemur, si laudabimus vereri nos ut illius facta verbis consequi possimus; omnes
homines illius virtutes praedicare oportere ipsa facta omnium laudatorum eloquentiam anteire. Si vituperabimus, ea quae videmus contrarie paucis verbis commutatis dici posse dicemus, ut paulo supra exempli causa
demonstratum est [podkr. jzl].
90
Ab auditorum persona, si laudabimus: quoniam non apud ignotos laudemus, nos monendi causa pauca dicturos ; aut si erunt ignoti, ut talem virum velint cognoscere petemus; quoniam in eodem virtutis studio sint apud
quos laudemus atque ille qui laudatur fuerit aut sit, sperare nos facile iis quibus velimus huius facta probaturos.
Contraria vituperatio: quoniam norint, pauca de nequitia eius dicturos; quod si ignorent, petemus uti gnoscant,
uti malitiam vitare possint ; quoniam dissimiles sint qui audiant atque ille qui vituperatur, sperare eos illius vitam
vehementer inprobaturos [podkr. jzl].
91
Ab rebus ipsis: incertos esse quid potissimum laudemus; vereri ne, cum multa dixerimus, plura praetereamus, et quae similes sententias habebunt; quibus sententiis contraria sumuntur a vituperatione.
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przestrzegane; ale jeśli jest jakaś okazja, kiedy musimy opowiadać z pochwałą lub
potępieniem jakiś czyn osoby, o której mówimy, zasady dotyczące podawania faktów znajdują się w Księdze I.
Podział (divisio), który podejmiemy, będzie następujący: przedstawimy rzeczy,
które zamierzamy wychwalać lub potępiać; następnie opowiadaj wydarzenia, prezentując ich dokładną kolejność i chronologię, aby zrozumieć, o czym dyskutowała osoba, z zachowaniem ostrożności i ostrożności. Najpierw jednak trzeba będzie
określić jego cnoty lub wady charakteru, a następnie wyjaśnić, w jaki sposób, posiadając taki charakter, wykorzystał cnoty lub wady, fizyczne lub okoliczności zewnętrzne. Oto kolejność, którą musimy zachować, przedstawiając [czyjeś] życie:
(1) Okoliczności zewnętrzne: rodzaj — gdy chwalimy: przodkowie, od których pochodzi; jeśli ma on znakomite pochodzenie, był rówieśnikiem lub seniorem; jeśli jest skromnego pochodzenia, miał swoje wsparcie, nie w cnotach swoich
przodków, ale w swoich. Gdy ganimy: jeśli jest on znakomity, był hańbą dla swoich przodków; jeśli jednak ma niskie pochodzenie, jest on dla nich nawet hańbą.
Edukacja — gdy chwalimy: że był dobrze i honorowo wyszkolony w godnych naukach przez całe dzieciństwo. Gdy ganimy [. . .]
7.14 (2) Następnie musimy przejść do cech fizycznych: jeśli z natury ma on imponującą i piękną naturę, to posłużyły mu one na jego korzyść, a nie, jak w przypadku innych, na jego szkodę i wstyd; jeśli ma wyjątkową siłę i zwinność, powinniśmy
zwrócić uwagę, że zostały one nabyte przez godne i sumienne ćwiczenia; jeśli ma
on ciągle dobre zdrowie, to zostało nabyte dzięki opiece i kontroli nad swoimi
pasjami. Gdy ganimy: jeśli podmiot ma te fizyczne przewagi, oświadczymy, że
nadużył ich, jak najgorszy gladiator, [że] miał [te cechy] przez przypadek i naturę.
Jeśli nie [posiada dobrych cech fizycznych], powiemy, że z własnej winy i braku
samokontroli jest brak jakiejkolwiek fizycznej przewagi, [umiejętność] rozróżnienie piękna, które można [by mu] przypisać.
(3) Potem powrócimy do Okoliczności Zewnętrznych i rozważymy jego cnoty
i wady, które zostały przedstawione: Czy był bogaty czy biedny? Jaką posiadał
moc? Jakie były jego tytuły? Jakie są jego przyjaźnie? Albo czy miał jakieś prywatne waśnie i jaki akt odwagi wykonywał w prowadzeniu tych waśni? Z jakim
motywem wszedł w waśnie? Z jaką lojalnością, dobrą wolą i poczuciem obowiązku kontynuuje swoje przyjaźnie? Jaki charakter miał człowiek w bogactwie lub
w ubóstwie? Jakie było jego nastawienie w wykonywaniu jego prerogatyw? Jeśli
on jest martwy, jaką śmiercią umarł i jakie były jej następstwa?
8.15 We wszystkich okolicznościach, w których przede wszystkim badany jest
charakter ludzki, te cztery wyżej wymienione cnoty charakteru będą musiały być zastosowane. Tak więc, jeśli będziemy chwalić, powiemy, że jeden czyn
był sprawiedliwy, inny odważny, inny umiarkowany i inny mądry; jeśli ganimy,
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oznajmiamy, że jeden był niesprawiedliwy, inny nieuprzejmy, inny tchórzliwy,
a drugi głupi92.
(Perspicuum) jest to układ przejrzysty i nie ma wątpliwości, jak mamy traktować te trzy kategorie pochwał i krytyki — z tym zastrzeżeniem, że nie musimy używać wszystkich trzech na pochwałę lub na krytykę, ponieważ często nie
wszystkie z nich nawet się stosują, a często także, gdy tak się dzieje, aplikacja
jest tak niewielka, że nie ma potrzeby się do nich odnosić. Będziemy zatem musieli wybrać te kategorie, które wydają się zapewniać największą siłę [naszemu
tekstowi].
Nasze Wnioski (Conclusionibus brevibus) będą krótkie, w formie podsumowania na końcu dyskursu; w samym dyskursie za pomocą miejsc wspólnych często wstawiamy krótkie amplifikacje (in ipsa causa crebras et breves amplificationes
interponemus per locos communes).
Tego rodzaju sprawy93 powinny być mniej zalecane tylko dlatego, że prezentuje się [je] bardzo rzadko w życiu. Rzeczywiście, gdy zadanie może się samo pojawiać, czy tylko od czasu do czasu, umiejętność wykonywania go tak umiejętnie,
jak to tylko możliwe, musi wydawać się pożądana. Rodzaj epidektyczny jest rzadko używany samodzielnie; jednak w sprawach sądowych i deliberatywnych są często obszerne fragmenty poświęcone pochwałom lub zarzutom. Dlatego uważamy,
że tego rodzaju przyczyna musi również wymagać naszej uwagi.
Teraz, kiedy ukończyłem najtrudniejszą część retoryki — dokładnie traktując wynalezienie i stosując go do każdego rodzaju sprawy — nadszedł czas, aby
przejść do innych części. W związku z tym w dalszej kolejności omówię dyspozycję (dispositione).
9.16 Ponieważ w ramach dyspozycji ustalamy, które tematy zostały przez nas wymyślone, aby możliwe było ustalenie konkretnego miejsca dla każdej z nich, musimy zobaczyć, jaką metodę należy zastosować w procesie układu tekstu. Rodzaje
dyspoycji są dwa: jeden wynika z zasad retoryki, drugi — dostosowany do szczególnych okoliczności94.
Nasza dyspozycja będzie opierać się na zasadach retoryki, gdy będziemy przestrzegać instrukcji, które przedstawiłem w księdze I — do używania Wstępu, Zestawienia faktów, Podziału, Dowodu, Refutacji i Zakończenia oraz do mówienia
zgodnie z poleceniem powyżej [omówionymi]. Podobnie jest z zasadami sztuki,

92
Ad omnes autem res in quibus animus hominis maxime consideratur illae quattuor animi virtutes erunt adcommodandae; ut, si laudemus, aliud iuste, aliud fortiter, aliud modeste, aliud prudenter factum esse dicamus;
si vituperabimus, aliud iniuste, aliud immodeste, aliud ignave, aliud stulte factum praedicemus [podkr. jzl].
93
Chodzi o rodzaj epideiktyczny !
94
Quoniam dispositio est per quam ilia quae invenimus in ordinem redigimus ut certo quicquid loco pronuntietur, videndum est cuiusmodi rationem in disponendo habere conveniat. Genera dispositionum sunt duo:
unum ab institutione artis profectum, alterum ad casum temporis adcommodatum.
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że będziemy opierać naszą dyspozycję, nie tylko o całej sprawie w dyskursie, ale
także o poszczególnych argumentach, zgodnie z tezą, motywem, potwierdzeniem
tezy i motywu, ozdobieniem i potwierdzeniem, jak wyjaśniłem w księdze II.
9.17 Dyspozycja jest dwojaka — jedna dla całej mowy, a druga dla argumentacji
(dowodu i refutacji) — i opiera się na zasadach retoryki95.
Ale jest też inna dysposycja, która, gdy musimy odejść od porządku narzuconego przez zasady sztuki, dostosowuje się do okoliczności zgodnie z oceną
mówiącego; na przykład, jeśli powinniśmy rozpocząć nasze przemówienie od
przedstawienia faktów lub z bardzo mocnym argumentem lub lekturą niektórych
dokumentów; lub jeśli zaraz po wprowadzeniu powinniśmy użyć dowodu, a następnie przedstawić fakty; lub jeśli powinniśmy wprowadzić inną zmianę tego
rodzaju w [tekście]. Ale żadnej z tych zmian nie należy wprowadzać, chyba że
wymaga tego nasza sprawa. Jeżeli bowiem uszy publiczności wydają się być ogłuszone, a ich uwaga zmęczyła się zuchwałością naszych przeciwników, możemy
z korzyścią pominąć wprowadzenie, i rozpocznij przemówienie albo przedstawieniem faktów, albo mocnym argumentem. Następnie, jeśli jest to korzystne — ponieważ nie zawsze jest konieczne — można powrócić do idei, [którą chcieliśmy
rozpocząć naszą mowę].
10 Jeśli nasza sprawa wydaje się stwarzać tak wielką trudność, że nikt nie może
słuchać Wstępu z cierpliwością, zaczniemy od przedstawienia faktów, a następnie
powracamy do idei [którą chcieliśmy rozpocząć naszą mowę]. Jeśli przedstawienie faktów nie jest całkiem prawdopodobne, zaczniemy od mocnego argumentu.
Często konieczne jest stosowanie takich zmian i [przesunięć w kompozycji], gdy
sama przyczyna zobowiązuje nas do zmiany w sztuce dyspozycji przewidzianej
przez zasady sztuki96.
11.18 W dowodach i obalaniu argumentów należy przyjąć następujący układ: (1)
najsilniejsze argumenty należy umieścić na początku i na końcu naszego tekstu;
(2) te o średniej sile, a także te, które nie są ani bezużyteczne dla dyskursu, ani
niezbędne dla dowodu, które są słabe, jeśli przedstawione oddzielnie i indywidualnie, ale stają się mocne i wiarygodne, gdy są połączone z innymi, powinny być
umieszczone pośrodku. Natychmiast po tym, jak ustalono fakty, słuchacz czeka,
aby sprawdzić, czy przyczynę można w jakiś sposób udowodnić, i dlatego powinniśmy natychmiast przedstawić mocny argument. (3) A co do reszty, ponieważ
to, co zostało powiedziane jako ostatnie, jest łatwe do zapamiętania, użyteczne
jest, gdy przestajemy mówić, aby pozostawić bardzo silny argument w umyśle

95
96

Haec igitur duplex dispositio est: una per orationes, altera per argumentationes, ab institutione artis profecta.
Kwestie jaśniej są omówione przez Volkmann, por. Volkmann 1995, 131–150.
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słuchacza. Takie ułożenie tematów w mowie, jak układanie żołnierzy w bitwie,
może z łatwością przynieść zwycięstwo.
11.19 Wielu powiedziało, że najbardziej użyteczną dla mówcy i najbardziej wartościową dla perswazji częścią jest WYGŁOSZENIE97. Z mojej strony nie powinienem łatwo twierdzić, że jeden z pięciu etapów98 jest najważniejszy; że wyjątkowo
duża użyteczność polega na umiejętności prezentacji [przygotowanego tekstu].
Dla trafnego wynalezienia, eleganckiego stylu, artystycznego uporządkowania
części składających się na tekst oraz staranne zapamiętanie wszystkich tych elementów nie będą miały większej wartości bez wygłoszenia i niezależne od niego.
Dlatego, ponieważ nikt nie napisał dokładnie na ten temat — wszyscy uważali,
że jest mało prawdopodobne, aby głos, myśl i gest były jasno opisane, jako odnoszące się do naszego doświadczenia zmysłowego — i ponieważ mistrzostwo
w prezentacji jest bardzo ważnym wymaganiem — kwestia ta, jak sądzę, zasługuje
na poważną uwagę.
WYGŁOSZENIE obejmuje zatem jakość głosu i ruch fizyczny. Jakość głosu99
ma swój własny charakter, uzyskany za pomocą metody ćwiczeń100.
20 [Głos] ma trzy aspekty: wielkość, stabilność i elastyczność (Ea dividitur in tres
partes: magnitudinem, firmitudinem, mollitudinem). Głos wielki jest przede
wszystkim darem natury; ćwiczenie nieco ją zwiększa, ale przede wszystkim ją
konserwuje. Stabilność uzyskuje się przede wszystkim poprzez ćwiczenie; deklamacje nieco ją zwiększa, ale przede wszystkim ją zachowuje. Elastyczność głosu
— [to] umiejętność mówienia w celu zróżnicowania intonacji głosu — osiąga się
przede wszystkim poprzez ćwiczenia deklamacyjne. Jesli chodzi o wielkość głosu,
a w pewnym stopniu także stabilność, ponieważ jedno jest darem natury, a drugie
wiąże się z ćwiczeniem, nie ma sensu udzielać żadnej innej rady, niż [aby] szukać
sposobu na pracę nad głosem u specjalistów w tej dziedzinie.
12 Wydaje się jednak, że muszę dyskutować o stabilności w takim stopniu, w jakim jest ona zachowana przez system deklamacji, a także elastyczność głosową
(jest to szczególnie konieczne dla mówcy), ponieważ ona również jest nabywana
przez dyscyplinę deklamacji.

97

Pronuntiationem multi maxime utilem oratori dixerunt esse et ad persuadendum plurimum valere.
Tu już używam nowoczesnej terminologii, por. wcześniejsze uwagi oraz także Ueding 1995, s. 51nn.
99
GŁOS — kwestie dalej omawiane są interesujące, ale dotyczą historycznego już dla nas sposobu operowania
głosem. Warto je skonfrontować z pracami poświęconymi ogólnie problematyce tzw. żywego słowa; wskażę tu
np. na dawną, ale wciąż ważną pracę Juliusza Tennera, Estetyka żywego słowa, H. Altenberg, E. Wende i s-ka,
Lwów-Warszawa 1904; Hans Seyle, Od marzenia do odkrycia naukowego: jak być naukowcem, tł. L. Zembrzuski,
W. Serzysko, PZWL, Warszawa 1967 (rozdz.: Jak przemawiać, w którym są wskazówki związane m.in. z pomocami technicznymi, ważnymi przy prezentacjach).
100
Figura vocis est ea quae suum quendam possidet habitum ratione et industria conparatum.
98
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12.21 Możemy zatem mówić, zachowując stabilność, głównie używając głosu tak
spokojnego i opanowanego jak to tylko możliwe. Uważać trzeba, aby tchawica nie
doznała obrażeń, bo może zostać wypełniona gwałtownym wybuchem dźwięku,
zanim zostanie ukojona łagodnymi intonacjami. Odpowiednie jest stosowanie
dłuższych pauz — głos jest odświeżany przez oddychanie, a tchawica spoczywa
w ciszy. Powinniśmy także odpocząć od ciągłego korzystania z pełnego głosu
i przechodzić w ton rozmowy; ponieważ w wyniku zmian nie wydaje się żadnego
rodzaju tonu, a my w pełni panujemy nad głosem. Ponownie powinniśmy unikać okrzyków, ponieważ szok, który rani tchawicę, jest wytwarzany przez krzyki,
które są nadmiernie ostre i przenikliwe a blask głosu jest całkowicie zużyty przez
jeden wybuch. Ponownie, pod koniec przemówienia właściwe jest operowanie
długimi okresami [wypowiadanymi] na jednym, nieprzerwanym oddechu; gardło wtedy staje się ciepłe, tchawica jest wypełniona, a głos, który był używany
w różnych tonach, zostaje przywrócony do pewnego jednolitego i stałego tonu.
Jak często musimy być należycie wdzięczni naturze, tak jak tutaj! Rzeczywiście
to, co uważamy za korzystne dla zachowania głosu, odnosi się również do umiejętności przemawiania, a co za tym idzie, nasz głos, gdy trafia w gust słuchacza,
przyniesie nam korzyści..
12.22 Przydatną rzeczą dla stabilności jest spokojny ton we Wprowadzeniu [do
naszej mowy/tekstu]. Co jest bardziej nieprzyjemne niż pełny głos we Wprowadzeniu do dyskursu? Przerwy wzmacniają głos. Sprawiają też, że myśli stają się
bardziej wyraźne, gdy oddzielamy je i pozostawiamy słuchaczowi czas na myślenie. Relaks od ciągłego pełnego tonu oszczędza głos, a różnorodność daje
ogromną przyjemność słuchaczowi, ponieważ ton konwersacji przyciąga uwagę,
a przejście do pełnego głosu wzmoże uwagę. Ostry okrzyk obraża głos, jest zgrzytem dla słuchacza, bo ma w sobie coś niegodnego, raczej odpowiada kobiecemu
okrzykowi niż męskiej godności mówienia. Pod koniec przemówienia korzystny
dla głosu jest spokojny oddech i ton. I czy to też nie najintensywniej porusza słuchacza na zakończenie całego dyskursu? Odtąd te same środki służą stabilności
głosu i umiejętności przemawiania, moja obecna dyskusja dotyczyłaby obu naraz,
dając takie uwagi, które wydawały się odpowiednie dla stabilności, oraz związane
z tym spostrzeżenia na temat pozyskania sympatii [audytorium]. Resztę przedstawię nieco później, na właściwym miejscu.
13.23 Elastyczność głosu, ponieważ zależy całkowicie od zasad retorycznych, zasługuje na naszą dokładniejszą analizę101. Aspekty elastyczności to: ton konwersacyjny, ton debaty i ton wzmacniania102. Ton konwersacyjny jest zrelaksowany,
101

ELASTYCZNOŚĆ GŁOSU
Mollitudo igitur vocis, quoniam omnis ad rhetoris praeceptionem pertinet, diligentius nobis consideranda
est. Eam dividimus in sermonem, contentionem, amplificationem.
102
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i jest najbliżej codziennej mowy. Ton debaty jest energiczny i nadaje się zarówno
do dowodu, jak i do obalania. Ton wzmocnienia albo rozbudza słuchacza, albo
wzrusza go [i zachęca] do litości103.
Ton konwersacyjny składa się z czterech rodzajów: godność, wskazywanie,
opowiadający i żartobliwy. Godny lub Poważny ton konwersacyjny charakteryzuje się pewnym stopniem imponacji i powściągliwością wokalną. Wskazywanie
spokojnym głosem wyjaśnia, jak coś mogło lub nie mogło zostać zrealizowane.
Opowiadanie określa zdarzenia, które wystąpiły lub mogły wystąpić. Żartobliwość może na podstawie pewnych okoliczności wywołać śmiech, który ma być
skromny i wyrafinowany104.
W tonie debaty można wyróżnić kontynuację/porządek/trwanie i podział.
Kontynuacja/porządek to mowa pełnem głosem i wygłoszenie przyspieszone. Podział w tonie debaty to wielokrotne przerywanie [jednolitego wywodu] krótkimi,
[jakby] pospiesznymi pauzami i ostro skandujący105.
13.24 Ton amplifikacji zawiera zachęcanie i utyskiwanie106. Zachęcanie, gdy
wzmacnia jakiś błąd, podżega słuchacza do oburzenia. Utyskiwanie, wzmacniając
nieszczęścia, skłaniają słuchacza do litości.
Elastyczność głosu jest podzielona na trzy tony, a te z kolei dzielą się na osiem
innych, wydaje się, że musimy wyjaśnić, co jest właściwe dla każdego z tych ośmiu
poddziałów.
14 (1) W odniesieniu do godnego charakteru konwersacyjnego właściwe będzie
używanie całego gardła, ale najspokojniejszy i najbardziej możliwy, stonowany głos,
ale nie w taki sposób, abyśmy przechodzili od praktyki mówcy do praktyki aktora,
który [gra w] tragedii. (2) W przypadku wyraźnego brzmienia konwersacyjnego należy używać raczej stonowanego głosu, częstych pauz i przerw, tak abyśmy wydawali
się za pomocą samego sposobu mówienia, aby implantować i wyrysować w umyśle
słuchacza punkty, które robimy w naszym wyjaśnienie. (3) W przypadku narracyjnego odcienia konwersacji konieczne są zróżnicowane intonacje, tak że wydaje się,
że opowiadamy wszystko tak, jak to się wydarzyło. Nasza mowa będzie nieco szybsza, gdy opowiadamy, że chcemy pokazać [to, co] zrobiono energicznie, i będzie
103
Mollitudo igitur vocis, quoniam omnis ad rhetoris praeceptionem pertinet, diligentius nobis consideranda
est. Earn dividimus in sermonem, contentionem, amplificationem. Sermo est oratio remissa et finitima cotidianae locutioni. Contentio est oratio acris et ad confirmandum et ad confutandum adcommodata. Amplificatio est
oratio quae aut in iracundiam inducit, aut ad misericordiam trahit auditoris animum.
104
Sermo dividitur in partes quattuor: dignitatem, demonstrationem, narrationem, iocationem. Dignitas est
oratio cum aliqua gravitate et vocis remissione. Demonstratio est oratio quae docet remissa voce quomodo quid
fieri potuerit aut non potuerit. Narratio est rerum gestarum aut proinde ut gestarum expositio. locatio est oratio
quae ex aliqua re risum pudentem et liberalem potest conparare.
105
Contentio dividitur in continuationem et in distributionem. Continuatio est orationis enuntiandae adceleratio clamosa. Distributio est in contentione oratio frequens cum raris et brevibus intervallis, acri vociferatione.
106
Amplificatio dividitur in cohortationem et conquestionem.
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wolniejsza, gdy opowiadamy o czymś innym, wykonanym w sposób swobodniejszy.
Następnie, zgodnie z treścią słów, zmienimy naszą mowę we wszystkich rodzajach
tonów, raz na ostrzejszą, raz na życzliwą, a raz na smutną, a raz na wesołą. Czynimy tak, gdy w przedstawieniu faktów pojawiają się deklaracje, żądania, odpowiedzi,
uczucia i myśli każdej osoby. (4) W odniesieniu do żartobliwego charakteru konwersacji, z delikatnym drżeniem w głosie i lekką sugestią uśmiechu, ale bez śladu
nieumiarkowanego śmiechu, należy płynnie przejść w wypowiedzi od poważnego/
godnego tonu konwersacyjnego do tonu swobodnego żartu.
Ponieważ ton debaty ma być wyrażone poprzez kontynuację/porządek i podział, kiedy wymagana jest (5) kontynuacja/porządek, należy umiarkowanie
zwiększać siłę głosu i, utrzymując nieprzerwany przepływ słów, również z nimi
zharmonizować głos, aby odpowiednio zmienić ton głosu i szybko przekazać słowa pełnym głosem, aby siła głosu mogła podążać za płynną energią mowy. (6)
Dla podziału w tonie debaty musimy z najpełniejszym wysiłkiem klatki piersiowej
wytworzyć najjaśniejsze możliwe okrzyki i radzę poświęcić tyle samo czasu na
każdą przerwę, co na każde wykrzyknienie.
Dla (7) zachęcającego tomu amplifikacji użyjemy bardzo stonowanego brzmienia, umiarkowanej głośności, równomiernego przepływu dźwięku, częstych
modulacji ale najwyższej prędkości [wygłaszania]. (8) W przypadku utyskującego tonu amplifikacji użyjemy głosu powściągliwego, tonu głębokiego, częstych
przerw, długich pauz i wyraźnych zmian [w sposobie mówienia].
15 O jakości głosu już powiedziano. Teraz najlepiej jest omówić ruch fizyczny107.
16.26 Ruch fizyczny polega na kontroli gestu i mimiki, co czyni bardziej wiarygodnym to, co prezentujemy108. W związku z tym wyraz twarzy powinien wykazywać
skromność i energię, a gesty nie powinny być ani zbyt wyszukane, ani zbyt sztuczne, abyśmy nie sprawiali wrażenia, że jesteśmy aktorami lub czymś się zajmujemy
[jak np. robotnicy]. Wydaje się więc, że zasady regulujące ruch ciała powinny korespondować z głosem składającego się z różnych tonów. Aby zilustrować: (1) Aby
uzyskać godny ton konwersacyjny, mówca, gdy mówi, musi pozostać w miejscu,
lekko poruszać prawą ręką, a jego twarz wyraża emocje odpowiadające uczuciom
podmiotu — wesołości lub smutku lub pośrednim emocjom. (2) W przypadku
wskazującego tonu konwersacyjnego, będziemy pochylać ciało nieco do przodu
od ramion, ponieważ naturalne jest przybliżanie twarzy do naszych słuchaczy jak
najbliżej, gdy chcemy udowodnić punkt i energicznie ich pobudzić. (3) W przypadku narracyjnego / opowiadającego tonu konwersacji odpowiedni będzie ten
sam ruch fizyczny, jaki właśnie określiłem dla tonu godnego.

107
108

RUCH De corporis motu
Motus est corporis gestus et vultus moderatio quaedam quae probabiliora reddit ea quae pronuntiantur.
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16.27 (5) Aby uzyskać trwały ton debaty, użyjemy szybkiego gestu ręki, winniśmy
zmieniać mimikę i posłużyć się ostrym spojrzeniem. (6) W przypadku podzielonego tonu debaty trzeba bardzo szybko wyciągnąć rękę, poruszać nią w górę
i w dół, od czasu do czasu energicznie stawiać prawą stopę a wygląd powinien być
godny i stały109.
(7) W odniesieniu do zachęcającego tonu amplifikacji, właściwe będzie stosowanie nieco wolniejszej i bardziej przemyślanej gestykulacji, ale poza tym należy postępować zgodnie z procedurą dla trwałego tonu debaty. (8) W przypadku
utyskującego tonu amplifikacji, należy uderzać się w udo i bić w głowę, a czasem
używać spokojnego i jednolitego gestu i smutnego lub zaniepokojonego wyrazu
[twarzy].
Jestem świadomy, jak wielkie zadanie podjąłem, próbując wyrazić ruchy fizyczne w słowach i przedstawić intonacje wokalne na piśmie. To prawda, nie byłem przekonany, że możliwe jest odpowiednie potraktowanie tych kwestii w tej
formie. Nie sądzę jednak, że gdyby takie traktowanie było niemożliwe, wynikałoby z tego, że to, co tu zrobiłem, byłoby bezużyteczne, ponieważ moim celem było
jedynie zasugerowanie, co należy zrobić. Resztę zostawię do ćwiczenia. Trzeba to
jednak pamiętać: dobra prezentacja zapewnia, że to, co mówi mówca, wydaje się
pochodzić z jego serca110.
16. 28 Pozwólcie mi teraz zwrócić się do skarbnicy pomysłów dostarczonych przez
Inwencję, do strażnika wszystkich części retoryki, Zapamiętywania111.
Pytanie, czy pamięć ma jakąś sztuczną jakość, czy też pochodzi całkowicie
z natury, będziemy mieć kolejną, korzystniejszą okazję do dyskusji. Obecnie przyjmuję, jak udowodniono, że w tej materii sztuka i metoda mają wielkie znaczenie
i traktują przedmiot odpowiednio112. Z mojej strony jestem usatysfakcjonowany
faktem, że istnieje sztuka pamięci — podstawy mojego przekonania wyjaśnię
gdzie indziej. Na razie zdradzę, czym jest pamięć.

109
Sin contendemus per continuationem, brachio celeri, mobili vultu, acri aspectu utemur. Sin contentio fiet
per distributionem, porrectione perceleri brachii, inambulatione, pedis dexteri rara supplausione, acri et defixo
aspectu uti oportet.
110
Non sum nescius quantum susceperim negotii qui motus corporis exprimere verbis et imitari scriptura
conatus sim voces. Verum nee hoc confisus sum posse fieri ut de his rebus satis commode scribi posset, nee, si
id fieri non posset, hoc quod feci fore inutile putabam, propterea quod hie admonere voluimus quid oporteret;
reliqua trademus exercitationi. Hoc tamen scire oportet, pronuntiationem bonam id proficere, ut res ex animo
agi videatur.
111
Często używa się określenia: mnemonika; jednak pozostaję przy terminie: zapamiętywanie. Kwestie te najpełniej omówione m.in. w F.A. Yates, Sztuka pamięci, tł. W. Radwański, PIW, Warszawa 1977 (tu tłumaczenie
frgm z Rhet. ad Her. na temat pamięci); także M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, WP,
Warszawa1998, 128–131 (przedruk za Yates).
112
Memoria utrum habeat quiddam artificiosi, an omiiis ab natura proficiscatur, aliud dicendi tempus magis
idoneum dabitur. Nunc proinde atque constet in hac re multum valere artem et praeceptionem, ita de ea re
loquemur.
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Istnieją zatem dwa rodzaje pamięci: jedna naturalna, a druga — dzieło sztuki.
Naturalną pamięcią jest ta pamięć, która jest osadzona w naszych umysłach, rodzi się równocześnie z myślą. Sztuczną pamięcią jest ta pamięć, którą wzmacnia
rodzaj treningu i systemu dyscypliny113. Ale tak jak we wszystkim innym, zasługa
naturalnej doskonałości często rywalizuje z nabytą nauką, a sztuka z kolei wzmacnia i rozwija naturalne zalety, tak dzieje się w tym przypadku. Naturalna pamięć,
jeśli dana osoba jest obdarzona wyjątkową [pamięcią, to]
16.29 jest często podobna do sztucznej pamięci, a sztuczna pamięć114 z kolei zachowuje i rozwija naturalne zalety dzięki dyscyplinie. Pamięć naturalna musi więc
zostać wzmocniona przez dyscyplinę, aby stała się wyjątkowa, a z drugiej strony,
ta pamięć zapewniona przez dyscyplinę wymaga naturalnych zdolności. W tym
przypadku nie jest ani bardziej, ani mniej prawdą niż w innych sztukach, których
nauka dąży przy pomocy wrodzonych zdolności i natury za pomocą reguł sztuki.
Trening tutaj oferowany będzie więc również przydatny tym, którzy z natury mają
dobrą pamięć, jak wkrótce zrozumiecie. Ale nawet jeśli te, opierając się na ich naturalnym talencie, nie potrzebowały naszej pomocy, nadal powinniśmy być usprawiedliwieni, pragnąc pomóc mniej uzdolnionym. Teraz omówię sztuczną pamięć.
Sztuczna pamięć zawiera miejsca i obrazy. Przez miejsca mam na myśli takie
sceny, które są naturalne lub sztuczne [ręką uczynione], doskonałe i rzucające się
w oczy, abyśmy mogli je łatwo uchwycić i przyjąć za pomocą pamięci naturalnej
— na przykład domu, przestrzeni międzykolumnowej, wnęki, łuki, lub tym podobne. Obraz jest jak postać, znak lub portret obiektu, który chcemy zapamiętać; na przykład, jeśli chcemy przywołać konia, lwa lub orła, musimy umieścić
jego obraz w określonym miejscu.
16.30 Teraz pokażę, jakiego rodzaju miejsca powinniśmy wymyślać i jak powinniśmy odkrywać obrazy i umieszczać je w nich115.
17 Ci, którzy znają litery alfabetu, mogą w ten sposób wypisać, co im podyktowane
i głośno czytać, co napisali. Podobnie, ci, którzy nauczyli się mnemoniki, potrafią
osadzić w miejscu to, co usłyszeli, i z tych miejsc dostarczyć je z pamięci. Ponieważ

113
Sunt igitur duae memoriae: una naturalis, altera artificiosa. Naturalis est ea quae nostris animis insita est et
simul cum cogitatione nata; artificiosa est ea quam confirmat inductio quaedam et ratio praeceptionis.
114
Pozostawiam okreslenie sztuczna pamięć, aby silniej podkreslić, iż jest ona wynikiem ćwiczeń w zakresie
umiejętności (sztuki) zapamiętywania.
115
Constat igitur artificiosa memoria ex locis et imaginibus. Locos appellamus eos qui breviter, perfecte,
insignite aut natura aut manu sunt absoluti, ut eos facile naturali memoria conprehendere et amplecti queamus:
ut aedes, intercolumnium, angulum, fornicem, et alia quae his similia sunt. Imagines sunt formae quaedam et
notae et simulacra eius rei quam meminisse volumus; quod genus equi, leonis, aquilae memoriam si volemus habere, imagines eorum locis certis conlocare oportebit. Nunc cuiusmodi locos invenire et quo pacto
reperire et in locis imagines constituere oporteat ostendemus [podkr. jzl]. To może sugerować, iż Kornificjusz
mówi o poszerzaniu tradycyjnego repertuaru loci (miejsc).
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miejsca są bardzo podobne do tabliczek woskowych lub papirusu, obrazy przypominają litery, układ i rozmieszczenie obrazów takich jak pismo, a prezentacja jest jak
czytanie. Powinniśmy zatem, jeśli chcemy zapamiętać dużą liczbę przedmiotów, wyposażyć się w dużą liczbę miejsc, tak aby w nich umieścić dużą liczbę obrazów. Uważam również, że obowiązkowe jest posiadanie tych miejsc w ciągu, abyśmy nigdy
nie myląc ich kolejności mogli śledzić obrazy — wychodząc z dowolnego miejsca,
którego pragniemy, niezależnie od miejsca w ciągu, i tego, czy idziemy do przodu, czy
w tył — ani nie przekazujemy ustnie tego, co zostało oddane przez miejsce.
18 Na przykład, gdybyśmy zobaczyli dużą liczbę naszych znajomych stojących
w określonej kolejności, nie byłoby dla nas żadnej różnicy, czy powinniśmy podawać ich imiona zaczynając od osoby stojącej na czele lub na końcu lub pośrodku.
Tak więc w odniesieniu do miejsc, jeśli zostały one uporządkowane w [określonej] kolejności, rezultatem będzie, że przypominając obrazy, możemy powtórzyć
ustnie to, co umieściliśmy w dowolnej części [mowy], postępując w dowolnym
kierunku z dowolnego miejsca, które nam się podoba.
18.31 Dlatego [wydaje się], że najlepiej jest umieścić miejsca w [określonym]
porządku116.
Będziemy musieli studiować ze szczególną troską pochodzenie [miejsc], które
przyjęliśmy, aby trwale przylgnęły do naszej pamięci, ponieważ obrazy, tak jak
litery, są zatarte, gdy ich nie używamy, ale miejsca, tak jak tabliczki woskowe, powinny trwać. Nie możemy przypadkiem pomylić liczby miejsc, każde piąte miejsce powinno być zaznaczone. Na przykład, jeśli w piątym powinniśmy ustawić
złotą rękę, a w dziesiątym znajomego, którego imię to Decymus, będzie łatwo
ustawić jak znaki na każdym kolejnym piątym miejscu117.
19 Ponownie, bardziej korzystne będzie uzyskanie miejsca w opuszczonym niż
w zaludnionym regionie, ponieważ zatłoczenie i przepychanie się tam i z powrotem ludzi, myli i osłabia wrażenie obrazów, podczas gdy samotność utrzymuje ich
kontury ostro. Ponadto należy zabezpieczyć miejsca różniące się formą i naturą,
aby w ten sposób je odróżnić i aby były bardziej wyraziste; jeśli bowiem ktoś zapamiętał wiele przestrzeni międzykolumnowych, ich podobieństwo do siebie tak
go zmyli, że nie będzie już wiedział, co ustalił na każdym z nich118. Te miejsca
powinny mieć umiarkowaną wielkość, ponieważ gdy są zbyt duże, powodują, że
obrazy są niejasne, a kiedy są zbyt małe, często wydają się niezdolne do otrzymania układu obrazów.

116

Quare placet et ex ordine locos conparare.
Por. Lausberg 2000, §1083–1090: « piąte miejsce » to nawiązanie do tradycji postrzegania porządkowania
miejsc z odwołaniem do otwartej dłoni (pięć palców!).
118
Aluzja do porządkowania miejsc z odwołaniem się do budowli, por. Yates, op.cit.
117
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20.32 Miejsca nie powinny być ani zbyt jasne, ani zbyt słabe, aby cienie nie
przysłaniały obrazów, a blask nie oświetlał ich. Uważam, że przerwy między
[autentycznymi miejscami, w których „umieszczamy” nasze loci] powinny być
w umiarkowanym zakresie, około trzydziestu stóp; podobnie jak zewnętrzne oko,
tak i wewnętrzne oko myśli jest mniej wrażliwe, kiedy przesunąłeś obiekt, na który patrzysz zbyt blisko lub zbyt daleko.
Chociaż łatwo jest osobie posiadającej stosunkowo duże doświadczenie, aby
wyposażyć się w tak wiele i tak odpowiednich miejsc, jakich może pragnąć, nawet osoba, która wierzy, że nie znajdzie wystarczającego materiału, może odnieść
sukces w tworzeniu tak wielu miejsc, tak jak chce. Aby wyobraźnia mogła objąć
dowolny region, a przy tym będzie się modulowała i tworzyła pewne tło. Dlatego,
jeśli nie jesteśmy zadowoleni z naszych gotowych zasobów tła, możemy w naszej
wyobraźni stworzyć dla siebie region i uzyskać najbardziej użyteczną dystrybucję
odpowiednich środowisk.
Jeśli chodzi o miejsca (locis) zostało powiedziane dość; pozwól mi teraz zwrócić się do teorii obrazów119.
20.33 Ponieważ zatem obrazy muszą przypominać przedmioty, powinniśmy sami
wybierać spośród wszystkich obiektów podobnych do naszego użytku120. Stąd powiązane są podobne i może [to] być dwojakiego rodzaju, jednym z przedmiotów,
drugim słowem121. Powiązania z rzeczą powstają, gdy mamy do czynienia z obrazami, które przedstawiają ogólny pogląd na sprawę, z którą mamy do czynienia;
podobizny słów są ustalane, gdy zapis każdego rzeczownika lub nazwy jest przechowywany/odnotowany przez obraz122.
Często obejmujemy zapis całej sprawy jedną notacją, pojedynczym obrazem. Na przykład prokurator powiedział, że oskarżony zabił człowieka za pomocą trucizny, zarzucił, że motywem przestępstwa była nadzieja dziedziczenia
i oświadczył, że jest wielu świadków tego aktu. Jeśli chcemy ułatwić naszą obronę,
pragniemy przypomnieć sobie tę pierwszą kwestię, w naszym pierwszym miejscu
stworzymy obraz całej sprawy. Obraz człowieka, o którym mowa; jeśli znamy go,
to [wyobrażamy go sobie], że będzie on leżał chory w łóżku. Jeśli go nie znamy,
to weźmiemy kogoś innego na jego miejsce, ale nie może być człowiekiem z najniższej klasy, aby można go było zapamiętać. I posadzimy oskarżonego przy łożu,
gdy trzyma w prawej ręce filiżankę, a w lewej tabliczki i na czwartym palcu jądra

119

De locis satis dictum est; nunc ad imaginum rationem transeamus.
Quoniam ergo rerum similes imagines esse oportet, ex omnibus rebus nosmet nobis similitudines eligere
debemus.
121
Duplices igitur similitudines esse debent, unae rerum, alterae verborum.
122
Rerum similitudines exprimuntur cum summatim ipsorum negotiorum imagines conparamus ; verborum
similitudines constituuntur cum unius cuiusque nominis et vocabuli memoria imagine notatur.
120
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barana123. W ten sposób możemy zapamiętać człowieka, który został otruty, spadek i świadków124.
20.34 W podobny sposób będziemy sukcesywnie porządkować w pamięci kolejne
punkty [mowy/argumentacji], zgodnie z ich kolejnością, a ilekroć chcemy zapamiętać punkt, poprzez odpowiednie ułożenie miejsc i obrazów, z łatwością odniesiemy sukces przywołując na myśl, co chcemy.
21 Kiedy chcemy reprezentować obrazami podobieństwa słów, tym bardziej będziemy podejmować większe zadanie i wykonywać naszą pomysłowość125. Powinniśmy to osiągnąć w następujący sposób:
Iam domum itionem reges Atridae parant126

Jeśli chcemy zapamiętać ten wers, na pierwszym miejscu powinniśmy umieścić Domicjusza, podnoszącego ręce do nieba, gdy jest on atakowany przez wojska Marcii127 — które będą reprezentować [słowa] „Iam domum itionem reges
„; na drugim miejscu, Aesopus i Cymber, ubrani jak Agamemnon i Menelaos
w Ifigenii — będą reprezentować [wyrażenie] „Atridae parant”. Dzięki tej metodzie wszystkie słowa będą reprezentowane, ale taki układ obrazów udaje się
tylko wtedy, gdy używamy naszej notacji, aby pobudzać naturalną pamięć, tak,
że najpierw powtórzymy dwa razy lub trzy razy w stosunku do siebie. [Następnie skoro] słowa reprezentowane są za pomocą obrazów, w ten sposób sztuka
będzie uzupełniać naturę, ponieważ ani ona sama nie będzie wystarczająco silna, choć musimy pamiętać, że teoria i technika są o wiele bardziej wiarygodne
[gdy umiemy je wykorzystać]. Nie wahaj się tego szczegółowo udowodnić; nie
obawiam się [też], że [nawet] po odejściu od mojego planu, powinienem zachowywać jasną zwięzłość moich instrukcji.
21.35 Otóż, w normalnych przypadkach niektóre obrazy są mocne i ostre oraz
nadające się do obudzenia wspomnień, a inne tak słabe, że trudno odnieść sukces
w pobudzaniu pamięci, musimy zatem rozważyć przyczynę tych różnic, tak aby
znając przyczynę, aby wiedzieć, których obrazów unikać, a których szukać.

123

Po łacinie testis znaczy: świadek ale i jądro.
Por. opis tej sceny u Korolki, ibidem, 130.
125
Cum verborum similitudines imaginibus exprimere volemus, plus negotii suscipiemus et magis ingenium
nostrum exercebimus.
126
Tł. Już powrót do domu szykują królewscy synowie Atreusa — fragment z bliżej nie znanej sztuki Ifigenia,
por. komentarz do tego fragmentu w: Yeats 1977, 25–27, gdzie zwraca autorka m.in. uwagę na podobieństwo
brzmień: Domitius — Reges, co pozwalało na skojarzenie z domum itionem reges. Wspomniani Aesopus i Cymber, to zapewne znani ówcześnie aktorzy.
127
Yeats sugeruje, iż może to być aluzja do wydarzeń znanych czytelnikowi Kornificjusza, por. Yeats 1977, 26.
124
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22128 Teraz natura sama uczy nas, co powinniśmy robić. Kiedy widzimy w życiu
codziennym rzeczy, które są małostkowe, zwyczajne i banalne, zazwyczaj nie pamiętamy ich, ponieważ umysłu nie porusza nic nowego ani cudownego. Ale jeśli
widzimy lub słyszymy coś wyjątkowego, niehonorowego, niezwykłego, wielkiego,
niewiarygodnego lub śmiesznego, to prawdopodobnie będziemy to pamiętać długo. Odpowiednio, rzeczy [które nagle] dla zobaczyliśmy lub usłyszeliśmy często
zapominamy; wypadki z dzieciństwa często wspominamy najlepiej. Nie może tak
być z innego powodu niż że zwykle rzeczy łatwo usunąć z pamięci, podczas gdy
uderzające pozostają na dłużej w pamięci.
22.36 Świt, bieg słońce, zachód słońca, nie są cudowne dla kogokolwiek, ponieważ
zdarzają się codziennie. Ale zaćmienia Słońca są źródłem zachwytu, ponieważ
występują rzadko i rzeczywiście są bardziej cudowne niż zaćmienia księżyca, które są częstsze. Tak więc natura pokazuje, że nie jest podniecona zwykłym, zwyczajnym wydarzeniem, ale porusza ją nowe lub uderzające zdarzenie. Niech więc
sztuka naśladuje naturę, odnajduj to, czego pragnie, i [ty] postępuj zgodnie z jej
wskazówkami. W przypadku inwencji natura nigdy nie jest ostatnia, edukacja
nigdy wcześniejsza; raczej początki rzeczy powstają z naturalnego talentu, a cele
osiąga się dzięki dyscyplinie.
22.37 Powinniśmy więc tak poprządkować obrazy, które najdłużej będą w pamięci. I zrobimy to, jeśli ustalimy podobizny tak uderzające, jak to tylko możliwe; jeśli
uporządkujemy obrazy, które są nieliczne lub niewyraźne; jeśli przypisujemy im
wyjątkową piękność lub brzydotę; jeśli przozdabiamy jakieś osoby na przykład
koronami lub fioletowymi płaszczami, aby podobieństwo było dla nas bardziej
wyraźne; lub jeśli w jakiś sposób je oszpecimy, jak przez wprowadzenie poplamionego krwią lub zabrudzonego błotem lub pomalowanego czerwoną farbą, tak aby
jego forma była bardziej uderzająca, lub przypisując pewne efekty komiczne naszym obrazom, ponieważ to również zapewni nam łatwiej je zapamiętać. Rzeczy,
które łatwo zapamiętamy, gdy są prawdziwe, podobnie pamiętamy bez trudu, gdy
są wyobrażone, jeśli zostały starannie nakreślone.
23.38 Wiem, że większość Greków, którzy pisali o pamięci, zaczęła wymieniać
obrazy, które odpowiadają wielkiej liczbie słów, aby osoby, które chciały się z nimi
zapoznać [i nauczyć się ich] na pamięć, przygotowałyby je bez wysiłku poszukiwanie ich. Nie zgadzam się z ich metodami z kilku powodów. Po pierwsze,
wśród niezliczononej ilości słów, to śmieszne gromadzić obrazy na tysiące. Jaką
mogą mieć one wartość, skoro z nieskończonego zasobu słów, powinniśmy teraz pamiętać jedno, a teraz drugie? Po drugie, dlaczego chcemy obrabować kogokolwiek z jego inicjatywy, aby uratować go przed własnymi poszukiwaniami,
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Por. przekład tegoż fragmentu w: Yeats 1977, 21–22 oraz komentarz do tego fragmentu.
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a dostarczamy mu wszystko, co jest wyszukiwane i gotowe? Z drugiej strony, jedna
osoba jest bardziej pobudzona przez jedno podobieństwo, a jeszcze bardziej przez
drugie. Często bowiem, gdy deklarujemy, że jakaś forma przypomina inną, nie
otrzymujemy powszechnej zgody, ponieważ rzeczy wydają się różne dla różnych
osób. To samo odnosi się do obrazów: ten, który jest dobrze określony, wydaje się
stosunkowo mało rzucający się w oczy innym.
23.39 Dlatego każdy, kto wyposaża się w obrazy, dobiera je dla własnej wygody.
Na koniec obowiązkiem nauczyciela [retoryki] jest nauczenie właściwej metody
wyszukiwania w każdym przypadku i, dla większej jasności, dodawanie ilustracji jednego lub dwóch przykładów tego rodzaju, ale nie wszystkich. Na przykład,
kiedy omawiam wyszukiwanie wprowadzeń, podaję metodę wyszukiwania i nie
przygotowuję tysiąca rodzajów prezentacji. Ta sama procedura, uważam, powinna być przestrzegana w odniesieniu do obrazów.
24 Otóż, abyście nie uważali, że zapamiętywanie słów jest zbyt trudne lub zbyt
mało użyteczne, muszę wam powiedzieć, dlaczego nie odrzucam zapamiętywanie
słów. Wierzę, że ci, którzy chcą robić proste rzeczy bez kłopotów i trudów, musieli
wcześniej zostać przeszkoleni w trudniejszych rzeczach. Nie uwzględniłem także
zapamiętywania słów, które umożliwią nam uzyskanie słów dzięki pamięć, ale raczej jako ćwiczenie, w którym wzmacnia się inny rodzaj pamięci, pamięć materii,
która ma praktyczne zastosowanie. W ten sposób możemy bez wysiłku przejść
z tego trudnego treningu, aby ułatwić sobie tę inną pamięć.
24.40 W każdej dyscyplinie teoria artystyczna jest mało użyteczna bez ciągłego
ćwiczenia, ale szczególnie w teorii mnemoniki jest prawie bezwartościowa, o ile
nie stoi za nią pracowitość, oddanie, trud i troska. Możesz upewnić się, że masz
tyle miejsc, ile to możliwe i że są one zgodne z regułami; podczas umieszczania
obrazów powinieneś ćwiczyć [tę umiejętność] codziennie. Podczas gdy wciągające zaabsorbowanie może często odciągnąć nas od innych naszych zajęć, od tego
działania nic nie może nas odciągnąć. W istocie nigdy nie ma takiej chwili, w której nie chcielibyśmy zaangażować pamięci, i życzymy jej przede wszystkim, gdy
naszą uwagę przywiązuje się do zadania o szczególnym znaczeniu. Tak więc, ponieważ gotowa pamięć jest użyteczna, widzisz wyraźnie, z jak wielkim wysiłkiem
musimy dążyć do uzyskania tak użytecznej zdolności. Gdy znasz już jej zastosowania, będziesz w stanie docenić tę radę. Napominanie cię dalej w sprawie pamięci nie jest moją intencją, gdyż powinienem albo odczuwać brak wiary w twoją
gorliwość, albo omawiać temat mniej dokładnie, niż tego wymaga.
Omówię teraz piąty etap kształtowania tekstu. Możesz ćwiczyć w myślach każdy z pierwszych czterech [etapów] i — co jest szczególnie potrzebne — wzmocnić
swoją wiedzę o nich ćwiczeniem.
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Księga IV
1.1 Ponieważ w niniejszej księdze, Herenniusie, piszę o stylu129 i wszędzie tam,
gdzie potrzebowałem przykładów, użyłem własnego autorstwa, a czyniąc tak odszedłem od praktyki greckich pisarzy; muszę w kilku słowach uzasadnić swoją
metodę. Dokonuję tego wyjaśnienia z konieczności, a nie z wyboru, a wynika
stąd, że w poprzednich księgach nic na ten temat nie powiedziałem. Teraz, po
kilku nieodzownych obserwacjach, jak wspomniałem, wyjaśnię ci pozostałą część
sztuki. Ale lepiej zrozumiesz moją metodę, gdy dowiesz się, co mówią Grecy.
Z kilku powodów sądzą, że po tym, jak podają własne zasady, jak upiększyć
styl, muszą dla każdego rodzaju upiększenia przedstawić przykład zaczerpnięty od szanowanego mówcy lub poety. Postępują tak pod wpływem skromności,
ponieważ wydaje się pewnego rodzaju ostentacją, aby przy nauczaniu sztuki nie
tworzyć sztucznych przykładów. Mówią, że będą pokazywać, a zarazem — nie
tworząc przykładów — nie pokazują czym jest sztuka, [której nauczają].
2 Dlatego przede wszystkim poczucie wstydu powstrzymuje nas od podążania za
tą praktyką, ponieważ powinniśmy akceptować samych siebie, aby nagradzać samych siebie, gardzić i szydzić z innych. Do kiedy możemy brać przykład z Enniusza lub z Grakchusa, to nie powinniśmy ich zaniedbywać ale powinniśmy także
skorzystać z naszych własnych przykładów.
Po drugie, przykłady, jak mówią, służą nauce; podobnie jak świadectwo świadka, przykład, w jakiejś mierze, pomaga zrozumieć to, co zostało wskazane bądź
zasugerowane. Czy zatem człowiek nie byłby śmieszny, gdyby podczas procesu
kwestionował przedmiot sporu na podstawie własnego osobistego zeznania?
Dla przykładu używa się przykładu [trochę] tak, jak świadectwa, aby udowodnić punkt [sporny]; należy [przy doborze przykładów] wziąć zatem pod uwagę
wyłącznie pisarza o najwyższej reputacji, aby to, co powinno służyć jako dowód
czegoś innego, samo było dowodem. W rzeczywistości „wynalazcy” przykładów muszą albo przedkładać siebie nad wszystkich innych i cenić sobie przede
wszystkim własne produkty, albo zaprzeczać, że najlepsze przykłady to te, które
pochodzą od mówców lub poetów o najwyższej reputacji. Jeśli mają postawić się
ponad wszystkimi innymi, są nie do zniesienia zarozumiali; jeśli przyznają innym
wyższość nad sobą, a jednak w to nie wierzą, iż przykłady tych innych przewyższają ich własne, to przecież często nie potrafią wyjaśnić, dlaczego przyznają się
do wyższości.
2.2 Ponadto, czyż prestiż „pradawnych” nie tylko dodaje większego autorytetu doktrynie [której nauczamy], ale także wyostrza w człowieku pragnienie
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Kwestie te z reguły określa się bądź jako nauka o wyrażaniu bądź elocutio, por. Volkmann 1995, 155–187;
dalsze kwestie z reguły były porównane m.in. z terminologią używaną w tymże wydaniu.

R H E TO R I C A A D H E R E N N I U M 85
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

naśladowania ich? Tak, podnieca on ambicje i wyostrza gorliwość wszystkich ludzi, gdy wszczepia im nadzieję, że dzięki imitacji można osiągnąć umiejętności
Grakchusa lub Krassusa.
2.3 Wreszcie, jak mówią, najwyższa sztuka znajduje się w tym: w wyborze dużej różnorodności fragmentów szeroko znanych acz rozproszonych pośród wielu
wierszy i przemówień, i robiąc to z taką starannością, że można wymienić przykłady, każdy według swego rodzaju, w ramach odpowiednich tematów w tej dziedzinie. Gdyby mogło to zostać osiągnięte bez wysiłku, powinniśmy zasługiwać na
pochwałę za uniknięcie takiego zadania; ale bez najwyższej sztuki nie można tego
zrobić. Kto bowiem, o ile nie ma dogłębnej znajomości sztuki retoryki, mógłby
w tak rozległej i rozproszonej dziedzinie literatury rozróżnić wymagania sztuki?
Laicy, czytając dobre oracje i wiersze, doceniają mówców i poetów, ale nie rozumiejąc tego, co spowodowało ich aprobatę, ponieważ nie mogą wiedzieć, gdzie
jest [ukryte] to, co szczególnie je cieszy, lub co to jest lub jak zostało „zrobione”.
Lecz ten, kto rozumie to wszystko i wybiera najbardziej odpowiednie przykłady,
i sprowadza do indywidualnych zasad nauczania wszystko to, co szczególnie zasługuje na włączenie do traktatu, musi być świetnym artystą w tej dziedzinie. Jest
to zatem wysokiej próby umiejętność techniczna — aby w swoim własnym traktacie, dzięki wykorzystaniu pożyczonych przykładów, odnieść sukces!
2.4 Kiedy Grecy wygłaszają takie twierdzenia, wpływają na nas bardziej dzięki
swemu prestiżowi, niż ze względu na prawdziwość ich argumentacji. Bo tak naprawdę obawiam się, że niektórzy mogą uważać pogląd przeciwny mojemu za wystarczająco zalecany, ponieważ jego zwolennikami są właśnie ci, którzy wymyślili
tę sztukę i są teraz ze względu na swoją „starożytność” powszechnie uznawani.
Jeśli jednak pozostawiając prestiż starożytnych, są oni gotowi porównać wszystkie
argumenty, punkt po punkcie, zrozumieją, że we wszystkim nie musimy ulegać
starożytności.
3 Po pierwsze, strzeżmy się, aby Grecy nie przedstawili nam zbyt dziecinnego
argumentu w rozmowie o skromności. Skoro skromność polega na tym, że nic
nie mówisz lub nic nie piszesz, dlaczego w ogóle piszą lub mówią? Ale jeśli oni
piszą coś własnego, to dlaczego skromność powstrzymuje ich od komponowania,
z samych siebie, wszystkiego, co piszą? To tak, jakby ktoś startował w igrzyskach
olimpijskich, a stanąwszy na starcie, zaczął oskarżać o zuchwałości tych, którzy
rozpoczęli wyścig — powinno się raczej opowiadać o biegu Ladasa, lub o występach Boiscusa w igrzyskach istmijskich130. Ci greccy retorzy robią to samo. Kiedy
zstąpili na tor wyścigowy naszej sztuki, oskarżają o nieskromność tych, którzy
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Pierwszy z nich to spartański biegacz (V w.pne), drugi z wymienionych zawodników jest nieznany, bądź
w tekście jest błąd, por. komentarz Caplana.
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wprowadzają w praktyce istotę sztuki; wychwalają starodawną twórczość oratora,
poety lub [ogólnie] literatury, ale nie mają odwagi, by wyjść na stadion retoryki.
4 Nie powinienem się wahać, aby tak powiedzieć, ale obawiam się, że w swoim dążeniu do pochwały za skromność są bezczelnymi. Ktoś może im powiedzieć: „Co
masz na myśli?” Piszesz swój własny traktat, tworzysz dla nas nowe zasady, nie
możesz tego potwierdzić, więc pożyczasz przykłady od innych. wyciągasz z pracy
innych, chwaląc własne imię. Rzeczywiście, jeśli starożytni mówcy i poeci wzięliby książki tych retorów i usunęli to, co należy do nich, retorzy owi nie będą mieli
prawa rościć sobie własności do własnych ksiąg.
4.5.”Ale” — mówią — „ponieważ przykłady odpowiadają świadectwom, właściwe
jest, aby, podobnie jak świadectwo, należały do ludzi o najwyższej reputacji”131.
Przede wszystkim przytoczono przykłady, nie po to, aby coś potwierdzić lub dać
[czemuś] świadectwo, ale aby wyjaśnić. Kiedy mówię, że jest taka mowa, która
składa się na przykład z identycznie zakończonych słów, jak np. u Krassusa: quibus
possumus et debemus 132, to daję przykład, nie ustanawiam świadectwo. Różnica
pomiędzy świadectwem a przykładem jest następująca: poprzez przykład wyjaśniamy naturę naszego stwierdzenia, a przez świadectwo ustalamy jego prawdę.
4.6 Co więcej, zeznanie musi zgadzać się z tezą, gdyż w przeciwnym razie nie może
potwierdzić sądu [w jakiejś sprawie]. Ale praca retorów nie zgadza się z tym, co
proponują. Jak to? Obiecują napisać traktat o sztuce [retoryki], a następnie najczęściej przedstawiają przykłady [sięgając do] autorów, którzy nie znali tej sztuki.
Kto teraz może dać autorytet swoim pismom nt sztuki [retoryki]; chyba ten, kto
napisze coś zgodnie ze sztuką? Ich występ jest niezgodny z tym, co wydają się
obiecywać; gdy bowiem podejmują się napisania reguł [swojej] sztuki, zdają się
mówić, że sami wymyślili to, czego nauczają, ale kiedy faktycznie piszą, pokazują
nam to, co wymyślili inni.
5 „Ale” — mówią — „ten wybór spośród wielu [możliwości] jest trudny”. Co masz
na myśli przez „trudny”? Że to wymaga pracy? Czy że to wymaga sztuki? Żmudny
niekoniecznie jest [synonimem] — doskonały. Jest wiele rzeczy wymagających
pracy, którymi niekoniecznie chciałbyś się poszczycić — chyba, że myślałeś, że to
chwalebny wyczyn przepisanie własnymi rękami całych [cudzych] dramatów lub
przemówień! Czy możesz powiedzieć, że tego rodzaju rzeczy wymagają wyjątkowej sztuki? Zatem strzeż się pojawiania niedoświadczonych w większych sprawach, jeśli masz zamiar znaleźć tę samą radość w drobnej rzeczy, jak w wielkiej.
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Jak wskazuje Caplan zasada ta pojawia się u Teona, por. Progymnasmata 2014.
Chodzi o homojeoteleuton, por. dalej; mowa Krassusa jest autentyczna, por. CIC., de orat., I.52.225; także
Volkmann 1995, 164–165..
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Niewątpliwie nikt nie dość wprawny może wybrać ten sposób; ale wielu, którzy
nie opanowali najwyższej sztuki, to czyni.
5.7 Każdy, kto choć trochę słyszał o sztuce [retoryki], zwłaszcza w dziedzinie
stylu, będzie mógł rozpoznać wszystkie fragmenty skomponowane zgodnie z zasadami; ale umiejętność komponowania ich będzie miał tylko dobrze przygotowany człowiek. To tak, jakbyś chciał wybrać maksymy z tragedii Enniusza, lub
raporty posłańców z tragedii Pakuwiusza133; jeśli jednak tylko dlatego, że nikt, kto
nie jest całkiem niepiśmienny, może to zrobić, należy przypuszczać, że po zrobieniu tego, bylibyście bardzo wysoko ocenieni, [to] byłbyś głupi, ponieważ każda
osoba umiejąca czytać mogłaby to zrobić z łatwością. W ten sam sposób, jeśli
wybierając z oracji lub wierszy przykłady naznaczone określonymi cechami sztuki [retorycznej], powinieneś przypuszczać, że twoje przedstawienie [problemu]
dowodzi doskonałej sztuki na tej podstawie, że żaden ignorant nie jest do tego
zdolny, byłbyś w błędzie, ponieważ przez ten znak, który oferujesz, widzimy tylko,
że masz pewną wiedzę, ale potrzebujemy jeszcze innych umiejętności, aby przekonać nas, że wiesz dużo. Jeśli teraz, aby dostrzec, co jest napisane artystycznie,
dowodzi panowania nad sztuką, o wiele lepszym dowodem tego mistrzostwa jest
samodzielne pisanie artystyczne. Bo choć uzdolnionemu pisarzowi łatwo będzie
rozeznać, co zostało umiejętnie napisane przez innych, to łatwy wybór przykładów niekoniecznie sam będzie pisał zręcznie. I nawet jeśli jest to szczególny znak
umiejętności artystycznych, pozwól im wykorzystać tę zdolność w innym czasie,
a nie wtedy, gdy sami powinni umieć tworzyć i wychowywać. Krótko mówiąc,
niech poświęcą swoją artystyczną moc w tym celu, aby zdobyć godne siebie uznanie, aby zostać przez innych wybranymi jako wzory, a nie jako dobrzy w wyborze
innych, którzy powinni służyć im za wzór.
Wbrew twierdzeniom tych, którzy uważają, że powinniśmy używać pożyczonych przykładów, powiedziałem wystarczająco. Teraz zobaczmy, co można powiedzieć z mojego własnego punktu widzenia.
6 W związku z tym mówię, że są oni nie tylko winni pożyczania przykładów,
ale popełniają jeszcze większy błąd w wypożyczaniu przykładów z wielu źródeł.
I najpierw przyjrzyjmy się tej drugiej kwestii. Gdybym przyznał, że powinniśmy
pożyczać przykłady, winienem ustalić, że trafnie byłoby wybrać tylko jednego
autora. W pierwszej kolejności moi przeciwnicy nie mają podstaw do przeciwstawienia się tej procedurze wyboru i wskazania kto to będzie, poeta lub mówca,
który będzie dostarczał przykładów dla wszystkich przypadków, o których będziemy mówić. Po drugie, jest to bardzo ważne, aby uczeń powinien uwierzyć,
że każdy może osiągnąć „mistrzostwo”, lub że nikt tego nie potrafi; lub że jedna
133

Marcus Pacuvius (220–130 r. pne), siostrzeniec Enniusza, autor satyr i tragedii
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osoba może osiągnąć umiejętności w jednym zakresie, a inna osoba w innym. Jeśli
bowiem uczeń wierzy, że wszystkie umiejętności może osiągnąć jeden człowiek,
on sam będzie dążył do opanowania tych wszystkich [umiejętności]. Ale jeśli nie
chce tego osiągnąć, zajmie się kształtowaniem kilku umiejętności, a przy tym będzie zadowolony. Nie jest to zaskakujące, ponieważ sam nauczyciel sztuki nie był
w stanie znaleźć wszystkich cech u jednego autora. Tak więc, gdy przykłady zostały wzięte z dzieł Katona, Grakchów, Laeliusa, Scipiona, Galby, Porcina, Krassusa,
Antoniusza134, a reszta z utworów innych poetów i historyków, uczeń będzie musiał wierzyć, że całość mogła zostać wzięta od nich wszystkich i że zaledwie kilka
przykładów można by było wziąć tylko z jednego.
6.8 Powinien zatem być zadowolony z emulacji jakiegoś jednego autora; ale może
zwątpić, iż jeden [twórca] może posiadać wszystkie wspominane zalety [stylu]. Niedogodne dla ucznia jest przekonanie, że jedna osoba nie może posiadać
wszystkich cech; i dlatego mówię, że nikt nie wpadłby na taki pomysł, gdyby retorzy sporządzili przykłady czerpiąc je tylko od jednego autora. W rzeczywistości
fakt, że piszący o retoryce nie przedstawili ani własnych przykładów, ani autora,
ani nawet dwóch, ale pożyczyli od wszystkich mówców i poetów, jest znakiem,
że sami nie wierzyli, że jakakolwiek osoba może posiąść umiejętności w całym
zakresie nauki o stylu. Co więcej, jeśli ktokolwiek chce pokazać, że sztuka retoryki
nie przynosi pożytku z mówienia, to może popierać argument, że nikt nie był
w stanie opanować wszystkich gałęzi retoryki. Czyż nie jest śmieszne dla samego
retora, który sam stwierdzi, że popiera opinię tych, którzy całkowicie potępiają
sztukę retoryki?
Pokazałem więc, że jeśli mamy pożyczać przykłady, zapożyczenie powinno pochodzić od jednego autora.
6. 9 Teraz wyciągniemy z tego wniosek, że w ogóle nie powinni byli pożyczać.
Przede wszystkim przykład przytoczony przez piszącego na temat sztuki [retoryki] powinien być dowodem na jego umiejętności w [opanowaniu] tej sztuki.
To tak, jakby kupiec sprzedający purpurę lub jakiś inny towar powiedział: „Kup
u mnie, ale pożyczę od kogoś innego próbkę tego, żeby ci pokazać”. Tak samo ci
sami ludzie, którzy oferują towar na sprzedaż, szukają jego próbki gdzie indziej;
mówią: „Mamy stosy pszenicy”, ale nie mają ani garści ziarna, które można by pokazać jako próbkę. Jeśli Triptolemus135, rozdając materiał siewny ludzkości, sam go
134
Są to: M. Porcius Cato (ca 195 pne); Ti. Sempronius Gracchus (ca 133 pne ); C. Sempronius Gracchus (ca.
123 pne ) ; C Laelius (ca. 140 pne), P Cornelius Scypion Afrykański Młodszy (ca 147–134 pne ) i Ser. Sulpicius
Galba (ca. 144 pne ); M. Aemilius Lepidus Porcina (ca. 137 pne ) ; M. Antonius (ok . 99 pne ) i L. Licinius Krassus
(ok . 95 pne). Wspomniani m.in. w: CIC., Brutus.
135
Raczej: Triptolemos; był to syn Keleosa, króla Eleusis. To jemu, w podzięce za życzliwe przyjęcie, Demeter
ofiarowała zboże, nauczyła uprawiać rolę i nakazała, aby przekazał tę umiejętność innym. Jest jednym z sędziów
w Hadesie.
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pożyczył od innych ludzi, lub jeśli Prometeusz, chcąc rozprowadzić ogień wśród
śmiertelników, sam sobie załatwił urnę, błagając o kilka węgli swoich sąsiadów,
wydawałby się śmieszny. Czyż ci nauczyciele, nauczyciele publicznego przemawiania do całego świata nie widzą, że działają absurdalnie, gdy starają się pożyczyć wszystko, co oferują, by tym później obdarzyć [innych]? Jeśli ktoś, kto odkrył
najbogatsze głęboko ukryte źródła, chciałby opowiedzieć o tym odkryciu, a sam
cierpi z powodu skrajnego pragnienia i brakuje mu środków, by zaspokoić swoje
pragnienie, czy nie byłby pośmiewiskiem? Kiedy ci autorzy deklarują, że są nie
tylko mistrzami sztuki, ale sami są źródłami elokwencji, a gdy ich obowiązkiem
jest podlewanie wszystkich talentów, czy nie będą śmieszni, jeśli podczas podejmowania tego zadania, sami są spieczeni suszą? W ten sposób Chares nauczył się
od Lysippusa, jak tworzyć posągi136. Lysippus [jednak] nie pokazał mu głów Myrona, dzieł Praksytelesa, klatki piersiowej Polikleta. Raczej na własne oczy Chares
zobaczył mistrza kształtującego wszystkie części swych [posągów]; [obejrzał także] dzieła innych rzeźbiarzy, których mógłby „podejrzeć”, gdyby chciał studiować
[ich dzieła] z własnej inicjatywy. Ci [zaś teoretycy retoryki] uważają, że uczniowie
tego przedmiotu mogą być lepiej nauczani inną metodą.
7.10 Ponadto pożyczone przykłady po prostu nie mogą być tak dobrze dostosowane do zasad sztuki, ponieważ w mówieniu każdy indywidualny temat [raczej:
każda, indywidualna sprawa] jest na ogół tak kształtowany(a), aby sztuka [jego
opracowania] nie była oczywista. Z drugiej strony, w przepisach / regułach należy
przytaczać przykłady, które są tak dobrane, aby dostosować je do [omawianego]
schematu sztuki. Później mówi się, że umiejętność oratora ukrywa jego sztukę137,
tak aby nie była ona widoczna dla wszystkich. W związku z tym, że sztuka może
być lepiej zrozumiana, lepiej jest użyć przykładów utworzonych samodzielnie.
Wreszcie, do tej metody doszedłem dzięki innej uwadze — oto terminy techniczne, które przetłumaczyłem z języka greckiego, musiałem oddać w naszym języku, zgodnie z zasadami użycia tych pojęć. Dla nieistniejących pojęć nie można
mieć znanych określeń. Przetłumaczone terminy mogą zatem wydawać się dość
surowe na początku — to będzie wina podmiotu, nie moja. Reszta mojego traktatu będzie poświęcona przykładom. Gdyby jednak te, które tu przedstawiłem,
zostały zapożyczone z innych źródeł, wynik byłby taki, że wszystko, co jest w tej

136

Wymienieni są tu znakomici rzeźbiarze greccy; Chares z Lindos jest twórcę Kolosa z Rodos, a Lysippos
(Lyzyp) z Sykionu, nadworny rzeźbiarz Aleksandra Macedońskiego; Myron, działał w Atenach (autor m.in. Dyskobola); Praksyteles z Aten, twórca m.in. Hermesa z małym Dionizosem oraz Afrodyty Knidyjskiej; Poliklet (Polykleitos) z Argos, autor m.in. Doryforosa.
137
Jest to zasada przestrzegana od czasów Arystotelesa, por. ARIST., rhet., III.2.1404B: [...] stąd można wnioskować o potrzebie ukrycia sztuki, którą stosujemy, abyśmy sprawiali wrażenie, że mówimy naturalnie, a nie sztucznie;
naturalność przekonuje, sztuczność — odwrotnie, ludzie obrażają się na mówiącego, który zabawia się sztuczkami
i myślą, że ich oszukuje — jakby mieszał dla nich napoje.
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książce, nie byłoby moje, ale to, co jest trochę szorstkie lub dziwne, zostałoby mi
przypisane jako moje własne. Dlatego też uniknąłem tej wady.
Na tej podstawie, choć cenię Greków jako wynalazców sztuki, nie śledziłem
ich teorii przykładów. Teraz nadszedł czas, aby powrócić do zasad stylu.
Podzielę naukę o stylu na dwie części. Najpierw przedstawię rodzaje, w których styl oratorski powinien się zawsze ograniczać, a następnie — jakie cechy
powinien zawsze mieć styl138.
8.11 Istnieją zatem trzy rodzaje stylu, zwane rodzajami, w których dyskurs / tekst,
jeśli nie ma błędów, ogranicza się: pierwszy nazywamy wysokim; drugi, średnim;
trzeci, prostym / niskim139. Typ wysoki składa się z gładkiego i ozdobnego układu
imponujących słów. Typ średni składa się ze słów o niższej, ale nie o najniższej
i najbardziej kolokwialnej klasie słów. Prosty typ jest sprowadzony nawet do najbardziej aktualnego języka mowy potocznej140.
Dyskurs / tekst zostanie skomponowany w stylu wysokim, jeśli do każdej idei
zostaną zastosowane najbardziej ozdobne słowa, które można znaleźć dla niego,
czy to dosłowne, czy figuratywne; jeśli wybierzesz imponujące myśli, takie jak
użyte w amplifikacji i apelu do współczucia; i jeśli używamy figur myśli i postaci
dykcyjnych, które mają wielkość — te omówię później. Oto przykład tego stylu:
8.12 „Kto z was, sędziowie, mógłby wymyślić karę wystarczająco ciężką dla tego,
kto spiskował z naszymi wrogami, by zdradzić ojczyznę? Jaką obrazę można porównać z tą zbrodnią, jaka kara może być współmierna z tym przestępstwem?
Na tych, którzy popełnili przemoc wobec nienarodzonych, wobec matki lub ojca,
lub — najcięższą zbrodnię ze wszystkich — zabili człowieka, nasi przodkowie wyczerpali katalog ciężkich kar, podczas gdy dla tej najbardziej dzikiej i bezbożnej
nikczemności nie wskazali nam żadnej konkretnej kary. W innych krzywdach,
szkoda rzeczywiście wyrządzona poprzez przestępstwo innego człowieka, rozciąga się tylko na jedną lub na kilka osób; ale uczestnicy tej zbrodni knują, jednym
uderzeniem, najstraszliwsze katastrofy dla całego społeczeństwa. O, tacy ludzie
o dzikich sercach! O jakże okrutne projekty! O jak takie ludzkie istoty [mogą być]
pozbawione ludzkiego uczucia! Co oni ośmielili się zrobić, co mogą teraz planować? Planują, jak nasi wrogowie, po wykorzenieniu grobów naszych ojców, i zburzenia naszych murów, z triumfalnym wołaniem wbiegną do miasta; jak wtedy, gdy
złupili świątynie bogów, zamordowali optymatów i wszystkich zagnali w niewolę,
138
Bipartita igitur erit nobis elocutionis praeceptio. Primum dicemus quibus in generibus semper omnis oratoria elocutio debeat esse ; deinde ostendemus quas res semper habere debeat.
139
Terminy dostosowuję do polskiej tradycji, por. Volkmann 1995, 173nn.
140
Sunt igitur tria genera, quae genera nos figuras appellamus, in quibus omnis oratio non vitiosa consumitur:
unam gravem, alteram mediocrem, tertiam extenuatam vocamus. Gravis est quae constat ex verborum gravium
levi et ornata constructione. Mediocris est quae constat ex humiliore neque tamen ex infima et pervulgatissima
verborum dignitate. Adtenuata est quae demissa est usque ad usitatissimam puri consuetudinem sermonis.
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a kiedy poddadzą matrony i wolną młodzież żądzom najeźdźcy, podpalą miasto,
a ono rozpadnie się w najbardziej gwałtownych pożarach! Nie sądzą, ci łajdacy, że
spełnili swoje pragnienia do maksimum, póki nie spojrzą na żałosne prochy naszej najświętszej ojczyzny. Sędziowie, nie potrafię słowami oddać sprawiedliwości
haniebnemu czynowi; jednak niewiele mnie niepokoi, bo nie potrzebujecie mnie.
W rzeczywistości wasze własne serca, przepełnione patriotyzmem, chętnie każą
wam osądzić tego człowieka, który zdradziłby nas wszystkich, sprzeniewierzyłby
się wspólnocie, którą oddałby pod bezbożną dominację najgorszego z wrogów „.
9.13 Nasz dyskurs będzie należał do stylu średniego, jeśli, jak wspomniałem powyżej, nieco złagodziliśmy nasz styl, a jednak nie przeszliśmy do najzwyklejszej
prozy, jak np.:
„Sędziowie — widzicie przeciwko komu zmuszeni jesteśmy toczyć wojnę —
przeciwko sojusznikom, którzy dotąd stawali w naszej obronie i razem z nami, aby
zachować nasze imperium także dzięki ich męstwu oraz zapałowi. Nawet gdyby
prowadzili wojnę z sąsiadami w kwestii granic, nawet jeśli ich zdaniem jedna walka zadecyduje o wygranej, to jednak doszliby do tego zadania lepiej przygotowani
i wyposażeni niż obecnie. Jeszcze mniej wiarygodne jest to, że przy tak skromnych
siłach próbowaliby przywłaszczyć sobie tę suwerenność na całym świecie, którą
wszystkie cywilizowane narody, królowie i barbarzyńskie narody zaakceptowały,
po części zmuszone siłą, w części własnej woli, po podbiciu, albo przez ramiona Rzymu, albo przez jego hojność. Ktoś zapyta: „Co z Fregellanami141? Czy nie
podjęli tej próby z własnej inicjatywy?” Tak, ale ci sojusznicy byliby mniej gotowi
do podjęcia próby jeszcze bardziej doszliby do tego zadania lepiej przygotowani
i wyposażeni niż teraz. Jeszcze mniej wiarygodne jest to, że przy tak skromnych
siłach próbowaliby przywłaszczyć sobie tę suwerenność na całym świecie, którą
wszystkie cywilizowane narody, królowie i barbarzyńskie narody zaakceptowały,
po części zmuszone siłą, w części własnej woli, po podbiciu. albo przez ramiona
Rzymu, albo przez jej hojność. Ktoś zapyta: „Co z Fregellanami? Czy nie podjęli tej próby z własnej inicjatywy?” Tak, ale ci sojusznicy byliby mniej gotowi
do podjęcia próby a barbarzyńskie narody zaakceptowały, po części zmuszone
siłą, częściowo z własnej woli, gdy zostały podbite albo przez broń Rzymu, albo
przez jego wspaniałomyślność. Ktoś zapyta: „Co z Fregellanami? Czy nie podjęli
tej próby z własnej inicjatywy?” Tak, ale ci sojusznicy byliby mniej gotowi do podjęcia próby właśnie dlatego, że widzieli, jak radzili sobie Fregellanie. Dla niedoświadczonych narodów, którzy nie mogą znaleźć w historii precedensu dla każdej
okoliczności, są przez nieostrożność łatwo doprowadzają do błędu; natomiast ci,
którzy wiedzą, co spadło na innych, mogą łatwo czerpać zyski z własnej polityki
141

Chodzi o mieszkańców miasta Fregellae; samo miasto zostało przez Rzymian definitywnie podbite pod
koniec IV w.pne.
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dzięki losom tych innych. Czy zatem oni, podejmując broń, nie byli motywowani?
Czy nie polegali na żadnej nadziei? Kto uwierzy, że ktoś był tak wściekły, że mógł
się odważyć, bez sił, na których można polegać, aby zakwestionować suwerenność
Rzymian? Musieli więc mieć jakąś motywację i cóż innego może to być, ale co
mówię?”142.
10.14 Za przykład niskiego stylu, który sprowadza się do najzwyklejszych wypowiedzi każdego dnia, posłużyć może następujący:
„Teraz nasz przyjaciel wszedł do łaźni i, po umyciu, zaczynał być wcierany,
a gdy tylko zdecydował się zejść do basenu, nagle jakiś facet podniósł się [i wykrzyknął]:” Powiedz, młody człowieku: wy, niewolnicy, właśnie mnie pokonaliście, musicie [więc] sprawić, żeby było dobrze”. Młody człowiek poczerwieniał,
bo w jego wieku nie był przyzwyczajony do tego, aby być zagadniętym obcesowo przez nieznajomego; ale ten sam człowiek zaczął wykrzykiwać te same słowa, a jeszcze bardziej głośno. Młody odpowiedział z trudem: „No, ale pozwól mi
przyjrzeć się sprawie.” W takim razie ten człowiek krzyczy w tym tonie, który może
wymusić rumieniec u każdego; tak jest agresywny i surowy — powiedziałbym, że
ton z pewnością nie praktykowany w sąsiedztwie zegara słonecznego143, ale raczej
za kulisami i w miejscach tego rodzaju144. Młody człowiek był zawstydzony. I nic
dziwnego, bo w jego uszach wciąż dzwoniły te słowa, a on nie był przyzwyczajony
do tego rodzaju obelżywego języka. Bo zobaczyłby błazna z rumieńcem, który
mógł robić co mu się podobało; on zaś uważał, aby nie stracić dobrego imienia,
bez szkody dla jego reputacji”.
10.15 Zatem same przykłady wystarczą, aby wyjaśnić rodzaje stylów. Ponieważ
jeden układ słów jest niskiego typu, inny znów należy do wysokiego, a drugi do
średniego145.
Ale dążąc do osiągnięcia tych stylów, musimy unikać wpadania w błędne style,
które są im bliskie. Na przykład granicząc z wysokim stylem, który sam w sobie
jest godny pochwały, istnieje styl, którego należy unikać. Nazywanie tego stylem
nadętym okaże się poprawne. Tak jak obrzęk często przypomina zdrową kondycję ciała, tak i dla tych, którzy są niedoświadczeni, napuszone i zawiłe, albo
w nowych, albo w archaicznych słowach, albo w niezgrabnych metaforach, albo
w dykcji bardziej imponującej niż wymaga tego temat, np.: „Kto bowiem zdradą
zdradzi swoją naturę, ziemią nie zapłaciłby kary, chociaż przepadłaby w zatoce

142

Użyta tu została hypofora, por. dalej.
Zegar słoneczny na Polu Marsowym był często odwiedzanym miejscem. Traktować trzeba zwrot raczej jako
przysłowie; zwłaszcza, że druga część zdania mówi o miejscu raczej nie publicznym, gdzie się plotkuje.
144
Aluzja do sposobu traktowania przez Rzymian aktorów, którymi byli albo niewolnicy, albo wyzwoleńcy.
145
Dalej podaję, za Volkmannem 2000, 173–174, określenia na błędy stylów. Termin dryfujący nie jest obecnie
używany.
143
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Neptuna, więc ścigaj tego człowieka, który obruszył góry wojny, zniszczył równiny pokoju”. Większość tych, którzy wpadają w ten rodzaj, odbiegając od typu,
od którego zaczęli, są wprowadzani w błąd przez [pozorną] wielkość i nie mogą
dostrzec niestosowności stylu.
1. 16 Ci, którzy pragną osiągnąć mistrzostwo w stylu średnim, jeśli się im to nie
uda, odbiegają od kursu i docierają do sąsiedniego typu, który nazywamy obojętnym i pozbawionym siły, ponieważ jest on bez ścięgien i stawów; w związku z tym
mogę go nazwać dryfującym, ponieważ dryfuje tam i z powrotem, i nie może
rozpoczynać się z determinacją i męskością. Oto przykład: „Nasi sprzymierzeńcy,
kiedy chcieli prowadzić z nami wojnę, z pewnością zastanawialiby się wielokrotnie nad tym, co mogliby zrobić, gdyby naprawdę działali z własnej woli i nie mieli
stąd wielu konfederatów, źli ludzie i odważni. Oni są przyzwyczajeni do tego, że
długo myślą, wszyscy, którzy chcą wejść w wielkie przedsięwzięcia.” Mowa tego
rodzaju nie może przyciągnąć uwagi słuchacza, ponieważ jest całkowicie luźna
i nie chwyta myśli i nie obejmuje jej w dobrze zaokrąglonym okresie.
Ci, którzy nie potrafią umiejętnie wykorzystywać eleganckiej prostoty dykcji omawianej powyżej, dochodzą do suchego i bezkrwistego stylu, który może
trafnie nazwać jałowym i suchym. Oto przykład: „Teraz ten chłopak podszedł do
tego chłopca w łaźni, a potem mówi: „Twój niewolnik tutaj mnie pokonał „. Potem chłopiec mówi do niego: „Pomyślę o tym”. Potem ten gość nazwał imiona
chłopców i krzyczał coraz głośniej, podczas gdy wielu ludzi tam było.” Ten język,
na pewno, jest wredny i błahy, oraz nie realizuje celu niskiego stylu, którym jest
mowa złożona z poprawnych i dobrze dobranych słów.
Każdy styl, wysoki, średni i niski, zyskuje rozróżnienie od postaci retorycznych, które omówię później. Rozproszony rytm nadaje stylowi swobody, podobnie jak w przypadku kolorów146; jeśli pojawiają się w krótkich odstępach czasu,
słuchacz nie dostrzeże zmian. Gdy mówimy powinniśmy zmieniać rodzaj stylu,
tak aby średni odnosił się do środków [użytych w stylu] wysokim i niskim, a następnie ponownie wymieniać je, i jeszcze raz. W ten sposób, poprzez zmianę,
można łatwo uniknąć znużenia.
12.17 Ponieważ omówiłem rodzaje, w których styl powinien się ograniczać, zobaczmy teraz, jakie cechy powinny charakteryzować odpowiedni i gotowy styl.
Aby w pełni odpowiadać celowi mówiącemu, taki styl powinien mieć trzy cechy:
elegancję, kompozycję artystyczną i dostojeństwo/ godność147.

146

Chodzi o tzw. colores rhetorici;
Quoniam quibus in generibus elocutio versari debeat dictum est, videamus nunc quas res debeat habere
elocutio commoda et perfecta. Quae maxime admodum oratori adcommodata est tres res in se debet habere:
elegantiam, conpositionem, dignitatem.
147
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Elegancja sprawia, że każdy temat wydaje się wyrażony czysto i przejrzyście.
Uzyskuje się to poprzez: latinitas i wyjaśnianie148.
Latinitas to cecha, która utrzymuje język w czystości i powoduje, że jest wolny
od wszelkich błędów. Błędy w języku, który może zniszczyć latinitas są dwa: solecyzm i barbaryzmy149. Solecyzm występuje wtedy, gdy zgodność między słowami
w grupie słów jest błędna150. Barbaryzm występuje, gdy wyrażenie słowne jest nieprawidłowe. Jak uniknąć tych wad, wyjaśnię w moim traktacie gramatycznym151.
Wyjaśnienie czyni język prostym i zrozumiałym. Osiąga się to na dwa sposoby,
używając terminów powszechnych i terminów własnych152. Terminy powszechne są
to takie, jakie są zwykle używane w mowie potocznej. Terminy własne są to takie,
jakimi są lub mogą być oznaczenia szczególnie charakterystyczne dla tematu naszego dyskursu / tekstu.
12.18 Kompozycja artystyczna polega na [takim] ułożeniu słów, które zapewniają jednolite zakończenie dyskursu w każdej części. Aby zapewnić tę umiejętność
unikniemy częstego zderzenia samogłosek, co czyni ten styl ostrym i „rozzłoszczonym”, jak np.: „Bacae aeneae amoenissime inpendebant.” Powinniśmy także
unikać nadmiernego nawrotu tych samych głosek [liter]153, i tę skazę zilustruje
następujący wers — w tym momencie, biorąc pod uwagę błędy, nic nie zabrania
mi używania przykładów od innych154:
O Tite, tute, Tati, tibi tanta, tyranne, tulisti.

I ten wers tego samego poety:
quoiquam quicquam quemquam, quemque quisque conveniat, neget.

I znowu unikniemy nadmiernego powtarzania tego samego słowa155, w następujący sposób:
nam cuius rationis non extet, ei
rationi non est fidem habere admodum;

148
Elegantia est quae facit ut locus unus quisque pure et aperte dici videatur. Haec tribuitur in Latinitatem et
explanationem.
149
Używa się też terminu — barbaryzm, por. Volkmann 1995, 160.
150
Solecyzm to odchylenie od dotychczasowego użycia przypadków, czasów, osób i trybów czyli wykroczenie
przeciw składni, por. Volkmann 1995, 160–161.
151
Trudno powiedzieć, czy taki traktat powstał i czy ew. został zachowany.
152
Explanatio est quae reddit apertam et dilucidam orationem. Ea conparatur duabus rebus, usitatis verbis et
propriis.
153
Autor ma na myśli aliterację — o czym świadczy podany dalej przykład. Świetny przykład znajdziemy także
w Cyberiadzie Stanisława Lema, por. Elektrrybałt [inc.: Cyprian, cybertoman, cynik...].
154
Przykład wzięty zapewne z Enniusza. Po angielsku brzmi to równie dobrze: Thyself to thyself, Titus Tatius
the tyrant, thou tookest those terrible troubles, por. Caplan 1954, 272.
155
Ta figura to transplacement. Być może jest to cytat z Enniusza(?).
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Ponownie, nie będziemy używać ciągłej serii słów z podobnymi zakończeniami przypadku, jak np.156:
Flentes, plorantes, lacrimantes, obtestantes.

Powinniśmy uniknąć przemieszczenie słów, chyba że jest starannie realizowane — i omówię to później. Coelius upiera się przy tej figurze, co ilustruje poniższy
tekst157: „ in priore libro ma res ad te scriptas, Luci, misimus, Aeli. „ Trzeba również unikać długiego okresu, który jest źle brzmi dla ucha słuchacza oraz stwarza
kłopot mówiącemu w braniu oddechu.
Tych wad kompozycji unikamy; musimy resztę naszych wysiłków poświęcić
temu, aby nadać stylowi zróżnicowanie.
*

13.18 Aby nadać stylowi godność / dostojeństwo, należy uczynić go ozdobnym
i rozmaitym [zróżnicowanym]. Wyróżnić winniśmy podział na figury słów158 i figury myśli159. Figura słów jest wtedy, jeśli ozdoby są zawarte w subtelnym wyglądzie
samego języka. Figura myśli powstaje poprzez rozróżnienie idei, a nie od słów160.
13.19 Repetitio (Epanafora)161 pojawia się, gdy jedno i to samo słowo tworzy kolejne początki wyrażania fraz podobne i różne idee, jak np162.:
„Vobis istuc adtribuendum est, vobis gratia est habenda, vobis ista res erit honori.” Znowu:
„Scipio Numantiam sustulit, Scipio Kartaginem delevit, Scipio pacem peperit, Scipio civitatem servavit.”. Item: „Tu in forum prodire, tu lucem conspicere, tu in horum conspectum
venire conaris? Audes verbum facere? audes quicquam ab istis petere ? audes supplicium
deprecari? Quid est quod possis defendere? quid est quod audeas postulare? quid est quod
tibi concedi putes oportere? Non ius iurandum reliquisti? non amicos prodidisti? non parenti manus adtulisti ? non denique in omni dedecore volutatus es?»163

Ta figura ma nie tylko wiele uroku, ale także imponującą siłę i wigor w najwyższym stopniu, dlatego uważam, że powinna ona być używana zarówno do
ozdabiania, jak i wzmacniania stylu.
156

Ta figura to homojoptoton.
Ta figura to hiperbaton.
158
Warto wskazać, iż po angielsku mamy tzw. Figures of Diction — przynajmniej takie tłumaczenie proponuje
Caplan, por. Caplan 1954, 275.
159
Zastanawiające jest, iż Kornificjusz nie wprowadza podziału na tropy i figury; do tych ostatnich zaś zalicza
właśnie m.in. tropy.
160
Dignitas est quae reddit ornatam orationem varietate distinguens. Haec in verborum et in sententiarum
exornationes dividitur. Verborum exornatio est quae ipsius sermonis insignita continetur perpolitione. Sententiarum exornatio est quae non in verbis, sed in ipsis rebus quandam habet dignitatem. Por. Też Volkmann 1995,
160–168.
161
Por. Volkmann 1995, 161.
162
Wszystkie przykłady zostawiam w brzmieniu oryginalnym., ponieważ w większości przypadków, jeśli nie
we wszystkich, przekład zniszczy konstrukcję figury / tropu.
163
Dobry przykład można odnaleźć w Małej fudze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z poematu Niobe.
157
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W Conversum (Antystrofa)164 powtarzamy, nie pierwsze słowo w kolejnych
zwrotach, jak w Epanaforze, ale ostatnie, jak np.: „
Poenos populus Romanus iustitia vicit, armis vicit, liberalitate vicit.» Item: «Ex quo tempore concordia de civitate sublata est, libertas sublata est, fides sublata est, amicitia sublata
est, res publica sublata est».Item: «C. Laelius homo novus erat, ingeniosus erat, doctus erat,
bonis viris et studiis amicus erat ; ergo in civitate primus erat.» Item: «Nam cum istos ut
absolvant te rogas, ut peierent rogas, ut existimationem neglegant rogas, ut leges populi
Romani tuae libidini largiantur rogas.»

14.20 Conplexio (symploke)165 jest połączeniem obu postaci, połączonego użycia Antystrofy i Epanafory, które są wyjaśnione powyżej; powtarzamy zarówno
pierwsze, jak i ostatnie słowo w następującej kolejności:
«Qui sunt qui foedera saepe ruperunt. Kartaginienses. Qui sunt qui crudelissime bellum
gesserunt? Kartaginienses. Qui sunt qui Italiam deformaverunt? Kartaginienses. Qui sunt
qui sibi postulant ignosci? Kartaginienses. Videte ergo quam conveniat eos impetrare»
Item: «Quem senatus damnarit, quern populus damnarit, quem omnium existimatio damnarit, eum vos sententiis vestris absolvatis?”.

Traductio umożliwia ponowne wprowadzenie tego samego słowa, nie tylko
bez urazy do dobrego smaku, ale nawet po to, aby uczynić styl bardziej eleganckim, jak następuje:
„Qui nihil habet in vita iucundius vita, is cum virtutc vitam non potest colere.” Item: „Eum
hominem appellas, qui si fuisset homo, numquam tarn erudeliter hominis vitam petisset.
At erat inimicus. Ergo inimicum sic ulcisci voluit, ut ipse sibi reperiretur inimicus?” Item:
„Divitias sine divitis esse. Tu vero virtiitem praefer divitiis; nam si voles divitias cum virtute
conparare, vix satis idoneae tibi videbuntur divitiae quae virtutis pedisequae sint.”

14.21 Do tego samego rodzaju postaci należy to, co występuje, gdy to samo słowo jest używane najpierw w jednej funkcji, a następnie w innej166, w następujący
sposób:
„Cur eam rem tam studiose curas, quae tibi multas dabit curas? « Item: «Nam amari iucundum sit, si curetur ne quid insit amari.» Item: „Veniam ad vos, si mihi senatus det veniam.”

W czterech rodzajów figur, które do tej pory wymieniłem, częste uciekanie
się do tego samego słowa nie jest podyktowana ubóstwem leksyki; raczej w tym
powtórzeniu pojawia się elegancja, którą ucho łatwiej odróżni niż słowa mogą
wyjaśnić167.
164

Por. Volkmann 1995, 161.
Ibidem, s.162, ale pojawia się tu pojęcie conexio a nie conplexio.
166
Ex eodem genere est exornationis cum idem verbum ponitur modo in hac, modo in altera re [...].
167
In his quattuor generibus exornationum quae adhuc propositae sunt non inopia verborum fit ut ad idem
verbum redeatur saepius; sed inest festivitas, quae facilius auribus diiudicari quam verbis demonstrari potest.
165
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15 Contentio (Antyteza) pojawia się, gdy styl opiera się na przeciwieństwach:
«Habet adsentatio iucunda principia, eadem exitus amarissimos adfert.» Item: « Inimicis te
placabilem, amicis inexorabilem praebes.» Item: «In otio tumultuaris, in tumultu es otiosus; in re frigidissima cales, in ferventissima friges; tacito cum opus est, clamas; ubi loqui
convenit, obmutescis; ades, abesse vis; abes, reverti cupis ; in pace bellum quaeritas, in bello
pacem desideras; in contione de virtute loqueris, in proelio prae ignavia tubae sonitum
perferre non potes.»

Przyozdabiając nasz styl za pomocą tej figury, będziemy w stanie nadać mu
imponujący charakter i rozróżnienie168.
15.22 Exclamatio (Apostrofa) jest postać, która wyraża żal lub oburzenie za pomocą wzrotu do jakiegoś człowieka lub miasta lub miejsca lub obiektu, w następujący sposób:
«Te nunc adloquor, Africane, cuius mortui quoque nomen splendori ac decori est civitati.
Tui clarissimi nepotes suo sanguine aluerunt inimicorum crudelitatem.» Item: «Perfidiosae
Fregellae, quam facile scelere vestro contabuistis, ut, cuius nitor urbis Italiam nuper inlustravit, eius nunc vix fundamentorum reliquiae maneant.» Item: «Bonorum insidiatores,
latrocinia, vitam innocentissimi cuiusque petistis; tantamne ex iniquitate iudiciorum vestris calumniis adsumpsistis facultatem ? „ [...]:

Jeśli używamy apostrofy w właściwym miejscu, oszczędnie, i kiedy ważność
podmiotu zdaje się tego wymagać, powinniśmy zaszczepić słuchającemu takie
samo oburzenie jak pragniemy169.
Nie każde Interrogatio (Zapytanie)170 jest efektowne lub eleganckie, ale zapytanie jest często podsumowaniem punktów [które wnosimy] wobec spraw [podjętych przez] przeciwników, wzmacnia nasz argument, który przedstawiamy:
„Cum igitur haec omnia faceres, diceres, administrares, utrum animos sociorum ab re
publica removebas et abalienabas, an non? et utrum aliquem exornari oportuit qui istaec
prohiberet ac fieri non sineret, an non ?»

16.23 Poprzez figurę Ratiocinatio (Rozumowanie), dzięki pytaniom i odpowiedziom, kształtujemy uzasadnienie każdej wypowiedzi, którą tworzymy, i szukamy
znaczenia każdego następnego potwierdzenia, jak np.:
„Maiores nostri si quam unius peccati niulierem damnabant, simplici iudicio multorum maleficiorum convictam putabant. Quo pacto? Quam inpudicam iudicarant, ea

168

Hoc genere si distinguemus orationem, et graves et ornati poterimus esse.
Hac exclamatione si loco utemur, raro, et cum rei magnitudo postulare videbitur, ad quam volemus indignationem animum auditoris adducemus. Interrogatio non omnis gravis est neque concinna, sed haec quae, cum
enumerata sunt ea quae obsunt causae adversariorum, confirmat superiorem orationem, hoc pacto
170
Figura ta należy do tzw. figur pytań, por. Lausberg 2000, §767–770. Świetnym przykładem z nowszej literatury jest Mała fuga w poemacie Niobe Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.
169
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veneficiiquoque damnata existimabatur. Quid ita? Quia necesse est earn, quae suum corpus addixerit turpissimae cupiditati, timere multos. Quosistos? Virum, parentes, ceteros
ad quos videt sui dedecoris infamiam pertinere. Quid postea ? Quos tantopere timeat, eos
necesse est optet necare. Quare necesse est? Quia nulla potest honesta ratio retinere earn
quam magnitudo peccati facit timidam, intemperantia audacem, natura mulieris inconsideratam. Quid? veneficii damnatam quid putabant? Inpudicam quoque necessario. Quare? Quia nulla facilius ad id maleficium causa quam turpis amor et intemperans libido
commovere potuit; tum cuius mulieris animus esset corruptus, eius corj^us castum esse
non putaverunt. Quid? in viris idemne hoc observabant? Minime. Quid ita? Quia viros ad
unum quodque maleficium singulae cupiditates impellunt, mulieris ad omnia maleficia
cupiditas una ducit.” Item: «Bene maiores hoc conparaverunt, ut neminem rcgem quem armis cepissent vita privarent. Quid ita? Quia quam nobis fortuna facultatem dedisset iniquum erat in eorum supplicium consumer quos eadem fortuna paulo ante in amplissimo
statu conlocarat. Quid quod exercitum contra duxit? Desino meminisse. Quid ita? Quia
viri fortis est qui de victoria contendant, eos hostes putare; qui victi sunt, eos homines iudicare, ut possit bellum fortitudo minuere, pacem humanitas augere. Et ille si vicisset, non
idem fecisset ? Non profecto tarn sapiens fuisset. Cur igitur ei parcis? Quia talem stultitiam
contemnere, non imitari consuevi.»

16.24. Ta postać jest niezmiernie dobrze przystosowana do stylu konwersacyjnego, a zarówno dzięki stylistycznej atrakcyjności, jak i [swoistym] wyczekiwaniu
[odpowiedzi na zadane pytania], przyciąga uwagę słuchacza171.
17 Sententia (Maksyma) to powiedzenie zaczerpnięte z życia, które pokazuje
zwięźle, co się dzieje lub powinno się wydarzyć w życiu, na przykład172:
«Difficile est primum quidque.» Item: «Non solet is potissimum virtutes revereri qui semper secunda fortuna sit usus.» Item: « Liber is est existimandus qui nulli turpitudini servit.»
Item: « Egens aeque est is qui non satis habet, et is cui satis nihil potest esse.» Item: ‘’Optima
vivendi ratio est eligenda; eam iucundam consuetude reddet.»

Tego rodzaju proste maksymy nie mogą zostać odrzucone, ponieważ, jeśli
nie ma żadnego [innego] powodu, zwięzłość tego oświadczenia ma wielki urok.
Ale powinniśmy również popierać tego rodzaju maksymę, która jest poparta doświadczeniem życiowym 173, np.:
„Omnes bene vivendi rationes in virtute sunt conlocandae, propterea quod sola virtus
in sua potestate est, omnia praeterea subiecta sunt sub fortunae dominationem.” Item:
«Qui fortunis alicuius inducti amicitiam eius secuti sunt, hi, simul ac fortuna dilapsa est,

171
Haec exornatio ad sermonem vehementer adcommodata est, et animum auditoris retinet adtentum cum
venustate sermonis tum rationum expectatione.
172
Sententia est oratio sumpta de vita quae aut quid sit aut quid esse oporteat in vita breviter ostendit, hoc
pacto [...].
173
Huiusmodi sententiae simplices non sunt inprobandae, propterea quod habet brevis expositio, si rationis
nullius indiget, magnam delectationem. Sed illud quoque probandum est genus sententiae quod confirmatur
subiectione rationis.
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devolant omnes. Cum enim recessit ea res quae fuit consuetudinis causa, nihil superest
quare possint in amicitia teneri.»

Istnieją również maksymy, które są prezentowane w podwójnej formie174. Bez
[elementu rozumowania lub bez podania powodu] jak następuje:
«Errant qui in prosperis rebus omnes impetus fortunae se putant fugisse; sapienter cogitant
qui temporibus secundis casus adversos reformidant.»

17.25 Z [podaniem] powodu w następujący sposób:
«Qui adulescentium peccatis ignosci putant oportere falluntur, propterea quod aetas ilia non
est inpedimento bonis studiis. At ii sapienter faciunt qui adulescentes maxime castigant, ut
quibus virtutibus omnem tueri vitam possint eas in aetate maturissima velint conparare.»

Powinniśmy rzadko posługiwać się maksymami; tylko, abyśmy mogli być postrzegani jako silniej przedstawiający własną sprawę, a nie jako moralizatorzy.
Gdy tak ich używamy, dodadzą wiele [siły naszej mowie]. Słuchający bowiem,
kiedy dostrzegą, że bezsporna zasada zaczerpnięta z praktycznego życia jest stosowna do sprawy, musi ją milcząco zaakceptować.
18 Contrarium175 jest odmianą rozumowania176 w postaci, która z dwóch przeciwstawnych stwierdzeń tak starannie i bezpośrednio wskazuje na jedno [z nich], aby
dowieść [poprawności] rozumowania, jak następuje:
«Nam qui suis rationibus inimicus fuerit semper, eum quomodo alienis rebus amicum fore
speres?» Item: «Nam quem in amicitia perfidiosum cognoveris, eum quare putes inimicitias
cum fide gerere posse? Aut qui privatus intolerabili superbia fuerit, eum commodum et cognoscentem sui fore in potestate qui speres, et qui in sermonibus et conventu amicorum
verum dixerit numquam, eum sibi in contionibus a mendacio temperaturum ?» Item: «Quos
ex collibus deiecimus, cum his in campo metuimus dimicare ? Qui cum plures erant, pares
nobis esse non poterant, hi, postquam pauciores sunt, metuimus ne sint superiores ?»

18.26 Ta figura powinna być zwięzła i zakończona w nieprzerwanym ciągu słów;
co więcej, jest ona nie tylko przyjemna dla ucha z powodu zwięzłości i pewnego
zaokrąglenia, ale dzięki zróżnicowaniu słów wpływa także na siłę potwierdzenie
tego, co mówca powinien udowodnić; w rzeczywistości jednak, gdy dzieło mówcy
nie jest kwestionowane, a pojawia się coś do zakwestionowania, to wnioskowanie
[które przedstawia mówca] nie może być obalone, lub można je obalić tylko z największą trudnością177.
174

Sunt item sententiae quae dupHciter efferuntur.
Używa się raczej formy contrarius, por. Lausberg 2000, §218–220, 423sqq.
176
Contrarium est quod ex rebus diversis duabus alteram breviter et facile contraria confirmat.
177
Hoc exornationis genus breviter et continuatis verbis perfectum debet esse; et cum commodum est auditu
propter brevem et absolutam conclusionem, tum vero vehementer id quod opus est oratori conprobat contraria
re, et ex eo quod dubium non est expedit illud quod est dubium, ut dilui non possit aut multo difficillime possit.
175
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19 Membrum (człon)178 to nazwa krótkiego i kompletnego członu zdania179, który nie wyraża całej myśli, ale z kolei jest uzupełniany przez np. dwukropek, jak
następuje:
„ Et inimico proderas.”

To jeden człon; powinien zostać uzupełniony o drugi:
„ Et amicum laedebas.”

Ta figura może składać się z dwóch członów, ale jest najmodniejsza i najbardziej kompletna, gdy składa się z trzech, jak następuje:
« Et inimico proderas et amicum laedebas et tibi non consulebas.» Item: „ Nee rei publicae
consuluisti nee amicis profuisti nee inimicis restitisti.”

Nazywa się to articulus180, gdy pojedyncze słowa są rozdzielane przez przerwy
w mowie181, jak np.:
«Acrimonia, voce, vultu adversaries perterruisti.» Item: “Inimicos invidia, iniuriis, potentia, perfidia sustulisti.”

Występuje różnica w tym rodzaju figur pomiędzy tą a poprzednią: pierwszą
[można porównać do czegoś, co] porusza się po obiekcie wolniej i rzadziej, druga — atakuje szybciej i częściej. W związku z powyższym przy posłużeniu się
pierwszą z figur wydaje się, że ramię cofa się, a dłoń wiruje, by skierować miecz
do ciała przeciwnika, podczas gdy w drugim ciało [wroga] jest trafione szybkimi
i powtarzającymi się pchnięciami182.
19.27 Period [Okres] to zwarta i nieprzerwana grupa słów obejmująca kompletną
myśl. Najlepiej wykorzystamy go na trzy sposoby: [gdy posługujemy się] maksymą, w contrarium, i w zakończeniu183. [Przy posłużeniu się ] maksymą [czynimy
to] w następujący sposób184:
„Ei non multum potest obesse fortuna qui sibi firniius in virtute quam in casu praesidium
conlocavit.”

178

Używa się także określenia: kolon.
Membrum orationis appellatur res breviterabsoluta sine totius sententiae demonstratione, quae denuo alio
membro orationis excipitur,
180
Używa się raczej określenia: kommata.
181
Articulus dicitur cum singula verba intervallis distinguuntur caesa oratione,
182
Inter huius generis et illiiis superioris vehementiam hoc interest: illud tardius et rarius venit, hoc crebrius
et celerius pervenit. Itaque in illo genere ex remotione brachii et contortione dexterae gladius ad corpus adferri,
in hoc autem crebro et celeri corpus vulnere consauciari videtur.
183
Continuatio est densa et continens frequentatio verborum cum absolutione sententiarum. Ea utemur commodissime tripertito : in sententia, in contrario, in conclusione.
184
Maksyma służy jako swoiste podsumowanie rozumowania.
179
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[Przy posłużeniu się ] contrarium, [czynimy to] w następujący sposób:
«Nam si qui spei non multum conlocarit in casu, quid est quod ei magnopere casus obesse
possit ? «

W zakończeniu:
Quodsi in eos plurimum fortuna potest qui suas rationes omnes in casum contulerunt,
non sunt omnia committenda fortunae, ne magnam nimis in nos habeat dominationem.»

W tych trzech rodzajach tak zwarty styl jest niezbędny dla [uzyskania] siły
okresu, w którym siła [mowy/tekstu] oratora wydaje się niewystarczająca, jeśli nie
udaje mu się przedstawić maksymy, contrarium lub zakończenia za pomocą słów.
Ale i w innych przypadkach często właściwe, choć nie konieczne, jest wyrażanie
pewnych myśli za pomocą okresów tego rodzaju.
20 Nazywamy Izokolonem figurę złożoną z kolonów (omówione powyżej), która
składa się z praktycznie równej liczby sylab185. Aby uzyskać efekt izokolonu, nie
będziemy liczyć sylab — bo to z pewnością dziecinne — ale doświadczenie i praktyka przyniosą taką możliwość, że dzięki swojemu instynktowi możemy stworzyć
kolon o długości równej długości poprzedzającego go, jak następuje:
„In proelio mortem parens oppetebat, domi filius nuptias conparabat; haec omina gravis casus administrabant.” Item: „Alii fortuna dedit felicitatem, huic industria virtutem
conparavit.”

20.28 W tym rodzaju figury często może się zdarzyć, że liczba sylab wydaje się
równa, ale nie jest dokładnie taka — jak gdy jeden człon był krótszy od drugiego
o jedną lub nawet dwie sylaby, lub gdy jeden człon zawierał więcej sylab, a drugi
zawierał jedną lub więcej dłuższych lub pełniej brzmiących sylab, tak że długość
lub pełność dźwięku tych członów równoważyła się wzajemnie186.
Figura o nazwie Homojoptoton (cadens exornatio) występuje wtedy, gdy
w tym samym czasie dwa lub więcej słów pojawiaja się w tym samym przypadku,
a z podobnym zakończeniem187, w następujący sposób:
„ Hominem laudem egentem virtutis, abundantem felicitatis? „ Item: „ Huic omnis in pecunia spes est, sapientia est animus remotus; diligentia conparat divitias, neglegentia corrumpit animum, et tamen, cum ita vivit, neminem prae se ducit hominem. „

185
Conpar appellatur quod habet in se membra orationis, de quibus ante diximus, quae constent ex pari fere
numero syllabarum.
186
In hoc genere saepe fieri potest ut non plane par numerus sit syllabarum et tamen esse videatur, si una aut
etiam altera syllaba est alterum brevius, aut si, cum in altero plures sunt, in altero longior aut longiores, plenior
aut pleniores syllabae erunt, ut longitudo aut plenitudo harum multitudinem alterius adsequatur et exaequet.
187
Similiter cadens exornatio appellatur cum in eadem constructione verborum duo aut plura sunt verba quae
similiter isdem casibus efferantur [...].
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Homojoteleuton (desinere)188 występuje, gdy formy słów [na końcu kolonów]
są podobne189, jak następuje:
„Turpiter audes facere, nequiter studes dicere; vivis invidiose, delinquis studiose, loqueris
odiose.” Item : „ Audaciter territas, humiliter placas.”

Te dwa rodzaje figur, z których jedna zależy od końcówek słów, a druga od
podobnych końcówek, są bardzo ważne. I dlatego ci, którzy ich używają, ogólnie
ujmują je razem w tym samym fragmencie dyskursu / tekstu. Należy to zrobić
w następujący sposób:
„Perditissima ratio est amorem petere, pudorem fugere, diligere formam, neglegere famam.”

Tutaj słowa [które są] deklinowane zamyka podobne zakończenia przypadków, a te, które są nieodmienne mają podobne zakończenia.
21.29 Paronomazja (adnominatio)190 to figura, w której za pomocą zmiany dźwięku lub zmiany liter powstaje bliskie podobieństwo do danego czasownika lub
rzeczownika, aby podobne słowa wyrażały odmienne rzeczy. Osiąga się to za pomocą wielu różnych metod191: (1) przez wydłużeniu lub ściągnięciu tej samej litery (bądź sylaby)192, jak następuje:
« Hic qui se magnifice iactat atque ostentat, venīt antequam Romam venĭt ;»

(2) i odwrotnie:
“ Hic quos homines alea vincĭt, eos ferro statim vincīt ;”

(3) poprzez przedłużenie tej samej litery (sylaby), jak następuje:
“ Hinc ăvium dulcedo ducit ad avium ;”

(4) przez skrócenie tej samej litery (sylaby):
„ Hic, tametsi videtur esse honoris cupidus, tantum tamen cūriam diligit quantum Cŭriam?
„;

(5), dodając litery, jak następuje:
„Hic sibi posset temperare, nisi amori mallet obtemperare „;

188

Takie pojęcie odnotowuje Lausberg, por. ibidem, s. 752; Volkmann 1995, 164.
Similiter desinens est cum, tametsi casus non insunt in verbis, tamen similes exitus sunt, hoc pacto [...].
190
Tak w tekście ; jednak, po pierwsze, powinno być annominatio, po drugie — wyjaśnienie Kornificjusza jest
dość zawiłe i nie do końca jasne, por. Volkmann 1995, 163 [chodzi o: przeciwstawienie czynnych i biernych form
tego samego czasownika, celowe wprowadzenie compositum po simplex, zmiana przyimków w złożeniach, zmiana
przypadków tych samych rzeczowników].
191
Adnominatio est cum ad idem verbum et nomen acceditur commutatione vocum aut litterarum, ut ad res
dissimiles similia verba adcommodentur. Ea multis et variis rationibus conficitur.
192
Tak m.in. u Lausberga, por. ibidem, §637 (ale użyta jest forma: annominatio).
189
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(6) a teraz przez pomijanie liter, jak następuje:
« Si lenones vitasset tamquam leones, vitae tradidisset se «;

(7) poprzez transponowanie liter, jak następuje:
„ Videte, Iudices, utrum homini navo an vano credere malitis „;

(8), zmieniając litery, jak następuje:
„ Deligere oportet quem velis diligere . „

Są to gry słowne, które zależą od niewielkiej zmiany, wydłużenia lub przestawienia liter i tym podobnych.
22.30 Są jeszcze inne, w których słowa nie są tak bliskie podobieństwa, a jednak
nie różnią się od siebie193. Oto przykład innego rodzaju takich gier słownych:
„ Quid veniam, qui sim, quem insimulem, cui prosim, quae postulem, brevi cognoscetis „ .

W tym przykładzie jest pewne podobieństwo między niektórymi słowami, nie
tak kompletne, na pewno, jak w powyższych przypadkach, ale czasami przydatny.
Przykład innego rodzaju:
„ Demus operam, Quirites, ne omnino patres conscripti circumscripti putentur. „

W tej paronomazji podobieństwo jest bliższe niż w poprzednim, ale nie jest tak
bliskie jak w powyższych [przykładach], ponieważ niektóre litery są dodawane,
a niektóre jednocześnie usuwane.
Istnieje trzecia forma paronomazji, w zależności od zmiany przypadku w jednym lub większej liczbie rzeczowników właściwych.
22.31 Z jednym rzeczownikiem, w następujący sposób:
“Alexander Macedo summon labore animum ad virtutem a pueritia confirmavit. Alexandri
virtutes per orbem terrae cum laude et gloria vulgatae sunt. Alexandrum omnes maxime
metuerunt, idem plurimum dilexerunt. Alexandre si vita data longior esset, trans Oceanum Macedonum transvolassent sarisae.»

Odmieniono jeden rzeczownik, ulegając zmianom w przypadku. Kilka różnych rzeczowników, ze zmianą przypadku, spowoduje także paronomazję, jak
następuje:
“Tiberium Graccum rem publicam adminstrantem prohibuit indigna nex diutius in eo
commorari. Gaio Gracco similis occisio est oblata, quae virum rei publicae amantissimum
subito de sinu civitatis eripuit. Saturninum fide captum malorum perfidia per scelus vita
193
Hae sunt adnominationes quae in litterarum brevi commutatione aut productione aut transiectione aut
aliquo huiusmodi genere versantur. Sunt autem aliae quae non habent tarn propinquam in verbis similitudinem
et tamen dissimiles non sunt; quibus de generibus unum est huiusmodi: [...].
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privavit. Tuus, o Druse, sanguis domesticos parietes et vultum parentis aspersit. Sulpicio,
cui paulo ante omnia concedebant, eum brevi spatio non modo vivere, sed etiam sepeliri
prohibuerunt194.»

22.32 Te trzy ostatnie figury — pierwsze oparte na podobnych przypadkach, drugie na podobnych zakończeniach słów, a trzecie na paronomazji — muszą być
używane bardzo oszczędnie, gdy występujemy w prawdziwej sprawie, ponieważ
posłużenie się nimi wydaje się niemożliwe bez pracy i wysiłku195 .
23. Wydaje się, że takie wysiłki bardziej nadają się do mowy epideiktycznej niż do
użycia w prawdziwej sprawie [sądowej lub prawnej]. W związku z tym wiarygodność mówcy, jego nieskazitelny charakter i powaga zmniejszają się, [gdy te figury] zgromadzimy razem. Ponadto, oprócz naruszenia autorytetu mówcy, taki styl
jest obraźliwy, ponieważ te figury mają wdzięk i elegancję, ale nie są imponujące
i piękne. Tak więc wielkość i wspaniałość / piękno może dawać przyjemność przez
długi czas, ale schludny i pełen wdzięku [styl] szybko zaspokaja słuch, najbardziej
wybredny ze zmysłów. Jeśli więc będziemy razem gromadzić te figury, wydaje się,
że rozkoszujemy się stylem dziecinnym196; ale jeśli wstawię je rzadko i rozproszę
w całym dyskursie, rozjaśnimy nasz styl efektownymi ornamentami.
23.33 Hypofora (Subiectio) pojawia się, gdy pytamy naszych przeciwników lub
pytamy samych siebie, co przeciwnicy mogą powiedzieć na ich korzyść, lub co
mogą powiedzieć przeciwko nam; następnie potwierdzamy to, co należy, a czego
nie należy mówić — to, co będzie korzystne dla nas lub, z tego samego powodu,
będzie szkodzić naszym przeciwnikom197, jak następuje:
«Quaero igitur unde iste tam pecuniosus factus sit. Amplum patrimonium relictum est ?
At patris bona venierunt. Hereditas aliqua venit ? Non potest dici, sed etiam a necessariis
omnibus exhereditatus est. Praemium aliquod ex lite aut iudicio cepit? Non modo id non
fecit, sed etiam insuper ipse grandi sponsione victus est. Ergo, si his rationibus locupletatus
non est, sicut omnes videtis, aut isti domi nascitur aurum aut unde non est licitum pecunias cepit.»

194
Fragment ten znakomicie przełożył Kazimierz Kumaniecki, Kumaniecki 1977, 545: Tyberiuszowi Grakchowi, zajmującemu się sprawami rzeczypospolitej (rem publicam administrantem) nie pozwoliło na dłuższą działalność niegodne morderstwo. Podobne morderstwo usunęło nagle z łona społeczeństwa Gajusz Grakcha, męża
niezwykle kochającego rzeczpospolitą. Saturnina, oszukanego, wiarołomstwo złych obywateli pozbawiło zbrodniczo
życia. Twoja, Druzusie, krew zbryzgała ściany twego domu i oblicze ojca twojego. Sulpicjuszowi, któremu niedawno
jeszcze na wszytsko pozwalali, w krótkim przeciągu czasu nie tylko zabronili żyć, lecz nawet odmówili mu pogrzebu.
195
Haec tria proxima genera exornationum, quorum ununi in similiter cadentibus, alterum in similiter desinentibus verbis, tertium in adnominationibus positum est, perraro sumenda sunt cum in veritate dicimus,
propterea quod non haec videntur reperiri posse sine elaboratione et sumptione operae.
196
Puerili videmur elocutione delectari — niezwykle efektowne, acz negatywne określenie [podkr. jzl]!
197
Subiectio est cum interrogamus adversaries aut quaerimus ipsi quid ab illis aut quid contra nos dici possit
; dein subicimus id quod oportet dici aut non oportet, aut nobis adiumento futurum sit aut offuturum sit idem
contrario [...]. Por. Lausberg 2000, §771 (zacytowany ten frgm z Rhet. ad Her.)-775.

R H E TO R I C A A D H E R E N N I U M 105
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Item: «Saepe, indices, animum adverti multos aliqua ex honesta re quam ne inimici
quidem criminari possint sibi praesidium petere. Quorum nihil potest adversarius facere. Nam utrum ad patris sui virtutem confugiet? At eum vos iurati capite damnastis.
An ad suam vitam revertetur? Quam vitam aut ubi honeste tractatam? Nam hie quidem
ante oculos vestros quomodo vixerit scitis omnes. At cognatos suos enumerabit, quibus
vos conveniat commoveri? At hi quidem nulli sunt. Amicos proferet? At nemo est qui
sibi non turpe putet istius amicum nominari.» Item: «Credo inimicum, quem nocentem
putabas, in iudicium adduxisti? Non, nam indemnatum necasti. Leges quae id facere
prohibent veritus? At ne scriptas quidem iudicasti. Cum ipse te veteris amicitiae commonefaceret, commotus es? At nihilominus, sed etiam studiosius occidisti. Quid? cum
tibi pueri ad pedes volutarentur, misericordia motus es? At eorum patrem crudelissime
sepultura quoque prohibuisti.”

24.34 W tej figurze jest dużo wigoru i imponującego charakteru, ponieważ po
postawieniu pytania „co powinno być zrobione”, wskazujemy na to, że nie zostało
to zrobione. W ten sposób staje się bardzo łatwe do udowodnienia nikczemność
sprawy [rozpatrywanego zagadnienia].
W innej formie tej samej figury odnosimy hypoforę do naszej własnej osoby,
w następujący sposób:
„Nam quid me facere convenit cum a tanta Gallorum multitudine circumsederer? Dimicarem? At cum parva manu turn prodiremus; locum quoque inimicissimum habebamus.
Sederem in castris? At neque subsidium quod expectarem habebamus, neque erat qui vitam produceremus. Castra relinquerem? At obsidebamur. Vitam militum neglegerem? At
eos videbar ea accepisse condicione ut eos, quoad possem, incolumis patriae et parentibus
conservarem. Hostium condicionem repudiarem? At salus antiquior est militum quam
inpedimentorum.”

Rezultatem nagromadzenia tego rodzaju hypofor jest wywołanie wrażenia, aby
wydało się oczywiste [słuchaczom], że ze wszystkich możliwości nic lepszego od
tego, co zostało zrobione, nie było.
25 Climax (Gradatio) jest postać, w którym mówca przechodzi do następnego
słowa jedynie po powtórzeniu poprzedniego, w następujący sposób:
«Nam quae reliqua spes manet libertatis, si illis et quod libet licet, et quod licet possunt, et
quod possunt audent, et quod audent faciunt, et quod faciunt vobis molestum non est?».
Item: « Non sensi hoc et non suasi; neque suasi et non ipse facere statim coepi; neque
facere coepi et nonperfeci; neque perfeci et non probavi.» Item: « Africano virtutem industria, virtus gloriam, Gloria aemulos conparavit.» Item: «Imperium Graeciae fuit penes
Athenienses; Atheniensium potiti sunt Spartiatae; Spartiatas superavere Thebani; Thebanos Macedones vicerunt, qui ad imperium Graeciae brevi tempore adiunxerunt Asiam
bello subactam.»
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25.35. Ciągłe powtarzanie słów, charakterystyczne dla tej figury, niesie ze sobą
pewien urok198.
Definicja (Definitio) ujmuje charakterystyczne cechy rzeczy w sposób skrótowy i jednoznaczny199, jak następuje:
«Maiestas rei publicae est in qua continetur dignitas et amplitudo civitatis.» Item: « Iniuriae
sunt quae aut pulsatione corpus aut convicio auris aut aliqua turpitudine vitam cuiuspiam
violant.» Item: «Non est ista diligentia, sed avaritia, ideo quod diligentia est adcurata conservatio suorum, avaritia iniuriosa appetitio alienorum.» Item: «Non est ista fortitudo, sed
temeritas, propterea quod fortitudo est contemptio laboris et periculi cum ratione utilitatis et conpensatione commodorum, temeritas est cum inconsiderata dolorum perpessione
gladiatoria periculorum susceptio.»

Definicja jest z tego powodu użyteczna: przedstawia w sposób zupełny znaczenie i charakter rzeczy tak czytelnie i zwięźle, że wyrażanie tegoż w większej ilości
słów wydaje się zbędne, a wyrażanie w mniejszej jest uważane za niemożliwe.
26 Przemiana (Transitio)200 to nazwa nadana figurze, która krótko przypomina
to, co zostało powiedziane, i podobnie krótko przedstawia to, co ma następować,
a więc:
„Modo in patriam cuiusmodi fuerit habetis; nunc in parentes qualis extiterit considerate.” Item: „Mea in istum beneficia cognoscitis; nunc quomodo iste mihi gratiam rettulerit
accipite.”

Figura ta nie jest pozbawiona wartości z dwu powodów: przypomina słuchaczowi o tym, co powiedział mówca, a także przygotowuje go do tego, co ma
nadejść.
26.36 Poprawka (Correctio) odwołuje to, co zostało powiedziane, i zastępuje je
tym, co wydaje się bardziej odpowiednie, jak następuje:
«Quodsi iste suos hospites rogasset, immo innuisset modo, facile hoc perfici posset.» Item:
«Nam postquam isti vicerunt atque adeo victi sunt—cam quomodo victoriam appellem,
quae victoribus plus calamitatis quam boni dederit ?» Item: „O virtutis comes, invidia, quae
bonos sequeris plerumque atque adeo insectaris !”

Ta figura robi wrażenie na słuchającym, ponieważ idea wyrażona zwykłym
słowem wydaje się raczej słabo wyrażona, ale po poprawce mówcy jest bardziej
uderzająca dzięki bardziej stosownemu wyrażeniu.
«Non igitur satius esset,» dicet aliquis, «ab initio, praesertim cum scribas, ad optimum et
lectissimum verbum devenire? „
198

Interesująca opinia, przeciwna np. uwadze Volkmanna, który uznawał climax za sztuczny, por. Volkmann
1995, 162.
199
Definitio est quae rei alicuius proprias amplectitur potestates breviter et absolute [...].
200
Por. Lausberg 2000, §849.
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Czasami nie jest to korzystne, gdy zmiana słowa służy do pokazania, iż myśl
wyrażona zwykłym słowem, brzmi raczej słabo, ale po zmianie [na inne], wybrane słowo, sprawimy, że myśl będzie bardziej uderzająca. Ale gdybyś od razu dotarł
do tego słowa, nie zostałoby ono zauważone — ani myśl, ani słowo.
27.37 Pominięcie (Occultatio)201 pojawia się, gdy mówimy, że pomijamy coś, lub
nie wiemy o czymś, lub że nie powiemy tego, co właśnie teraz mówimy202, jak
następuje:
„Nam de pueritia quidem tua, quam tu omnium intemperantiae addixisti, dicerem, si hoc
tempus idoneum putarem; nunc consulto relinquo. Et illud praetereo, quod te tribuni rei
militaris infrequentem tradiderunt. Deinde quod iniuriarum satis fecisti L. Labeoni nihil
ad hanc rem pertinere puto. Horum nihil dico; revertor ad illud de quo iudicium est.» Item:
«Non dico te ab sociis pecunias cepisse; non sum in eo occupatus quod civitates, regna,
domos omnium depeculatus es; furta, rapinas omnes tuas omitto.»

Figura ta jest przydatna, jeśli jest wykorzystywana w sprawie, która nie jest
istotna, aby zwracać się w sposób szczególny do innych osób, ponieważ istnieje korzyść w postaci jedynie pośredniego odniesienia do niej [tj do sprawy], lub
ponieważ bezpośrednie odniesienie byłoby żmudne lub niegodne, lub nie może
być wykonane w sposób jasny lub łatwy do odrzucenia. W związku z tym większą
zaletą jest wzbudzenie podejrzenia przez pominięcie niż naleganie bezpośrednio
na stwierdzenie, które można obalić.
Rozłączenie (Disiunctum)203 jest używany, gdy każda z dwóch lub więcej klauzul kończy się specjalnym czasownikiem204, w następujący sposób:
„Populus Romanus Numantiam delevit, Kartaginem sustulit, Corinthum disiecit, Fregellas
evertit. Nihil Numantinis vires corporis auxiliatae sunt, nihil Kartaginiensibus scientia rei
militaris adiumento fuit, nihil Corinthiis erudita calliditas praesidii tulit, nihil Fregellanis
morum et sermonis societas opitulata est.” Item: „Formae dignitas aut morbo deflorescit
aut vetustate extinguitur.”

W tym przykładzie widzimy obydwie klauzule, a w poprzednich każdorazowo
kilka zdań kończy się specjalnym czasownikiem.
27.38 Koniunkcja (Coniunctio) występuje, gdy zarówno poprzednia, jak i następna fraza są trzymane razem według miejsca i czasownika między nimi, w następujący sposób: „Albo z chorobą fizyczna piękność zanika, albo z wiekiem”.

201

W tradycji retorycznej używa się określenia: praeteritio, por. Volkmann 1995, 168, 207: niestety, komentarz
Caplana wprowadza w tym miejscu zamieszanie, por. Caplan 1954, 320 (przyp. a); wskazane tam figury dotyczą
kompletnie innych kwestii, por. antiphrasis, oppositio, por. Volkmann 1995, 158, 202.
202
Occultatio est cum dicimus nos praeterire aut non scire aut nolle dicere id quod nunc maxime dicimus [...].
203
Pełniejsze wyjaśnienie w: Lausberg 2000, 739–742, por.też Volkmann 1995, 204.
204
Raczej — czasownikiem, którym konkludujemy / zamykamy klauzulę.
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Nazywamy to Dołączeniem (Adiunctio) gdy czasownik użyty w zdaniu razem
jest umieszczony nie pośrodku, ale na początku lub na końcu. Na początku, jak
następuje: „Zanika fizyczne piękno z chorobą lub wiekiem”. Na koniec, jak następuje: „Z chorobą lub wiekiem zanika fizyczne piękno”.
Disiunctium nadaje się do eleganckiego wyjaśnienia czegoś, więc użyjemy go
w sposób umiarkowany, aby brzmiało to naturalnie; Koniunkcja zapewnia zwięzłość, dlatego też powinna być używana częściej. Te trzy figury [tj. disiunctum,
coniunctio, adiunctio] należą do jednego rodzaju.
28 Reduplikacja (anadiplozis)205 jest powtórzeniem jednego lub więcej słów w celu
amplifikacji lub błagania o litość, w następujący sposób:
« Tumultus, Gai Gracce, tumultus domesticos et intestinos conparas!» Item : «Commotus
non es, cum tibi pedes mater amplexaretur, non es commotus?» Item: “Nunc audes etiam
venire in horum conspectum, proditorpatriae? Proditor, inquam, patriae, venire audes
in horum conspectum? „

Powtórzenie tego samego słowa wywiera głębokie wrażenie na słuchającym
i wyrządza dużą szkodę przeciwnikowi — tak, jakby pocisk wielokrotnie przebijał
tę samą część ciała.
Synonim (interpretatio) to figura, która nie powtarza tego samego słowa, ale
zastępuje słowo, które zostało już użyte, przez inne tego samego znaczenia, w następujący sposób:
„Rem publicam radicitus evertisti, civitatem funditus deiecisti.” Item: „Patrem nefarie verberasti, parenti manus scelerate attulisti.”

Słuchacz nie może nie być pod wrażeniem, kiedy siła pierwszego wyrażenia
jest odnawiana przez synonim wyjaśniający.
28.39 Wymiana (Commutatio)206 występuje wtedy, gdy dwie rozbieżne myśli
są tak wyrażone przez transpozycję, że ta ostatnia wynika z pierwszej, chociaż
sprzecznej z nią, w następujący sposób:
«Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas.» Item: «Ea re poemata non facio, quia cuiusmodi
volo non possum, cuiusmodi possum nolo.» Item: «Quae de illo dici possunt non dicuntur,
quae dicuntur dici non possunt.» Item: «Poema loquens pictura, pictura tacitum poema
debet esse.» Item: «Si stultus es, ea re taceas ; non tamen si taceas, ea re stultus es.»

Nie można zaprzeczyć, że daje to mocny efekt, gdy zestawia się przeciwstawne idee, które transponują słowa, aby stworzyć tę postać, która jest trudna do

205

To anadiplosis, por. Volkmann 1995, 201 (sugerowany termin: anadyploza); także Lausberg 2000, §612 (tł.
częściowo za A. Gorzkowskim).
206
Pełne wytłumaczenie w: Lausberg 2000, §800–803. Volkmann uważa, że jest to antimetabole (permutatio),
por. ibidem, 165.
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wymyślenia. Jest oczywiste, że przytoczyłem kilka przykładów — tak, aby ułatwić
mówcy ich wykorzystanie.
29 Poddanie (Permissio) jest używane, gdy mówimy, że mówimy, że poddajemy
się i poddajemy całą sprawę woli drugiego, jak następuje:
«Quoniam omnibus rebus ereptis solum mihi superest animus et corpus, haec ipsa, quae
mihi de multis sola relicta sunt, vobis et vestrae condono potestati. Vos me vestro quo pacto
vobis videbitur utamini atque abutamini licebit; inpunite in me quidlibet statuite; dicite
atque innuite: parebo.»

Chociaż ta figura jest często używana również w innych okolicznościach,
szczególnie nadaje się ona do wywoływania litości.
29.40 Niezdecydowanie (Dubitatio)207 pojawia się, gdy mówca zdaje się pytać, które z dwóch lub więcej słów, których użył, jest lepsze; w następujący sposób:
„Offuit eo tempore plurimum rei publicae consulum—sive stultitiam sive malitiam dicere
oportet, sive utrumque.” Item: „Tu istuc ausus es dicere, homo omnium mortalium—quoniam te digno moribus tuis appellem nomine?”

Wyliczenie (Expeditio)208 ma miejsce, gdy wyliczamy kilka sposobów, dzięki
którym można było coś osiągnąć, a wszystkie są odrzucane, z wyjątkiem tego, na
które nalegamy, w następujący sposób:
„Necesse est, cum constet istum fundum nostrum fuisse, ostendas te aut vacuum possedisse, aut usu tuum fecisse, aut emisse, aut hereditati tibi venisse. Vacuum, cum ego adessem,
possidere non potuisti; usu tuum etiam nunc fecisse non potes; emptio nulla profertur;
hereditati tibi me vivo mea pecunia venire non potuit. Relinquitur ergo ut me vi de meo
fundo deieceris.”

29.41 Figura ta zapewni najsilniejsze wsparcie argumentów spekulacyjnych, ale
w przeciwieństwie do większości innych figur, nie jest to jedyna, której możemy
użyć swobodnie, ponieważ w zasadzie możemy jej używać tylko wtedy, gdy sama
natura sprawy daje nam taką możliwość.
30 Asyndeton (Dissolutum) jest prezentacją w oddzielnych częściach, a spójniki
są pominięte w następujący sposób:
„Gere morem parenti, pare cognatis, obsequere amicis, obtempera legibus.” Item: „Descende in integram defensionem, noli quicquam recusare, da servos in quaestionem, stude verum invenire.”

Ta figura odznacza się skutecznością i wielką siłą, i nadaje się do podsumowania.
207
208

Por. Lausberg 2000, 760 (proponowany termin: wątpliwość).
Por. Schirren 1996, 141–142; podaje także, iż synonimem jest enumeratio.

110 Q[UINTUS] CORNIFICIUS
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he to r i ca e , IS S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 2/20 1 9, s . 23 –1 3 1

Przemilczenie czyli Aposiopesis (Praecisio)209 pojawia się, gdy coś się mówi,
a następnie reszta tego, co mówca zaczął mówić, pozostaje niedokończona, jak
następuje:
«Mihi tecum par certatio non est, ideo quod populus Romanus me—nolo dicere, ne cui
forte adrogans videar; te autem saepe ignominia dignum putavit.» Item: «Tu istuc audes
dicere, qui nuper alienae domi—non ausim dicere, ne, cum te digna dicerem, me indignum
quippiam dixisse videar.»

W tym wypadku niewyrażone podejrzenie staje się bardziej wymowne niż
szczegółowe wyjaśnienie.
Wniosek (Conclusio), za pomocą krótkiego argumentu, wnioskuje się o nieuchronnych konsekwencjach tego, co zostało powiedziane lub zrobione210, jak
następuje:
„Quodsi Danais datum erat oraculum non posse capi Troiam sine Philoctetae sagittis, hae
autem nihil aliud fecerunt nisi Alexandrum perculerunt, hunc extinguere id nimirum capi
fuit Troiam.”

31.42 Pozostało jeszcze dziesięć figur słów, które celowo oddzieliłem od powyższych, ponieważ wszystkie należą do jednej klasy211. Rzeczywiście, wszystkie one
mają wspólną cechę, że słowa odbiegają od zwykłego znaczenia i są świadomie
stosowane w innym znaczeniu212.
Spośród tych figur pierwszą jest Onomatopeja (Nominatio), co sugeruje nam,
że powinniśmy sami wyznaczyć odpowiednim słowem, czy to ze względu na naśladownictwo, czy ekspresję, coś, co albo nie ma nazwy albo ma niewłaściwe imię.
W imię naśladownictwa: na przykład nasi przodkowie mówili „ryk”, „muczenie”,
„pomruk”, „syk”; ze względu na wyrazistość, jak następuje:
„Postquam iste in rem publicam fecit impetum, fragor civitatis in primis.”

Ta figura powinna być rzadko używana, aby częste pojawianie się neologizmów nie wywoływała sprzeciwu; ale jeśli jest używana właściwie i oszczędnie, to
nowość, daleko od obrażania, nawet daje rozróżnienie stylu.
Antonomasia (Pronominatio) jest to figura, w której zamiast imienia własnego, gdy nie można nazwać go własną nazwą, wprowadza się określający je epitet;
na przykład, jeśli ktoś mówiący o Grakchach powinien powiedzieć:
209

Por. Lausberg 2000, §887. Ale Volkmann nieco inaczej, por. ibidem, 168, 194.
Conclusio est quae brevi argumentatione ex iis quae ante dicta sunt aut facta conficit quid necessario
consequatur
211
W zasadzie, od tego miejsca, Kornificjusz omawia nie figury, a raczej, według powszechnie przyjętej konwencji, tropy, por. Volkmann 1995, 157–160.
212
Restant etiam decem exornationes verborum, quas idcirco non vage dispersimus, sed a superioribus separavimus, quod omnes in uno genere sunt positae. Nam earum omnium hoc proprium est, ut ab usitata verborum
potestate recedatur atque in aliam rationem cum quadam venustate oratio conferatur.
210
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«At non Africani nepotes,» inquiet, «istiusmodi fuerunt.» Item si quis de adversario cum
dicat, «Videte nunc,» inquit, «iudices, quemadmodum me Plagioxiphus iste tractarit.»

W ten sposób będziemy w stanie, nie bez elegancji, wskazać na atrybuty fizyczne, cechy charakteru lub okoliczności zewnętrzne, aby wyrazić siebie za pomocą
pewnego rodzaju epitetu zamiast dokładnej nazwy.
32.43 Metonimia (Denominatio) to figura, która czerpie z obiektu blisko spokrewnionego lub skojarzonego z wyrażeniem sugerującym przedmiot, ale nie nazywane
jego własnym imieniem. Osiąga się to przez zastąpienie imienia większego [podmiotu] na rzecz mniejszego, tak jakby mówiący o skale Tarpejskiej określił ją jako
„Capitolinum”; [. . .] ; lub przez podstawienie nazwy rzeczy wymyślonej przez wynalazcę, tak jak powinno się powiedzieć „wino” dla „Liber”, „pszenica” dla „Ceres”;
„[...];” lub instrument dla posiadacza, tak jak powinno się odnosić do Macedończyków w następujący sposób: „Non tarn cito sarisae Graeciae potitae sunt”, a także,
gdy mówimy o, Gallach: „nee tain facile ex Italia materis Transalpina depulsa est”;
aby wywołać efekt, gdy mówca, chcąc pokazać, że ktoś coś zrobił w trakcie wojnie,
powinien powiedzieć: „Mars istuc te facere necessario coegit”; lub efekt z przyczyn,
jak wtedy, gdy nazywamy sztukę bezczynnością, ponieważ powoduje ona bezczynność u ludzi lub mówi o odrętwiałym przeziębieniu, ponieważ zimno powoduje
drętwienie. Znaczenia zostaną oznaczone za pomocą nośnika znaczeń, co następuje: „Armis Italia non potest vinci nec Graecia disciplinis”; tutaj bowiem zamiast
Greków i Italów wskazane są kraje. Znaczenie będzie wyznaczać treść: jak gdyby
ktoś, kto chce nadać nazwę bogactwu, powinien nazywać to złotem, srebrem lub
kością słoniową. Trudniej rozróżnić te wszystkie metonimie w nauczaniu zasady,
niż je znaleźć, gdy poszukuje się ich, ponieważ użycie metonimii tego rodzaju jest
obfite nie tylko wśród poetów i mówców, ale także w mowie potocznej.
Peryfraza (Circumitio) jest sposobem mówienia używanym do wyrażenia prostej rzeczy za pomocą omówienia213, jak następuje:
Scipionis providentia Kartaginis opes fregit.

Tutaj bowiem, gdyby mówca nie zaprojektował upiększenia stylu, mógłby po
prostu powiedzieć „Scypion” i „Kartagina”.
32.44 Hyperbaton (Transgressio)214 to zamiana porządku tekstu za pomocą Anastrofy lub Transpozycji215. Anastrofa [jest zbudowana następująco]:

213

Circumitio est oratio rem simplicem adsumpta circumscribens elocutione [...]. Poprawnie powinno być:
circuitus, por. Lausberg 2000, §590.
214
Kwestie te dokładnie omówione w: Lausberg 2000, §716–718, także §462.3a. Zamiast transiectione stosuje
się termin: traiectio, por. Lausberg 2000, §716.
215
Transgressio est quae verborum perturbat ordinem perversione aut transiectione [...]. Pojęcie perversio
Lausberg podaje jako anstrofa, por. Ibidem, §713, 716.
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„Hoc vobis deos immortales arbitror dedisse virtute pro vestra.”

Transpozycja zaś następująco:
«Instabilis in istum plurimum fortuna valuit.» Omnes invidiose eripuit bene vivendi casus
facultates.»

Transpozycja tego rodzaju, która nie sprawia, że myśl będzie niejasna, jest bardzo przydatna w okresach, które omówiłem powyżej; w tych okresach powinniśmy ułożyć słowa w taki sposób, aby zbliżyć się do rytmu poetyckiego, aby okres
mógł osiągnąć doskonałą pełnię i najwyższe wykończenie.
33 Hiperbola (Superlatio) to sposób takiego ukazania prawdy, czy ze względu na
powiększenie lub pomniejszenie czegoś. Jest to używane niezależnie lub z porównaniem216. Niezależnie, jak następuje:
„Quodsi concordiam retinebimus in civitate, imperii magnitudinem solis ortu acque occasu metiemur.”

Hiperbola z porównaniem powstaje z równorzędności lub wyższości. Od równoważności, jak następuje:
„ Corpore niveum candorem, aspectu igneum ardorem adsequebatur.”217

Z wyższości, jak następuje:
„Cuius ore sermo melle dulcior profluebat.” Ex eodem genere est hoc: „Tantus erat in armis
splendor ut solis fulgor obscurior videretur.”

Synekdocha (Intellectio) występuje, gdy całość jest znana z części lub części
z całości. Całość rozumiana jest w następujący sposób:
«Non illae te nuptiales tibiae eius matrimonii commonebant? „

Tutaj ceremonia małżeńska sugerowana jest jednym znakiem — fletami. Część
z całości, tak jakby należało powiedzieć osobie, która prezentuje się w luksusowym stroju lub ozdobie:
« Ostentas mihi divitias et locupletes copias iactas’’

33.45 Liczba mnoga będzie zrozumiała z liczby pojedynczej, jak następuje:
„Poeno fuit Hispanus auxilio, fuit immanis ille Transalpinu; in Italia quoque nonnemo
sensit idem togatus.”

W dalszej części liczba pojedyncza będzie rozumiana z liczby mnogiej:
216
Superlatio est oratio superans veritatem alicuius augendi minuendive causa. Haec sumitur separatim aut
cum conparatione.
217
Wyjątkowo podaję tłumaczenie, bo hiperbola jest świetna: „Ciało białe jak śnieg, jak ogień twarz płonęła „.
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«Atrox calamitas pectora maerore pulsabat; itaque anhelans ex imis pulmonibus prae cura
spiritus ducebat.»

W pierwszym przykładzie rozumie się więcej niż jednego Hiszpana, Galla
i Rzymianina, a w tej ostatniej tylko jedną pierś i jedno płuco. W pierwszym przypadku ilość zostaje zminimalizowana ze względu na elegancję, w tym ostatnim
wyolbrzymiona ze względu na imponującą jakość.
Katachreza (Abusio) jest niedokładnym użyciem podobnego i pokrewnego słowa zamiast dokładnego i właściwego, jak następuje: „Moc człowieka jest krótka”,
„mała wysokość” lub „długa mądrość w człowieku”, lub „potężne przemówienie”
lub „zaangażować się w lekką rozmowę”. Tutaj łatwo zrozumieć, że słowa pokrewne, ale nie identyczne, zostały przeniesione na zasadzie niedokładnego użycia218.
34 Metafora (Translatio) występuje wtedy, gdy słowo odnoszące się do jednej rzeczy jest przekazywane do drugiej, ponieważ podobieństwo wydaje się usprawiedliwiać to przeniesienie. Metafora została użyta w celu stworzenia żywego obrazu
mentalnego, jak następuje: „To powstanie obudziło Włochy z nagłym przerażeniem”; ze względu na zwięzłość, w następujący sposób: „Niedawne przybycie
armii nagle wymazało państwo”; dla uniknięcia nieprzyzwoitości, jak następuje:
„Których matka rozkoszuje się codziennymi małżeństwami”; ze względu na powiększanie, jak następuje: „Nikt żałobą lub katastrofą nie mógł zaspokoić wrogości
tego stworzenia i zaspokoić jego strasznego okrucieństwo”; w celu zminimalizowania: „Chwali się, że bardzo mu pomógł, ponieważ gdy byliśmy w trudnych
chwilach, lekko oddychał ulubionym oddechem”; ze względu na upiększenie, jak
następuje: „Pewnego dnia dobrobyt republiki, który przez zło nikczemnych ludzi
uscheł, rozkwitnie ponownie dzięki cnotom konserwatystów. „219
Mówią, że metafora powinna być powściągliwa, aby trafnie wskazywać na rzeczy spokrewnione, a nie aby wydawała się bezkrytycznym, lekkomyślnym i szybkim przeskakiwaniem [od czegoś znanego] do czegoś nieznanego220.

218
Abusio est quae verbo simili et propinquo pro certo et proprio abutitur, hoc modo: « Vires hominis breves
sunt «, aut « parva statura «, aut « longum in homine consilium «, aut « oratio magna «, aut «uti pauco sermone.» Nam hie facile est intellectu finitima verba rerum dissimilium ratione abusionis esse traducta. Volkman
wyjaśnia, iż katachreza to zastąpienie wyrazu nieistniejącego wyrazem istniejącym, por. Volkmann 1995, 160.
219
Translatio est cum verbum in quandam rem transferetur ex alia re, quod propter similitudinem recte videbitur posse transferri. Ea sumitur rei ante oculos ponendae causa, sic: „Hic Italiam tumultus expergefecit terrore
subito.” Brevitatis causa, sic: „Recens adventus exercitus extinxit subito civitatem.” Obscenitatis vitandae causa,
sic: „Cuius mater cotidianis nuptiis delectetur.” Augendi causa, sic: „Nullius maeror et calamitas istius explere
inimicitias et nefariam crudelitatem saturare potuit.” Minuendi causa, sic : «Magno se praedicat auxilio fuisse
quia paululum in rebus difficillimis aspiravit.» Ornandi causa, sic: «Aliquando rei publicae rationes, quae malitia
nocentium exaruerunt, virtute optimatium revirescent.»
220
Translationem pudentem dicunt esse oportere, ut cum ratione in consimilem rem transeat, ne sine dilectu
temere et cupide videatur in dissimilem transcurrisse.
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34.46 Alegoria (Permutatio) to sposób mówienia oznaczający jedną rzecz przez
literę słów, ale inną przez ich znaczenie. Zakłada trzy aspekty: porównanie, argument i kontrast.
Działa poprzez porównanie, gdy zestawia się metafory pochodzące z podobieństwa w sposobie wyrażania: „Gdy bowiem psy zachowują się jak wilki, do
jakiego opiekuna modlimy się i powierzamy nasze stada bydła?”
Alegoria jest przedstawiana w formie argumentu, gdy rysuje się podobieństwo
z osoby, miejsca lub obiektu w celu powiększenia lub pomniejszenia, tak jak należy nazwać Drususa „wyblakłym odbiciem Grakchów”.
Alegoria pochodzi od kontrastu jeśli, na przykład, należy kpiąco nazwać rozrzutnego i rozpustnego oszczędnym i skromnym. Zarówno w tym ostatnim typie, opartym na kontraście, jak i w pierwszym, opartym na porównaniu, możemy
dzięki metaforze wykorzystać argument. W alegorii działającej poprzez porównanie, jak następuje: „Co mówisz to król i Agamemnon nasz, czy srogi jest potężny
Atreus?”221 W alegorii zaczerpniętej z kontrastu: na przykład, gdybyśmy nazwali
jakiegoś niegodnego człowieka, który pobił swego ojca „Eneasz” lub niepohamowany i cudzołożny człowiek „Hipolit”.
[34] [46] To w zasadzie wszystko, co uważałem za konieczne, aby powiedzieć
o figurach słów. Teraz sam temat każe mi przejść do figur myśli222.
35.47 Dystrybucja (Distributio) występuje, gdy wielu osobom lub rzeczom określone role są rozdzielone, w następujący sposób:
«Qui vestrum, iudices, nomen senatus diligit, hunc oderit necesse est ; petulantissime
enim semper iste oppugnavit senatum. Qui equestrem locum splendidissimum cupit esse
in civitate, is oportet istum maximas poenas dedisse velit, ne iste sua turpitudine ordini
honestissimo maculae atque dedecori sit. Qui parentes habetis, ostendite istius supplicio
vobis homines impios non placere. Quibus liberi sunt, statuite exemplum quantae poenae
sint in civitate hominibus istiusmodi conparatae.» Item: «Senatus est officium consilio civitatem iuvare ; magistratus est officium opera et diligentia consequi senatus voluntatem;
populi est officium res optimas et homines idoneos maxime suis sententiis deligere et probare.» Et: «Accusatoris officium est inferre crimina; defensoris diluere et propulsare; testis
dicere quae sciat aut audierit ; quaesitoris est unum quemque horum in officio suo continere. Quare, L. Cassi, si testem praeterquam quod sciat aut audierit argumentari et coniectura
prosequi patieris, ius accusatoris cum iure testimonii commiscebis, testis inprobi cupiditatem confirmabis, reo duplicem defensionem parabis.»

Ta figura jest „wartościowa”, ponieważ obejmuje wiele w niewielkim [rozmiarze] i, przypisując każdemu jego obowiązki, rozróżnia wiele podmiotów.

221

Zdanie kłopotliwe do tłumaczenia: «Quid ait hic rex atque Agamemnon noster, sive, ut crudelitas est, potius
Atreus ?.
222
Haec sunt fere quae dicenda videbantur de verborum exornationibus. Nunc res ipsa monet ut deinceps ad
sententiarum exornationes transeamus.
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36.48 Jest to Licencja (Parezja)223 tj. szczerość wypowiedzi, gdy mówimy przed
tymi, którym zawdzięczamy cześć lub których się obawiamy, nadal korzystamy
z naszego prawa do wypowiadania się, ponieważ wydaje się, że jesteśmy usprawiedliwieni w odniesieniu do nich lub osób im bliskich, których ganimy z powodu
jakiejś winy. Na przykład: „
„Miramini, Quirites, quod ab omnibus vestrae rationes deserantur? quod causam vestram
nemo suscipiat? quod se nemo vestri defensorem profiteatur? Adtribuite vestrae culpae, desinite mirari. Quid est enim quare non omnes istam rem fugere ac vitare debeant? Recordamini quos habueritis defensores; studia eorum vobis ante oculos proponite; deinde exitus
omnium considerate. Turn vobis veniat in mentem, ut vere dicam, neglegentia vestra sive
ignavia potius, illos omnes ante oculos vestros trucidatos esse, inimicos eorum vestris suffragiis in amplissimum locum pervenisse.» Item: «Nam quid fuit, iudices, quare in sententiis ferendis dubitaveritis aut istum hominem nefarium ampliaveritis? Non apertissimae res
erant crimini datae? non omnes hae testibus conprobatae? non contra tenuiter et nugatorie
responsum? Hie vos veriti estis, si primo coetu condemnassetis, ne crudeles existimaremini?
Dum earn vitatis vituperationem, quae longe a vobis erat afutura, eam invenistis ut timidi
atque ignavi putaremini. Maximis privatis et publicis calamitatibus acceptis, cum etiam maiores inpendere videantur, sedetis et oscitamini. Luci noctem, nocte lucem expectatis. Aliquid
cotidie acerbi atque incommodi nuntiatur; et iam eum, cuius opera nobis haec accidunt, vos
remoramini diutius et alitis ad rei publicae perniciem, retinetis quoad potestis in civitate?»

37.49 Jeśli Licencja tego rodzaju wydaje się zbyt ostra, będzie wiele środków łagodzenia, ponieważ można od razu dodać taką uwagę:
Hic ego virtutem vestram quaero, sapientiam desidero, veterem consuetudinem requiro”.

aby pochwała mogła uciszyć uczucia wywołane szczerością. W rezultacie pochwała uwalnia słuchacza od gniewu i irytacji, a szczerość „odstrasza” go od błędu. Ten środek ostrożności w mówieniu, jak przyjaźń, jeśli zostanie podjęta we
właściwym miejscu, jest szczególnie skuteczna w powstrzymywaniu słuchających
od błędu i w przedstawianiu nas, mówców, jako przyjaznych zarówno słuchającym, jak i prawdzie.
Istnieje również pewien rodzaj szczerości w mówieniu, który osiąga się za pomocą rzemiosła / umiejętności, kiedy protestujemy z słuchaczami, tak jak chcą,
abyśmy je zlekceważyli lub gdy mówimy „boimy się, jak publiczność może myśleć”, coś, co znamy wszyscy usłyszą z aprobatą „ale prawda porusza nas, by powiedzieć to samo.” Dodam przykłady obu tych rodzajów. Z tego pierwszego:
Nimium, Quirites, animis estis simplicibus et mansuetis; nimium creditis uni cuique. Existimatis unum quemque eniti ut perficiat quae vobis pollicitus sit. Erratis et falsa spe frustra
iam diu detinemini stultitia vestra, qui quod erat in vestra potestate ab aliis petere quam
ipsi sumere maluistis.»

223

Por. Lausberg 2000, §761: używa obu pojęć. Tu także tłumaczenie przykładu.
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Z tego drugiego rodzaju będzie następujący przykład:
„Mihi cum isto, iudices, fuit amicitia, sed ista tamen amicitia, tametsi vereor quomodo accepturi sitis, tamen dicam, vos me privastis. Quid ita? Quia, ut vobis essem probatus, eum
qui vos oppugnabat inimicum quam amicum habere malui.»

38.50 Tak więc, jak pokazałem, postać ta, zwana licencją, będzie traktowana na dwa
sposoby: z ostrością, która, jeśli jest zbyt surowa, zostanie złagodzona przez pochwałę; i z powściągliwością, omówioną powyżej, która nie wymaga złagodzenia, ponieważ przybiera postać licencji i jest sama z siebie zgodna z nastawieniem słuchacza.
38 Zmniejszenie (Deminutio)224 pojawia się, gdy mówimy, że z natury, fortuna,
czyli pracowitość, my lub nasi klienci mają jakąś wyjątkową przewagę, i aby uniknąć wrażenia aroganckiego pokazu, łagodzimy i czynimy subtelniejszym jego
stwierdzenie, jak następuje:
«Nam hoc pro meo iure, iudices, dico, me labore et industria curasse ut disciplinam militarem non in postremis tenerem.»

Jeśli mówca powiedziałby „być najlepszym” („ut optime tenerem,”), mógł wypowiedzieć prawdę, ale wydawałby się arogancki. Powiedział teraz wystarczająco
dużo, aby uniknąć zazdrości i zabezpieczyć pochwałę. Znowu:
„Utrum igitur avaritiae anegestatis accessit ad maleficium ? Avaritiae ? At largissimus
fuit in amicos; quod signum liberalitatis est, quae contraria est avaritiae. Egestatis? Huic
quidem pater—nolo nimium dicere—non tenuissimum patrimonium reliquit.»

Tutaj znowu unikano powołania do dziedzictwa „dużego” lub „bardzo dużego”
(„magnum „ aut „ maximum „). Jest to zatem środek ostrożności, który podejmiemy, przedstawiając wyjątkowe korzyści, którymi cieszymy się my lub nasi klienci.
Dla takich rzeczy, jeśli postępujesz z nimi niedyskretnie, w życiu prowokują zazdrość i niechęć do wypowiedzi. Dlatego, podobnie jak przez ostrożność, unikamy
w życiu zazdrości, dlatego przez roztropność unikamy tego samego w mówieniu.
39.51 Opis (Descriptio) to nazwa figury, która zawiera wyraźną, przejrzystą i imponującą ekspozycję następstw aktu, jak następuje:
„Quodsi istum, iudices, vestris sententiis liberaveritis, statim, sicut e cavea leo emissus aut
aliqua taeterrima belua soluta ex catenis, volitabit et vagabitur in foro, acuens dentes in unius
cuiusque fortunas, in omnes amicos atque inimicos, notos atque ignotos incursitans, aliorum
famam depeculans, aliorum caput oppugnans, aliorum domum et omnem familiam perfringens, rem publicam funditus labefactans. Quare, iudices, eicite eum de civitate ; liberate omnes formidine; vobis denique ipsis consulite. Nam si istum inpunitum dimiseritis, in vosmet

224

W dzisiejszej prezentacji tropów i figur przyjmujemy, iż jest to litotes, por. Lausberg 2000, §586–588; wg
Volkmanna jest to antyfraza, por. Volkmann 1995, 201.
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ipsos, mihi credite, feram et truculentam bestiam, iudices, immiseritis.» Item: «Nam si de hoc,
iudices, gravemi sententiam tuleritis, uno iudicio simul multos iugulaveritis: grandis natu parens, cuius spes senectutis omnis in huius adulescentia posita est, quare velit in vita manere non habebit ; flli parvi, privati patris auxillo, ludibrio et despectui paternis inimicis erunt
oppositi; tota domus huius indigna concidet calamitate. At inimici, statim sanguinulentam
palmam crudelissima victoria potiti, insultabunt in horum miserias, et superbi a re simul et
verbis invenientur.» Item: «Nam neminem vestrum fugit, Quirites, urbe capta quae miseriae
eonsequi soleant : arma qui contra tulerunt statim crudelissime trucidantur; ceteri qui possunt
per aetatem et vires laborem ferre rapiuntur in servitutem, qui non possunt vita privantur;
uno denique atque eodem tempore domus hostili flagrat incendio, et quos natura aut voluntas
necessitudine et benivolentia coniunxit distrahuntur liberi partim e gremiis diripiuntur parentum, partim in sinu iugulantur, partim ante pedes constuprantur. Nemo, iudices, est qui possit
satis rem eonsequi verbis nee efFerre oratione magnitudinem calamitatis.»

Przy takiej postaci można wzbudzić oburzenie lub litość, gdy konsekwencje
czynu, rozpatrywane łącznie jako całość, są zwięźle przedstawione w jasnym stylu.
40.52 Podział (Divisio)225 oddziela alternatywy od pytania i rozpatruje każde
z nich w sposób uporządkowany, jak np.:
« Cur ego nunc tibi quicquam obiciam? Si probus es, non meruisti; si inprobus, non commovebere.» Item: «Quid nunc ego de meis promeritis praedicem ? Si meministis, obtundam; si obliti estis, cum re nihil egerim, quid est quod verbis proficere possim?» Item:
“Duae res sunt quae possunt homines ad turpe conpendium commovere: inopia atque avaritia. Te avarum in fraterna divisione cognovimus ; inopem atque egentem nunc videmus.
Qui potes igitur ostendere causam maleficii non fuisse ? „

Istnieje różnica między obecnym rodzajem podziału a tym drugim, który stanowi trzecią część dyskursu, następną po stwierdzeniu faktów: poprzedni dział
operuje wyliczeniem lub przedstawieniem tematów, które będą omawiane przez
cały dyskurs; mając na uwadze, że tutaj podział rozgrywa się od razu i przez krótkie dodanie przyczyn dwóch lub więcej części, upiększa styl.
Akumulacja (Frequentatio)226 występuje, gdy punkty rozproszone w całej sprawie są gromadzone w jednym miejscu, tak aby przemówienie było bardziej imponujące lub ostre lub oskarżające, jak następuje:
«A quo tandem abest iste vitio? Quid est cur iudicio velitis eum liberare? Suae pudicitiae
proditor est, insidiator alienae; cupidus, intemperans, petulans, superbus; impius in parentes, ingratus in amicos, infestus cognatis; in superiores contumax, in aequos et pares
fastidiosus, in inferiores crudelis ; denique in omnes intolerabilis.»

225

Wg Lausberga jest to podział jednosylabowej sekwencji dźwięku na dwie sylaby, por. ibidem, §486. Caplan
sugeruje, iż chodzi o figurę zwaną prosapodosis, por. Caplan 1954, 360 (przyp. A). Jednak podane przykłady
sugerują, iż chodzi o sposób porządkowania argumentów!
226
Bardzo Kornificjusz (a może komentatorzy?) komplikuje(ą) sprawę, bowiem może chodzić o enumeratio
bądź consummatio lub sinatroismos, por. Caplan 1954, 361 (przyp. C). Tymczasem jest mowa o sposobie gromadzenia argumentów, które były rozrzucone w różnych częściach mowy / tekstu — podkr. jzl.
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40.53 Tego samego rodzaju jest ta akumulacja, która jest bardzo użyteczna w przypadku spraw opartych na przypuszczeniach, kiedy implikacje, które były częściowe tylko i słabe, ponieważ zostały wyrażone oddzielnie, gromadzone są w jednym
miejscu, a zatem wydają się uwidaczniać i nie budzić wątpliwości, jak np.:
«Nolite igitur, nolite, iudices, ea quae dixi separatim spectare, sed omnia colligite et conferte in unum. «Si et commodum ad istum ex illius morte veniebat; et vita hominis est turpissima, animus avarissimus, fortunae familiares adtenuatissimae; et res ista bono nemini
praeter istum fuit; neque alius quisquam aeque commode, neque iste aliis commodioribus
rationibus facere potuit; neque praeteritum est ab isto quicquam quod opus fuit ad maleficium, neque factum quod opus non fuit; et cum locus idoneus maxime quaesitus, tum
occasio adgrediendi commoda, tempus adeundi opportunissimum; spatium conficiendi
longissimum sumptum est, non sine maxima occultandi et perficiendi maleficii spe; et praeterea, ante quam occisus homo is est, iste visus est in eo loco in quo est occisio facta, solus;
paulo post in ipso maleficio vox illius qui occidebatur audita; deinde post occisionem istum
multa nocte domum redisse consta; postero die titubanter et inconstanter de occisione
illius locutum; haec partim testimoniis, partim quaestionibus argumentatis omnia conprobantur, et rumore populi, quern ex argumentis natum necesse est esse verum—vestrum,
iudices, est his in unum locum conlocatis certam sumere scientiam, non suspicionem maleficii. Nam unum aliquid aut alterum potest in istum casu cecidisse suspiciose ; ut omnia
inter se a primo ad postremum conveniant, maleficii adfinem fuisse istum necesse est ; casu
non potest fieri.»

Ta figura ma siłę, a w sprawach opartych na przypuszczeniach prawie zawsze
jest niezbędna, w innych rodzajach spraw oraz we wszystkich innych dyskursach/
tekstach ma być stosowana okazjonalnie.
42.54 Expolitio polega na poruszaniu tego samego tematu, ale tak, aby wydawało się, że jest mówione coś nowego. Dokonuje się tego na dwa sposoby: poprzez
powtórzenie tego samego pomysłu lub przez zejście z niego. Nie powtórzymy dokładnie tego samego — bo na pewno, znużę słuchającego i nie udoskonalę idei
— chyba, że dokonam zmian. Nasze zmiany będą miały trzy formy: słowa, wygłoszenia i tractatio227.
Nasze zmiany będą werbalne, gdy raz wypowiedzieliśmy ten pomysł, powtarzamy raz jeszcze lub częściej inne, równoważne terminy, jak następuje:
«Nullum tantum est periculum quod sapiens pro salute patriae vitandum arbitretur. Cum
agetur incolumitas perpetua civitatis, qui bonis erit rationibus praeditus profecto nullum
vitae discrimen sibi pro fortunis rei publieae fugiendum putabit, et erit in ea sententia semper ut pro patria studiose quamvis in magnam descendat vitae dimicationem.»

227

Expolitio est cum in eodem loco manemus et aliud atque aliud dicere videmur. Ea dupliciter fit: si aut eandem plane dicemus rem, aut de eadem re. Eandem rem dicemus non eodem modo—nam id quidem obtundere
auditorem est, non rem expolire — sed commutate. Commutabimus tripliciter: verbis, pronuntiando, tractando.
Por. Lausberg 2000, §830–842, gdzie kwestie te są szeroko omówione.
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Nasze zmiany będą polegać na dostarczeniu, jeśli teraz w tonie rozmowy, tonem energicznym, lub stosując zmianę głosu i gestu, powtarzając te same pomysły
w różnych słowach, również zmieniamy wygłoszenie w sposób uderzający. Nie
można tego opisać z pełną skutecznością, a jednak jest to wystarczająco jasne.
Dlatego nie ma potrzeby ilustracji.
42.55 Trzeci rodzaj zmiany, dokonany z użyciem tractatio, nastąpi, jeśli przeniesiemy tę myśl do formy sermocinatio228 lub do formy pobudzenia229.
43 Dialog — który niebawem pełniej omówię na swoim miejscu a teraz dotknę
go krótko, o ile może to wystarczyć w obecnym celu — polega na umieszczeniu
w ustach jakiejś osoby, zgodnie z jej charakterem, wypowiedzi, jak np.: (dla większej jasności, aby kontynuować ten sam temat jak powyżej):
«Sapiens omnia rei publieae causa suscipienda pericula putabit. Saepe ipse secum loquetur: Non mihi soli, sed etiam atque adeo multo potius natus sum patriae; vita, quae fato
debetiir, saluti patriae potissimum solvatur. Aluit haec me; tute atqiie honeste produxit
usque ad hanc aetatem; munivit meas rationes bonis legibus, optimis moribus, honestissimis disciplinis. Quid est quod a me satis ei persolvi possit unde haec accepi? Exinde ut
haec loquetur secum sapiens saepe, in periculis rei publicae nullum ipse periculum fugiet.”

Ponownie, koncepcja zmienia się w tractatio poprzez przeniesienie do formy
pobudzenia, gdy nie tylko my sami wydajemy się mówić pod wpływem emocji,
ale także poruszamy słuchającego, a więc:
„Quis est tam tenui cogitatione praeditus, cuius animus tantis angustiis invidiae continetur, qui non hunc hominem studiosissime laudet et sapientissimum iudicet, qui pro salute
patriae, pro incolumitate civitatis, pro rei publicae fortunis quamvis magnum atque atrox
periculum studiose suscipiat et libenter subeat? Equidem hunc hominem magis cupio satis
laudare quam possum, idemque hoc certo scio vobis omnibus usu venire.”

Temat ten będzie się różnił w mówieniu230 na trzy sposoby: w słowach, w wygłoszeniu, oraz poprzez tractatio. W tractatio będziemy różnicować temat w dwojaki sposób: przez formy sermocinatio i przez formę pobudzenia 231.
Ale kiedy [będziemy omawiać] ten sam temat, użyjemy bardzo wielu odmian
[emotywnej modyfikacji środków wyrazu]232. Rzeczywiście, po tym, jak wyrazili228

Trafniejsze, w tym wypadku, byłoby wprowadzenie terminu: forma gawędziarska (jak to wynika z przykładu!). Lasuberg wprowadza termin solilokwium, por. ibidem, §839.
229
Tertium genus est commutationis, quod tractando conficitur, si sententiam traiciemus aut ad sermocinationem aut exsuscitationem. To ostatnie pojęcie wyjaśnia Lausberg, por. Ibidem, §841 (to figura, a metoda oddziaływania na słuchaczy, której celem jest pozyskanie ich sympatii!).
230
[...] dicendo commutabitur [...], które pojawia się w tym miejscu to, jak sugeruje Lausberg, emotywna modyfikacja środków wyrazu, por. ibidem, §839.
231
Eadem res igitur his tribus in dicendo commutabitur rebus: verbis, pronuntiando, tractando; tractando
dupliciter : sermocinatione et exsuscitatione. Por wyjaśnienie w poprzednim przypisie.
232
Sed de eadem re cum dicemus, plurimis utemur commutationibus.
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śmy dany temat w prosty sposób, możemy przywołać argumentację [rationibus],
a następnie wyrazić temat dwojako — albo bez argumentacji lub wygłosić argumenty; następnie możemy przedstawić przeciwieństwa (wszystko to omówiłem poniżej figury słów); wreszcie — wykorzystując podobieństwo lub przykład
(o nich powiem więcej w innym miejscu).
44 i wreszcie wnioski / zakończenie (istotne szczegóły zostały omówione w Księdze II, kiedy pokazałem, jak doprowadzić do końca argumenty, w tej Księdze
wyjaśniłem charakter takiego użycia słów [oraz kompozycji], które nazywa się
wnioskiem). Udoskonalenie tego rodzaju, składające się z licznych postaci figur
słów i myśli, może być zatem niezwykle bogate.
Poniższe przykłady ilustrują tractatio w siedmiu częściach — aby kontynuować
korzystanie z tego samego tematu z mego przykładu, abyś mógł się dowiedzieć,
jak łatwo, zgodnie z zasadami retoryki, prosty pomysł rozwinąć w różny sposób233:
44.57 „Sapiens nullum pro re publica periculum vitabit ideo quod saepe, cum pro re publica perire noluerit, necesse erit cum re publica pereat; et quoniam omnia sunt commoda
a patria accepta, nullum incommodum pro patria grave putandum est.
„Ergo qui fugiunt id periculum quod pro re publica subeundum est stulte faciunt; nam
neque effugere incommoda possunt et ingrati in civitatem reperiuntur. At qui patriae pericula suo periculo expetunt, hi sapientes putandi sunt, cum et eum quem debent honorem
rei publicae reddunt, et pro multis perire malunt quam cum multis. Etenim vehementer est
iniquum vitam, quam a natura acceptam propter patriam conservaris, naturae cum cogat
reddere, patriae cum roget non dare; et cum possis cum summa virtute et honore pro patria
interire, malle per dedecus et ignaviam vivere; et cum pro amicis et parentibus et ceteris
necesariis adire periculum velis, pro re publica, in qua et haec et illud sanctissimum patriae
nomen continetur, nolle in discrimen venire.
Ita uti contemnendus est qui in navigio non navem quam se mavult incolumem, item
vituperandus qui in rei publicae discrimine suae plus quam communi saluti consulit. Navi
enim fracta multi incolumes evaserunt ; ex naufragio patriae salvus nemo potest enatare.
«Quod mihi bene videtur Decius intellexisse, qui se devovisse dicitur et pro legionibus
in hostes immisisse medios. Amisit vitam, at non perdidit. Re enim vilissima certam et
parva maximam redemit. Vitam dedit, accepit patriam; amisit animam, potitus est gloriam,
quae cum summa laude prodita vetustate cotidie magis enitescit.
«Quodsi pro re publica decere accedere periculum et ratione demonstratum est et
exemplo conprobatum, ii sapientes sunt existimandi qui nullum pro salute patriae periculum vitant.»

44.58 W tym rodzaju wprowadzamy przyozdobienie [naszego tekstu]234. Zostałem
poproszony o przedyskutowanie tej kwestii dość długo, ponieważ nie tylko daje
233

Hoc modo igitur septem partibus tractabitur—ut ab eiusdem sententiae non recedamus exemplo, ut scire
possis quam facile praeceptione rhetoricae res simplex multiplici ratione tractetur:
234
In his igitur generibus expolitio versatur; Lausberg sugeruje, iż expolitio to opracowanie idei [res] przez
wariację językowego ukształtowania [tekstu/mowy], por. Lausberg 2000, §830–842.
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ona siłę i ozdabia mowę, oraz jest to zdecydowanie najważniejszy sposób szkolenia
dla umiejętności opanowania zasad elocutio. Gdy mówimy o przyczynie [naszego wystąpienia], korzystne będzie praktykowanie zasad przyozdobienie [naszego
tekstu] w ćwiczeniach, a także w prawdziwym wystąpieniu, [gdy ich użycie] jest
konieczne przy opracowywaniu argumentacji, o czym mówiłem w Księdze II235.
45 Commoratio236 to powrót [raczej: namysł nad, przetworzenie] najważniejszego
tematu, na którym spoczywa cała sprawa. Posłużenie się tą figurą jest szczególnie
korzystne i jest charakterystyczne dla dobrego mówcy, ponieważ nie ma możliwości, aby słuchacz odciągnął jego uwagę od najważniejszego tematu. Nie udało mi
się połączyć [tej figury] z odpowiednio dobranym przykładem, ponieważ ta kwestia nie jest odizolowana od całej przyczyny, jak niektóre kończyny, ale podobnie
jak krew rozprzestrzenia się w całym ciele dyskursu [całej mowie/tekście]237.
Poprzez napięcie (contentio)238 spotkają się przeciwieństwa. Jak wyjaśniłem powyżej, należy ono do jednej z postaci figur słów tak jak w poniższym przykładzie:
«Inimicis te placabilem, amicis inexorabilem praebes.» In sententiarum, huiusmodi: «Vos
huius incommodis lugetis, iste rei publicae calamitate laetatur. Vos vestris fortunis diffiditis, iste solus suis eo magis confidit.239”

Pomiędzy tymi dwoma rodzajami napięcia istnieje różnica: pierwsza polega
na opozycji słów; przy sprzecznych myślach powinno się pojawić porównanie240.
45.59 Podobieństwo (similitudo)241 to sposób mówienia, który przenosi element
podobieństwa z jednej rzeczy do innej. Służy do upiększenia, udowodnienia,
wyjaśnienia lub oszczerstwa. Co więcej: odpowiadający tym czterem celom, ma

235
In his igitur generibus expolitio versatur ; de qua producti sumus ut plura diceremus quod non modo cum
causam dicimus adiuvat et exornat orationem, sed multo maxime per eam exercemur ad elocutionis facultatem.
Quare conveniet extra causam in exercendo rationes adhibere expolitionis, in dicendo uti cum exornabimus
argumentationem, qua de re diximus in libro secundo.
236
Jest to figura myśli, po grecku tautologia; jej opis w: Neuber 1994, 290–292.
237
Commoratio est cum in loco firmissimo quo tota causa continetur manetur diutius et eodem saepius reditur. Hac uti maxime convenit, et id est oratoris boni maxime proprium, non enim datur auditori potestas
animum de re firmissima demovendi. Huic exemplum satis idoneum subici non potuit, propterea quod hie locus
non est a tota causa separatus sicuti membrum aliquod, sed tamquam sanguis perfusus est per totum corpus
orationis. Commoratio to pojęcie, które pojawia się u Cycerona i oznacza dłuższe analizowanie jakiegoś punktu
sprawy, por. Lausberg 2000, §830, 835. Końcowa metafora Kornificjusza jest mocno wysilona!
238
U Lausberga pojawia się sugestia, iż jest to spór, współzawodnictwo, porównanie, por. Lausberg 2000, §661,
662. Wydaje się, iż sugestia Caplana, iż chodzi o antytezę, może być przedwczesna, por. Caplan 1954, 377.
239
Przytoczę przykład, bowiem pokazuje trudność translacji: „Pokazujesz się pojednawczym wobec wrogów,
nieubłagany dla przyjaciół”; lub wśród postaci myślowych, jak w poniższym przykładzie: „Kiedy ubolewasz nad
problemami, które go trapią, ten łotr cieszy się z upadku państwa, a kiedy rozpaczasz nad swoimi fortunami, ten
sam łotr rośnie tym bardziej pewny siebie . „
240
Lub: sprzeczne myśli powinny się spotkać w porównaniu.
241
Por. Lausberg 2000, 857.
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cztery formy prezentacji: kontrast, negacja, paralela, zwięzłość. Do każdego pojedynczego celu w użyciu porównania dostosujemy odpowiednią formę prezentacji.
46 W formie kontrastu, w celu upiększenia, Podobieństwo jest używane w następujący sposób:
« Non enim, quemadmodum in palaestra qui taedas candentes accipit celerior est in cursu
continuo quam ille qui tradit, item melior imperator novus qui accipit exercitum quam ille
qui decedit ; propterea quod defatigatus cursor integro facem, hie peritus imperator imperito exercitum tradit.” Hoc sine simili satis plane et perspicue et probabiliter did potuit, hoc
modo: « Dicitur minus bonos imperatores a melioribus exercitus accipere solere «.

Ale Podobieństwo służy do ozdabiania, aby zapewnić pewne rozróżnienie stylu. Jest ponadto przedstawiane w postaci kontrastu. Dla porównania postaci kontrastu używa się, gdy zaprzeczamy, że coś innego jest jak to, co twierdzimy, że jest
prawdziwe.
W formie negacji i dla celów dowodowych, porównanie będzie używane w następujący sposób:
„Neque equus indomitus, quamvis bene natura conpositus sit, idoneus potest esse ad eas
utilitates quae desiderantur ab equo; neque homo indoctus, quamvis sit ingeniosus, ad virtutem potest pervenire.”

Idea ta została uczyniona bardziej prawdopodobna, gdyż łatwiej jest uwierzyć,
że cnota nie może być zapewnione bez kultury, gdy widzimy, że nawet koń może
być sprawne jeśli niedoświadczony. Podobieństwo stosuje się więc do celów dowodowych, a ponadto przedstawiono je w formie negacji, jak wynika z pierwszego słowa porównania.
47.60 Podobieństwo będzie również stosowane dla większej jasności — prezentacja jest w skróconej formie — jak następuje:
«In amicitia gerenda, sicut in certamine currendi, non ita convenit exerceri ut quoad necesse sit venire possis, sed ut productus studio et viribus ultra facile procurras.»

Rzeczywiście, Podobieństwo to służy bardziej oczywistemu błahemu wnioskowi, na który wskazują przeciwnicy tych, którzy na przykład są opiekunami
dzieci przyjaciela po jego śmierci; dla biegacza powinien zapewnić taką szybkość,
która doprowadzi go do celu, a przyjacielowi tak wiele dobrej woli, że w oddaniu
przyjaźni może sięgnąć nawet poza to, co jego przyjaciel jest w stanie spostrzec.
Porównanie jest ponadto przedstawione w skróconej formie, ponieważ jeden termin nie jest oderwany od drugiego, jak w innej formie, ale dwa są połączone i wymieszane w prezentacji.
Podobieństwo będzie użyte dla jaskrawości i będzie przedstawione w postaci
szczegółowego paralelizmu, w następujący sposób:
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„Uti citharoedus cum prodierit optime vestitus, palla inaurata indutus cum chlamyde purpurea variis coloribus intexta, et cum corona aurea magnis fulgentibus gemmis inluminata,
citharam tenens exornatissimam auro et ebore distinctam, ipse praeterea forma et specie
sit et statura adposita ad dignitatem, si, cum magnam populo commorit iis rebus expectationem, repente, silentio facto, vocem mittat acerbissimam cum turpissimo corporis motu,
quo melius ornatus et magis fuerit expectatus, eo magis derisus et contemptus eicitur; item
si quis in excelso loco et in magnis ac locupletibus copiis conlocatus fortunae muneribus
et naturae commodis omnibus abundabit, si virtutis et artium quae virtutis magistrae sunt
egebit, quo magis ceteris rebus erit copiosus et inlustris et expectatus, eo vehementius derisus et contemptus ex omni conventu bonorum eicietur.”

Terminy odnoszące się do metody paralelnego opisu niedołęstwa jednego
człowieka i braku kultury drugiego, postawiły żywo przed oczyma wszystkich [to,
co chcieliśmy osiągnąć]. Ponadto Podobieństwo przedstawione jest w postaci paralelnej, ponieważ po utworzeniu podobieństwa wszystkie podobne elementy są
ze sobą powiązane.
48.61 W Podobieństwach musimy uważnie obserwować, że gdy przedstawimy
odpowiedni pomysł, dla którego wprowadziliśmy figurę, używamy słów dopasowanych do podobieństwa. Oto przykład:
“Ita ut hirundines aestivo tempore praesto sunt, frigore pulsae recedunt, [...]” Ex eadem
similitudine nunc per translationem verba sumimus242: “item falsi amici sereno vitae tempore praesto sunt; simul atque hiemem fortunae viderunt, devolant omnes.”

Ale wynalezienie Podobieństwo będzie łatwe, jeśli często można postawić
przed oczyma wszystko ożywione i nieożywione, nieme i wyartykułowane, dzikie
i oswojone, z ziemi, nieba i morza, stworzone przez sztukę, przypadek lub naturę,
zwyczajne lub niezwykłe , i mogą między nimi upolować pewne podobieństwo,
które jest w stanie upiększyć, udowodnić, wyjaśnić lub ożywić. Podobieństwo
między tymi dwiema rzeczami nie musi mieć zastosowania w całym tekście, ale
musi zawierać dokładny punkt porównania.
49.62 Przykład (Exemplum) to cytowanie czegoś, co zostało zrobione lub powiedziane w przeszłości, wraz z konkretnym nazwiskiem wykonawcy lub autora. Jest używany z samej przyczyny, co porównanie. Sprawia, że myśl jest bardziej błyskotliwa, gdy
używany jest wyłącznie do celów związanych z pięknem; [myśl staje się] jaśniejsza,
gdy rzuca więcej światła na to, co było nieco niejasne; [staje się] bardziej wiarygodne,
gdy nadają myśli większe prawdopodobieństwo; bardziej ożywia [nasz wywód], gdy
wypowiadamy wszystko tak jasno, że sprawę można, „dotknąć ręką”. [...]243.
242

Zwracam uwagę, iż w komentarzy Kornificjusz wskazuje na połączenie similitudo z metaforą (translatio);
por. także komentarz Caplana, ibidem, 382–383.
243
Opuszczam drobny fragment, w którym Kornificjusz usprawiedliwia się, że nie daje przykładów, które tylko
przedłużyłyby wywód.
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Obraz (Imago) to porównanie jednej postaci z drugą, co sugeruje pewne podobieństwo między nimi. Jest to używane do pochwały lub krytyki. Dla pochwały,
jak następuje:
„Inibat in proelium corpore tauri validissimi, impetu leonis acerrimi simili.”

Dla potępienie, aby wzbudzić nienawiść, jak następuje:
„Iste qui cotidie per forum medium tamquam iubatus draco serpit dentibus adiincis, aspectu venenato, spiritu rabido, circum inspectans hue et illuc si quern reperiat eui aliquid mali
faueibus a dfiare, ore adtingere, dentibus insecare, lingua aspergere possit.”

Aby wzbudzić zazdrość, w następujący sposób:
«Iste qui divitias suas iactat sicut Gallus e Phrygia aut hariolus quispiam, depressus et oneratus iauro, clamat et delirat.»

Aby pobudzić pogardę, tak:
Iste qui tamquam coclea abscondens retentat sese tacitus, cum domo totus ut comedatur
aufertur.

49.63 Charakterystyka (Effictio) polega na wyrazistym, reprezentatywnym
i przedstawiającym w słowach, w sposób wystarczający dla ukazania postaci cielesnej jakiejś osoby, jak następuje:
„Hunc, iudices, dico, rubrum,brevem, incurvum, canum, subcrispum, caesium, cui sane
magna est in mento cicatrix, si quo modo potest vobis in memoriam redire.” .

Figura ta jest nie tylko użyteczna, jeśli chcesz wskazać kogoś, ale także posiada
wdzięk, jeśli jest wykonana zwięźle i czytelnie.
50 Etopoeia (Notatio)244 polega na opisaniu charakteru osoby za pomocą określonych znaków, które podobnie jak charakterystyczne znaki są atrybutami tej
postaci; Na przykład, jeśli chcesz opisać człowieka, który nie jest w rzeczywistości
bogaty, ale paraduje jako człowiek zarabiający pieniądze, powiedziałbyś:
«Iste,» inquies, «iudices, qui se did divitem putat esse praeclarum, primum nunc videte quo
vultu nos intueatur. Nonne vobis videtur dicere: Darem vobis libenter quae clientibus dant,
si mihi molesti non essetis? ‘ Cum vero sinistra mentum sublevavit, existimat se gemmae
nitore et auri splendore aspectus omnium praestringere. Cum puerum respicit hunc unum,
quem ego novi—vos non arbitror—alio nomine appellat, deinde alio atque alio. ‘ At eho
tu,’ inquit, ‘ veni, Sannio, ne quid isti barbari turbent,’ ut ignoti qui audient unum putent
seligi de multis. Ei dicit in aurem aut ut domi lectuli sternantur, aut ab avunculo rogetur
Aethiops qui ad balneas veniat, aut asturconi locus ante ostium suum detur, aut aliquod
fragile falsae choragium gloriae conparetur. Deinde exclamat, ut omnes audiant:’ Videto
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ut diligenter numeretur, si potest, ante noctem.’ Puer, qui iam bene eri naturam norit, ‘Tu
illo plures mittas oportet.’ inquit, ‘ si hodie vis transnumerari.’ ‘Age,’ inquit, ‘due tecum Libanum et Sosiam.’ Sane.’ «Deinde casu veniunt hospites homini, quos iste dum splendide
peregrinatur invitarat. Ex ea re homo hercule sane conturbatur, sed tamen a vitio naturae
non recedit. Bene,’ inquit, ‘facitis cum venitis, sed rectius fecissetis si ad me domum recta
abissetis.’ ‘Id fecissemus,’ inquiunt illi,’ si domum novissemus. ‘At istud quidem facile fuit
undelibet invenire. Verum ite mecum.’ «Sequuntur illi. Sermo interea huius consumitur
omnis in ostentatione: quaerit in agris frumenta cuiusmodi sint ; negat se, quia villae incensae sint, accedere posse, nee aedificare etiamnunc audere, ‘tametsi in Tusculano quidem
coepi insanire et in isdem fundamentis aedificare.’ «Dum haec loquitur, venit in aedes quasdam in quibus sodalicium erat eodem die futurum; quo iste pro notitia domini aedium
ingreditur cum hospitibus. ‘Hic,’ inquit, ‘habito.’ Perspicit argentum quod erat expositum,
visit triclinium stratum, probat. Accedit servulus; dicit homini clare dominum iam venturum, si velit exire. Itane?’ inquit. ‘Eamus, hospites; frater venit ex Falerno; ego illi obviam
pergam; vos hue decima venitote.’ Hospites discedunt. Iste se raptim domum suam conicit;
illi decima, quo iusserat, veniunt. Quaerunt hunc, reperiunt domus cuia sit, in diversorium
derisi conferunt sese. «Vident hominem postero die; narrant, expostulant, accusant. Ait
iste eos similitudine loci deceptos angiporto toto deerrasse; se contra valetudinem suam ad
noctem multam expectasse. Sannioni puero negotium dederat ut vasa, vestimenta, pueros
rogaret; servulus non inurbanus satis strenue et concinne conpararat. Iste hospites domum
deducit; ait se aedes maximas cuidam amico ad nuptias commodasse. Nuntiat puer argentum repeti, pertimuerat enim qui commodarat. Apage te,’ inquit, ‘aedes commodavi, familiam dedi ; argentum quoque vult? Tametsi hospites habeo, tamen utatur licet; nos Samiis
delectabimur.’ «Quid ego quae deinde efficiat narrem? Eiusmodi est hominis natura ut quae
singulis diebus efficiat gloria atque ostentatione ea vix annuo sermone enarrare possim.»

51.65 Opisy tego rodzaju, które przedstawiają cechy właściwe każdemu człowiekowi, niosą ze sobą bardzo wielki urok, ponieważ stawiają przed naszymi oczami
całą postać człowieka, chełpliwego człowieka, jak zobowiązałem się ilustrować,
lub zazdrosnego lub pompatycznego człowieka, lub skąpca, karierowicza, kochanka, bogacza, złodzieja, donosiciela — krótko mówiąc, dzięki takiemu ograniczeniu można rządzić namiętnością [słuchacza/audytorium].
52 Dialog (Sermocinatio)245 polega na przyporządkowaniu do jakiejś osoby języka, który jest zgodny z jej charakterem, na przykład:
„Cum militibus urbs redundaret et omnes timore oppressi domi continerentur, venitiste
cum sago, gladio succinctus, tenens iaculum; III adulescentes hominem simili ornatu
subsequuntur. Inrupit in aedes subito, deinde magna voce : ‘Ubi est iste beatus,’ inquit, ‘
aedium dominus ? Quin mihi praesto fuit ? Quid tacetis? ‘Hic alii omnes stupidi timore
obmutuerunt. Uxor illius infelicissimi cum maximo fletu ad istius pedes abiecit sese. ‘ Per
te,’ inquit, ‘ ea quae tibi dulcissima sunt in vita, miserere nostri, noli extinguere extinctos,
fer mansuete fortunam; nos quoque fuimus beati; nosce te esse hominem [.] Quin ilium
mihi datis ac vos auribus meis opplorare desinitis ? Non abibit.’ Illi nuntiatur interea venisse
245

Por. Lausberg 2000, §820–825; zawiera bardzo bogaty zestaw przykładów.
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istum et clamore maximo mortem minari. Quod simul ut audivit, “Heus,’ inquit, ‘Gorgia,’
pedisequo puerorum, absconde pueros, defende, fac ut incolumis ad adulescentiam perducas.’ Vix haec dixerat cum ecceiste praesto: ‘ Sedes,’ inquit, ‘ audax ? Non vox mea tibi vitam
ademit? Exple meas inimicitias et iracundiam satura tuo sanguine/ llle cum magno spiritu:
‘Verebar,’ inquit, ‘ne plane victus essem. Nunc video: iure mecum contendere non vis, ubi
superari turpissimum et superare pulcerrimum est; interficere vis. Occidar equidem, sed
victus non peribo.’ ‘Ut in extremo vitae tempore etiam sententias eloqueris! Numquam ei
quem vides dominari vis supplicare ?’ Tum mulier: ‘Immo iste quidem rogat et supplicat ;
sed tu, quaeso, commovere; et tu per deos,’ inquit, ‘ hunc examplexare. Dominus est; vicit
hic te, vince tu nunc animum.’ ‘ Quin desinis,’ inquit, « uxor, loqui quae me digna non sint ?
Tace et quae curanda sunt cura. Tu cessas mihi vitam, tibi omnem bene vivendi spem mea
morte cripere? ‘Iste mulierem propulit ab se lamentantem; illi nescio quid incipienti dicere,
quod dignum videlicet illius virtute esset, gladium in latere defixit.»

Myślę, że w tym przykładzie język przypisany każdej osobie był odpowiedni
dla jej charakteru — środek ostrożności konieczny do podtrzymania dialogu.
Podobne hipotetyczne dialogi są następujące:
«Nam quid putamus illos dicturos si hoc iudicaritis? Nonne omnes hac utentur oratione?»

A potem trzeba dodać, co odpowiedzą.
53.66 Ukształtowanie (Conformatio)246 polega na reprezentowaniu osoby aktualnie nieobecnej, lub w wypowiadaniu się niemego lub na braku wyrazistej formy
[wypowiedzi], i przypisuje się jej określoną formę i język lub pewne zachowanie
właściwe dla jej charakteru, jak następuje:
„Quodsi nunc haec urbs invictissima vocem mittat, non hoc pacto loquatur: ‚Ego ilia plurimis tropaeis ornata, triumphis ditata certissimis, clarissimis locupletata victoriis, nunc vestris seditionibus, o cives, vexor; quam dolis malitiosa Kartago, viribus probata Numantia,
disciplinis erudita Corinthus labefactare non potuit, cam patimini nunc ab homunculis deterrimis proteri atque conculcari?” Item: „Quodsi nunc Lucius ille Brutus revivescat et hic
ante pedes vestros adsit, is non hac utatur oratione? “Ego reges eieci; vos tyrannos introducitis. Ego libertatem, quae non erat, peperi; vos partam servare non vultis. Ego capitis mei
periculo patriam liberavi; vos liberi sine periculo esse non curatis?’

Ukształtowanie może być stosowane do różnych rzeczy, żywych i nieożywionych. Jest najbardziej przydatna w połączeniu z amplifikacją oraz w apelu do
współczucia.
53.67 Emfaza (Significatio) oznacza figurę, która pozostawia więcej podejrzeń,
niż zostało faktycznie stwierdzone. Jest wytwarzany przy pomocy hiperboli, dwuznaczności, logicznego porządkowania, aposiopesis i analogii247.
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Przyjmuję za Lausbergiem, por. ibidem, 741.
Significatio est res quae plus in suspicione relinquit quam positum est in oratione. Ea fit per exsuperationem, ambiguum, consequentiam, abscisionem, similitudinem.
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Efekt osiągany dzięki hiperboli jest wtedy, gdy mówi się więcej niż prawdę, aby
nadać większą siłę podejrzeniu, jak następuje:
Hic de tanto patrimonio tam cito testam qui sibi petat ignem non reliquit.

Efekt osiągany dzięki dwuznaczności jest wtedy gdy słowo może mieć dwa lub
więcej znaczeń, ale jest użyte w tym sensie, który jest zamiarem mówcy; na przykład, jeśli powinieneś powiedzieć o człowieku, który przyjął wiele zapisów:
«Prospice tu, qui plurimum cernis.»

54 Tak jak musimy unikać niejednoznaczności, która powoduje, że styl jest
niejasny, tak musimy szukać takich słów, dzięki którym uzyskuje się taki efekt.
Łatwo będzie je znaleźć, jeśli dobrze znamy znaczenia słów — a szczególnie
wieloznacznych.
Efekt osiągany dzięki logicznemu porządkowaniu powstaje, gdy wspomina się
o rzeczach wynikających z danej sytuacji, pozostawiając poczucie pewnej nieufności; na przykład, jeśli powinieneś powiedzieć synowi sprzedawcy ryb:
«Quiesce tu, cuius pater cubito se emungere solebat248.»

Efekt osiągany dzięki aposiopesis powstaje, gdy zaczynamy coś mówić, a potem zatrzymujemy się na krótko, a to, co już powiedzieliśmy, wystarcza, by wzbudzić podejrzenia:
«Qui ista forma et aetate nuper alienae domi—nolo plura dicere.»

Efekt osiągany dzięki analogii powstaje, gdy cytujemy coś, co jest analogiczne
[do tego, co mówimy] i nie wzmacniamy powiedzianego, ale sugerujemy, co myślimy, jak następuje:
„Noli, Saturnine, nimium populi frequentia fretus esse; inulti iacent Gracci.”

Ta postać figury z reguły odznacza się żywością i w najwyższym stopniu pozwala na rozróżnianie [np. pozornego a rzeczywistego charakteru osoby]; w rzeczy samej pozwala słuchaczowi odgadnąć to, o czym mówiący nie wspomniał.
54.68 Zwięzłość (Brevitas) jest wyrażeniem idei za pomocą minimum podstawowych słów:
«Lemnum praeteriens cepit, inde Thasi praesidium reliquit, post urbem Bithynam Cium
sustulit, inde reversus in Hellespontum statim potitur Abydi”. Item: «Modo consul quondam, is deinde primus erat civitatis; turn proficiscitur in Asiam; deinde hostis et exul est
dictus; post imperator, et postremo factus est consul.»
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W wyd. Marxa Quiesce tu, cuius pater cubititis emungi solebat, por. Marx 1964, 188.

128 Q[UINTUS] CORNIFICIUS
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he to r i ca e , IS S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 2/20 1 9, s . 23 –1 3 1

Zwięzłość wyraża wiele rzeczy w zaledwie kilku słowach, i dlatego jest często
używana, gdy fakty nie wymagają długiego dyskursu lub kiedy czas nie pozwoli
na szersze ich przedstawianie.
55 Jest to przedstawienie (Demonstracio)249 kiedy wydarzenie jest tak opisane
w słowach, że sprawa wydaje się być oczywista i podmiot ukazuje się żywo na
naszych oczach. Możemy to osiągnąć, włączając to, co poprzedzało bądź towarzyszyło temu wydarzeniu lub przyjęło jego konsekwencje lub towarzyszące mu
okoliczności, w następujący sposób:
„Quod simul atque Graccus prospexit fluctuare populum, verentem ne ipse auctoritate
senatus commotus sententia desisteret, iubet advocari contionem. Iste interea scelere et
malis cogitationibus redundans evolat e templo lovis; sudans, oculis ardentibus, erecto capillo, contorta toga, cum pluribus aliis ire celerius coepit. Illi praeco faciebat audientiam;
hic, subsellium quoddam excors calce premens, dextera pedem defringit et hoc alios iubet
idem facere. Cum Graccus deos inciperet precari, cursim isti impetum faciunt et ex aliis alii
partibus convolant, atque e populo unus ‘ Fuge, fuge,’ inquit, ‘Tiberi. Non vides? Respice,
inquam.’ Deinde vaga multitudo, subito timore perterrita, fugere coepit. At iste, spumans
ex ore scelus, anhelans ex infimo pectore crudelitatem, contorquet brachium et dubitanti
Gracco quid esset neque tamen locum in quo constiterat relinquenti percutit tempus. Ille,
nulla voce delabans insitam virtutem, concidit tacitus. Iste viri fortissimi miserando sanguine aspersus, quasi facinus praeclarissimum fecisset circum inspectans, et hilare sceleratam gratulantibus manum porrigens, in templum lovis contulit sese.»

Dzięki temu sposobowi opowiadania przedstawienie jest bardzo przydatne
w amplifikacji sprawy i opierając na nim apel do współczucia określa całą sprawę
i praktycznie przynosi to na naszych oczach pożytek [naszemu wystapieniu].
56 Mam tutaj starannie zebrane wszystkie zasady upiększania stylu. Jeśli, Herenniuszu, będziesz sumiennie pilnował tych rzeczy, twoje wystąpienie będzie miało
imponujące cechy, dobre uporządkowanie materii i urok. W rezultacie będziesz
mówić jak prawdziwy mówca, a dzieło twego pomysłu nie będzie prostackie
i nieeleganckie, ani też nie będzie wyrażane w potocznym języku.
Teraz powtarzajmy wspólnie i wielokrotnie [to, co ci przekazałem], bo sprawa
dotyczy nas obu; aby opanować teorię sztuki retoryki trzeba wciąż poszukiwać
[nowych pomysłów], stale i niestrudzenie, przez naukę i ćwiczenia. Inni uważają
to za trudne z trzech powodów: nie mają nikogo, z kim przyjemnie byłoby ćwiczyć, brakuje im pewności siebie, lub nie znają właściwej drogi do naśladowania.
Dla nas żadna z tych trudności nie istnieje. Ćwiczymy razem chętnie dzięki naszej
przyjaźni, która, pochodząca ze związków krwi, została dodatkowo wzmocniona
przez studiowanie filozofii. Nie jesteśmy pozbawieni pewności siebie, zarówno
dlatego, że poczyniliśmy postępy [w nauce], a także dlatego, że [wiemy], że są
249

Termin za Lausbergiem, por. Ibidem, 751.
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inne i lepsze studia, które zrealizujemy w życiu z większą uwagą, tak że, nawet
jeśli w wystąpieniach publicznych nie osiągnęlibyśmy naszego celu, nie przegapimy, abyśmy co nieco osiągnęli w naszym życiu. I wreszcie, znamy ścieżkę do naśladowania, ponieważ z tych książek [które poznaliśmy] nie pominęliśmy żadnej
z zasad retoryki
Rzeczywiście pokazałem, jak w każdym rodzaju sprawy należy szukać pomysłów. Powiedziałem, jak należy to zorganizować [nasz tekst/nasze wystąpienie].
Ujawniłem sposób prezentacji. Nauczyłem, jak możemy mieć dobrą pamięć. Wyjaśniłem, w jaki sposób opanować dobry styl. Jeśli będziemy postępować zgodnie
z tą zasadą, nasza Inwencja będzie energiczna i szybka/precyzyjna, nasza Dyspozycja jasna i uporządkowana, nasza Prezentacja imponująca i pełna wdzięku, nasza Pamięć pewna i trwała, nasz Styl genialny i uroczy. W sztuce retoryki nie ma
już nic więcej. Wszystkie te rzeczy/zadania osiągniemy, jeśli uzupełnimy teorię
sumienną praktyką250.
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G. Ueding, red. G. Kalivoda, H. Mayer, F–H. Robling, Bd. 2, Max Niemeyer Vlg., Tübingen,,
kol. 1512–1516.
Neuber 1994 = Neuber, Wolfgang. Commoratio. w: Historisches Wörterbuch der Rhetorik,
wyd. W. Jens, G. Ueding, red. G. Kalivoda, H. Mayer, F–H. Robling, Bd. 2, Max Niemeyer
Vlg., Tübingen, kol. 290–292
Plaut, 1829 = Plaut, A.C. Comaediae, ed. J.P. Gronovius, t. IV, A.J. Valpy, Londini
Progymnasmata 2014 = Progymnasmata greckie, tł., opr., wstęp H. Podbielski, Wyd. Nauk TNKUL,
Lublin
Schirren 1996 = Schirren, Thomas. Expeditio. w: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, wyd. W. Jens,
G. Ueding, red. G. Kalivoda, H. Mayer, F–H. Robling, Th. Zinsmaier, Bd. 3, Max Niemeyer
Vlg., Tübingen, kol. 141–142.
Seyle 1967 = Seyle, Hans. Od marzenia do odkrycia naukowego: jak być naukowcem, tł. L. Zembrzuski, W. Serzysko, PZWL, Warszawa
Święcicka-Wystrychowska 2005 = Święcicka-Wystrychowska, Paulina. Proces Jezusa w świetle prawa rzymskiego. Studium z zakresu rzymskiego procesu karnego w prtowincjach wschodnich
w okresie wczesnego pryncypatu, Wyd. UJ, Kraków
Tenner 1904 = Tenner, Juliusz. Estetyka żywego słowa, H. Altenberg, E. Wende i s-ka, Lwów-Warszawa
Tragicorum Romanorum Fragmenta. Ennius, 2012 = Tragicorum Romanorum Fragmenta. Ennius,
ed. G. Manuwald, vol. II, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.
Ueding 1995 = Ueding, Gert. Klassische Rhetorik, Beck, Vlg, München
Volkmann 1995 = Volkmann, Richard. Wprowadzenie do retoryki Greków i Rzymian, tł. L. Bobiatyński, opr. H. Cichocka, J.Z. Lichański, Wyd. UW, Warszawa, s. 107–233.
Yates 1977 = Yates, F.A. Sztuka pamięci, tł. W. Radwański, PIW, Warszawa 1977 (tu tłumaczenie frgm
z Rhet. ad Her. nt pamięci, por. s. 16–29nn)
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Philologie, herméneutique et histoire des textes entre Orient et Occident.
Mélanges en hommage à Sever J. Voicu, Ed. par Francesca P. Barone, Caroline
Macé et Pablo Ubierna, Brepols Publ., Turnhout 2017 [Instrumenta Patristica
et Mediaevalia, t. 73]
Rev. by Jakub Z. Lichański
ID 0000-0002-1943-5069
Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki
Uniwersytet Warszawski

Wydawca tak przedstawia książkę:
Ce volume en hommage à Sever Voicu, ancien Sciptor Graecus 1 à la Bibliothèque
Vaticane et professeur à l’Instituto Patristico « Augustinianum » à Rome, rassemble
des contributions sur la patristique, les christianismes orientaux, les apocryphes de
l’Ancien et du Nouveau Testament, la paléographie et la codicologie.
Tom podzielony jest na pięć części: I. Kodykologia, paleografia, starożytna biblioteka, II. Dawne tłumaczenia i fragmentaryczni świadkowie, III. Autorytet
i egzegeza, IV. Apokryfy i pseudepigrafie, V. Wokół Jana Chryzostoma. Zawiera
także indeksy (Index locorum Sacrae Scripturae, Index nominum operumque ac
locorum maioris notae, Index manusciptorum i documentorum), wstęp od redaktorów, artykuł: Profil intelektualny Sever Juana Voicu napisany przez trzech
autorów — Alberto Camplani, Emanuela Prinzivalli, Sergio Zincone też — Kilka
słów o Sever, Maestro Francesca Prometea Barone. Uzupełniają tę część Selektywna bibliografia Severa J. Voicu — napisana przez Pierre’a Augustine’a i Listę skrótów. Jednak czytanie wymaga pewnego wysiłku, ponieważ książka ma 1126 stron!
Jednak należy się zastanawiać, czy warto to zrobić.

1

The scriptores, according to the Statutes of the Library, «are specialists in the disciplines of paleography, philology and history; their task is to carry out that scientific research and cultural activity which distinguishes the Library. Their main function is to prepare catalogs, inventories, and bibliographical tools for the study
of the manuscripts; and to prepare scientific works which illustrate the Library’s collections and document its
history.» Indeed, the research of the scriptores is naturally devoted primarily to the investigation of the Library’s
rich manuscript collections, and is therefore specifically directed to the preparation of research tools intended
to aid the Library’s readers. On the other hand, the Statutes also mention that the scriptores are to «assist readers
in their scientific research,» by giving them direct assistance, in addition to the indirect help provided by their
publications.Cf. C. Pasini, Four New Scriptores for the Vatican Library, https://www.vaticanlibrary.va/home.
php?pag=in_evidenza_art_00129&ling=eng&BC=11, (2019–08–17).
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Odpowiedź jest pozytywna, a nawet entuzjastyczna, ponieważ w tomie, który
składa się z czterdziestu dziewięciu tekstów, są studia niezwykle ważne. Zacznę
od podkreślenia interesującego mnie osobiście w moich badaniach, a mianowicie
artykułu Susana Torres Prieto Nowe interpretacyjne podejście do studium słowiańskiego pogaństwa. Przypadek homilii pseudo-chryzostomijskiej we wschodniosłowiańskim (1021–1035).
Sam problem ma dużą literaturę i nie chcę zwracać uwagi na te kwestie. Dla
mnie imiona słowiańskich bogów pojawiające się w analizowanej homilii są
bardzo interesujące. Autorka przypomina nam, jak ważne jest czytanie dzieła
J. Migne’a, w szczególności Patrologia Graeca. Praca jest jednak rozczarowująca,
ponieważ nie znajduję próby rozszerzenia opisu słowiańskich bóstw, zwłaszcza że
są one mylone z greckimi bogami! Autorka nie dociera do polskiej literatury na
ten temat i opiera się wyłącznie na ważnej, ale dawnej literaturze rosyjskiej2.
Jednak ten artykuł nie przesądza o wartości całego tomu! Przynosi on bardzo
ważne badania. możemy się jednak zastanawiać, dlaczego nie ma pracy związanej
z tak zwaną nową filologią. Myślę, że dzieje się tak, ponieważ źródła opisane przez
autorów po prostu wymagają przeglądu i opisu.
Zwracam uwagę na ten tom, ponieważ zarówno w przypadku polskich badań
patrologicznych, jak i badań porównawczych tradycji wczesnych chrześcijan słowiańskich zdajemy sobie sprawę z tego, jak słabe są nasze badania dotyczące tych
kwestii. Ten artykuł jest dobrym przykładem. Tom pokazuje także, jak ważne są
badania źródeł. Warto o tym pamiętać i trzeba o tym pamiętać.

2

Cf. A. Gieysztor, Mitologia Słowian, Warszawa 2006.
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EDITORIAL*
Lector Benevole!
Numer obecny, który powstał w związku z IV Kongresem Dydaktyki Polonistycznej (Poznań, 20–23 listopada 2019), przynosi artykuły, z których każdy ukazuje
jak zastosować retorykę w procesie dydaktycznym przede wszystkim w szkole
(acz zawarte tu uwagi można przenieść i do dydaktyki szkoły wyższej).
Dział Artykułów przynosi kilka ważnych prac. Pierwszą z nich jest studium
Krzysztofa Obremskiego Polskie tytuły Józefa Stalina lat 1944–1956 w kontekście europejskiej tradycji pochwały władcy: powierzchniowo postępowe — głębinowo reakcyjne (Polish titles of Joseph Stalin in 1944–1956 in the context of the European tradition
of praise of the ruler: surface progressive — deep-reactionary) to, jak pisze Autor:
pytanie związane z polskimi tytułami Józefa Stalina lat 1944–1956 brzmi: były one jeszcze socjalistyczne czy już komunistyczne? Niepodobna zdecydowanie odpowiedzieć, gdyż
w ówczesnych wypowiedziach ideologów granica oddzielająca socjalizm od komunizmu
bywała zmienna, względna czy przynajmniej niedookreślona, a zarazem nie sposób abstrahować od niekiedy jednak podstawowych różnic ustrojowych przeciwstawiających ZSRR
i PRL. W takim stanie rzeczy zamiast wikłać się w dwie wielorako poprzeplatane materie
(ideologiczną oraz ustrojowo-polityczną) należy splot nimi współtworzony niejako ominąć i poprzestać (jak w tytule tej publikacji) na przymiotniku ‘postępowy’ — w swoich znaczeniach zawierającym i socjalizm, i komunizm. Za takim wyjściem przemawia również
jeden z tytułów Stalina: Symbol wszystkiego, co przodujące, co postępowe.

Studium świetnie ukazuje problem metaforyki używanej w tekstach politycznych i jest dobrym wprowadzeniem do samodzielnego analizowania tego typu
wypowiedzi.
Tekst Magdaleny Ostolskiej Kształcenie głosu jako metoda pracy nauczyciela
nad samorozwojem (Moulding vocal skills as a method of teachers work over self-development), dotyczy — jak sądzę — nieco zaniedbanego elementu kształcenia szkolnego. Tekst ten uzupełnia znakomicie studium trzech autorek: Ewy
* Przypominam, że wszystkie artykuły są zindeksowane w: <https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/search/
basic?type=all&query=Forum+Artis+Rhetoricae> [dostęp: 6.07.2018].
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Lewandowskiej-Tarasiuk, Magdaleny Ostolskiej, Katarzyny Kasperkiewicz-Morlewskiej, Metodyka polonistyczna wobec nowych wyzwań edukacyjnych. Część I —
Praktyka czytania — Wiedza — Interpretacja. Część II — Idee nowego wychowania
a współczesność. Część III — Kreatywność na lekcjach z poezją w obliczu wyzwań
trzeciego tysiąclecia (Methodology of Polish language teaching in the face of new educational challenges. I. Reading practice — Knowledge- Interpretation. II. Ideas of New
Education and Modern Times. III. Creativity in poetry lessons in the face of the challenges of the third millennium). Jak piszą autorki we wstępie:
nowoczesna metodyka polonistyczna na każdym etapie kształcenia powinna oferować
nowe, niestereotypowe rozwiązania dydaktyczno-metodyczne, nie wynikające jedynie
z filologicznej wiedzy, ale realizować ideę tytułu ostatniej książki edukacyjnego doradcy
prezydenta, Andrzeja Waśko, który tak oto ją sformułował: O edukacji literackiej (nie tylko
dla polonistów)

Z tekstem Krzysztofa Obremskiego dobrze koresponduje artykuł Jakuba
Z. Lichańskiego By uczyć się pisania od mistrzów pióra, czyli lektury szkolne jako
wzorce wypowiedzi argumentacyjnej. Jak budować wywód argumentacyjny: kilka
spostrzeżeń (How to learn writing from the masters of the pen, or school readings as
the patterns of argumentative expression. How to build argumentative essay: a some
comments), który poświęcony jest praktycznym wskazówkom jak wykorzystać
lektury szkolne do praktycznego nauczania przygotowywania esejów argumentacyjnych i, szerzej, wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym.
Dział Tłumaczeń przynosi obszerny komentarz do rozdziału VII Edukacja
i propaganda ze znanego dzieła Edwarda Bernaysa Propaganda (1928).
Dział Recenzji i Przeglądów prezentuje krótkie omówienie interesującej książki Kamila Zeidlera, Barbary Tecław, Perelman, Wydawnictwo Arche, Sopot 2018
(Kamil Zeidler, Barbara Tecław, Perelman, Edition Arche, Sopot 2018).
Redaktorzy wyrażają nadzieję, iż pismo, tak jak dotąd kwartalnik, będzie służyć integrowaniu środowiska miłośników retoryki oraz propagowaniu tej wspaniałej nauki. Zawsze jednak w duchu Platońskiej idei kalokagathia.
*

Kind Reader
The present number, which was created in connection with the IV Congress
of Didactics of Polish Studies (Poznań, November 20–23, 2019), brings articles,
each of which shows how to apply rhetoric in the didactic process primarily
in school (although the remarks included here can be transferred and didactics
of the university).
The section DISSERTETIONS brings several important works. The first
of these is the study by Krzysztof Obremski’s Polish titles of Joseph Stalin
4 EDITORIAL
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in 1944–1956 in the context of the European tradition of praise of the ruler: surface
progressive — deep-reactionary (Polskie tytuły Józefa Stalina lat 1944–1956 w kontekście europejskiej tradycji pochwały władcy: powierzchniowo postępowe —
głębinowo-reakcyjne) is, as the author writes:
[q]uestion related to the Polish titles of Joseph Stalin in 1944–1956 is: were they still socialist or already communist? It is impossible to answer definitively, because in the statements
of ideologists at the time, the border separating socialism from communism was sometimes variable, relative or at least indeterminate, and at the same time it was impossible to
abstract from the basic systemic differences opposing the USSR and the PRL. In such a state
of affairs, instead of entangling in two intertwined matters (ideological and political-systemic), we should intertwine them co-created, somehow, bypass and stop (as in the title
of this publication) on the adjective ‘progressive’ — in its meanings containing socialism
and communism. One of Stalin’s titles also speaks in favor of this: The symbol of everything
that is advanced and progressive.

The entries co-create the state of osmosis between historical matter and myth,
religion and utopia, which is symptomatic of Marxism — Leninism — Stalinism.
The study well illustrates the problem of metaphors used in political texts
and is a good introduction to the independent analysis of such statements.
Valuable is also text by Magdalena Ostolska Moulding vocal skills as a method of teachers work over self-development (Kształcenie głosu jako metoda pracy
nauczyciela nad samorozwojem), which relates to — I think — somewhat neglected element of school education. This text is perfectly complemented by a study
of three authors: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska, Katarzyna
Kasperkiewicz- Morlewska, Methodology of Polish language teaching in the face
of new educational challenges. I. Reading practice — Knowledge — Interpretation.
II. Ideas of New Education and Modern Times. III. Creativity in poetry lessons
in the face of the challenges of the third millennium (Metodyka polonistyczna wobec
nowych wyzwań edukacyjnych. Część I — Praktyka czytania, Wiedza — Interpretacja. Część II — Idee Nowego Wychowania a współczesność. Część III — Kreatywność na lekcjach z poezją w obliczu wyzwań trzeciego tysiąclecia). As the authors
write in the introduction:
[The] modern Polish language teaching methodology at every stage of education should offer new, non-stereotypical didactic and methodological solutions, not resulting only from
philological knowledge, but also bring forward the idea contained in the title of the last
book written by the president’s advisor for education, Andrzej Waśko: On literary education
(not only for Polish language students).

The article very well corresponds with Obremskis’ text is the study by Jakub
Z. Lichański How learn writing from the masters of the pen, or school readings
as the patterns of argumentative expression. How to build argumentative essay:
a some comments (By uczyć się pisania od mistrzów pióra, czyli lektury szkolne jako
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wzorce wypowiedzi argumentacyjnej. Jak budować wywód argumentacyjny: kilka
spostrzeżeń), which is devoted to practical tips on how to use school reading to
practice teaching the preparation of argumentative essays and, more broadly, argumentative statements.
The Section Translation brings an extensive commentary to Chapter VII Education and propaganda from the famous work of Edward Bernays Propaganda
(1928).
The section Reviews brings a short discussion of extremely interesting book
devoted to the Chaim Perelman, cf. Kamil Zeidler, Barbara Tecław, Perelman,
Wyd. Arche, Sopot 2018 / Kamil Zeidler, Barbara Tecław, Perelman, Edition
Arche, Sopot 2018.
The editors express the hope that the journal, as it has been so far, will serve to
integrate the rhetoric enthusiasts’ community and to propagate this great science.
Always, however, in the spirit of the Platonic idea of kalokagathia.
Jakub Z. Lichański
Editor-in-Chief
ORCID: 0000-0002-1943-5069

6 EDITORIAL
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he t or ic a e , I S S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 3 /20 1 9

SPIS TREŚCI / INDEX

3
7

Editorial
Spis treści / Index

ARTYKUŁY / DISSERTATIONES
9

Polskie tytuły Józefa Stalina — wiara człowieka radzieckiego
Józef Stalin’s Polish titles...

27

Krzysztof Obremski
Kształcenie głosu jako metoda pracy nauczyciela nad samorozwojem
Moulding vocal skills as a method of teachers work over self-development

43

Magdalena Ostolska
Metodyka polonistyczna wobec nowych wyzwań edukacyjnych.
Część I. Praktyka czytania — Wiedza — Interpretacja
Methodology of Polish language teaching in the face of new educational
challenges. I. Reading practice — Knowledge — Interpretation

55

Ewa Lewandowska-Tarasiuk
Metodyka polonistyczna wobec nowych wyzwań edukacyjnych.
Część II. Idee Nowego Wychowania a współczesność
Methodology of Polish language teaching in the face of new educational
challenges. II. Ideas of New Education and Modern Times

63

Magdalena Ostolska
MMetodyka polonistyczna wobec nowych wyzwań edukacyjnych.
Część III. Kreatywność na lekcjach z poezją w obliczu wyzwań
trzeciego tysiąclecia
Methodology of Polish language teaching in the face of new educational
challenges. III. Creativity in poetry lessons in the face of the challenges
of the third millennium

71

Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska
By uczyć się pisania od mistrzów pióra, czyli lektury szkolne
jako wzorce wypowiedzi argumentacyjnej. Jak budować
wywód argumentacyjny: kilka spostrzeżeń
How to learn writing from the masters of the pen, or school readings
as the patterns of argumentative expression. How to build argumentative essay:
some comments

Jakub Z. Lichański
SPIS TREŚCI / INDEX 7
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

TŁUMACZENIA / TRANSLATIONS
87

Edward Bernays, Propaganda, New York 1928
Edward Bernays, Propaganda dla edukacji, Nowy Jork 1928

[trans. Jakub Z. Lichański]
RECENZJE / REVIEWS
87

Kamil Zeidler, Barbara Tecław, Perelman, Sopot 2018
Kamil Zeidler, Barbara Tecław, Perelman, Sopot 2018

[rev. Jakub Z. Lichański]
95

Autorzy numeru

8 SPIS TREŚ CI / IN D E X
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he to r i ca e , IS S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 3 /20 1 9, s . 9 –26

ARTYKUŁY / DISSERTATIONES
Krzysztof Obremski
ORCID: 0000-0001-6164-9207

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

POLSKIE TYTUŁY JÓZEFA STALINA — WIARA
CZŁOWIEKA RADZIECKIEGO

Streszczenie: Przedmiotem teologicznej analizy jest przygotowany przez Roberta Kupieckiego Indeks tytułów, jakimi w latach 1944–1956 obdarzano Stalina w polskich środkach przekazu. Było ich
336. Można je podzielić według kryterium teologicznego: „Stwórca”, „Jezus Chrystus”, „Duch Święty”, „Papież”, „Patron PRL”. Polskie tytuły Stalina to tylko jeden z elementów jego religijnego kultu.
Słowa kluczowe: Józef Stalin, wiara religijna, kult jednostki

Józef Stalin’s Polish titles —
Abstract: The subject matter of theological analysis is The index of titles given to Stalin by Polish media
in the years 1944–1956 prepared by Robert Kupiecki. There were 334 names, which can be divided
in accordance with theological criteria: „Maker”, „Jesus Christ”, „Holy Ghost”, „the Pontiff ”, „the Patron
of the Polish People’s Republic”. Stalin’s Polish titles are only one aspect of his religious cult.
Keywords: Joseph Stalin, religious beliefs, personality cult

Wiara człowieka radzieckiego? Ta jawi się jako fakt już może nawet bezdyskusyjny — poprzestańmy na trzech cytatach:
Jeden tylko ma myśleć — wszyscy inni mają wierzyć w Jednostkę. [...] Inicjatywność sowiecka przejawiała się wyłącznie w kręgu zamkniętym: absolutnej wiary w sekretarza
generalnego2.
Dogmatyczna ślepota bywa niebezpieczna, może bowiem ideologię przekształcić w religię.
[...] Z biegiem lat ludzie przyzwyczajają się do wielu rzeczy. Nawet do tego, że na ziemi
mieszka z nimi Bóg3.

2
A. Wat, Dziewięć uwag do portretu Józefa Stalina, [w:] tenże, Świat na haku i pod kluczem. Eseje, oprac. K. Rutkowski, Czytelnik, Warszawa 1991, s. 229.
3
D. Wołkogonow, Stalin. Wirtuoz kłamstwa, dyktator myśli, Wydawnictwo Amber, Warszawa 2006, s. 14, 775.
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Obraz [...] Stalina upodabniał się do obrazu Boga poprzez zorganizowany kult i wywoływane wyrazy hołdu4.

Bez niedomowień twierdząca odpowiedź na pytanie o Wiarę człowieka radzieckiego zawiera się również we fragmencie recenzji wydawniczej książki
o takim właśnie tytule — Andrzej Szyjewski pisze: „Autor [Rafał Imos] zrywa
z dominującą tendencją traktowania marksizmu jako struktury ‘religiopodobnej’, ‘quasi-religijnej’ czy ‘pseudoreligijnej’, dowodząc nie tylko na poziomie
f u n k c j o n a l n y m, lecz także i i s t o t o w y m jego religijnego charakteru”5.
Ostrożniejsze postrzeganie wiary człowieka radzieckiego znajdziemy w Religiopodobnym komunizmie: tenże zarazem był wrogi religii i przyjmował formy parareligijne (Marcin Kula cytuje fragment listu o. Jacka Salija: „diabeł wciąż na
nowo usiłuje być małpą Pana Boga i wciąż wychodzi mu to nieudolnie”6). Z jednej strony Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce
1944–19567, zarazem z drugiej strony należy pamiętać o szerszym niż jedynie
kult jednostki zakresie sakralizacji władzy8.
Jakakolwiek by nie była relacja między komunizmem a wiarą religijną [tu, już
tylko postkomunistycznie, dialektyczne prawo jedności przeciwieństw aż prosi się
o przywołanie] oraz między „boską apoteozą”9 Stalina a skrywanym ciemnością
nocy (31.10.1961) usunięciem z moskiewskiego mauzoleum mumii „Lenina naszych czasów”10, przygotowany przez Roberta Kupieckiego „Indeks tytułów, jakimi
4

M. Kula, Religiopodobny komunizm, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2003, s. 62.
R. Imos, Wiara człowieka radzieckiego, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006; zacytowane słowa recenzji pochodzą z czwartej strony okładki; podkr. wł. — K.O.
Intencjonalnie tekst niniejszy nie jest przyczynkiem do tego śródrozdziału tejże książki, który został zatytułowany Stalin — męczennik i tyran. Sakralna rola władcy (s. 303–331). W owym śródrozdziale znajduję tylko te
słowa dotyczące jego tytułów: „Stalin nie protestował przeciwko tysiącom wyszukanych przydomków, jakimi go
obdarowywano, włącznie z tymi, które podkreślały skromność” (ibidem, s. 318).
6
Słowa zacytowane w: M. Kula, op. cit., s. 7. Tamże wymowniejsze od słów dwie ilustracje: przedwojenny projekt Świątyni Opatrzności oraz jakże doń podobny projekt PKiN im. Józefa Stalina (s. 111–112).
7
P. Osęka, Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–1956, Wydawnictwo
TRIO, Warszawa 2007. Wśród dokumentalnych zdjęć: „Generał Stanisław Popławski [...] i zastępca prezydenta
KRN Stanisław Grabski uczestniczą w mszy podczas wiecu protestacyjnego przeciwko czechosłowackim roszczeniom terytorialnym — Kłodzko, maj 1946 r.”
8
„[...] władza korzystająca z poparcia większości ma szansę stać się autorytetem quasi-religijnym. To ona, obiecując, chroniąc, podtrzymując gasnące nadzieje, staje się źródłem wiary. W społeczeństwie planującym własną
przyszłość władza „wyręcza” Opatrzność. Pewne atrybuty boskości (niepodzielność, nieomylność, samowystarczalność, wiecznotrwałość) mogą zostać łatwo przeniesione z pojęcia suwerennego ludu na władzę”. S. Filipowicz, Mit i spektakl władzy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 168.
9
R. Kupiecki, „Natchnienie milionów”. Kult Stalina w Polsce 1944–1956, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,
Warszawa 1993, s. 233.
10
„Na przełomie lat 20. i 30. Stalin urasta w propagandzie bolszewickiej do roli „wiernego współbojownika”,
a później — „wielkiego kontynuatora idei leninowskich”. Od tego momentu, tj. od początku lat 30. [...], kult
Lenina traci swe pierwotne znaczenie, schodząc na drugi plan, a nade wszystko — ulegając instrumentalizacji:
za podziwem dla „geniusza rewolucji” krył się odtąd hołd składany osobie jego żyjącego ucznia”. W. Tomasik,
Stalina wizerunek, [w:] Słownik realizmu socjalistycznego, red. Z. Łapiński, W. Tomasik, TAiWPN UNIVERSITAS, Kraków 2004, s. 320.
5
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w latach 1944–1956 obdarzano Stalina w polskich środkach przekazu”11 może stać
się przedmiotem wielorakich analiz. Począwszy od językoznawczej (tym bardziej,
że gensek był między innymi również Wielkim Językoznawcą12) czy mitotwórczej
(„Wprzęgnięcie tej tytulatury w budowę kultu daje również dodatkowy materiał
do badania struktury mitu Stalina”13). Owe tytuły, które robią wrażenie już nawet
tylko samą liczbą (Robert Kupiecki: „W toku swych badań odnalazłem ich 336”14),
mogą również stać się przedmiotem analizy teologicznej. Właśnie ona pozwoli
odsłonić taki wymiar tytulatury, w której człowiek niskiego wzrostu („Na filmach
i sztukach teatralnych Stalin ukazywał się jako bardzo wysoki, dorodny człowiek,
znacznie wyższy od Lenina — partia ukrywała jego niski wzrost”15), z lekkim niedowładem lewej ręki (krótszej od prawej) i o twarzy oszpeconej śladami po ospie
stał się najwspanialszym przedstawicielem ludzkiego rodzaju — kimś wręcz ubóstwionym. Osobom zdystansowanym wobec „Natchnienia milionów” kult Stalina
może jawić się jako jeszcze jedna ilustracja łacińskiego przysłowia Quisquis amat
ranam, ranam putat esse Dianam (w dosłownym tłumaczeniu: kto kocha żabę,
żabę uważa za Dianę); otrzymało ono swój polski odpowiednik w tym przysłowiu:
„Zakochanemu i koza Diana”16).
Jeśli już nie koniecznym punktem wyjścia analizy tytułów współtworzących
„boski” status Stalina, to przynajmniej podstawowym kontekstem powinien być
wcześniejszy „boski” status Lenina. Najkrócej: „Stalin jest Leninem naszych dni”17.
Jakiekolwiek by nie były relacje między tymi dwoma przywódcami radzieckich
komunistów18, niepodobna zaprzeczyć temu, że jako przedmioty propagandy logikę klasyczną unieważniali logiką dialektyczną19, np.: „Zdobiące sowieckie mia11

R. Kupiecki, op. cit., s. 238–250.
Por. K. Obremski, Wielki Językoznawca — „pokora w parze z majestatem” i scholastyka. „Teksty Drugie”, 2002,
nr 1/2, s. 226–234.
13
R. Kupiecki, op. cit., s. 239.
14
Ibidem.
15
L. Kołakowski, Główne nurty marksizmu, t. II Rozwój, Alternatywy, Warszawa 1981, s. 154.
16
Przysłowie usłyszane na jednym z wykładów Jana Mirosława Kasjana (jeszcze w latach 70.).
17
„[...] jeśli o wodza, chodzi, mamy w Krótkim kursie [WKP(b)] swoistą dialektykę dwoistości w jedności,
dziwaczną bolszewicką dwójcę świętą. Lenin i Stalin to oczywiści różne osoby, ale funkcjonalnie tożsame. I to
nie tylko na zasadzie swoistego rodowodu (Marks zrodził Lenina, Lenin zrodził Stalina...), choć i ów watek
w tej niezamierzonej parodii narracji religijnej odgrywa pewną rolę”. M. Głowiński, „Nie puszczać przeszłości
na żywioł”. „Krótki kurs WKP(b)” jako opowiadanie mityczne, [w:] idem, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców
o sztuce zdegradowanej, OPEN, Warszawa 1992, s. 37–38.
18
„Jakkolwiek Stalin aspirował do roli współproroka usiłując w obfitości dzieł dorównać Leninowi (symptomatyczny jest tu fakt, że jego dzieła zebrane drukowane były większą czcionką, a poszczególne tomy liczyły mniej
stronic, tak by było ich więcej, ponadto Stalin cytował tam z lubością samego siebie), to jego styl, jak spostrzegają
Kołakowski i Wołkogonow, oparty na technice pytań i odpowiedzi oraz wypunktowywania zagadnień, jest zdecydowanie katechizmowy. [...] Stalin nigdy nie był teoretykiem na miarę Bucharina, Trockiego czy któregokolwiek ze starych bolszewików z otoczenia Lenina [...]”. (Imos, s. 303–308).
19
O unieważnieniu logiki klasycznej dialektyczną poprzez odwołanie się do komunistycznej wiary: P. Wierzbicki, Struktura kłamstwa, Bellona, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2009, s. 24. „Za Breżniewa zaś
przy okazji rocznic urodzin wodza (1969, 1979) zamierzano przeprowadzić jego rehabilitację. Wniosek, że Stalin
12
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sta hasło »Lenin bardziej żywy niż wszyscy żyjący« [...] nie stało w żadnym razie
w sprzeczności z kultem Lenina w mauzoleum”20.
Trzy postacie — Jezus Chrystus, Lenin oraz Stalin — wznosiły się ponad granicę między życiem a śmiercią. Pierwszy — zmartwychwstał, drugi i trzeci — zostali
zmumifikowani i tym samym w swoich ludzkich ciałach mieli pozostać przedmiotem czci również w „świetlanej przyszłości”21. Połączył ich i zarazem przeciwstawił pośmiertny kult istotnie religijny22: Jezus Chrystus to wciąż przedmiot
żywej wiary milionów ludzi jeszcze ponad dwa tysiąclecia po śmierci, kult Lenina
i Stalina współcześnie pozostaje już tylko reliktem.
Tytuły Stalina Robert Kupiecki uporządkował w następujące „bloki tematyczne” (w nawiasach liczby tytułów): Budowniczy, inicjator, organizator, twórca
(24); Człowiek (25); Nadczłowiek (25); Przywódca, wódz (22); Bojownik, działacz, komunista, rewolucjonista (29); Obrońca, opiekun, strateg, zwycięzca (34);
Geniusz (16); Nauczyciel, przewodnik, wychowawca (22); Koryfeusz, klasyk,
myśliciel (21); Przyjaciel (18); Symbol, ucieleśnienie, wzór (37); Wobec Lenina
(9); Animizacja (7); Po prostu Stalin (45). Taka tematyczna klasyfikacja Roberta Kupieckiego, analogicznie jak (tutaj podejmowana) teologiczna, oczywiście
może wywoływać wielorakie pytania, np. dlaczego tytuł „Nic co ludzkie nie jest
mu obce”23 ma być interpretowany jako jeden z tych, które współtworzą właśnie
„Nadczłowieka”? Mianowicie Stalin to — niczym Jezus Chrystus — nierozdzielne połączenie natury boskiej i ludzkiej? Analogicznie jak Wcielony Bóg pozostał
nieskażony czymkolwiek tym, co jakkolwiek grzeszne, tak też Stalin „Syn Człowieczy” to uosobieniem jedynie tego, co w ludziach wartościowe.
Najogólniej, jako przedmiot apoteozy Stalin mógł jawić się niczym Trójca Święta, ponieważ był czczony niczym radziecki Bóg Stwórca (a nawet, nawadniając
był wrogiem własnego kultu, formułowany wbrew wszelkiej logice faktów, doskonale mieści się w logice sowieckiego mitu” (Imos, s. 330).
20
B. Groys, Stalin jako totalne dzieło sztuki, przekład Piotr Kozak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010, s. 91.
Por. A. Gołębiowska-Suchorska, „Lenin umarł, lecz jego dzieło żyje”, czyli śmierć wodzów ZSRR w rosyjskich i polskich dowcipach. [w:] Komunistyczni bohaterowie, t. 1, Tradycja, kult, rytuał, red. M. Bogusławska, Z. Grębecka,
E. Wróblewska–Trochimiuk, Wydawnictwo LIBRON — Filip Lohner, Warszawa–Kraków 2011, s. 407–419.
21
„[W Krótkim kursie WKP(b)] Kształtowanie się pierwszych kółek marksistowskich w Rosji, czy w ogóle
pierwsze zainteresowanie się marksizmem w tym kraju, traktowane jest jako swojego rodzaju absolutny początek historii świętej, jako punkt inicjalny nowego rozdziału w dziejach, dziejach klasy robotniczej, społeczeństwa,
narodu, ludzkości. [...] Mityczność owego czasu ujawnia się tym silniej i tym wyraziściej, że jego punkt końcowy
to czas spełnienia, czas absolutnego zwycięstwa tego, co słuszne, a więc tryumfu zasad i wartości. Czas, choć mityczny, nie toczy się tutaj po kole, prowadzi do wyraźnego finału, do końcowej apoteozy” (Głowiński, s. 40–41).
22
„Po śmierci generalissimusa we wszystkich zakątkach imperium wystawiono jego portrety — tak jak wystawia się ikony w świętej cerkwi — na specjalnych ołtarzykach, w otoczeniu świec i kwiatów”. M. Milewska,
Bogowie u władzy. Od Aleksandra Wielkiego do Kim Dzong Ila. Antropologiczne studium mitów boskiego władcy,
Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012, s. 192.
23
Na marginesie: formuła Homo sum, humani nil a me alienum puto ma sprzeczny status: brzmi dumnie,
a przecież pierwotnie była tylko usprawiedliwieniem tego, co naganne (w komedii Terencjusza Samoudręczyciel
owa formuła, która wciąż jest traktowana jako główne hasło epoki odrodzenia, była argumentem obrony starczego wścibstwa — Chremes wtykał nos w cudze sprawy!).
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pustynię, przewyższał tego z Biblii), w swojej dwoistej postaci (ludzkiej i nadludzkiej) jako przedmiot kultu był kimś analogicznym do Jezusa Chrystusa (Boga
i Człowieka), zaś jego status czwartego klasyka marksizmu–leninizmu–stalinizmu czynił go kimś w rodzaju Ducha Świętego. Zarazem sekretarz generalny KC
KPZR24, przewodniczący Rady Ministrów ZSRR oraz przewodniczący Głównego
Komitetu Obrony (w polskich realiach — znaczy: rzymskokatolickich, a nie prawosławnych) przypominał papieża. Zaś jako opiekun PRL po części zyskiwał status nieco podobny do tego, jaki dotąd przyznawany był świętym patronom Polski
(Wojciech, Stanisław) oraz przede wszystkim Matce Boskiej Królowej Polski. Tę
relację najogólniejszych podobieństw można unaocznić schematem:
I. BÓG STWÓRCA (Stalin kreatorem nowego świata, a przynajmniej radzieckiego raju)
II. JEZUS CHRYSTUS (Stalin jako dwoisty zbawiciel ludzkości)
1. SYN BOŻY (to, co w nim nadludzkie)
2. SYN CZŁOWIECZY (to, co w nim ludzkie)
III. DUCH ŚWIĘTY (kreator komunistycznych idei)
IV. PAPIEŻ (przywódca ZSRR, obozu państw socjalistycznych i postępowej części ludzkości)
V. PATRON PRL
Oczywiście schemat ten niejako siłą rzeczy grozi właśnie (nieuniknionym?)
schematyzmem (np. tytuł „Prawodawca sumień” silniej kojarzy się z Bogiem
jako twórcą moralnego ładu czy z Mojżeszem i dekalogiem?25), ale zarazem pozwala szczególnie wyraźnie dostrzec boski status Stalina. Toż zagrożenie
schematyzmem jest uwarunkowane również tym, że tak jak trudno wskazać wyraźne granice oddzielające postacie Trójcy Świętej (współtworzą stan swoistej
osmozy? — ostatecznie od Trójcy trafniejsza byłaby Trójjednia?), tak też wpisywanie tytułów Stalina w trynitarny schemat może mieć wiele z tego, co marksistowska dialektyka nazwałaby scholastyką, tj. „operowaniem samymi tylko ogólnymi
pojęciami i abstrakcyjnymi wnioskami, bez brania pod uwagę faktów i praktyki”26.

24
Właśnie funkcja sekretarza generalnego była tą, która niejako zawierała w sobie wszystkie pozostałe (zgodnie z przewodnią rolą komunistycznej partii w socjalistycznym państwie), toteż w tym tekście „sekretarz generalny” będzie synonimem Stalina.
25
„Jego [Stalina] Terror był dziełem powszechnej sakralne puryfikacji. [...] W tym sensie był wielkim moralistą-prawodawcą. Porównywalnym, mimo nikczemności — to nikczemność Boga, któremu służył — z Mojżeszem i Mahometem. Przynajmniej w energii i zuchwalstwie” (Wat, s. 236).

„Jak Mojżesz prowadził swój lud przez pustynię, tak Lenin i Stalin, podobnie zresztą jak Mojżesz w nieustającej walce z wrogami i ludźmi zbaczającymi na manowce, doprowadzili rosyjską klasę robotniczą do Ziemi
Obiecanej” (Kula, s. 31).
„Stalin żywił przekonanie, że tylko on jest w stanie zaprowadzić lud wybrany do komunizmu [...]” (Imos, s. 322).
26
Scholastyka, [w:] Krótki słownik filozoficzny, red. M. Rozental, P. Judin, Książka i Wiedza, Warszawa 1955,
s. 612.
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Ignotum per ignotum: w kontekście trzystu trzydziestu sześciu tytułów Stalina
chrześcijańska teologia i komunistyczna propaganda współtworzą relację zwaną
sprzężeniem zwrotnym. Na przykład trudno o jednoznaczne przypisanie tytułu
„Krzewiciel ludzkiej dobroci i szlachetności” — taki Stalin byłby bliższy Duchowi
Świętemu czy Papieżowi? „Nieugięty obrońca pokoju” — to imię komunistycznego „Syna Człowieczego” czy kremlowskiego Papieża? Na takie oraz inne podobne
pytania niepodobna jednoznacznie odpowiadać, ponieważ teologia apofatyczna
nieprzypadkowo bywa przeciwstawiana teologii pozytywnej, zaś kult Stalina był
werbalizowany „mistycznym językiem” funkcjonującym w „magicznej sferze życia tamtych lat”27. W takim stanie rzeczy zarówno sam podział tytułów Stalina
na części adekwatne do tych znanych z teologii — Bóg Stwórca, Jezus Chrystus
(tu: Syn Boży oraz Syn Człowieczy), Duch Święty, Papież, Patron PRL — jak też
przypisywanie do owych części poszczególnych tytułów w trybie może nawet nieuniknionym ma dużo z tego, co w języku dialektyki nazywano „woluntaryzmem”:
„przypisującym woli ludzkiej [tu: decyzjom autora tej publikacji] rozstrzygające
znaczenie”28.
Rzecz teologiczna zawiera się zarówno w samej biograficznej materii („Przyjaciel lotników”? — przecież Stalin nie lubił podróży samolotem, to konferencja w Teheranie niejako wymusiła na nim zawierzenie życia skrzydłom, a nie
kołom pociągu, którym pojechał do Jałty i Poczdamu), jak i w tych elementach
kultu, które współtworzyły bliższy i dalszy kontekst: zróżnicowane formy słowne
(np. wiersze), obrazowe (plakaty, portrety, sceny — można stwierdzić — swoiście
rodzajowe, np. obrazy „Stalin wśród przodowników pracy — chłopów i traktorzystów z kołchozów i sowchozów”, „Stalin na budowie wielkiej hydroelektrowni” czy
„Stalin, Ordżonikidze, Kalinin, Kaganowicz, Żdanow na polu doświadczalnym
Instytutu Mechanizacji Rolnictwa w 1935 roku”), muzyczne (np. kantaty: Alfred
Gradstein, Słowo o Stalinie. Kantata; Piotr Rytel, Stalin; Stanisław Skrowaczewski,
Kantata pokoju czy radzieckie i polskie „pieśni o Stalinie”). Znamienne: w Bizancjum spory o ikony doprowadziły do najprawdziwszej wojny religijnej (ikonofile — ikonoklaści); w ZSRR toczyła się skrywana wojna na obrazy ówczesnych
bogów: portret Lenina, zawieszony bez wiszącego obok portretu Stalina, dowodził... herezji trockizmu!
27

R. Kupiecki, op. cit., s. 238. Co jednak znaczą „mistyczny język” i „magiczna sfera”? „Zdjęć polityków w zachodniej prasie nie darzono żadnymi szczególnymi względami, w Rosji Sowieckiej zaś nie było obojętne, w jaki
sposób potraktuje się podobiznę wodza. Istniał nawet zapis w kodeksie karnym pozwalający karać za profanację
podobizn. Sołżenicyn przytacza przykłady skazanych na jego podstawie: za zrobienie wkładek do butów z gazety
z wizerunkiem Stalina — 10 lat obozu, za dopuszczenie do zabrudzenia portretu przez muchy — tyleż. Trzeba
było bardzo uważać, z jakiego papieru skręca się papierosy i jakiego używa w celach higienicznych” (Imos, s. 313).
Z własnej lektury Archipelagu Gułag szczególnie zapamiętałem krawca — zesłanego za przygotowywanie zamachu na Stalina: trzymaną w ustach w igłę wbił w ścianę z desek (wyklejoną gazetami, aby przez szpary między
deskami nie wiało), niebacznie igłą trafił akurat w oko Genseka.
28
Woluntaryzm, [w:] Krótki słownik filozoficzny, s. 728.
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Podstawowe pytanie brzmi: dwa najwyraziściej Boże tytuły Stalina — „Życiodajny geniusz” i „Nieśmiertelny” — były wypowiedziami traktowanymi dosłownie czy przenośnie? Niepodobna poprzestać na apodyktycznej odpowiedzi,
ponieważ 1. sama chrześcijańska teologia to werbalna „gra” pomiędzy jedynie
ludzkimi językami (z ich wobec Transcendencji jakże ubogim wysłowieniem)
a Bogiem Wielką Tajemnicą;
2. czym innym prywatne wyznania wiary w Stalina samych ofiar jego represji
(w wyznawcach żadne cierpienia nie mogły przeważyć nad żywionym kultem?29),
czym innym okrzyki należące do rytuału tzw. masówek (akademii, apeli, pochodów — tamże mniejszym problemem niż czas trwania „burzy oklasków, przechodzących w gromkie owacje” stawała się odpowiedź na pytanie o to, kto pierwszy
przestał klaskać?30).
Owe dwa najwyraziściej Boże tytuły — „Życiodajny geniusz” i „Nieśmiertelny” — mogą sugerować, że tylko cząstkowo Stalin stawał się komunistycznym
Bogiem Stwórcą31. Z jednej strony proporcja 2: 334, z drugiej jednak strony należy pamiętać o tym wszystkim, co dopełniało owe dwa najwyraziściej Boże tytuły,
były to na przykład Strofy o Stalinie. Tamże przeczytamy słowa Władysława Broniewskiego: „wstecz niech popłynie rzeka! / Odwrócimy łożyska rzek, / i pustynię
woda użyźni”32. Te słowa ostatecznie można jeszcze czytać jako zgodne z nakazem
Stwórcy, aby ludzie czynili sobie ziemię poddaną. Jednak o jakiejkolwiek chrześcijańskiej prawowierności niepodobna już mówić wówczas, kiedy w wierszu Krzysztofa Gruszczyńskiego sekretarz generalny stał się nie tyle równy Stwórcy, ile wręcz
przewyższył go jako ten, który podważył Boże dzieło stworzenia świata (w 1948 r.
został ogłoszony „plan przeobrażenia przyrody”) i dopiero on czyni świat miejscem dla ludzi również tam, gdzie dotąd z woli Stwórcy pozostawał nieludzki:
[...] Kto twardo w bitwie trwa upartej
Przeciw ciemnościom i bezprawiu,
Ten umie pokierować wiatrem,
Ten słońcu wymagania stawia.

29

Por. R. Imos, op. cit., s. 334–335.
„[...] faktem jest, że po przemówieniach genseka nikt ze słuchaczy nie śmiał przerwać oklasków, toteż owacje
trwały godzinami. Panowało powszechne przekonanie, że Stalin zawsze zauważa pierwszego, kto przestaje go
oklaskiwać i prędzej czy później mści się” (ibidem, s. 320).
Znamienne: uwieczniona „Defiladą” Andrzeja Fidyka akademia zaczyna się oklaskami, które kończą się
dopiero wówczas, kiedy przestaje klaskać sam Kim Ir Sen.
31
„Rola Boga wiąże się z przypisywaną sobie [przez Stalina] funkcją wszechmogącego o nieograniczonej,
w sensie dosłownym, władzy”. Tamże, s. 322.
Po jubileuszu siedemdziesiątych urodzin „Stalin, niczym ziemski bóg, rozglądając się wokół w »siódmym
dniu stworzenia«, mógł powiedzieć, że osiągnął wszystko: zbudował potężne państwo, zmusił do posłuszeństwa
wielki naród, pokonał niezliczonych wrogów, zyskał miłość milionów współobywateli” (Wołkogonow, s. 710).
32
W. Broniewski, Słowo o Stalinie, [w:] Strofy o Stalinie. Wiersze poetów polskich, Spółdzielnia Wydawnicza
„Czytelnik”, Warszawa 1949, s. 10.
30
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Kto strzegł jak oka rewolucji,
Kto do zwycięstwa wiódł narody,
Ten umie rzeki bieg odwrócić,
Ten prawa stwarza dla przyrody. [...]33

Wymowa tych strof była jednoznaczna: Stalin został przedstawiony jako komunistyczny Stwórca, który dawszy przyrodzie nowe prawa, „bezpłodne piaski”
zamienił w „urodzajne gleby”34.
Nawet jeśli niegdyś Bóg stworzył świat z niczego, to przecież chociaż sekretarz
generalny kształtował świat z tego, co zastał, jednak wszak przewyższał Stwórcę,
ponieważ to on ożywiał tak wieczną zmarzlinę, jak też pustynię: Stalin „w śniegach
sadzi jabłonie i grusze, / Rzeki zawraca ku piaskom pustyni”35; „cofnęły wód swych
masy Irtysz i Jenisiej. / Pustynia bucha życiem”36). Dzięki zwycięstwu materializmu
dialektycznego nad reakcyjnym fideizmem37 i tym samym wyższości komunistycznego raju nad iluzją jedynie fikcyjnego, tj. biblijnego, „świetlana przyszłość” już nie
była czymś jedynie metaforycznym: „A drzewo owocowało / na śniegach nowej Syberii”38. Chrześcijański Bóg Stwórca świata i człowieka został dwakroć przewyższony
przez sekretarza generalnego: Boże ciemności są rozjaśniane elektrycznym światłem
(„Teraz [Szura] razem z bolszewikami / spawa przęsła elektrowni, / która oświetli
cały biegun”39), a stary człowiek ustępuje przed radzieckim (znamienne tytuł Stalina:
„Twórca człowieka radzieckiego”. Niegdyś był czczony Bóg Wszechmogący, współcześnie — Stalin tak zasadniczo zmienił świat, że niejako stworzył go na nowo40.
33

K. Gruszczyński, Stalin, inżynier naszych marzeń, [w:] ibidem, s. 28.
„[...] Stalin posiadał także moc władania siłami natury. Umiejętność ta wieszczona przez Engelsa jako cecha
proletariatu, który gdy dozna dezalienacji, za sprawa technologicznego postępu będzie posiadał nieograniczoną
władzę nad przyrodą, stała się atrybutem najpierw samej partii, potem — Stalina” (Imos, s. 327).
35
J. Wirski, O Stalinie, [w:] Strofy o Stalinie, s. 35.
36
W. Wirpsza, Stalin, [w:] ibidem, s. 39.
37
„Fideizm (łac. fides — wiara) — reakcyjna teoria, która przekłada wiarę na naukę. W. I. Lenin nazywa
idealizm filozoficzny mniej lub bardziej osłabionym, rozcieńczonym fideizmem, czyli klechostwem”, Fideizm,
[w:] Krótki słownik filozoficzny, s. 168.
38
T. Kubiak, Towarzysze, mówię o nim..., [w:] Strofy o Stalinie, s. 42.
39
J. Lau, Ścienna gazetka, [w:] ibidem, s. 48.
40
„W apologetycznej poezji socrealizmu mamy do czynienia nader często ze świadomymi próbami sakralizowania rzeczywistości. Najjaskrawszym przykładem są wiersze poświęcone Józefowi Stalinowi. Opiewając jego
mądrości [sic!] i tytaniczne możliwości, autorzy (nader liczni) tworzą w istocie wizerunek bóstwa panującego nad
światem, zasilającego go swoją dobrocią i energią. Oto przykład klasyczny — Adam Ważyk i jego wiersz Rzeka:
34

Mądrość Stalina,
rzeka szeroka,
w ciężkich turbinach
przetacza wody
płynąc wysiewa
pszenicę w tundrach,
zalesia stepy,
stawia ogrody.
Mamy tu do czynienia z przejrzystym obrazem boskiej omnipotencji” (Filipowicz, s. 99).
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Dotąd wroga człowiekowi przyroda (najogólniej) syberyjskiej części Kraju
Rad stawała się nowym, już komunistycznym rajem: pustynie przeobrażały się
w rajskie ogrody, zaś polarna noc będzie rozjaśniona elektrycznym światłem —
w takim kontekście, nawet jeśli kiedyś był jakiś Stwórca fideistów i klechów, to
gdzież mu do Stalina i jego wyznawców... „Nic nie jest niemożliwe dla bolszewików”41. Tyle tylko, że ten radziecki raj wpierw oddalał się, ponieważ reakcja jak
tylko mogła przeciwstawiała się42, a z czasem okaże się iluzją: jak wąż kusiciel
zwiódł pierwszych ludzi, tak Stalina moc władania siłami natury wpierw ujawniała swą ograniczoność, następnie iluzoryczność, by w końcu stawać się jedną
z przyczyn ekologicznych katastrof. Zarazem sam komunistyczny raj wcale nie
był taki rajski: drzewo wiadomości złego i dobrego zostało zastąpione Historią
Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików): krótki kurs43, a funkcję
węża kusiciela podjęli np. trockiści oraz agenci imperializmu.
W chrześcijaństwie teologia apofatyczna bywa przeciwstawiana teologii pozytywnej: poniekąd w nieskończoność można mnożyć imiona Boga, jednak ten
wciąż pozostanie Bogiem nieznanym (Deus absconditus). Takież przeciwstawienie znajdziemy również w boskim kulcie sekretarza generalnego. Z jednej strony
dążenie do tego, by jak najszerzej i najgłębiej przedstawić myśl oraz czyny i tym
samym dziejowe znaczenie kremlowskiego Boga tak w skali światowej, jak też
polskiej — vide Konstanty Ildefons Gałczyński i wiersz Umarł Stalin44. Z drugiej
strony jakże ludzka bezsilność poety:
Ale jak nazwać tego,
który formę komunizmu odleje
i w stali i betonie
budowy jego doczeka45.

Ta niemoc adekwatnego wysłowienia wielkości Stalina może być interpretowana...
teologicznie. Św. Tomasz dążył do tego, aby wyrazić transcendencję Boga w języku
41

„Hasłem owych czasów [lat trzydziestych] stało się: »Nic nie jest niemożliwe dla bolszewików«. Wszelkie
odniesienia do faktów, technicznych możliwości i obiektywnych granic były traktowane jako »bojaźliwość«
i »brak wiary« niegodne prawdziwych stalinistów. Dzięki własnej woli można było, jak się zdawało, przezwyciężyć dowolną trudność, która dla biurokratycznego, »formalistycznego« spojrzenia wydawała się niepokonana.
Przykład takiej »stalowej woli« przedstawiał sam Stalin, dla którego nic nie było niemożliwe. W powszechnym
przekonaniu kierował on krajem samą siłą woli” (Groys, s. 84).
42
„W ostatecznym rozrachunku Towarzysz Stalin władny był osuszać bagna, zawracać rzeki, nawadniać pustynie, a człowiek radziecki sadził arbuzy za kręgiem polarnym, „jarowizował” zboża, i jeśli wszystkie te zabiegi
kończyły się klęską, widział w tym ni mniej ni więcej tylko wrogą rękę reakcji” (Imos, s. 46).
43
J. Tazbir, Biblia stalinizmu, [w:] idem, Polska na zakręcie dziejów, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1997, s. 304–315.
44
O wierszu Umarł Stalin Aleksander Wat napisał: „Wtedy [wraz z dniem śmierci Stalina] obojętne jest, jakim
był w istocie w swoich ziemskich czynach, gestach, myślach i zamiarach umarły Król-Ojciec, istotne jest tylko, że
był Królem-Ojcem i zarazem dobroczynnym Bogiem, choćby w ziemskich swoich słowach i uczynkach wymierzał
śmierć wszelkiej religii i jej wyznawcom. Istotne jest tylko, że dla poety spragnionego i pragnącego adoracji był Królem-Ojcem-Bogiem i stary ten prawzór poezji mógł się odnowić w świecie prozaicznej szkaradności” (Wat, s. 189).
45
A. Braun, Człowiek. Wstęp do poematu, [w:] Strofy o Stalinie, s. 34.
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filozofii Arystotelesa, jednak musiał stwierdzić, że Bóg przerasta poznanie istotowe
poprzez rodzaj i gatunek: Deus non est in genere. Bóg jest kimś poza poznaniem istotowym. Jako ktoś analogicznie tajemniczy i tym samym niewysłowiony jawił się Stalin:
nawet trzysta trzydzieści sześć tytułów nie mogło adekwatnie wyrazić jego statusu,
toteż niejako siłą rzeczy kresem wysłowienia stawało się pokorne milczenie46.
Podobnie jak rzecz się ma z dwoma najwyraziściej Bożymi tytułami Stalina
Boga Stwórcy („Życiodajny geniusz”, „Nieśmiertelny”), tak też trudno rozstrzygnąć jak były pojmowane tytuły najmocniej konstytuujące Syna Bożego: „Wybawca”, „Wybawiciel narodów Europy”, „Człowiek, który ocalił ludzkość”, „Spełniona
misja dziejowa”? Dosłownie czy przenośnie? Może ta alternatywa pozostaje tylko
tym, co krótki Słownik filozoficzny określiłby słowem „scholastyka”: „wszelkim
oderwanym od życia, bezpłodnym mędrkowaniem”47? Jak bowiem odtworzyć
myśli i emocje wyznawców wiary w genseka? Z jednej strony scentralizowana
‘podaż’ (propagandowa machina i jej wytwory), z drugiej strony niejednorodny
‘popyt’ (w PRL po śmierci Stalina do wyłożonej w ambasadzie ZSRR wpisywały
się osoby prywatne „bez przymusu”48 — zarazem motywami okolicznościowego
picia alkoholu bywała... radość49). Ówczesny emocje społeczne w ich wielorakich
przejawach jednak pozostają niedocieczone50 i tym samym należy powstrzymać
się przed formułowaniem twierdzeń o dosłownych bądź przenośnych znaczeniach
tytułów „Syna Bożego”. Natomiast z pewnością można o nich powiedzieć, że były
one szczególnym połączeniem sprzecznych sił: „drewnianego języka” i swoiście
poetyckiej inwencji51; oficjalności kultu i spontaniczności czci.
46

„Spośród literackich klisz, jakie stały do dyspozycji piszących o Stalinie, funkcję nadrzędną wobec wszystkich innych hiperbolizujących postać pełni topos niewyrażalności: genialność wodza i potęga jego dokonań nie
mieszczą się w słowach [...]. Topos ten uaktywni się w poezji funeralnej powstałej w pierwszych tygodniach po
śmierci. Ogrom bólu po stracie „genialnego wodza proletariatu” każe poetom wątpić w możliwość wysłowienia
tego najboleśniejszego z przeżyć” (Tomasik, s. 326).
47
Scholastyka, [w:] Krótki słownik filozoficzny, s. 612.
48
R. Kupiecki, op. cit., s. 160.
49
Ibidem, s. 173. Już podczas pogrzebu Lenina niektórzy jego uczestnicy kamerze filmowej pokazywali
uśmiechnięte twarze (wyeksponowane w filmie Jurija Chaszczewadzkiego, Bogowie sierpa i młota).
50
„Płacz był w tamtych dniach normą zachowań ludzkich. [...] Ile było w tym szczerego, osobistego żalu, ile zaś
bezwolnego poddania się atmosferze tych godzin świadomie organizowanej przez środki przekazu, ile wreszcie
celowej działalności animatorów tych imprez — próżno dziś dociekać” (ibidem, s. 163).
51
O śmierci Stalina Jan Wyka pisał:
Minuta w dniu tym mierzy się trzydziestoma sześcioma westchnieniami umęczonych płuc,
nasza krew oburzenia, trwogi i miłości podchodzi do dwustu dziesięciu stopni ciśnienia,
tętno od Władywostoku/ do bolejącej Moskwy,
od wsłuchanej Warszawy,
aż do szerokich, podzwrotnikowych fal Amazonii
i do rozdzieranej bombami Korei
sto szesnaście razy przeskakuje przez wyrwy i niespodziewane przepaście
sześćdziesięciosekundowej minuty.
Cyt. za: Nasz Stalin, grafika L. Majewski, teksty M. Ogórek, BoSz, Olszanica 2003, s. 62.
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Co znamienne: Jezus Chrystus był Wcielonym Bogiem i z tym właśnie teologicznym centrum chrześcijańskiej wiary można było kojarzyć na tyle liczne
tytuły Stalina, że trudno mówić o przypadkowej analogii między kultem religijnym i kultem jednostki: „U c i e l e ś n i e n i e rozumu i nieugiętej woli działania”;
„U c i e l e ś n i e n i e treści prowadzonej w naszych czasach walki wyzyskiwanych
i uciśnionych o wyzwolenie własne, o wyzwolenie ludzkości”; „U o s o b i e n i e
bolszewizmu i władzy radzieckiej”; „U o s o b i e n i e jedności partii”; „U o s o b i e n i e najściślejszego związku partii z masami”; „U o s o b i e n i e patriotyzmu
i internacjonalizmu mas ludowych”; „U o s o b i e n i e tego, do czego jest zdolny
proletariat wyzwolony z pęt kapitalizmu”; „Wc i e l e n i e nieobjętych zdolności
i sił twórczych ludu”; „Wc i e l e n i e wszystkich cech największego stratega dziejów współczesnych”; „Wc i e l o n a wola i rozum”. Już nawet sama liczba owych
tytułów („Dyskurs komunistyczny nie cofa się nigdy przed powtarzaniem, które wprowadza umysły w stan korzystnego odrętwienia”52) może nawet nakazuje
przyjąć, że nie były one czymś przypadkowym: „[komunistyczna] ideologia odwołuje się do szacownego pojęcia, o autorytecie tak wielkim, że z jego gruntu
niematerialistyczny charakter niepostrzeżenie umyka — jest to termin »ucieleśnienie« — opoka drewnianego języka i kluczowa pozycja w ideologii”53. Zarazem
dwa tytuły — „Wybawca” oraz „Wybawiciel narodów Europy” — mogły (w trybie
może nawet nieuniknionym?) wywoływać skojarzenia z Jezusem Chrystusem...
Siedemdziesiąta rocznica urodzin Stalina stała się szczególną przesłanką, aby
dzieje świata na nowo zostały podzielone na dwie ery — już nie przed i po narodzeniu Jezusa Chrystusa, ale przed i po urodzeniu sekretarza generalnego:
Rewolucjo! — Któż wiatr powstrzyma,
Kto ziemię zawróci w biegu?
Rewolucjo, tablice praw Rzymu
Obalamy od Chin po Biegun.
Rewolucjo! siedemdziesiąt lat
Stalinowych powiewa nad światem.
I rodzi się nowy świat,
Świat stary pęka jak atom54.

Ta ówczesna komunistyczna wiara w nową erę ludzkości nie przetrwała po
śmierci Stalina — jednak nie tyle z powodu jakże ludzkich czy nawet nieludzkich okoliczności śmierci sekretarza generalnego (przedśmiertnie rzężący Stalin
„co najmniej sześć godzin [samotnie!] leżał bez pomocy lekarskiej” — „Być może
52

F. Thom, Drewniany język, Wydawnictwo CDN, Warszawa 1990, s. 55. „Przyzwyczajony do pracy na jałowym biegu, rozum odwraca się od oporu, jaki stawiają rzeczy. Wybiera on dobrze wyślizgane trajektorie słów”
(ibidem, s. 57).
53
Ibidem, s. 26.
54
W. Broniewski, op. cit., s. 11.
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wszystko odbywało się zgodnie z ustalonym przez Berię scenariuszem”55), ile za
sprawą referatu Nikity Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR.
Jako Syn Człowieczy Jezus Chrystus był współistotny Bogu Ojcu. Podobnie,
a zarazem odmiennie rzecz miała się ze Stalinem, ten bowiem co prawda pozostawał „Synem Człowieczym”, jednak współistotny był nie tyle ludziom, ile samemu Leninowi. Niegdyś Syn Człowieczy zstąpił z Nieba, Wcielenie Boga zostało
zwieńczone Wniebowstąpieniem — w 1953 r. „Syn Człowieczy” spoczął w niedostępnym zwykłym śmiertelnikom nowym niebie: mauzoleum, gdzie oczekiwał
go Lenin. Oczywiście dla ateisty toż porównanie Jezus Chrystus — Stalin byłoby
niedorzeczne: skoro nie ma Boga i jego Nieba, to i o jakimkolwiek zstąpieniu na
ziemię Wcielonego Boga niepodobna mówić, wszak istnieje tylko mauzoleum
z mumiami wodzów. Cerkiewne świątynie, jeśli nie zostały zburzone czy też zamienione w magazyny bądź sale kinowe, wiodły swe życie po życiu jako muzea
ateizmu.
Dwoista natura Stalina — Jezusa Chrystusa wiązała się z poniekąd oczywistą
różnicą między tymi postaciami: nie jakkolwiek transcendentny, lecz jak najbardziej ludzki Stalin propagandowo mocniej powinien oddziaływać na wyobraźnię
i emocje ludu pracującego miast i wsi. Jako Syn Boży Stalin pozostawał pewną
teologiczną abstrakcją (vide formuła „Lenin naszych czasów”), natomiast jako
Syn Człowieczy stawał się znacznie bliższym przedmiotem kultu: „Żywe wcielenie najpiękniejszych ideałów i najśmielszych marzeń całej postępowej ludzkości”,
„Wcielenie nieobjętych zdolności i sił twórczych ludu”. Prawdopodobnie transcendentno-immanentny Syn Boży stanowił mocniejsze ograniczenie propagandowej inwencji niż immanentno-transcendentny Syn Człowieczy. Pierwszy silniej
był obciążony fideizmem niż drugi? Na mocniej lub słabiej zeświecczoną świadomość wyznawców komunistycznej wiary Syn Człowieczy mógł szerzej i głębiej
oddziaływać niż Syn Boży?
Stalin jako najwyższa postać ateistycznej religii — zgodnie z prawem jedności przeciwieństw? — pozostawał kimś zarazem nadludzkim i ludzkim: „Indywidualny geniusz Stalina to uosobiony w największym człowieku naszych czasów
zbiorowy geniusz ludu”. Dwoistość kremlowskiego Jezusa Chrystusa polegała na
tym, że jako przedmiot czci najwyższej pozostawał on kimś przewyższającym
wszystkich ludzi (wyłączywszy jedynie Lenina?), ale zarazem ten jego nadludzki status mógł być podłożem dwóch sprzecznych emocji czcicieli: pokory wobec
Syna Człowieczego i dumy z tego, że pozostawał on jednym z ludzi — tym samym
jego wielkość jakby cząstkowo była czy przynajmniej mogła być przenoszona na
tych, którzy go czczą. Paradoksalnie: wywyższanie Syna Człowieczego było zarazem samoponiżaniem się ludu pracującego miast i wsi (o grudniu 1949 r. jako 70.
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D. Wołkogonow, op. cit., s. 770.
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rocznicy urodzin Dymitrij Wołkogonow pisze: „Trwał proces poniżania wielkiego
narodu”56), jak też owego ludu samowywyższaniem: „Największy człowiek naszej
epoki” to przecież również „Syn prostego ludu”. Z czasem iluzoryczność boskiego
statusu Syna Człowieczego najmocniej zostanie zwerbalizowana referatem Nikity
Chruszczowa na XX Zjeździe KPZR, a najwyraziściej unaoczni się w skrywanym
ciemnością nocy usunięciem z moskiewskiego mauzoleum mumii „Lenina naszych czasów”.
Tytuły współtworzące postać kremlowskiego Ducha Świętego to poznawczo
najtrudniejsza część stalinowskiej tytulatury. Zasadniczą przyczyną owego problemu jest nie tyle sam Stalin czy też jego kult, ile teologia chrześcijańska, która
z jednej strony jakkolwiek nie podważa równorzędności trzech osób Trójcy Świętej, jednak wobec samego Ducha Świętego niejako siłą rzeczy pozostaje szczególnie małomówna. Bóg stworzył świat oraz zesłał Syna, Jezus Chrystus swoim
Wcieleniem, Męką i Zmartwychwstaniem odkupił grzesznego człowieka, a Duch
Święty... Ten jawi się jako postać najmocniej nakazująca pamiętać o poznawczych
ograniczeniach teologii pozytywnej. Właśnie ta teologiczna niedookreśloność
Ducha Świętego sprawia, że z nim można kojarzyć te wszystkie tytuły Stalina,
w których zostały wyeksponowane wiodące myśli czwartego klasyka marksizmu-leninizmu-stalinizmu. Znamienne, że spośród tytułów Ducha Świętego tylko
jeden — „Mąż natchniony” — zachował wymiar szczególnie transcendentny,
wszystkie pozostałe jeszcze ostatecznie można pomieścić w już tylko w ziemskich
wymiarach ludzkiej myśli: „Genialny ideolog”, „Genialny umysł teoretyczny”,
„Człowiek, który obejmował swym dalekosiężnym wzrokiem szeroki horyzont
dziejów i sięgał swą myślą w daleką przyszłość”. Trudno skrywać zasadniczą
wątpliwość: może wszystkie tytuły Ducha Świętego należy przypisać „Synowi
Człowieczemu”? Której z tych dwóch boskich postaci przypisać ten tytuł: „Stalin
swą pracą myślową wzbogaca i odkrywczo rozwija naukę Marksa, Engelsa, Lenina w najbardziej istotnych kwestiach i problemach, od których trafnego ujęcia
i rozstrzygnięcia zależą bezpośrednio losy świata”? Niepodobna jednoznacznie
rozstrzygnąć.
Wszelkie porównania między papieżami Kościoła rzymsko–katolickiego a Stalinem Papieżem należy poprzedzić istotnym zastrzeżeniem: w połowie XX wieku w obydwu państwach, kościelnym i radzieckim, następowały
doprawdy głębokie zmiany ustrojowe, które najzwięźlej można określić jako
XX Zjazd KPZR i Vaticanum II (tu jednak pomińmy to, że zmiany te przez
jednych bywają postrzegane jako doprawdy istotowe, przez drugich tylko jako
powierzchniowe). Toteż papieskie tytuły Stalina powinny dwakroć brzmieć już
tylko historycznie: i ZSRR jego epoki, i państwo kościelne przedsoborowych
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Ibidem, s. 709.
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papieży należą wyłącznie do przeszłości oddalonej o całe dziesięciolecia
(współcześnie lefebryści to jednak relikt Kościoła epoki sprzed Vaticanum II,
zaś ostatni staliniści dożywają swych lat).
To, że papieskie tytuły Stalina są najliczniejsze (wszak stanowią mniej więcej
dwie trzecie wszystkich) nie powinno dziwić już tylko z tego powodu, że realny
status genseka najzwięźlej można określić tymi słowami: partyjno–państwowe jedynowładztwo. Mniejsza tu jednak o analogie między papieżem z jego państwem
kościelnym a sekretarzem generalnym i Związkiem Radzieckim, nieprzypadkowo
wszak wśród tytułów Stalina znajdował się i ten: „Głowa państwa radzieckiego”.
Zarazem ważna pozostaje semantyczna pojemność słowa ‘papież’ — co prawda
Tadeusz Peiper był nazwany „papieżem awangardy”, a jednak o jego papieskiej
władzy można mówić jedynie w bardzo swoiście ograniczonym kontekście.
Kościelne zakorzenienie papieskich tytułów Stalina swe zapewne najgłębsze podłoże miało w tym, co można by nazwać pragmatyką władzy (mniej lub
bardziej) dyktatorskiej. W Kościele: papież i Roma locuta, causa finita. W Kraju Rad: Stalin — „wielki wódz i nauczyciel Partii Komunistycznej i narodu radzieckiego”57. Z czasem w tym pierwszym zacznie mówić się o kolegialnej władzy
biskupów, w tym drugim — o centralizmie demokratycznym. I z ową władzą,
i z tymże centralizmem bywało różnie... Zarazem wiara chrześcijańska co prawda
pozwalała papieżowi może nawet na nienawiść do grzechu, ale również nakazywała zachować miłosierdzie dla grzeszników — by już nie wspomnieć o teologii
prawosławnej, która silniej niż katolicka żywiła nadzieję, że piekło może pozostawać puste. Przeciwnie Stalin: w nim wrogość wobec antykomunistycznych idei
(„Nieubłagany wróg nacjonalizmu, imperializmu i kosmopolityzmu”) łączyła się
z nieskrywaną eksterminacją fizyczną („Zwiastun nieuchronnej zagłady imperialistycznych ludobójców”).
Przyjaźń polsko-radziecka miała zróżnicowane wcielenia: od Konstantego Rokossowskiego (w 1956 r. czytana na wspak nazwa papierosów „Sport” brzmiała: „Towarzyszu Rokossowski Opuść Polską Stolicę”) po Władysława Gomułkę
(październik tegoż 1956 r. i dramatyczne rozmowy z Nikitą Chruszczowem).
Stosunkowo nieliczne tytuły Stalina Patrona PRL powinny pozostawać postrzegane jedynie jako dopełnienia ówczesnej przyjaźni polsko–radzieckiej. Zarazem
rzecz zawierała się nie tyle w samych słowach, ile w takich faktach, jak nadanie
imienia Stalina Pałacowi Kultury i Nauk (który „miał pełnić rolę świętej góry,
świątyni przewyższającej wszystkie inne”58) czy przemianowanie Katowic na
Stalinogród i województwa katowickiego na stalinogrodzkie. Jako Patron PRL
Stalin nie był kojarzony z Wojciechem, Stanisławem czy tym bardziej z Matką Boską Częstochowską (co prawda pierwotnie Stalinogrodem miała zostać właśnie
57
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Stalin, [w:] Krótki słownik filozoficzny, s. 641.
J. Łukasiewicz, Mitologie socrealizmu, „Odra”, 1996, nr 11, s. 41.
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Częstochowa, jednak odstąpiono od tego pomysłu, ponieważ pielgrzymki dochodziłyby do Matki Boskiej Stalinogrodzkiej?!59).
Polskie tytuły Stalina poniekąd może wymuszają, przynajmniej na osobach
wobec niego choćby zdystansowanych, postawienie pytania o to, co bywa określane jako panegiryczna przesada60. Ta jednak sprawia niemały kłopot teoretyczny,
wymaga bowiem zmierzenia się z odpowiedzią na inne pytanie: kto i na jakiej
podstawie określa granicę, powyżej której pochwała staje się przesadna? Kult Stalina dowodzi, że taka granica bywała iluzoryczna, a może nawet trudno o niej
mówić — tak w ZSRR, jak też w PRL. Oto bowiem:
— w Gagrze (małe miasteczko Abchazji), mającej tylko dwie ulice, jedna była
ulicą Stalina, a druga Dżugaszwilego61;
— podczas otwarcia Muzeum Lenina w Poroninie premier Józef Cyrankiewicz
w wygłoszonym z tej okazji przemówieniu stwierdził, że „na ziemi polskiej,
w tych okolicach bywał również towarzysz Stalin”62.
Toteż trudno zakwestionować wspomnienie o tym, że niektórym Polakom
zdarzało się śpiewać kolędę o znamiennie przekręconym słowie: „a Józef Stalin
ono [Dzieciątko] pielęgnuje”. Ostatecznie Jezus Chrystus „Słońce sprawiedliwości” i Stalin „Wiecznie płonące słońce komunizmu”, przynajmniej ‘powierzchniowo’, wcale nie byli tak odlegli — również za sprawą śnieżnobiałego munduru
generalissimusa63.
Polskie tytuły Stalina to tylko jeden z elementów jego religijnego kultu (vide
Heleny Bobińskiej Soso. Dziecięce i szkolne lata Stalina64), tenże kult swą żywotność zawdzięczał zapewne również analogii: jak Bóg był wszechobecny w stworzonym przez siebie świecie (psalmowe „Niebiosa opowiadają chwałę Boga”)
i zarazem dla ludzkich oczu pozostawał niewidzialny, tak też sekretarz generalny
przenikał każdą cząstkę życia jego czcicieli65, „ale nie pokazywał się zbyt często”66.
59

R. Kupiecki, op. cit., s. 169.
Por. K. Obremski, Stalin, panegiryści i prawo przechodzenia zmian ilościowych w jakościowe, „Pamiętnik Literacki”, 2007, nr 3, s. 123–136.
61
R. Kupiecki, op. cit., s. 13.
62
Ibidem, s. 118.
63
„W wypadku Stalina efekt jasności potęguje noszony chętnie od końca wojny (a jeszcze chętniej malowany)
śnieżnobiały mundur generalissimusa. Słońce Narodów świeci więc blaskiem zaczerpniętym wprost z prawosławnej teologii, w której Chrystus — Światłość Świata i prawdziwe Słońce — objawia się wiernym poprzez
zlotem pisane misterium światła” (Milewska, s. 188).
64
Por. K. Obremski (2002), Księgi kanoniczne i apokryf („Krótki kurs WKP(b)” — „Józef Stalin. Krótki życiorys” — „Soso. Dziecięce i szkolne lata Stalina”), [w:] Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm, red. D. Dąbrowska, P. Michałowski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 55–68;
K. Obremski, „Inżynier dusz ludzkich” w muzeum literatury dawnej. Nad książką Heleny Bobińskiej „Soso”, „Pamiętnik Literacki”, 2003, z. 4, s. 133–164; idem, Socrealistyczny apokryf a kult komunistycznych świętych, „Pamiętnik Literacki”, 2006, z. 2, s. 65–74.
65
„Żywego Stalina zastąpiono jego ikoną. [...] Dzięki niej nieobecny stał się zarazem wszechobecny” (Milewska, s. 185).
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M. Kula, op. cit., s. 73.
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Jego postać była przesłaniana ‘fantomami’, np. jedyne pojawienie się generalissimusa na podmoskiewskim froncie stało się inspiracją twórców batalistycznego
malarstwa; nawet głos Stalina zwodził słuchaczy jego słów67.
Nie ma jednej oraz krótkiej odpowiedzi na pytanie o to, jak Lenin i Stalin stali się komunistycznymi bogami: ateistyczna religia (nią wszak był komunizm68)
wykreowała ziemskich bogów? Wskazując wielorakie czynniki, należy przywołać
również humanizm pojmowany jako wypełnienie pustki powstałej po ustępującej
pola religii:
A kiedy pytamy, skąd [humanizm] pochodzi i dlaczego zyskał sobie dzisiaj tylu zwolenników, odpowiedź brzmi, że powodem jest szukanie przez ludzi czegoś, co mogliby uważać
za święte i godne uwielbienia. Człowiek wygląda na zwierzę potrzebujące jakiejś religii.
Skoro więc nie wierzy w Boga, zaczyna sobie tworzyć bożka w postaci Człowieka pisanego
przez wielkie „C”, staje się humanistą. Ale to już całkiem oczywiste bałwochwalstwo69.

Toteż, jeżeli Bóg nie istnieje, wówczas człowiek staje się najwyższą istotą
w świecie. Tak właśnie rzecz się miała w porewolucyjnej Rosji: niczym w relacji sprzężenia zwrotnego śmierć starego Boga prowadziła do narodzin nowych
bogów — po Leninie przedmiotem religijnej czci stawał się Stalin. Jak przyroda
(twierdził Fryderyk Engels), tak też ołtarz nie znosił próżni...
„Najukochańsze słowo: Stalin”70. Postrzegając tzw. kult jednostki z perspektywy już kilku następnych dziesięcioleci, jakkolwiek nie podjąwszy zasadniczej
problematyki ustrojowej (stalinizm był wypaczeniem radzieckiego systemu politycznego czy jego logicznym zwieńczeniem?), trudno współcześnie zrozumieć,
jak ktoś o takim „wizerunku” czy „image’u”71 (ówczesny koszmar redaktorów
i korektorów: chochlik drukarski Stalina zamienił w ‘Sralina’72) mógł zdobyć i aż
do śmierci zachować status doprawdy boski Zarazem oczywiście niepodobna
poprzestać na nawet najczystszej miłości jako głównym podłożu wiary człowieka radzieckiego i przez nią determinowanych polskich tytułów Stalina. Owym
podłożem również było prawosławne chrześcijaństwo: kiedy carat i cerkiew
67
„Naród radziecki nie znał dobrze nawet głosu swego Wodza, choć na każde jego słowo czekał w napięciu
i uwielbieniu. Zamiast monotonnego, obarczonego gruzińskim akcentem głosu Stalina, słyszał w radiu przyjemny, głęboki głos aktora, Jurija Lewitana, odczytującego Stalinowskie przemówienia i rozkazy” (Milewska, s. 184).
68
„W moim [Rafała Imosa] rozumieniu komunizm to ateistyczna, oparta na wierze gnostyckiej, nacechowana
dualizmem, założona religia walki o charakterze uniwersalistycznym, stanowiąca oficjalne wyznanie państwa
sowieckiego” (idem, s. 84).
69
J. M. Bocheński, Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Instytut Literacki, Paryż 1987, s. 48.
70
T. Urgacz, Po polsku, [w:] Strofy o Stalinie, s. 20.
71
„Całość rzeźbiarskich dokonań profesjonalistów w rozmowie z Antonim Słonimskim podsumował Xawery
Dunikowski — »Widziałem już rzeźby w glinie, w marmurze, w brązie — powiedział — Pierwszy raz widzę
w wazelinie. W wazelinie pierwszy raz«” (Kupiecki, s. 134). Szerzej o słowach Dunikowskiego: M. Kula, op. cit.,
s. 63–64.
72
„A ja [Aleksander Wat jako korektor »Czerwonego Sztandaru« w radzieckim Lwowie] miałem obsesję. Mnie
się ciągle zdawało, że w końcu za mojej korekty wyjdzie straszna gafa, jedna literka będzie zmieniona i wyjdzie
Sralin zamiast Stalin”, cyt. za: ibidem, s. 68.
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współtworzyły relację najogólniej zwaną sprzężeniem zwrotnym, wówczas niejako siłą rzeczy koniec jednej instytucji stawał się końcem drugiej. Tyle że religia
była tak mocno zakorzeniona w Rosjanach, że ich bunt przeciwko niej przyjmował
postać komunistycznej wiary człowieka radzieckiego (vide film Jurija Chaszczewadzkiego, „Bogowie sierpa i młota”). Z czasem wiara człowieka radzieckiego
ulegała erozji, ale „doktryna miała się dobrze w zinstytucjonalizowanej formie”73.
Kult jednostki — przez analogię do tytułu książki Marcina Kuli Religiopodobny
komunizm — faktycznie był właśnie „religiopodobny”.
Należy dopowiedzieć: gdzież Stalinowi do marszałka i prezydenta Koreańskiej
Republiki Ludowo-Demokratycznej.
Jako bóstwu Kim Ir Senowi przypisano wszelkie możliwe zalety i cnoty, których nie może
właściwie mieć istota ludzka. [...] „Tak jak niektórzy wierzą w Boga — wyjaśnia wykładowca Akademii Dzuczhe w Phenianie — tak my wierzymy w Kim Ir Sena [...]”74

Właśnie w KRL-D stało się to, o czym w ZSRR jedynie wspomniano z okazji
siedemdziesiątej rocznicy urodzin Stalina: rok urodzin Kim Ir Sena (1912) uznano za początek nowej ery.
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KSZTAŁCENIE GŁOSU JAKO METODA PRACY
NAUCZYCIELA NAD SAMOROZWOJEM

Streszczenie: Praca poświęcona jest problemom wieloaspektowego zastosowania zajęć z emisji głosu w kontekście zadań stawianych przed nauczycielem- wychowawcą. Zakłada się, że powinien on
być nie tylko fachowcem w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim wzorem osobowym dla uczniów,
wyposażonym w kompetencje retoryczne i co za tym idzie, w umiejętność świadomej pracy głosem.
Właśnie kształcenie głosu łączyć może wszystkie wymienione wątki. Okazuje się, że praca nad tymi
wydawałoby się bardzo technicznymi umiejętnościami, jej efektywność, wiąże się ściśle z dyspozycją psychiczną człowieka. Otwartość, empatia, tolerancja, to cechy wymieniane jako niezbędne
w zawodzie nauczyciela. Tworzą one również podstawę w kształceniu dobrej emisji głosu. Tego typu
korelacja wskazuje na nie dość jeszcze dziś wykorzystany obszar dla poszerzania kompetencji zawodowych przyszłych nauczycieli.
Słowa kluczowe: Emisja głosu, dźwięk, oddech, dobry nauczyciel, kompetencje, asertywność, wypalenie zawodowe, przepisy oświatowe

Moulding vocal skills as a method of teachers work over self-development
Abstract: The paper is devoted to problems concerning multi-aspect application of vocal production
in the context of tasks for a teacher and educator. It is assumed that a teacher should be a professional
in his or her field, but first of all, present a personality pattern to pupils, with a good command
of rhetoric competence, and in consequence, conscious work with his or her voice. All the above
mentioned matters can be combined with moulding vocal skills. It turns out that working on
the seemingly technical skills of vocal production, as well as its effectiveness, is closely related with
human psychological condition. Openness, empathy, tolerance, all of these are perceived as features
indispensible in teacher’s work. These features are also a basis for moulding good skills of vocal
production. The type of correlation indicates still not sufficiently exploited space for widening
professional competence of feature teachers.
Keywords: vocal production, sound, breath, good teacher, competence, assertiveness, occupational
burnout, educational law

KSZTAŁCENIE GŁOSU JAKO METODA PRACY NAUCZYCIEL A... 27
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Zarówno codzienna praktyka szkolna, jak i bogata literatura z zakresu pedeutologii wskazują na nauczyciela, jako na podstawowe odniesienie dla efektywności wysiłków edukacyjno- wychowawczych szkoły wobec uczniów. Określenie
„dobry nauczyciel” bywa różnorako interpretowane, jednak pewien zbiór cech
wyróżnianych jako niezbędne dla odpowiedzialnego wykonywania tego zawodu,
zdaje się być ogólnie akceptowany. Cechy te, które przekładają się na oczekiwane kompetencje i kwalifikacje zawodowe nauczyciela grupuje się i opisuje także
w dokumentach prawnych, z których najbliższym praktyki szkolnej jest Karta
Nauczyciela.1 W rozdziale trzecim dokumentu mówi się o wymaganiach kwalifikacyjnych. W Art. 9.1. Czytamy, że stanowisko nauczyciela może zajmować
osoba, która:
1) „posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu”.2
W punkcie drugim podkreśla się moralność, należącą do sfery prywatnej
człowieka.
Opisując obowiązki nauczycieli, w Art. 6. Wskazuje się m. in., iż nauczyciel
powinien:
1) „rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie
zajęć organizowanych przez szkołę;
2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły (...);
5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie
z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów”3.
Karta Nauczyciela określa zbiór niezbędnych umiejętności, wiadomości
i oczekiwanych postaw niezbędnych w zawodzie nauczyciela. Wśród nich wymienia się otwartość, empatię i potrzebę samorozwoju. Ponownie wiec wskazuje się
cechy osobowe, kształtujące wizerunek nauczyciela, jako człowieka posiadającego
określone kompetencje społeczne.

1
USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730)
ogłoszono dnia 22 maja 2018 r. obowiązuje od dnia 1 lutego 1982 r. historia od dnia 7 lipca 2003 r. <https://www.
prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=akt&qplikid=2-> [dostęp: 23.06.2019].
2
Ibidem
3
Ibidem.
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Pojęcie kompetencji rozumieć można w dwojaki sposób. Kompetencje utożsamiane są z kwalifikacjami. Określenie to oznacza również zakres uprawnień danej
osoby.
„Do podstawowych cech kompetencji zalicza się:
— ich podmiotowy charakter
— stopniowalność i wymierność
— umożliwiają skuteczne realizowanie zadań na odpowiednim poziomie
— mają zróżnicowany zakres treściowy oraz wiążą się z określoną sytuacją
— mają charakter dynamiczny, a ich rozwój polega na rekonstrukcji
— raz ukształtowane systemy kompetencji w jakimś stopniu odzwierciedlają stan
przygotowania zawodowego oraz kierunek jego doskonalenia
— mają możliwość przenoszenia się na inne sytuacje zadaniowe
— są ujawnieniem swoich potencjalności w formie aktów motywacyjnych nie tylko w sytuacji zadania, ale również zawsze wobec kogoś”.4
Kompetencje zawodowe będziemy więc rozumieć jako zdolność skutecznego
wykonywania czynności zawodowych zgodnie z obowiązującymi standardami,
czyli na określonym poziomie. Czynności te są wcześniej ćwiczone aż do osiągnięcia sprawności w tym zakresie. Kompetencje zawodowe zawsze pozostają jednak osobistą cechą danej osoby i jej własnością.
Karta Nauczyciela określa kompetencje zawodowe, natomiast studia pedagogiczne powinny wyposażać w nie młodych adeptów nauczycielstwa, a co warto
ponownie podkreślić, kompetencje zawodowe nie odnoszą się tylko i wyłącznie
do umiejętności związanych z przygotowaniem merytorycznym.
Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego5, który
opisuje standardy kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, w pierwszych siedmiu punktach, nakreślających ogólne efekty kształcenia wskazuje się, prócz wiedzy, także umiejętności związane z efektywnym
porozumiewaniem się i chęcią „doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego”6. Punkt szósty i siódmy tak opisuje absolwenta studiów pedagogicznych: 6)
„charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością
oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności; 7) jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela”. Mówi się więc
o określonej konstrukcji psychicznej, która znajduje przełożenie na praktykę
i przejawia się w zachowaniach. Nauczyciel jest w tym kontekście bardzo określoną wartością wzorcową i odniesieniem dla swoich przyszłych wychowanków.
Osoba podejmująca decyzję o wyborze zawodu nauczyciela powinna zatem mieć
4
5
6

Słownik języka polskiego, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1994, s. 977.
<http://procesbolonski.uw.edu.pl/dane/standardy_ksztalcenia_dla_nauczycieli.pdf> [dostęp: 25.06.2019].
Ibidem, pkt 4.
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świadomość, iż jest to zajęcie w ramach którego również jej osobowość podlega
ocenie i jest ono związane z obowiązkiem ciągłego doskonalenia się, ponieważ jest
to wymóg współczesnego, dynamicznie zmieniającego się świata.
Na potrzeby Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk PAN,
Kazimierz Denek opracował standardy kompetencji zawodowych nauczycieli7,
wyszczególniając je w pięciu grupach. W ramach Kompetencji pragmatycznych
(I), wskazał na umiejętności związane ze skutecznymi strategiami przekazu, planowania, kontroli i oceny procesów edukacyjnych oraz umiejętne posługiwanie
się warsztatem dydaktycznym oraz motywowanie siebie i uczniów do rozwoju.
Kompetencje współdziałania (II), objawiają się w skuteczności i sprawności zachowań i działań. Wymienia się tu umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, podtrzymywanie kontaktu z wychowankiem, docenianie go i pozytywne
ukierunkowywanie. Kompetencje komunikacyjne (III), to zespół skutecznych zachowań językowych związanych z wiedzą z tego zakresu i świadomością stylów
skutecznych wypowiedzi. Kompetencje kreatywne (IV), wyrażają się w innowacyjności działań, które powinny wzbudzać kreatywność w samych uczniach.
Ostatnia grupa Kompetencji informatyczno-medialnych (V), powinna wspomagać
nauczyciela i uczniów w korzystaniu z nowoczesnych źródeł informacji. W standardach kompetencji zawodowych akcentuje się więc jako podstawowe wymogi:
ukształtowaną moralność i system wartości nauczyciela, jego skuteczność w przekazywaniu wiedzy i siłę perswazji wychowawczej. Osoba nauczyciela powinna
pozytywnie inspirować uczniów w samodzielnym rozwoju.
W innej publikacji Denek8, pisząc o podmiotowości nauczyciela potwierdza
swoje stanowisko określając jej dwa filary: kompetencję zawodową i samowiedzę
pedagogiczną. Nauczyciel podmiotowy to według Deneka człowiek samodzielny,
niezależny i swobodny w doborze celów, treści i form pracy, dbający o własny rozwój, oraz wrażliwy na skutki swej działalności. Doświadczony pedagog Henryk
Grabowski określa nauczyciela mianem specjalisty w dziedzinie ludzkiego zachowania, którego podstawowym zadaniem jest motywowanie uczniów do podejmowania zmian w społecznie pożądanym kierunku.9 W zawodzie tym, jak w żadnym
innym, najwięcej zależy od tego, jakim człowiekiem się jest. Konieczne jest kształtowanie postaw altruistycznych i empatii, czyli sfery emocji i uczuć, a więc człowieczeństwa. Te zaś często ceni się wyżej niż merytoryczne przygotowanie i fachowość
nauczyciela. Szkoły waldorfskie, rozpowszechnione na świecie, w Polsce reprezentowane obecnie przez sześć placówek szkolnych (szkoły podstawowe) na statusie

7
Za: W. Strykowski, <https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/3096/1/strykowski.pdf > [dostęp:
23.06.2019].
8
K. Denek, Wartości i cele edukacji szkolnej, Wydawnictwo Edytor, Poznań–Toruń 1994.
9
H. Grabowski, Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2000.
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szkół eksperymentalnych, szczególnie dobitnie akcentują centralne znaczenie osoby nauczyciela w procesie wychowania i edukacji. Z tego względu, w szkołach tego
typu, jeden wychowawca prowadzi jedną grupę od pierwszej do ósmej klasy. On
również naucza wszystkich tak zwanych przedmiotów głównych, czyli matematyki, fizyki, czy języka polskiego. Taka organizacja szkoły oparta jest na założeniu,
że wychowawca jest tym, który w największym stopniu wpływa na wszechstronny
rozwój dziecka i powinien mieć możliwość wypracowania emocjonalnych więzi
ze swoimi uczniami, uczestnicząc aktywnie w ich procesie uczenia się. Z tego właśnie względu jedna osoba naucza wszystkich najważniejszych przedmiotów, nawet niezgodnie ze swoim merytorycznym przygotowaniem. Poprzez takie zabiegi
nauczyciel ukierunkowuje się na samorozwój, zachowuje świeżość spojrzenia ma
nowo poznawaną wiedzę i lepiej rozumie uczniów. W procesie wychowania jest
on postrzegany jako osoba ważniejsza od rodzica, gdyż jest przygotowany do tego,
by nie tylko edukować, ale i kształtować charaktery uczniów. Tu mówi się o nauczycielu, jako o wzorcu i przewodniku dla dziecka. W innych typach szkół, choć
założenia i wymagania stawiane nauczycielowi są podobne, to z pewnością rola
nauczyciela-wychowawcy nie jest do tego stopnia gloryfikowana.
Niezależnie jaki wzorzec „dobrego nauczyciela” przyjmiemy, z pewnością
osiągnięcie takiego statusu wymaga ciężkiej pracy, wielopłaszczyznowej dyspozycji i gotowości do ciągłego samodokształcania. Nie jest to więc zawód dla każdego
i nie jest przesadą mówienie o powołaniu nauczycielskim, lub misji nauczycielskiej,
co bezsprzecznie potwierdzają zarówno wspomniane dokumenty, jak i teoretycy
pedagogiki. Już Jan Władysław Dawid twierdził, istota „duszy nauczycielstwa”
to: miłość dusz ludzkich, potrzeba doskonałości, poczucie odpowiedzialności
i obowiązku, wewnętrzna prawdziwość i moralna odwaga10. Zygmunt Mysłakowski jako nadrzędną cechę talentu pedagogicznego wymienia kontaktowość,
na którą składają się: żywość wyobraźni, instynkt rodzicielski, zdolność do wyrażania uczuć i nastawienie psychiki na zewnątrz11. Zaznaczają się tu dwa aspekty
pracy nauczyciela nad sobą. Pierwszy jest pogłębianiem własnych doświadczeń
i samorozwój, drugi zaś wiąże się z umiejętnością atrakcyjnego dzielenia się tym
doświadczeniem i wiedzą z wychowankami. „Bogata osobowość, dojrzały charakter, wielka wiedza i piękna dusza nie stanowią jeszcze talentu, podobnie jak
umiejętność oddziaływania, „zdolności agitacyjne” lub „kontaktowość”. Dopiero
harmonijne współwystępowanie wszystkich elementów warunkuje pełną osobowość nauczyciela.”12 Stefan Szuman, wymieniając wśród cech dobrego nauczyciela: „przychylność dla wychowanków”, „miłość dusz ludzkich”, czy „skłonność
agitacyjną”, podkreśla, iż nie są to cechy wrodzone. Nie istnieje więc według niego
10
11
12

Osobowość nauczyciela, red. W. Okoń, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1962, s. 41–62.
Ibidem, s. 69–83.
Ibidem, s. 15.
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coś, co można nazwać talentem pedagogicznym, któremu przyporządkowuje
się wymienione cechy.13 Jest to raczej kształtowana w ciągu lat życia osobowość
człowieka, która nie jest przecież jednakowa u każdego utalentowanego nauczyciela-wychowawcy. Podobne stanowisko zajmuje Mieczysław Kreutz14. Również
on wskazuje trzy cechy niezbędne dla zaistnienia skutecznego wpływu wychowawczego. Są nimi: miłość do ludzi, skłonność do społecznego oddziaływania
oraz zdolność sugestywna. Żadna z tych cech, występując osobno, nie daje gwarancji skuteczności oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych. Szczególnie zaś
ważną dyspozycją jest „zdolność sugestywna”, dzięki której uzyskuje się wpływ
na uczucia, poglądy i wolę innych. Człowieka posiadającego talent nauczycielski,
według Kreutza, cechuje natomiast „pewność siebie, spokój i odwaga działania,
wiara w siebie oraz bezkompromisowość i prostolinijność w dążeniu do realizacji
własnych celów”15. Jest to opis człowieka, którego dziś nazwalibyśmy po prostu
asertywnym, czyli niezależnym, pewnym swoich racji i otwartym na innych ludzi.
„Asertywność może stanowić dla nauczyciela swoistą psychologiczną tarczę
obronną w sytuacjach próby manipulowania przez wychowanków. Może też być
sposobem wywierania na nich wpływu, opartym na stanowczości i zdecydowaniu
(...) Asertywny nauczyciel w relacjach z innymi jest uczciwy, bezpośredni i otwarty. (...) Asertywny nauczyciel jest życzliwie nastawiony do siebie i do świata”16. Jest
to więc nie tylko pożądana u nauczyciela cecha, ale również praktyczna i wskazana metoda postępowania z uczniem.
W publikacjach propagujących takie postawy17 wskazuje się również zewnętrzne symptomy asertywności, takie jak: odwaga patrzenia innym prosto w oczy,
otwarta postawa ciała, odpowiedni dystans do rozmówcy, odpowiednia gestykulacja, wyraz twarzy, ton, modulacja i natężenie głosu (unikanie monotonii, szeptu i krzyku), barwa głosu, płynność wypowiedzi, wyczucie czasu i umiejętność
słuchania czyli dostrojenie się i swojej wypowiedzi do słuchaczy. Wymienione
atrybuty i umiejętności osoby asertywnej z pewnością znalazłyby zastosowanie
w warsztacie dobrego nauczyciela-wychowawcy. Są to także zagadnienia szeroko
omawiane w ramach zajęć z emisji głosu, gdy zdobyte umiejętności przekładane
są na język praktyki, co najczęściej realizuje się w formie ćwiczeń z autoprezentacji. Dwie pozostałe cechy dobrego nauczyciela — miłość do ludzi i skłonność do
społecznego oddziaływania, które korespondują z cechami wymienianymi przez
Szumana, leżą u podstaw filozofii pracy nad oddechem i głosem.
13

S. Szuman, Talent pedagogiczny, [w:] Osobowość nauczyciela, s. 90–134.
M. Kreutz, Osobowość nauczyciela-wychowawcy, [w:] ibidem, s. 139–204.
15
W. Okoń, Wstęp, Osobowość nauczyciela; ibidem, s. 16.
16
T. Zubrzycka-Maciąg, J. Kirenko, Asertywność nauczycieli badania empiryczne, Wyd. Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015.
17
Przykład: R. E. Alberti, Asertywność: sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych, Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, Gdańsk 2002.
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Zajęcia z emisji głosu, należą do obowiązkowych na studiach pedagogicznych.
Choć proponowane są w zbyt wąskim wymiarze czasowym, bo jest to tylko piętnaście godzin w ciągu całych studiów, to w ich ramach może pojawić się ogromna szansa nie tylko technicznego przygotowania głosu, który powinien sprostać
wielogodzinnemu, codziennemu wysiłkowi, ale również pracy nad samoakceptacją, samoświadomością i otwartością na słuchacza, które przekładają się na cechy
dobrego nauczyciela- wychowawcy. Praca nad głosem jest pracą nad całym człowiekiem fizycznym i duchowym. Głos, jego barwa i dźwięk, to efekt fizycznej budowy człowieka, ale odzwierciedla również jego aktualne samopoczucie, zarówno
emocjonalne jak i fizyczne. Ze sposobu konstruowania wypowiedzi, doboru słów,
intonacji, szybkości mowy, jesteśmy w stanie określić dość trafnie charakter danej
osoby. Lubimy w ludziach otwartość i szczerość. Lubimy głosy niższe, „osadzone”
w ciele, gdyż jest to oznaka szczerych intencji i komfortu psychicznego mówcy.
Głos powinien być, jasny (co nie znaczy wysoki), mocny, wypływający swobodnie
od mówiącego i docierający do słuchaczy.
Realizując wszelkiego typu prezentacje, staramy się, by wysyłane przez nas
sygnały niewerbalne były wyraziste, otwarte, zapraszające publiczność. Jak to
osiągnąć nie popadając w techniczną rutynę? Jak nie zatracając autentyczności
przekazu, uczynić z niego świadomie zaprojektowane, zrozumiałe i interesujące dzieło? Z pewnością jedną z ciekawszych dróg jest tu praca nad sobą właśnie
poprzez ćwiczenie emisji głosu. Być może jest to droga nieco zaskakująca, ponieważ nauka wskazuje raczej na zajęcia związane z psychologią, jako dziedziną
zgłębiającą prawidłowości funkcjonowania człowieka. Z pewnością wiadomości
z tego zakresu mogą być wspaniałą podporą teoretyczną i uzupełnieniem, ale nie
przeniosą wiedzy na płaszczyznę osobistego odczuwania i działania. Dlaczego
więc tak techniczne i warsztatowe wydawałoby się podejście, jakim jest praca nad
głosem, miałoby dać imperatyw do samorozwoju i to zarówno w kierunku panowania nad wysiłkiem, jakim jest mówienie do publiczności jak i budzenie talentu
pedagogicznego, opierającego się przede wszystkim na człowieczeństwie i otwartości na innych?
Podstawą dobrego, zdrowego mówienia jest pozbycie się z ciała niepotrzebnych napięć. Jest to pierwszy warunek w pracy nad głosem. Taki stan objawia
się swobodnym pełnym oddechem, który jest punktem wyjścia dla dźwięku, ale
również warunkuje dobre samopoczucie człowieka. Aby taki oddech odnaleźć
i utrwalić w ramach swego codziennego funkcjonowania, niezbędna jest samoakceptacja. W innym przypadku, nawet jeśli technicznie uda się osiągnąć swobodę
oddechową, będzie to działanie nastawione na chwilowy, nietrwały efekt. Stąd
praca nad oddechem powinna odbywać się zarówno na płaszczyźnie fizycznej,
jak i mentalnej. Swobodny, zrelaksowany człowiek oddycha całym ciałem. Dobrym skojarzeniem przy tego typu pracy, jest porównanie człowieka do drzewa.
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Jego nogi i korpus odzwierciedlają cechy pnia drzewa, zakorzenionego głęboko
w ziemi. Człowiek wówczas jest stabilny, dobrze wsparty, pewny siebie, a jednocześnie elastyczny. Ramiona, barki i głowa tworzą koronę drzewa. Przy wdechu
unoszą się swobodnie wzdłuż bocznych osi ciała, falują. Dłonie-liście kierują się
miękko ku słońcu. Drzewo oddycha całym sobą, pełnią. Fonacja, a więc dodanie
dźwięku jest równie naturalne. To jakby ptaki śpiewające w naszych gałęziach.
Drzewo rozbrzmiewa ich głosami, a więc znów jego stworzenie, uzewnętrznienie
nie wymaga wysiłku. Człowiek jest domem dla tych różnorodnych dźwięków. To
proste ćwiczenie uruchamiane poprzez wyobraźnię angażuje w proces oddechu
całe ciało. Osadza w nim głos i odciąża krtań i gardło, na które najczęściej narzekamy przy nieprawidłowym, lub zbyt długim i głośnym mówieniu. Dźwięczące
drzewo, to przyjemne skojarzenie, bliskie baśniowemu, dziecięcemu pojmowaniu
świata. Sprzyja ono także łatwiejszej akceptacji brzmienia swego głosu, co stanowi
nieodzowny punkt wyjścia w kierunku jego rozwoju i pracy nad nim. Oddech
staje się podstawą prawdziwego, naturalnego dźwięku, na którym osadzamy słowo. Słowu, by stało się interesujące i nacechowane myślą, pomagamy akcentem
i modulacją głosu, rytmem wypowiedzi. Rytm jest tu czynnikiem szczególnym.
Łączy on istotę dźwięku, poprzez który pragniemy przekazać myśl, z myślą zawartą już w słowie, które samo w sobie nabrzmiałe jest znaczeniem. Każde słowo
posiada swój rytm wewnętrzny, zdaniu nadajemy znaczenie rytmem i akcentem,
który jest podporządkowany rytmowi. Rytm spaja mowę i śpiew, jest też częścią
nas samych w biciu serca i oddechu. Wszystkie te rytmy tworzyć muszą zestrojoną orkiestrę wspierającą melodię artykułowanych myśli. Wybitny znawca retoryki Jakub Z. Lichański, odwołując się do retoryki antyku, nierzadko wspomina
o związkach słowa i rytmu, powołując się m.in. na Arystotelesa, Stagirytę, który
mówił: (...) język prozy winien mieć piękny rytm, a nie być pozbawiony rytmu (...)
lub Platona eksponującego w swych rozważaniach: treść słów, harmonię i rytm...
To na pewno wielkie wyzwania w pracy nad artykulacją tekstu...1 Jest to jednak już
domena retoryki, do której wkroczyć możemy dzięki zajęciom z emisji głosu, czyli
przygotowani wokalnie i mentalnie.
Tylko człowiek zrelaksowany, człowiek, który nie obawia się swoich słuchaczy,
człowiek pewny siebie i lubiący siebie, może posługiwać się swobodnym oddechem i głosem, pozbywając się trwałych napięć fizycznych. Czerpie on przyjemność ze spotkania z innymi i z tego, że może się z nimi sobą podzielić, jest pełen
pozytywnych uczuć i empatii, a więc ma podstawy, by stać się „dobrym nauczycielem”. Tak więc głos jest wskazówką zarówno kierunku pracy nad sobą jak i celem
samym w sobie. Osiągając efekt w postaci umiejętności nośnego i zrozumiałego mówienia, możemy być pewni, że nastąpił również nasz wewnętrzny rozwój
w kierunku większej samoakceptacji i akceptacji innych ludzi. Warsztaty z emisji
głosu, organizowane przez renomowanych trenerów, nie gromadzą śpiewaków,
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nauczycieli czy aktorów, choć oczywiście przedstawiciele tych profesji są tam również obecni. Najczęściej jednak są to po prostu ludzie poszukujący możliwości
rozwoju wewnętrznego, ludzie próbujący zrozumieć i pokonać swoje prywatne
problemy i ograniczenia. Jeśli warsztat jest udany i prowadzony przez kompetentną osobę, słuchacze nie wychodzą z niego obarczeni pakietem uświadomionych
i nazwanych własnych niedoskonałości nad którymi powinni pracować, oraz receptą jak to mają zrobić, lecz uskrzydleni świadomością, że oto postawili pewny
krok w kierunku własnej doskonałości.
Żaden człowiek nie może dać innemu nic więcej ponad to co sam posiada.
Nauczyciel nie wypracuje w uczniach samoakceptacji, radości ze zdobywania
wiedzy, ciekawości świata i zaufania do innych, jeśli sam tych cech będzie pozbawiony. Cechy te powinien w sobie wypracować, rozbudzić i ugruntować. Potrafi to każdy człowiek, ale nie każdemu chce się pracować i nie każdy zdaje sobie
sprawę z takiej zależności. Człowiek odrzucający konieczność samorozwoju, nie
nadaje się do wykonywania zawodu nauczyciela, ponieważ pozbawiony jest również empatii, wymienianej przez pedeutologów jako filar w pracy wychowawcy.
Uwalniając głos, uwalniamy swoje wewnętrzne ja, budujemy asertywność
i szacunek do własnej osoby, które przekładają się na kompetencje i oczekiwania
stawiane przed nauczycielami.
Wspaniałym przykładem działań związanych z pracą nad głosem z równoczesnym budowaniem samoświadomości i otwartości jest metoda Olgi Szwajgier. Ta
polska sopranistka, pedagog Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie.
mogąca pochwalić się sześciooktawową skalą, od ponad czterdziestu lat uczy jak
traktować głos, by dobrze służył przez całe życie w pracy i w życiu prywatnym.
Dzieje się to nie poprzez żmudne ćwiczenia i wypracowywanie nawyku dobrego
oddechu, ale właśnie poprzez pochylenie się nad umiejętnością samoakceptacji,
nad przyjęciem aksjomatu o pięknie i wartości siebie samego. Głos jest tu narzędziem, sposobem realizacji wymienionych celów. Jest to praca poprzez wyobraźnię i zwolnienie się od wszelkiego przymusu. W trakcie ćwiczeń uczestnicy
starają się w sobie odnaleźć swoje odczucia z dzieciństwa, kiedy jeszcze racjonalny
rozum nie rozgraniczał tego, co jest możliwe, a co nie. Dają sobie również przyzwolenie na popełnianie błędów, które według Szwajgier, zawsze są drogą do nowego odkrycia. Świadomie błędna emisja głosu daje podstawę by odróżnić ją od
stanu, gdy głos brzmi mocno i bez wysiłku. Jest to jedna z niewielu metod pracy,
gdzie duża grupa uczestników nie przeszkadza, a wręcz pogłębia osiągane efekty. W dużej grupie łatwiej pozwolić sobie na błąd, na poszukiwanie dźwięku, na
wzmocnienie go, gdyż w ramach ćwiczenia każdy równolegle prowadzi podobne
poszukiwania. Znika więc element skrępowania wystąpieniem solowym i strach
przed ewentualną oceną. W miarę zagłębiania się w ćwiczenie, zaczyna się też
wrażliwiej odbierać dźwięki osób ćwiczących. Stają się one i tłem dla własnych
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poszukiwań i częścią otaczającej nas rzeczywistości. Dźwięki te w naturalny sposób harmonizując się, pozwalają osiągnąć stan wyciszenia wewnętrznego i skupienia. Pozwalają otworzyć się na doznania dźwiękowe, jak falę masującą cały
organizm. Umiejętność świadomego powrotu do stanu przyjemnego rozluźnienia
już w trakcie indywidualnej pracy poza warsztatem, jest dla mówcy czy śpiewaka
ważnym wsparciem.
Metoda Olgi Szwajgier często wzbudza kontrowersje, gdyż nie odwołuje się
do tradycyjnych sposobów pracy nad emisją głosu, gdzie w oddechu pilnuje się
właściwego toru przeponowo-żebrowego i przyjmuje odpowiednią postawę ciała,
pozwalającą na optymalne wykorzystanie siły strun głosowych. Praca ta jednak
przynosi wspaniałe efekty, co nie pozwala przejść obojętnie obok tej propozycji.
W swojej istocie nie zaprzecza tradycyjnym technikom kształcenia głosu, a jedynie rozszerza je o przyzwolenie na poszukiwania własnych, indywidualnych rozwiązań, popełnianie błędów i uwalnia od jakiegokolwiek przymusu, co powoduje,
że akt mówienia staje się przyjemnością i nie wywołuje symptomów lękowych,
które są częstą przyczyną dyskomfortu u ludzi wypowiadających się publicznie.
Podobne założenia przyjmuje w swojej pracy nad głosem inny pedagog
o wszechstronnym wykształceniu muzycznym Romeo Alavi Kia18. On także twierdzi, że człowieka należy traktować jako psychofizyczną całość, a rozwój następuje
tylko, gdy umysł i ciało potrafią się zintegrować. Głos zaś jest odzwierciedleniem
człowieka na wszystkich płaszczyznach. Praca nad głosem, a więc nad sobą rozpoczyna się według Alavri Kia, także od wyciszenia i powrotu do siebie-dziecka,
utożsamianego z naturalnością i swobodą. Nazywa to stanem „Nicht-Tun” (nie
czynić), który jest podstawą w budzeniu kreatywności. Alavri Kia uważa także,
że niepotrzebne napięcia w ciele, które nazywa „opancerzeniami”, są przyczyną
zarówno chorób fizycznych jak i dyskomfortu psychicznego, a przekładają się one
na złą pracę głosem. Te blokady w organizmie można jednak niwelować właśnie
poprzeć ćwiczenia oddechowe, głosowe i odpowiednie masarze.
Przytoczone przykłady myślenia o emisji głosu, jako o sposobie pracy nad całym człowiekiem, nie są odosobnionymi przypadkami. Podobne poszukiwania
w przestrzeni teatru prowadził przyjaciel Jerzego Grotowskiego i współtwórca Teatru Laboratorium, Zygmunt Molik, a kontynuuje jego uczeń Jorge Parente. Także
Kristin Linklater przedstawiając swoją metodę, mówi o uwalnianiu napięć całego
ciała i świadomości ciała19. Są to z pewnością bardzo twórcze ujęcia tematu pracy
nad głosem, które niosą ogromny potencjał dla przyszłych i już pracujących wychowawców. Biorą oni w swoim życiu zawodowym odpowiedzialność za rozwój

18

M. Marczewska, Omówienie metody kształcenia głosu według Romeo Alavi Kia, [w:] Profilaktyka i rehabilitacja
głosu, mowy, L. Kataryńczuk-Mania, I. Kowalkowska (red.), Wyd. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2006.
19
K. Linklater, Uwolnij swój głos. Tworzenie obrazów w pracy nad głosem i mową, tłum. A. Trzewiczek,
Wyd. PWST, Kraków 2013.
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innych ludzi. Oni więc są zobligowani do pracy nad pozytywnym budowaniem
siebie gdyż, chcą czy nie, dzielą się sobą z innymi.
W Hamlecie Williama Szekspira, w scenie czwartej, trzeciego aktu, królowa
Gertruda w rozmowie z synem, gdy pojmuje ogrom nieszczęścia, w jakim nieświadomie utknęła, mówi:
Bądź przekonany, że jeżeli słowa
Są tchnień, a tchnienia życia wynikłością,
Nie mam dość życia do wydania w słowach
Tego wszystkiego, co mi powiedziałeś20.

Szekspir wiąże słowo z życiem, a życie z oddechem. Wskazuje również, że
człowiek nieszczęśliwy, skłócony z sobą samym, nie potrafi dzielić się ze światem.
Podążając więc za myślą wielkiego dramaturga można by postawić wniosek, że
tylko człowiek wewnętrznie ze sobą pogodzony może być otwarty na świat i innych ludzi.
Pracę nad głosem można także traktować czysto technicznie jako kształcenie
umiejętności, które są nieodzowne do wykonywania zawodu nauczyciela. Możliwość przekazu wiedzy, którą przyszli nauczyciele zdobywają z takim trudem, jest
równoważna z nią samą. Nauczyciel z jakichś względów niemogący podzielić się
wiedzą z uczniami, nie naucza, nie jest więc nauczycielem.
W przytaczanym już Załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pkt 2. zatytułowanym Szczegółowe efekty kształcenia mówi
się, że absolwent studiów pedagogicznych: „6) w zakresie emisji głosu, posiada: a)
podstawową wiedzę o funkcjonowaniu i patologii narządu mowy; b) wykształcone prawidłowe nawyki posługiwania się narządem mowy”21.
Głos jest podstawowym narzędziem pracy dla nauczycieli, o które zobowiązani są dbać. Tym czasem pracują oni w warunkach, które nie sprzyjają higienie
głosu, choćby ze względu na stresogenność tego zawodu i hałas. Natężenie głosu
mówionego, to w przybliżeniu 65 dB, krzyk to 80 dB. Natomiast przeciętne poziom hałasu w przedszkolu, czy szkole, to 75–80 dB22. Niewiele jest badań, które mogłyby stanowić odniesienie dla oceny poziomu przygotowania nauczycieli
do pracy głosem. Jednak te dostępne, choć wykonywane zazwyczaj na małych
próbach respondentów wskazują, że istnieje problem niewystarczającego przygotowania ich w tym zakresie23. Nauczyciele, nawet ci tuż po studiach, wykazują niewielką świadomość zasad higienicznego korzystania z głosu i nie potrafią zadbać
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Fragment w tłumaczeniu Józefa Paszkowskiego.
<http://procesbolonski.uw.edu.pl/dane/standardy_ksztalcenia_dla_nauczycieli.pdf> [dostęp: 25.06 2019].
22
Za: L. Kataryńczuk-Mania, Głos jako warsztat pracy nauczyciela — znaczenie emisji i higieny głosu, [w]:
Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy, eadem, I. Kowalkowska (red.), Wyd. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona
Góra 2006, s. 41.
23
Profilaktyka i rehabilitacja głosu, mowy, op. cit., s 42–46.
21
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o sprzyjające warunki w pracy. Większość pytanych nauczycieli przyznaje, że ma
problemy z głosem. Najczęściej są to chrypki, kaszel i podatność na przeziębienia.
Większość nie korzysta jednak ze zwolnień lekarskich. Nie lecząc pierwszych objawów przesilenia głosu, narażają się na trwałe uszkodzenie strun głosowych, co
z czasem może wykluczyć ich z zawodu. Natomiast stres może być także związany
z obowiązkiem przestrzegania prawa oświatowego, które nakłada na nauczycieli
duży rygor wykonywalności, kontrolę wyników i z góry narzuca rozwiązania. Coraz mniej miejsca pozostaje na kreatywność, autonomię, możliwość identyfikacji
z miejscem pracy i współtworzenie jego społeczności. Jednocześnie psychologowie badający zjawisko wypalenia zawodowego (burn — out) zgodnie przyznają,
iż „W największym stresie nie żyją ludzie, którzy sami decydują o rytmie swojej pracy, lecz osoby z poczuciem, że się je popędza”24. Jednocześnie jako jeden
z ważnych czynników przeciwdziałających temu zjawisku, wskazuje się otoczenie,
w którym człowiek czuje się bezpieczny, i z którym się identyfikuje25. Nauczyciel
staje wobec wymogów, którym stara się sprostać w pojedynkę, najczęściej bez poczucia współuczestniczenia i wspólnoty. Jarosław Kordziński, trener kreatywny
i autor książki o wypaleniu zawodowym nauczycieli, potwierdza, iż jest to jedna
z przyczyn tego zjawiska26. Według niego, przepisy umożliwiają jednak nauczycielom działania ukierunkowane na własny rozwój w kontekście kariery zawodowej i proponuje rozwiązania w postaci budowania projektów rozwojowych.
W ramach takich propozycji z pewnością mieściłyby się warsztaty emisji głosu.
Chcemy coś robić tylko wówczas, kiedy wykonywana czynność zaspokaja nasze
potrzeby, gdy czujemy, że nas rozwija lub choćby sprawia przyjemność. Jeśli tego
elementu zabraknie, również to, co kierowało nami przy wyborze ścieżki zawodowej, traci wartość. Jeśli więc poszukiwania własnego głosu mogą przełożyć się na
proces poznawania i rozwijania siebie, a co za tym idzie, otwartość na innych, być
może mogłaby to być metoda przeciwdziałająca coraz powszechniejszemu zniechęceniu do wykonywania jakże twórczego, ale i trudnego zawodu nauczyciela.
Oficjalne dokumenty nie łączą pracy nad dobrą emisją głosu z rozwojem
osobowościowym, akcentując potrzebę technicznych umiejętności mówcy-nauczyciela. Jednak niezależnie od tego, jaką perspektywę postrzegania tego typu
aktywności przyjmiemy, niezaprzeczalny jest fakt niezadowalającego poziomu
przygotowania nauczycieli także w tej przestrzeni.
Prowadząc zajęcia z emisji głosu ze studentami pedagogiki, od kilku lat przeprowadzam po skończonym cyklu ankietę ewaluacyjną. Pytam w niej między
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K. Berndt, Tajemnica odporności psychicznej. Jak uodpornić się na stres, depresję i wypalenie zawodowe, tłum.
E. Kowynia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 26.
25
Ibidem, s. 55.
26
J. Kordziński, Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu nauczycieli, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

38 MAGDALENA OSTOLSKA
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he to r i ca e , IS S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 3 /20 1 9, s . 27–4 2

innymi, czy studenci czują się przygotowani do pracy głosem, czy zajęć jest wystarczająco dużo i czy są z nich zadowoleni. Ponad 90% respondentów uważa, że
zajęcia trwają zbyt krótko27, że są im potrzebne (100%), i że wciąż nie czują się
przygotowani do pracy głosem (70%). Jest to również wynik zgodny z opiniami
nauczycieli emisji głosu pracującymi w szkołach teatralnych28. Twierdzą oni, że
pół roku intensywnej pracy ze studentem jest absolutnym minimum, w ramach
którego można zdobyć podstawową świadomość prawidłowej pracy głosem, czego nie należy mylić z umiejętnością, której nabycie jest bardzo indywidualnym
i najczęściej długim procesem. Nie ma więc realnej możliwości, by kandydat na
nauczyciela, który rzadko potrafi w ramach swoich oficjalnych wystąpień, posługiwać się głosem naturalnym i zdrowym (co oczywiście czasami się zdarza),
nabrał takiej umiejętności podczas 15 godzin wykładowych, pracując najczęściej
w dużych grupach i w niedostosowanych do tego typu aktywności pomieszczeniach. A przecież wysiłek głosowy u nauczyciela i aktora teatralnego jest porównywalny. Nauczyciel pracuje głosem codziennie, w rytmie tygodniowym, po kilka
godzin, zazwyczaj w niesprzyjających warunkach. Aktor (są to już wyselekcjonowane osoby z dobrym, nośnym głosem) uczy się tej sztuki przez pełne trzy lata
w ramach większości zajęć przewidzianych planem studiów. Są bowiem wśród
obowiązkowych przedmiotów m. in.: dykcja, impostacja lub emisja głosu, piosenka, sceny. I zawsze dba się o to, by słowo docierało do widza.
Podczas zajęć ze studentami pedagogiki trzeba proponować ćwiczenia, sposoby pracy, które pozwolą im unikać podstawowych błędów i choć w minimalnym
zakresie wskażą jak odnaleźć prawidłowy, indywidualny u każdego dźwięk bazowy i jak nad nim pracować.
Jedną z efektywniejszych metod wskazujących prawidłową pracę głosu jest mówienie w trakcie intensywnego ruchu. Wygłaszanie tekstu podczas biegu lub podskoków wiąże się z koniecznością uaktywnienia dużych partii mięśni. Pobudzony
zostaje też głębszy oddech — podstawa w procesie fonacji. Podobne zjawisko ma
miejsce, gdy w prawidłowy sposób, głośno mówimy lub śpiewamy. Aktywność fizyczna sprawia, że dynamiczne ciało nie usztywnia się, gdyż to blokowałoby ruch.
Dźwięk uzyskiwany w trakcie takiego działania jest bardziej osadzony w ciele,
mocniejszy, a jednocześnie pozostaje naturalny. Nasz organizm zawsze dąży do
równowagi. Pobudzenie ruchowe poszczególnych mięśni pobudza mięśnie całego
ciała, nawet te, które nie biorą bezpośredniego udziału w wykonywanej czynności. Głos wzmocniony w efekcie takiej pracy jest naturalny i uruchamiany w sposób bezpieczny. Jeśli wystąpi zadyszka, to także działa ona na korzyść ćwiczącego.

27

Badania prowadzone w latach 2017–2018, na grupach studentów pedagogiki — studia dzienne i zaoczne.
Do wglądu u autora artykułu.
28
Na podstawie autorskich wywiadów przeprowadzonych z czterema trenerami głosu współpracującymi
z państwowymi szkołami teatralnymi w Polsce.
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Próba opanowania organizmu objawić się powinna właśnie mocnym, „podpartym” dźwiękiem. Czasem jednak mocna zadyszka uniemożliwia mówienie. Wówczas należy, doszedłszy do progu zmęczenia, przestać ćwiczyć, ale nie przerywać
mówienia. Gdy organizm zacznie się uspokajać i rozluźniać po wysiłku, rozluźni
się również krtań, w efekcie usłyszymy najbardziej naturalny dla danej osoby głos.
Jest to głos na tzw.: średnicy, czyli głos bazowy taki, którym powinnyśmy się posługiwać na co dzień. Na tym etapie praca sprowadza się do zakodowania w ciele
tego dźwięku, by po pewnym czasie praktykowania, móc do niego wrócić już bez
ćwiczeń fizycznych, korzystając z pamięci ciała. Jeśli staramy się wypowiedzieć
jakąś frazę słowną, w utrudnionych warunkach, czyli w ruchu, skupiamy się na
tym, by do słuchaczy przede wszystkim dotarł sens słów. Przestajemy wówczas
się kontrolować, co znajduje odzwierciedlenie w „luźnej” fonacji. Pojawia się
taki głos, jaki się po prostu z nas uwalnia. Jest on często inny niż ten, do którego
przyzwyczailiśmy siebie i nasze otoczenie. Zazwyczaj szybko skorygowalibyśmy
tę różnicę, ale gdy priorytetem jest wypowiedzenie zrozumiale konkretnej frazy,
pozwalamy dźwiękowi po prostu płynąć swobodnie. Dzięki tym działaniom odkrywamy własny głos dla siebie samych. Jeśli go zaakceptujemy, odciążymy swoje
ciało, uzyskując jednocześnie niepomiernie lepsze efekty w zakresie długiego bezwysiłkowego mówienia i słyszalności wypowiedzi.
Jest jeszcze inny sposób na zaznajomienie się z własnym, bazowym dźwiękiem.
Jest nim zwykłe mruczenie na głosce „m”. Czynność ta, wykonywana odpowiednio długo, prowadzi do rozluźnienia krtani. Jeśli możemy płynnie przejść z mruczenia do mowy i na odwrót i nie jest słyszalna różnica w wysokości i barwie
głosu, oznacza to, że mówimy w sposób zdrowy. W takiej sytuacji praca polegać
by mogła na utrwalaniu tego dźwięku i wzmacnianiu go. Jeśli jednak różnice występują, to należy je skorygować, co powinno być osiągalne dla każdej przeciętnie
słyszącej osoby. Można też wspomóc się nagraniem własnej wypowiedzi i mruczenia, by móc porównać efekt niejako „z zewnątrz”. Jest to jednak zadanie dobre
dla osób zmotywowanych do pracy i posiadających dystans do siebie. W innym
przypadku brak akceptacji dla brzmienia nagranego głosu mógłby wydłużyć lub
sparaliżować pracę. Z tego względu dobrze jest stawiać pierwsze kroki w towarzystwie zaufanego trenera głosu.
Istnieje wiele wydawnictw skupiających się na opisie ćwiczeń poprawiających
emisję głosu. Wiele z nich cennych i godnych polecenia29, wiele takich, które jedynie powielają utarte schematy. Zazwyczaj znajdziemy tam wycinkowo potraktowane prawidła wymowy polskiej, opisy narządów mowy, ćwiczenia oddechowe,
fonacyjne i całą gamę ćwiczeń dykcyjnych. Można oczywiście z nich korzystać,
29
Wśród nich można wymienić serię wydawniczą autorstwa Bogumiły Toczyskiej czy podręczniki Mieczysławy Walczak-Deleżyńskiej. Obie autorki piszą przede wszystkim na użytek szkół aktorskich, adresując swoje
prace do aktorów i adeptów tego zawodu.
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choć wcześniejsze przygotowanie w postaci dobrze prowadzonego kursu, wydaje się niezbędne, szczególnie przy ćwiczeniach oddechowych i fonacyjnych, ponieważ w tym zakresie łatwo jest popełnić nawet drobne błędy, które sprawią,
że ćwiczenie będzie bezowocne, lub wręcz szkodliwe. Te podręczniki, czy też
samouczki, mają jednak jeden zasadniczy mankament. Najczęściej sprowadzają
pracę do czysto technicznych zachowań, które powinny przynieść efekt w postaci
zdolności do długiej, zdrowej pracy głosem. Pomija się aspekt psychiki człowieka,
która jest nierozerwalnie związana z głosem i która współtworzy indywidualną
barwę, sposób artykulacji, dynamikę wypowiadanych słów. Warto, by istnienie
tego ścisłego związku dotarła do świadomości ludzi, którzy zawodowo zobligowani są do publicznego wypowiadania się, co ma miejsce w przypadku nauczycieli.
Rygorystyczne rozdzielanie dykcji i emisji, które weszło na stałe do kanonu
nauczania już w latach 50. ubiegłego wieku, okazało się w rezultacie nie najszczęśliwszym rozwiązaniem. Nie ma dykcji bez dźwięku, zaś dobry, otwarty dźwięk
opiera się na samogłoskach. Samogłoski są dźwiękowym budulcem słowa i to od
nich zależna jest zrozumiałość wypowiedzi. Człowiek z dobrą emisją głosu nie
powinien mieć kłopotu z wyrazistością wypowiedzi. Zależność taka nie działa
jednak w obu kierunkach.
Możliwość korzystania z zajęć poświęconych tematyce pracy nad głosem to
nie tylko okazja, by zapewnić nauczycielom długie i zdrowe funkcjonowania
w zawodzie, ale także szansa na pozytywy samorozwój i podniesienia komfortu
życia psychicznego. Praca z oddechem i głosem to proces uczący relaksacji, rozwijający pogodę ducha, zaufanie do otoczenia i tolerancję, a są to atrybuty wymieniane w literaturze przedmiotu jako podstawowe wyróżniki wśród cech „dobrego
wychowawcy”.
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METODYKA POLONISTYCZNA WOBEC NOWYCH
WYZWAŃ EDUKACYJNYCH.
CZĘŚĆ I. PRAKTYKA CZYTANIA — WIEDZA —
INTERPRETACJA

Streszczenie: Przeobrażenia cywilizacyjno-kulturowe skłaniają czytelników, zarówno dziecięcych,
nieco starszych uczniów, dojrzalszych wiekiem odbiorców literatury, niemal wszystkich jej czytelników, do jakże innego dzisiaj podejścia do literatury. Najważniejszą cechą literackiego odbioru
nie jest literacki esencjalizm, tak silnie rozwinięty zarówno w wiedzy teoretycznoliterackiej, jak
i przestrzegany do niedawna w edukacyjnych kanonach, związanych z analizą literackiego tekstu,
a interpretacja literatury jako efektu czytelniczej praktyki. Dlatego też nowoczesna metodyka polonistyczna na każdym etapie kształcenia powinna oferować nowe, niestereotypowe rozwiązania
dydaktyczno-metodyczne, niewynikające jedynie z filologicznej wiedzy, ale realizować ideę tytułu
ostatniej książki edukacyjnego doradcy prezydenta, Andrzeja Waśko, który tak oto ją sformułował: O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów). To także wynikające z rozważań wybitnych,
współczesnych literaturoznawców: R. Nycza, A. Burzyńskiej, Michała P. Markowskiego, R. Koziołka
i innych refleksje dotyczące interpretacji literatury, jako szans doświadczania życiowych światów jej
odbiorców. Konkurs na esej ogłoszony wśród studentów pedagogiki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, nie zaś wśród filologów, jest tego znakomitym potwierdzeniem.
Rozważania odnoszące się do metodyki polonistycznej, także dotyczą edukacji polonistycznej
poza granicami Kraju tam, gdzie kształtuje się dzisiaj nowe oblicze polskości, którą dziecko i starsi
Polacy zachowają w swych umysłach i sercach dzięki poznawaniu i przeżywaniu polskiej kultury
z jej językiem i poznawaniem jej wielkiego, artystycznego potencjału.
Słowa kluczowe: Interpretacja literatury, metodyka, edukacja polonistyczna, edukacja literacka,
esencjalizm, polskość.

Methodology of Polish language teaching in the face of new educational
challenges. I. Reading practice — Knowledge — Interpretation
Abstract: Civilisational and cultural transformations encourage almost all readers of literature:
children, slightly older students, as well as more mature people, to take a completely new approach to
literature nowadays. The most important characteristic of literature reception is not its essentialism,
so strongly developed in the theory of literature and respected until recently in educational
canons related to the analysis of literary texts, but interpretation of literature as a result of reading
practice. That is why modern Polish language teaching methodology at every stage of education
should offer new, non-stereotypical didactic and methodological solutions, not resulting only from
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philological knowledge, but also bring forward the idea contained in the title of the last book written
by the president’s advisor for education, Andrzej Waśko: On literary education (not only for Polish
language students). The same conclusions were reached by eminent contemporary literary scholars:
R. Nycz, A. Burzyńska, Michał P. Markowski, R. Koziołek and others, who reflect on interpretation
of literature as a chance to experience the worlds of its recipients. The contest for an essay conducted
among students of pedagogy at the The Maria Grzegorzewska University of Special Education, not
language students, is an excellent confirmation of this.
The reflections on methodology of Polish language teaching also concern Polish language
education abroad, where a new face of Polishness is being formed today, which will be preserved
in the minds and hearts of children and elderly Poles thanks to the knowledge and experience
of Polish culture with its language and its great artistic potential.
Keywords: Literature interpretation, methodology, Polish language education, literary education,
essentialism, Polishness.

Interpretacja literatury staje się dzisiaj priorytetem rodzącym się z wiedzy o literaturze jako efekcie czytelniczej praktyki. W ten sposób nauka o literaturze i podejście do niej samej — literatury — przyniosło odwrót od esencjalizmu, bowiem
to właśnie interpretacja stanowi dziś najcenniejszą wartość kontaktu z literaturą.
To jednocześnie wielkie wyzwanie dla edukacji polonistycznej, tej, która wraz z jej
twórcami i praktykami dostarczyć musi i to jak najszybciej, nowe rozwiązania
metodyczne w dziedzinie kształcenia i wychowania literackiego. Rozwiązania te
nie będą odnosić się jedynie do wiedzy filologicznej (której nie negujemy, zmieniamy jedynie jej skalę merytorycznej fascynacji) ale, co wynikało będzie z dalszych sugestii naukowych i rozwijającej się praktyki, odnosić się będzie do nowej
metodyki polonistycznej jako wielkiej szansy kreowania ludzkiej duchowości i intelektualnego bogactwa. Dzisiaj, gdy 20 mln Polaków jest poza granicami Kraju,
kształtowanie nowego oblicza polskości poza Krajem stanowi także coraz większe
wyzwanie dla metodyki polonistycznej. I dlatego mając świadomość faktu, iż to
nauczyciel polonijny staje się ambasadorem polskości, metodyka polonistyczna
poza Krajem musi także podejmować nowe wyzwania edukacyjne.
W maju tego roku nauczyciele akademiccy zaproponowali studentom pedagogiki, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
najstarszej uczelni pedagogicznej w Polsce, konkurs na esej pt.: Metodyka polonistyczna wobec nowych wyzwań edukacyjnych. Konkursowe wyzwanie cieszyło się wielkim zainteresowaniem, niekończącymi się późniejszymi dyskursami,
które zapewne trwać będą jeszcze długo. Przewodniczącym jury był prof. Jakub
Z. Lichański, członkami Komisji Konkursowej wykładowcy Akademii: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Magdalena Ostolska, Katarzyna Kasperkiewicz-Morlewska.
Prace studentek okazały się bardzo ciekawe i na pewno nowe w swoim spojrzeniu na tworzenie nowatorskich rozwiązań metodycznych, sprzyjających budzeniu nowych zainteresowań literackim tekstem i możliwościami jego twórczego,
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metodycznego wykorzystywania. Choć można mieć pewne zastrzeżenia do spójności merytorycznej i językowej prezentowanych esejów, także cytowanych scenariuszy czy skali oryginalności pomysłów można, a nawet warto w nagrodzonych
pracach naprawdę znaleźć ciekawe i pomysłotwórcze fragmenty stworzone przez
Autorki esejów. Oto fragment eseju studentki, Amelii Tryc, która zajęła I miejsce
w Konkursie:
Wyzwania stojące przed edukacją polonistyczną są tym większe, że obecnie
żyjemy w czasach szybkiego postępu technologicznego i technicznego, zwanego
rewolucją informacyjną. W naszym kręgu cywilizacyjnym zmienia on rzeczywistość, począwszy od ostatnich dziesięcioleci XX wieku i skutkuje przemianami
społeczno-gospodarczymi, określanymi najczęściej jako formowanie się społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy1. Zmieniająca się rzeczywistość powoduje, że przed edukacją humanistyczną, (i nie tylko), pojawiają
się nowe wyzwania związane z koniecznością jak najlepszego przygotowania
młodych do życia czy pracy w nowych realiach. Technologia cyfrowa trwa we
wszystkich dziedzinach ludzkiej egzystencji. Jej najbardziej spektakularnym zastosowaniem jest Internet. Korzystająca z niego codziennie współczesna młodzież
różni się od pokolenia swoich rodziców. Z reguły nie odczuwa obaw przed nowoczesnymi technologiami czy urządzeniami, które stały się naturalną częścią
ich rzeczywistości. Młodzi potrafią zajmować się kilkoma rzeczami naraz. Mają
podzielną uwagę, która jest wyćwiczona dzięki jednoczesnym rozmowom z kolegami, graniem w gry komputerowe czy surfowaniem w sieci. Rozbudowują swoje
kontakty dzięki komunikatorom takim jak Facebook czy Skype, nie są ograniczeni
przez odległość, coraz częściej zanikają wśród nich bariery językowe. Internet jest
również medium, który może wpłynąć na kształcenie polonistyczne. To ogromna
sieć, gigantyczna baza danych, w które znajdziemy niemal wszystko — opinie,
porady, różnego rodzaju zdjęcia, analizy, a także opracowania tekstów literackich.
Uczniowie mają do nich bardzo łatwy dostęp. Mogą spisać konkretne interpretacje lub przeczytać im potrzebne informacje, które znacznie ułatwią im pracę. Postępując w ten sposób „idą na łatwiznę”, nie przykładają się do tego, aby samemu
przeżywać tę literackość samemu, nie zwracają uwagi na oryginalność utworu,
piękno jego języka, jakim autor się posłużył. Uważam, że bardzo ważne jest, aby
literackość poniekąd przeżywać samemu, a nie jedynie w kontekście informacji
ogólnie dostępnego opracowania. Każdy może sam zinterpretować dzieło, przeżyć je, zauważyć jego oryginalność, bogactwo znaczeń i sposobów jego wyrażania. Nie znaczy to jednak wcale, że opracowania utworów literackich są jedynie
bezwartościowe — należy tylko korzystać z nich umiejętnie i z umiarem. Na ich
walory zwraca uwagę D. Czelakowska, według której „opracowywanie utworów
1

Z. Osiński, Nowe wyzwania edukacyjne — nowe metody kształcenia w edukacji humanistycznej. UMCS w Lublinie, [w:] esej A. Tryc.
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literackich ma na celu pogłębienie oraz wyjaśnienie treści, zwracanie uwagi na
piękno języka, pobudzanie uczniów do refleksji nad określonym zagadnieniem,
poprzez zaangażowanie emocjonalne i wartościowanie”2.
Głównym celem opracowania utworów literackich jest świadomy ich odbiór,
zdobywanie nowych wiadomości na temat zawarty w tekście i zainteresowanie
nim dziecka. Tekst literacki jest zrozumiały dla ucznia, jeśli odczytanie wyrazy
i zdania aktywizują jego wiedzę o prezentowanych faktach, zdarzeniach, przypominają znane w jakimś zasięgu zagadnienia, a także pobudzają wyobraźnię.
Pierwsze zetknięcie dzieci w młodszym wieku z utworem jest dla nich bardzo ważne. Należy zadbać o jego odpowiednie zaprezentowanie, aby w ten sposób rozbudzić zainteresowanie treścią oraz umożliwić odbiór i zrozumienie idei
utworu. W przedszkolu możemy przenieść dzieci w świat literacki, świat baśni
i bajek. Aby jednak było to możliwe, interpretacja wychowawcy musi być pełna
zaangażowania — powinien odczytać tekst z uczuciem, starannie, z podziałem na
role (do tego ostatniego zadania można zaangażować nawet dzieci).
Nawiązywanie treści utworu do przeżyć i doświadczeń dzieci realizowane jest
najczęściej w klasie I i II. Może występować w dwóch wersjach. Pierwsza polega
na wychodzeniu od przeżyć dzieci, później zapoznawaniu ich z tekstem utworu,
a następnie porównaniu. Druga opiera się na czynnościach odwrotnych — najpierw czytamy z dziećmi utwór, a następnie inicjujemy dyskusję, podczas której
odnoszą go one do własnych doświadczeń.
Aby jeszcze bardziej uwrażliwić dzieci na literaturę, warto stosować rożne metody służące uatrakcyjnieniu odbioru (...).
Omawiając, jedynie fragmentarycznie, niezwykle istotną problematykę przeobrażeń kulturowo-cywilizacyjnych, których wyrazem jest poszukiwanie choćby
dla edukacji, a przecież nie tylko, dla wszystkich odbiorców kultury, a w niej literatury, jej istoty, a może nawet i pewnego jej uniwersum, na pewno nie jest to
możliwe, by podać jednoznacznie brzmiącą jej definicję, określić wszelakie cechy
gatunkowe, czy estetyczne.
Literatura dzisiaj, a może nawet powiedzieć literackość, funkcjonuje w różnych
jej formach, do których prowokuje doskonalenie i rozwój różnorodnych form wypowiedzi literackiej, czy paraliterackiej zarówno w sieci, jak i poszukiwanie nieznanych dotąd środków wyrazu artystycznego, czy quasi artystycznego. To tylko
bardzo ogólnikowo sformułowane istnienie literatury w najróżnorodniejszych,
nieznanych dotąd formach wypowiedzi i w różnorodnych tekstach kultury. Trudno byłoby określić granicę między literaturą, a wypowiedzią w różnorakich jej
formach, które na uznanie je za literackie nie zasługują. Interpretacyjna otwartość
wzbogacona o wybrane teoretyczne instrumentarium, tworząca potencjał wiedzy

2

D. Czelakowska, Metodyka edukacji polonistycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2016.

46 EWA LEWANDOWSKA-TARASIUK
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he to r i ca e , IS S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 3 /20 1 9, s . 4 3 –54

czyni proces czytania o wiele bogatszym, stwarzającym szansę kreowania takiej
interpretacji, w której odnajdować się będzie czytelnik. Mistrzowsko to realizował
w swoich koncepcjach czytelnictwa Steven Greenblat, twórca Nowego Historyzmu (dla niektórych Nowego Historycyzmu), który przekonywał o istnieniu literatury w niezwykle ważnych dla jej czytelników świadomości związków z jej
kontekstami kulturowymi i społecznymi. Stał się ów amerykański badacz inicjatorem poetyki kulturowej, która koncentrowała się wokół ideowości dyskursów,
ideologicznych praktyk dyskursywnych, zakotwiczeniu tekstu kultury w kontekstach historycznych i politycznych. Greenblat i jego zwolennicy nie rezygnowali
z analizy formy dzieła, jego języka i oryginalności środków artystycznego wyrazu. Zakotwiczenie dzieła w bogactwie jego kontekstów ideowych i politycznych,
które stanowią o jego treści, praktyce czytania, budują jego wiedzę o opisywanej
rzeczywistości, pozwalają na inną niż dotąd projekcję interpretacji literackiego
tekstu. Zarówno Vincent B. Leitch, jak i Jonathan Culler potrafili określić, ich
zdaniem, najważniejsze wyróżniki teorii kulturowej, widząc w niej inspiracje wynikające zarówno z antropologii kulturowej, historii, hermeneutyki, semiotyki,
retoryki, nauk społecznych. O ile poprzednia koncepcja Greenblata eksponowała
jej wątki ideowo-polityczno-historyczne, o tyle Culler podążał w stronę bogactwa
i różnorodności wątków i kodów kulturowych. Warto przytoczyć słowa Stephena
Greenblata, który stwierdził, iż:
pełna analiza kulturowa potrzebuje przecisnąć się poza granice tekstu, aby ustanowić powiązania między tekstem a wartościami, instytucjami i praktykami obecnymi wszędzie
w kulturze3.

Literatura i jej czytanie stają się w pewien sposób praktyką ideologiczną, nie
lekceważąc indywidualnego odbioru i otwartości interpretacyjnej. Czytelnik też
nie pozostanie obojętny w swej recepcji dzieła na jego kształt artystyczny.
Nie można, choć lakonicznie, nie odnotować pewnego znaczącego dla badań
kulturowych, jak i także coraz bardziej dla rozwijającej się myśli i praktyki edukacyjnej, faktu związanego z powstaniem w 1964 roku w Uniwersytecie w Bimingham Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS), którego pierwszym
dyrektorem został Richard Hoggart. On to pragnął, by naukowe badania CCCS
koncentrowały się wokół problematyki „czytania” współczesnej kultury. Wraz
z Raymondem Williamsem poddawali analizie relacje między społeczeństwem
i kulturą, czyniąc obiektem zainteresowania środowiska robotnicze i kulturę popularną. Twórcy Centrum i związane z nim środowiska wyrażali przekonanie
o całkowitym rozpadzie kultury angielskiej na wielość i różnorodność kulturowych nurtów i obiegów. I tak postrzegana kultura w swej różnorodności, bogactwie często sprzecznościach jej treści i kulturowej ekspresji stała się zarówno
3

S. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, Universitas, Kraków 2006.
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obiektem wnikliwych badań, uwzględniających nowe, nieznane dotąd jej konteksty, w szczególności zaś ideologię pojmowaną jako kulturę i kulturę odbieraną
jako ideologię.
CCCS zakończyło swą działalność w 2002 roku, ale okazało się, że stworzony
przez naukowe środowisko Uniwersyteckiego Centrum wielki potencjał kulturowej koncepcji egzystencji człowieka, jest dziś ogromnie twórczy w kreowaniu
współczesnej myśli humanistycznej. Nie znaczy to wcale, że jest powszechnie
znanym i interpretowanym obiektem polskiej refleksji kulturowej, choć na pewno coraz częściej staje się inspiracją badawczą i aplikacyjną twórczych środowisk
akademickich, w tym humanistycznych, artystycznych czy edukacyjnych.
Wydawać by się mogło truizmem stwierdzenie, że w naszej codzienności nieustannie mieszają się światy polityki, kultury, ekonomii czy zjawisk społecznych,
tworząc w ten sposób hybrydyczny kształt naszej egzystencji. Poprzednie czasy
i utrwalone w nich, a także i po nich, przekonania rygoryzujące obszary hermetyzujące ludzką myśl: i tę naukową i jej przełożenie praktyczne — jakby za głosem
Tuwima — nakazywały powtarzać: „patrząc widzą wszystko oddzielnie”. Udowodniono już i dziś sięga się do tych dowodów także, że to w dużej mierze ośrodek uniwersytecki w Birmingham przyczynił się do zrozumienia i zgłębienia hybrydycznego
kształtu kultury. To schemat nowoczesności odizolował kulturę od władzy czy ekonomii, stworzył jedyne odosobnione znaczenia i sensy, kody i ich zrygoryzowane
interpretacje. Naukowcy związani z Birmingham twierdzili, że to nie wystarcza dla
kształtowania i pojmowania kultury i kreowania kulturowej świadomości człowieka współczesnego. Kulturowy akt to przecież także: świat władzy, polityki, potencjał
materialny, zbiory przedmiotów, ich użytkowanie, doświadczenie potoczne. Samo
znaczenie mówi za mało. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć wszystkich egzystencjalnych treści subkultur, sprowadzając ich zachowania jedynie do przekazu symboli i prób odczytywania ich subkulturowych kodów. Czy wyciągniemy poprawne
wnioski związane z analizą ewolucyjnych zmian form naszego uczestnictwa w cyberprzestrzeni, jeżeli nie będziemy świadomi cywilizacyjnych zmian w nowoczesnych technologiach? Tragiczne wydarzenia w różnych miejscach świata, problemy
uchodźców, zamieszki w Londynie, Manchesterze czy Birmingham, Brexit w Wielkiej Brytanii, posmoleńskie konflikty „wokół krzyża”, spory wokół LGBT, liczne
protesty i demonstracje udowadniają, iż nie da się ująć sprzecznych wartości, znaczeń, symboli, kodów w sposób jednorodnie akceptowalny. Kultura w jej najróżnorodniejszych wymiarach osadzona jest w społecznych kontrowersjach i właśnie
ona — KULTURA — stwarza wielką szansę postrzegania i analizowania świata
władzy i polityki w bogatych kontekstach kulturowych. „Czytanie” zatem wydarzeń, których jesteśmy świadkami przez pryzmat kontekstów kulturowych i ich
głębokich sensów związanych z polityką, ekonomią czy wiedzą o społeczeństwie,
jest dzisiaj na nowo odkrywane w światowych nurtach współczesnej humanistyki
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i tak silnie związanej z nią edukacji. Dlatego też uświadomienie twórcom nowej
metodyki polonistycznej — tak nowej w swym kształcie dydaktycznym, wyrastającym z nowym, niezbędnym odbiorem literatury — stanowić musi nowe wyzwane
edukacyjne na miarę współczesnego pojmowania człowieka i towarzyszących mu
nowych kontekstów współczesnej kultury rodzimej i obcej.
Bogate sensy takiego kształtowania myśli humanistycznej przekładającej się
także na praktykę codzienności odkrywa niegasnąca polska refleksja o kulturze,
a także związanej z nią władzy i polityki. I dlatego bezcenne inspiracje czerpią dziś
badacze wielu kultur z dorobku myśli zrodzonej w Birmingham, ostatnio też twórczo popularyzowanej. Oby to nowe myślenie, które prezentują już w Polsce akademickie środowiska naukowe, rozwijające je i interesująco opisujące w rodzimych
publikacjach, przekładało się także w praktyce wychowawczej na hybrydyczne
pojmowanie kultury, warunkującej w najróżniejszych jej przejawach odkrywanie
nieznanych dotąd tajników ludzkiej egzystencji. Wielki dorobek z Birmingham
rozświetla dziś humanistyczną myśl na świecie i w Polsce, kreując jej otwarcie na
odbiór różnorodnych tekstów kultury.
Na pewno warto odnotować fakt, iż we współczesnej, polskiej literaturze
przedmiotu związanej z szeroko pojętą kulturą, a w niej literaturą i wiedzą o niej,
w podejmowanych wyzwaniach interpretacyjnych tekstów kultury, czytelnictwa,
rekomendowaniu i kreowaniu nowych form kontaktu z literaturą i bogactwem
jej istnienia w drukowanej książce, ale i w sieci, tradycyjnych i nowych mediach,
pojawia się coraz silniejsza potrzeba odmiennej recepcji znaczeń niż te, które zapisała w naszej pamięci nieśmiertelna fraza Witolda Gombrowicza, iż „Słowacki
wielkim poetą był”. To na pewno Michał Paweł Markowski, Anna Burzyńska, Tadeusz Nycz czy Ryszard Koziołek, Andrzej Waśko przede wszystkim oni, wybitni
literaturoznawcy i kulturoznawcy, choć nie tylko oni, ogromnie przyczynili się do
przełomu we współczesnym myśleniu o kulturze, a w niej o literaturze, literaturoznawstwie, czytelnictwie, dydaktyce czy wychowaniu literackim.
To chyba po raz pierwszy od wielu, wielu lat Muzy literatury zeszły z Parnasu,
by spotkać się z młodymi czytelnikami w szkołach i poza nimi, by porozmawiać
o wybranych utworach literackich inaczej, niż z testowego klucza, bądź przyjmując jedynie słuszny trop analizy i interpretacji dzieła według założeń zrygoryzowanej egzegezy filologicznej.
Dlatego ogłoszony konkurs na esej wśród studentów Akademii Pedagogiki
Specjalnej, studiujących pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, miał zainspirować do poszukiwania nowych rozwiązań metodycznych, w których ich
autorzy, przyszli nauczyciele na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, potrafiliby
studiując, zgromadzić potencjał wiedzy kulturowej wraz z literacką, której profesjonalny przekaz pedagogiczny odkrywałby, mówiąc słowami tytułu najnowszej publikacji profesora Andrzeja Waśki, doradcy prezydenta Rzeczpospolitej
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w sprawie edukacji: O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów) (2019). Tak
bowiem edukacja literacka, zgodnie z intencją autora książki, jak sam mówi:
(...) mam nadzieję, że niniejsza publikacja trafi nie tylko do rak nauczycieli języka polskiego, ale także do innych czytelników, w jakikolwiek sposób zainteresowanych teraźniejszą
i przyszłą kondycją polskiego intelektu i polskiej duszy4.

Wspomina też Waśko, iż w edukacji polonistycznej nie tylko dla polonistów
ogromną rolę, dzięki literaturze, może odgrywać stosowanie specjalistycznych
ćwiczeń w budowaniu dłuższych wypowiedzi. To tylko symptom więzi literatury
i retoryki, którą nie często dostrzegają pedagodzy5.
Z inicjatywy „Tygodnika Powszechnego” odbywają się w całej Polsce Lekcje
czytania — to wielka, społeczna akcja mająca na celu popularyzację czytelnictwa
wśród młodzieży. Pierwsze lekcje odbyły się w Krakowie w listopadzie 2009 roku
podczas Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada i od tego
momentu ogarniają dziś niemal całą Polskę. Prowadzą je utytułowani pracownicy akademiccy, wybitni humaniści, a także pisarze i krytycy literaccy, m.in. Michał P. Markowski, Stefan Chwin, Grzegorz Jankowicz, Przemysław Czapliński.
Inicjatywa ta to nie tylko propozycja odmiennego niż dotąd podejścia do dydaktyki literatury, to też nie tylko kreowanie kolejnego, nowego paradygmatu
analityczno-interpretacyjnego literackiego tekstu, który stanowić miałby — ów
paradygmat — obowiązujący, autorytarny model szkolnego odbioru literatury
i utrwalania jedynie słusznej o nim wiedzy literaturoznawczej. Lekcje czytania, to
przede wszystkim potwierdzenie subiektywnego, czytelniczego sensu aktu lektury, pozwalającego dzielić się nim z autorem-pisarzem. uczestnikami tego szczególnego seansu odbiorczego — czytelnikami i kreatorem dialogów lekcyjnych, ich
twórcą, intelektualnym prowokatorem, ale także uczestnikiem lekturowych doznań, wyposażonym w bogatsze doświadczenie lekturowe, intelektualne i życiowe. W czasie tych spotkań, jakże intrygująco brzmi polifonia głosów, w których
zawierają się różnorodne wątki interpretacyjne, zadziwiające skojarzenia, ale każdy z tych głosów odbierany jest pełnoprawnie, jako głos INNEGO — słuchacza,
uczestnika dialogu. On bowiem podejmuje także dialog z INNYM — tekstem,
bohaterem, autorem, innym odbiorcą dyskutowanej i interpretowanej lektury. To
w tych różnicach i odmiennościach wyraża się otwartość na różne sposoby czytania i odbioru tekstu literackiego, ciekawość i pasja poznawcza, szacunek dla odmienności, gotowość do nawiązywania dialogu.
Profesor Michał P. Markowski, będąc artystycznym kierownikiem conradowskiego festiwalu, to jednocześnie wybitny literaturoznawca związany z Uniwersytetem Jagiellońskim i amerykańskimi uczelniami, eseista, krytyk. Podejmując
4
5

A. Waśko, O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów), Arcana, Kraków 2019, s. 42.
Ibidem, s. 43.
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z młodymi ludźmi dialog na temat opowiadania Brunona Schulza Ulica krokodyli czy Josepha Conrada Placówka postępu, potrafił niejednokrotnie stymulować
uczestników pytaniami odnoszącymi się nie tylko do wątków tekstowych, ale niezwykle ekspresyjnie i ciekawie stawiać pytania wykraczające poza tekst i przenoszące każdego z uczestników dialogu w świat jego myśli i przeżyć. Markowski
zadaje pytania dotyczące indywidualnych doznań czytelniczych, a także twierdzi w dyskusji, iż wielki pisarz, to ktoś, kto patrzy na świat ze swojego punktu
widzenia, jest w stanie uczynić go wyjątkowym i osobliwym. Zrozumienie literatury polega na tym, że być może uda nam się dostać do tego punktu i świat
ten pooglądać z jego perspektywy. Zasługą pisarza jest pokazywanie nam, że
można jeszcze inaczej patrzeć na świat, niż my patrzymy.
Tak organizowane spotkania z literaturą wyzwalają wśród młodych odbiorców ciekawość życia, które mówiąc słowami profesora, kreowane jest w naszych
myślach i doznaniach nie tylko intelektualnych, ale i emocjonalnych „na miarę
literatury”. Czytanie lektur stawać się może doświadczaniem świata i siebie w tym
świecie, tekst literacki bowiem to przecież językowy wyraz ludzkiej egzystencji.
Opowieść, którą tworzy autor nadaje — jak twierdzi Markowski — naszemu życiu
kształt. Lekcje czytania, trwające, i oby tak było jak najdłużej, zmierzają do tego,
by w edukacyjnej przestrzeni otwarcie zanegować jednoznaczność interpretacji
i rygoryzm analizy filologicznej, tworzącej bezduszny i bezsensowny skan tekstu
w świadomości uczniów, by przywrócić także przyjemność i etyczność lektury,
by dostrzec w niej INNEGO i siebie. Takie postrzeganie lektury i czytelniczych
z nią kontaktów, nade wszystko zaś otwieranie się na dialog, którego autentycznym fenomenem czytelniczym stają się Lekcje czytania, zapowiada wielki przełom
humanistyczny, pozwalający w literaturze dostrzegać i kształtować siebie — naprawdę. Oby poruszyły one intelekt i wrażliwość tych, którzy zarządzając polską
edukacją jak najszybciej powinni tworzyć nową jej filozofię i praktykę6.
Ogromnie ważne inicjatywy podejmuje dziś Polski Uniwersytet na Obczyźnie
PUNO w Londynie w koedycji z Uniwersytetem Łódzkim i Polską Macierzą Szkolną,
organizując STUDIA PODYPLOMOWE DLA NAUCZYCIELI: Nauczanie języka
i kultury polskiej poza Polską. To fenomen czasu i chwili, bowiem właśnie dzisiaj
rodzić się muszą dylematy poszukiwania szans i możliwości kształtowania nowego
oblicza polskości właśnie tutaj, poza granicami Kraju. Studia, o których mowa, stwarzają możliwość dialogu i wymiany doświadczeń między nauczycielami tzw. szkół
sobotnich i nie tylko... Dają szansę pogłębiania wiedzy kulturowej i rozwijania kompetencji językowych i komunikacyjnych pedagogów, podejmowania dyskursu na temat tradycji historycznej i kulturowej, przybliżania naszych dziejów i możliwości ich
6
Rozszerzona wersja eseju z „Dziennika Polskiego” w Londynie, opublikowanego w zbiorze tych esejów,
[w:] E. Lewandowska-Tarasiuk, Każdy w sobie cień pięknego nosi, Eseje i felietony publikowane w „Dzienniku
Polskim”, w Londynie, w latach 2009–2012, Warszawa 2013, s. 101.
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poznawania w teraźniejszości. Mam wielką satysfakcję i radość prowadzić zajęcia na
wspomnianych studiach, rozmawiać ze studentami na temat bogactwa treści twórczo prezentowanych w lekcyjnych scenariuszach, poszukiwać wraz z nimi ciekawych
metodycznych rozwiązań, a jednocześnie autorsko interpretować różnorodne teksty
kultury i wkomponowywać ich bogactwo w nowoczesne kody kulturowe i dydaktyczne. Ostatnio słuchaczki, w większości nauczycielki tzw. szkół sobotnich, tworzyły
autorskie eseje na temat kulturowych inspiracji w polskiej edukacji w Wielkiej Brytanii. Ujawniły w nich arcyciekawe koncepty myślenia kulturowego, zakotwiczając je
w oryginalnych podejściach dydaktycznych i refleksji metodycznej. A że wymaga to
odpowiedzi na niebagatelne merytorycznie pytania, to warto przysłuchać się głosom
je stawiającym. I tak oto formułuje je Ewa Wodowska:
Jak pielęgnować dziedzictwo kultury polskiej za granicą? Jak utrzymać i rozwijać polskość?
Jak zaszczepić w uczniu miłość do Polski, polskiej kultury i historii oraz tego, co z naszym
krajem jest związane? Jak efektywnie zachęcić, by dzieci chciały przychodzić do szkoły,
by chciały uczyć się ojczystego języka? Takie pytania nurtują mnie codziennie, gdyż jako
nauczyciel polonijny za granicą podjęłam nie lada wyzwanie (..). Śmiem stwierdzić, że nauczyciel polonijny to ambasador polskości na obczyźnie.

Słuchacze Studiów Podyplomowych, to wykształceni Polacy, humaniści,
łaknący nowoczesnej wiedzy i poszukujący inspiracji do jej praktykowania. To
nauczyciele, których pasjonuje czytelnictwo, doceniający jego wagę w procesie
kształcenia, poszukujący różnorodnych, dydaktycznie atrakcyjnych form kreowania wśród uczniów kontaktów z rodzimą literaturą. Agnieszka Serafin pisze:
Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” — pisała Wisława Szymborska — dlatego zainspirujmy tę „zabawę” w rodzinnym zaciszu ogniska domowego, w polskich szkołach, klubach czy ośrodkach polonijnych. Jesteśmy w innym kraju
i oczywiste jest, że zewsząd otacza nas piękna, brytyjska kultura i sztuka, ale przecież nieważne jest, w jakim świecie jesteś, ważne jest, jaki świat jest w Tobie (...) Mamy tutaj swój
mały kraj, swoją małą ojczyznę.

Trudno nie docenić kreatywnego potencjału słuchaczy, którzy wykorzystując
swoje nierzadko imponujące kompetencje zawodowe, wysoki poziom wiedzy i jej
aplikowania, poszukują ciekawych i bardzo atrakcyjnych podejść dydaktycznych,
tworząc m.in. porywające metodyczne koncepty. I tak Agnieszka Mikrut, z wykształcenia historyk, relacjonuje jeden z nich:
W oparciu o podstawę programową polskich szkół sobotnich stworzyłam własny szkic planu pracy. Przejrzałam wiele podręczników, publikacji dla dzieci i młodzieży związanych
z tematyką historyczną (..). W najstarszej klasie miałam przeprowadzić lekcję o Holokauście. Temat trudny, długo szukałam pomysłu, jak zainteresować młodzież. Pomyślałam,
że może warto ująć go inaczej i wtedy przyszedł mi na myśl Janusz Korczak, Król dzieci,
o którym film kilka dni wcześniej emitowała telewizja. Stworzyłam mój autorski konspekt,
przez postać Janusza Korczaka wprowadziłam uczniów w ten trudny czas. Lekcja bardzo
udana... Uczniowie byli bardzo zaangażowani, wywiązała się ciekawa dyskusja o prawach
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dziecka, które obowiązywały w Korczakowskim sierocińcu. Uczniowie sami dostrzegli, że
jak pisał Korczak: „Nie ma dzieci, są ludzie”.

Bo przecież natchnień kulturowych znaleźć można wiele (...) stwierdza kolejna autorka — Marta Archman. Można szlakiem polskich jezior rozkochać dzieci
w Mazurach, a przy okazji przemycić im kilka piosenek Agnieszki Osieckiej (...).
Wiem, że fascynacja Polską musi wyjść ode mnie. Nie da się zarazić kogoś czymś,
na co się samemu nie choruje. A ja choruję na Polskę i z każdym dniem tęsknię
za nią bardziej. Literatura, a zwłaszcza książki, które kiedyś mnie ukształtowały,
muszą być i będą stałym elementem dzieciństwa mojej córki. Będę próbowała ją
nimi zafascynować, zaciekawić światem, który opisują. Będziemy razem uczyć się
Polski od nowa, przechodzić przez wszystkie fazy mojego dzieciństwa wyznaczanego kanonem lektur.
Jakże wiele rokują słowa Autorek tych esejów, z którymi poszukujemy wspólnie fascynujących języków polskiej kultury w „płynnej nowoczesności” wobec
wyzwań nowego oblicza polskości.
W takie myślenie, które przyniósł „kulturowy zwrot teorii”, znakomicie wpisują się dzisiaj współczesne propozycje czytania literatury i jej interpretacji, wspominanego już Michała P. Markowskiego.
Czytanie literatury nie jest czytaniem martwych, obojętnych znaków, które oderwały się na
zawsze od żywej obecności wytwarzającego je człowieka i teraz wyniośle milczą w obcym
świecie, lecz otwieranie okna, przez które widać inny, lecz także nasz świat7.

Literatura schodzi dziś z Parnasu do swego odbiorcy, w niej poszukuje on siebie i własnego doświadczania świata, stając się INNYM, bogatszym w swej duchowości, także i wtedy, a może przede wszystkim, gdy odrzuca ten świat, gdy stawiać
będzie pytania o jego sensy, gdy to, co odrzucił, a może pokochał czy przeszedł
obojętnie wobec niego wchodzi z nim w dialog o nim samym i o doświadczaniu
swego losu.
Czytanie literatury nie wymaga żadnych dodatkowych kompetencji poza
wrażliwością — stwierdza wybitny literaturoznawca Michał P. Markowski:
(...) nie trzeba znać żadnych wyspecjalizowanych języków, żadnych naukowych idiomów.
Wystarczy jedynie dobra wola oglądania świata cudzymi oczami i — by tak rzec cudzymi
słowami. W tym widzę nadzieję dla nas wszystkich, albowiem świat zmarnieje doszczętnie
dopiero wtedy, gdy jakiekolwiek rozmowy o literaturze nie będą już możliwe8.

Kreatorem różnorodności form kontaktów z literaturą będzie dziś jedynie
nauczyciel pasjonat, wierny czytelnik, pozostający pod nieustannym urokiem literackiego bogactwa, który wraz ze swymi wychowankami uczestniczył będzie

7
8

M. P. Markowski, Życie na miarę literatury, Wydawnictwo Homini, Kraków 2009.
Ibidem, s. 86.
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w dialogach z INNYM, dzieląc z nim swoje fascynacje i dylematy. Czytanie w taki
sposób tekstów literackich stawać się może i zapewne już się staje bardziej docenianą oferta dialogu: twórcy–bohatera– odbiorcy (wychowanka), a może także
różnorodnych audytoriów odbiorców. I tak oto spełnić się może ważna dla wychowania nowa filozofia INNEGO, potwierdzająca sens słów Michała P. Markowskiego: „życie na miarę literatury”. Wybrane fragmenty zarówno wywodów
teoretycznoliterackich, jak i iluminacyjnie zaprezentowane niekonwencjonalne
wątki nowego myślenia o literaturze, o formach z nią kontaktu, a także jej praktykowania, stanowią wyraz nowego dziś myślenia o wyzwaniach dla współczesnego
wychowania literackiego.
To właśnie zwrot kulturowy poszerzył dzisiaj interpretacyjne horyzonty, w których zakotwiczone silnie są wszystkie teksty kultury, a w nich literatury. Dzięki
zwrotowi kulturowemu rozwijać się może interpretacyjna polifonia głosów uprawiana różnymi językami interpretacji. To wielkie dobrodziejstwo rozwoju myśli
humanistycznej i jednocześnie wielka odpowiedzialność za jej wyraz i językowe
formy tego wyrazu9.
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Fragmenty drugiej części tekstu stanowi rozszerzoną wersję artykułu: E. Lewandowska-Tarasiuk, Przełom
kulturowy jako nowe podejście do tekstów kultury, Zeszyty Naukowe PUNO, Londyn 2016.
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METODYKA POLONISTYCZNA WOBEC NOWYCH
WYZWAŃ EDUKACYJNYCH.
CZĘŚĆ II. IDEE NOWEGO WYCHOWANIA
A WSPÓŁCZESNOŚĆ

Streszczenie: Młodzi ludzie, absolwenci kształcenia na poziomie podstawowym i średnim, mają
wiele słusznych zastrzeżeń, co do kształtu szkoły i charakteru procesu edukacji, któremu do niedawna podlegali. Głos studentów pedagogiki — przyszłych nauczycieli — zdaje się wśród nich być
niezwykle cenny, bo niosący nadzieję na pozytywne zmiany w tym zakresie. Zwracają oni uwagę
na potrzebę oddania dzieciom przestrzeni do samodzielnego odkrywania wiedzy i kształtowania
kreatywności. Nie są to postulaty nowe. Ponad sto lat temu zabrzmiały one szczególnie wyraźnie,
owocując w postaci różnorakich szkół i metod pedagogicznych, zaliczanych do tak zwanego Ruchu
Nowego Wychowania. Przyjrzenie się osiągnięciom tego czasu z pewnością wspomogłoby młodych
nauczycieli w ich samodzielnej, twórczej drodze zawodowej.
Słowa kluczowe: pedagogika, nauczyciel, Ruch Nowego Wychowania, dziecko, kreatywność, samodzielność, metoda pedagogiczna

Methodology of Polish language teaching in the face of new educational
challenges. II. Ideas of New Education and Modern Times
Abstract: Young people who graduate from primary and secondary schools have a lot of justifiable
objections concerning the school system or the character of education, which they have just
experienced. An opinion of pedagogy students, who are future teachers, seems to be especially
valuable, as it brings hope for positive changes in the sphere. They indicate the need to give children
a space for independent discovering knowledge and shaping their own creativity. These are not
new claims. Over a hundred years ago they were formulated particularly clearly, which resulted
with establishing diverse schools and pedagogical methods, included into so called New Education
Movement. Having a closer look at achievements of that period would surely support young teachers
in their individual self-reliant, independent, and creative professional career.
Keywords: pedagogics, teacher, New Education Movement, child, creativity, independence,
pedagogical method
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Nie od dziś powszechne są głosy krytykujące kształt współczesnej szkoły jako instytucji oświatowej1. Głosy te wybrzmiewają zarówno w środowiskach uczniów, ich rodziców, jak i w gronie pedagogów i teoretyków szkoły. Jej stresogenność, rygor i brak
przestrzeni na kreatywność, to podstawowe, ale nie jedyne zarzuty. Twierdzenie, że
obowiązkowy do osiemnastego roku życia, proces kształcenia jest daleki od ideału,
stało się niemal aksjomatem. Jednocześnie uczelnie pedagogiczne wykazują dużą
dbałość o to, by jej absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do podjęcia tej, jednej
z trudniejszych na rynku pracy, drogi zawodowej. Wprowadza się nowe przedmioty,
zajęcia fakultatywne, których celem jest też wypracowanie u studentów twórczych,
kreatywnych postaw. Mają one być bazą, zapleczem, kompetencją pozwalającą na
podejmowanie różnorakich wyzwań w pracy z uczniami. Niestety, mimo tych wysiłków, mimo zielonego światła ze strony władz państwowych, wyrażanego w formie
różnorakich dyrektyw prawnych otwierających drogę ku realizacji autorskich projektów, sytuacja w szkolnictwie od lat niewiele się zmienia na lepsze. Być może winna
jest tu rozbudowana biurokracja i system kontroli osiągnięć, obejmujące zarówno
ucznia, jak i na nauczyciela, które potrafią zabić niejedną inicjatywę. Jednak wydaje
się, że wciąż wiele spoczywa w rękach nauczycieli, którzy są w stanie dokonać zmian
w tej przestrzeni. Wydaje się też, że byłoby im łatwiej, gdyby pewne dobre wzorce
postępowania zawodowego nie były dla nich samych „małą rewolucją”, a przychodziły jako naturalne zachowania, logiczne następstwo działań i decyzji edukacyjnych.
Szkoła będzie dla uczniów ciekawa, jeśli poczują się jej współtwórcami, jeśli
pozwoli im się samodzielnie odkrywać wiedzę. To nie jest trudne do osiągnięcia,
choć z pewnością wymusza na nauczycielu dużo większą aktywność, niż w sytuacji
klasycznie prowadzonej lekcji, czyli podczas arbitralnego przekazywania wiedzy.
Odkrywanie świata i współtworzenie w nim swojego własnego miejsca, własnej
przestrzeni, jest przecież podstawowym celem procesu kształcenia. Nie musi się też
on odbywać w atmosferze stresu i znużenia. Dzieci wychowywane w duchu otwartości na wiedzę, z wykształconą wewnętrzną, osobistą potrzebą jej poszukiwania,
mają szansę utrzymać takie nastawienia także w życiu dorosłym stając się ważnymi
członkami społeczeństwa kreatywnie współtworzącymi własną rzeczywistość.
Do podobnych wniosków doszli już ponad sto lat temu autorzy nurtu Nowego Wychowania2 — ruchu filozoficznego obejmującego całą szeroko rozumianą
1

Przykładem mogą być tu choćby prace wybitnego pedagoga Bogusława Śliwerskiego. Patrz: B. Śliwerski, Edukacja autorska, Kraków 1996; idem, Edukacja pod prąd, Kraków 2001; idem, Jak zmieniać szkołę, Kraków 1998;
idem, Wyspy oporu edukacyjnego, Kraków 1993. Ponadto: Szkoły państwowe a szkoły społeczne. Dwa światy socjalizacji, E. Putkiewicz, A. Wiłkomirska, A. Zielińskia, Warszawa 1997; Szkolnictwo niepaństwowe, partnerstwo
czy konkurencja, (red.) A. Karpińska, Olecko 1997; Szkolnictwo niepubliczne w Polsce w XX wieku, (red.) T. Jałmużna, W. Leżańska, Łódź 2002; A. Sajdak, Edukacja kreatywna, współczesne polskie dyskursy, Kraków 2008;
J. Radziewicz, Edukacja alternatywna. O innowacjach mikrosystemowych, Warszawa 1992.
2
Ze względu na szeroki zasięg zyskał on różne nazwy, w zależności od miejsca swojego rozwoju: w Stanach
Zjednoczonych — progresywizm, w Europie — Nowe Wychowanie, określane w Niemczech mianem Pedagogiki
Reformy (Reformpädagogik), w Rosji — swobodne wychowanie.
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kulturę początku XX wieku, który znalazł swoje realizacje przede wszystkim
w pedagogice, ukazując światu, jak różnorodnie i pięknie może być rozumiana
idea szkoły i zbiorowej edukacji. Był to głos sprzeciwu pedagogów dla odindywidualizowania procesów edukacji i wychowania, zatracających niepowtarzalność jednostki, protest przeciwko systemowi szkoły tradycyjnej, który stworzył
szkołę bierną, schematyczną i bezduszną. To właśnie stało się punktem wyjścia
dla poszukiwań i wprowadzania zmian zarówno w kształcie szkoły jak i w podejściu do ucznia i procesu edukacji. Pedagodzy z początku zeszłego wieku
otworzyli się również na już istniejące, wcześniejsze inicjatywy, od Jana Jakuba
Rousseau, a na Johnie Deweyu kończąc3. Korzystając z doświadczeń swoich
poprzedników, zbudowali nową, niepowtarzalną jakość, która swoim wpływem wciąż może kształtować także współczesny system oświatowy. Myśl pedagogiczną Ruchu Nowego Wychowania, obejmującą zasięgiem całą Europę
i Stany Zjednoczone, kształtowały trzy wielkie nurty filozoficzne: naturalizm,
którego ojcem duchowym był Jan Jakub Rousseau (1712–1778)4, socjologizm
(A. Comte, E. Durkheim) i kulturalizm (I. Kant, W. Dilthey, B. Nawroczyński). Zaowocowały one trzema nurtami pedagogicznymi: pedagogiką psychologiczną, pedagogiką socjologiczną i pedagogiką kultury. Filozofia była więc
odniesieniem do powstających różnorodnych typów szkół, połączonych ideą
tworzenia miejsc prawdziwego rozwoju dla dzieci — przyszłych kreatorów nowej, lepszej rzeczywistości.
Międzynarodowa Liga Nowego Wychowania opublikowała zasady5, które
stopniowo uzupełniano, konstruując podstawowe zasady Nowego Wychowania.
Wśród nich zwracano uwagę na potrzebę przewagi wartości duchowych nad materialnymi, na szacunek dla indywidualności dziecka i jego zainteresowań, postulowano rezygnację z odgórnej dyscypliny na rzecz takiej, którą ustalają same
dzieci przy współpracy nauczycieli, rezygnację ze współzawodnictwa na rzecz
współdziałania. Akcentowano szczególną potrzebę wychowania moralnego i estetycznego, w obszarze których wskazywano między innymi, iż:
„nagrody to środki pobudzające pozytywne siły, a kary to droga do szybszego osiągania
pozytywnego celu;
współzawodnictwo odbywa się tylko z samym sobą — samodoskonalenie się;
rozwój moralności odbywa się dzięki »umoralniającym opowieściom«;
uczniowie mają stawać się obywatelami całej ludzkości, nie tylko narodu”6.

3
Johna Deweya (1859–1952) uznaje się za prekursora epoki Nowego Wychowania na gruncie pedagogiki.
W 1896 roku założył w Chicago w Ameryce swoją Laboratory School.
4
Naturalizm, identyfikowany właśnie z Nowym Wychowaniem, stał w sprzeczności z ugruntowanym w tym
czasie kształtem szkoły tradycyjnej i zasadą „urabiania”.
5
J. Sobczak, Recepcja idei „Nowego wychowania” w polskiej pedagogice okresu między wojnami, cz. I, II, Bydgoszcz 1978, 1979, s. 23.
6
Ibidem, s. 24.
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Podstawą w Nowym Wychowaniu był dogmat wolności, objawiający się
w szanowaniu subiektywnych potrzeb dziecka i dążności do jego poznania przez
zdobycze nowo odkrytej wówczas psychologii rozwojowej. Głoszono zasadę
humanizacji wychowania i zbliżenia szkoły do życia. Propagowano rezygnację
z przymusu. Ważnym stał się człowiek, jako całość — jego indywidualność fizyczna i duchowa. Ruch ten narodził się z potrzeby przywrócenia celów i sensów
ludzkim działaniom, z potrzeby odnowy wartości, choć często sposoby i cele tej
odnowy, pojmowane były bardzo różnie.
Okres Pedagogiki Reformy można uznać za wyjątkowy w dziejach szkoły, ponieważ prócz wielu teoretycznych opracowań przyniósł także praktyczne realizacje swoich idei. Niestety problemy, z którymi mierzono się wówczas, brzmią
aktualnie także i dziś, szczególnie w obszarze postrzegania szkoły jako miejsca
kreatywnego, radosnego rozwoju dziecka.
Także współcześni pedagodzy wiedzą, iż jeśli uczeń nie będzie miał możliwości aktywnego uczestnictwa w procesie odnajdywania wiedzy, wiedza ta nie będzie
obiektem jego zainteresowania. Rozumieją to młodzi adepci nauczycielstwa, akcentując wolność dziecka i jego pozytywne nastawienie do nauki jako niezbędne elementy w procesie kształcenia. Wciąż więc wybrzmiewa duża aktualność postulatów
pedagogów z początku ubiegłego wieku i udowodniona latami praktyki, słuszność
w poszukiwaniu nowych kierunków dla rozwoju szkoły. Szczególnie nauczyciele
u progu kariery zawodowej, powinni znać zarówno teoretyczne osiągnięcia tamtych
lat, jak i ich egzemplifikacje w postaci różnorodnych metod nauczania, które w miarę możliwości powinni testować w ramach własnych praktyk. Są to metody nawet
w dzisiejszej rzeczywistości edukacyjnej nadal uznawane za innowacyjne, a ich
wartość jest tym większa, że zostały wielokrotnie przetestowane w praktyce i udokumentowane. Są wiec idealnym materiałem szczególnie dla młodych nauczycieli,
wychowanych już w dobie Internetu, którzy, przy całym szacunku dla ich kreatywności, nie są przyzwyczajeni do żmudnych poszukiwań i doświadczeń prowadzonych na własną rękę, za to chętnie i sprawnie korzystają z już gotowych recept. Jeżeli
te są wartościowe i godne powielenia, ich uczniowie mogą także wiele zyskać.
Z tych względów, w ramach przedmiotu Podstawy i metodyka edukacji polonistycznej w klasach I–III, podjęłam ze studentami pedagogiki trud poznawania
i testowania rozwiązań metodologicznych Ruchu Nowego Wychowania, które
mogłyby znaleźć zastosowanie w ich własnej pracy. Poznawaliśmy od praktycznej
strony miedzy innymi: metodę ośrodków zainteresowań Ovidiusza Decroly’ego,
założenia szkoły Marii Montessori, Johna Deweya, Rudolfa Steinera, Celestyna
Freineta, metodę projektów. Studenci samodzielnie przygotowywali krótkie teoretyczne wprowadzenia objaśniające zamierzenia danej szkoły, później zaś aranżowali lekcję, skierowaną do dzieci na poziomie wczesnoszkolnym, w duchu
wcześniej przedstawionej metody. Inspiracje czerpali najczęściej z gotowych już
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opisów, zamieszczonych szczególnie w dwóch pozycjach książkowych: pierwsza,
autorstwa Wincentego Okonia, Dziesięć szkół alternatywnych7, oraz Szkoły eksperymentalne w świecie 1900–1975, pod jego redakcją8. Sam proces realizacji zadań dydaktycznych przebiegał w dobrej atmosferze zabawy i zainteresowania, co
oznacza, że siła myśli pedagogicznej tamtego czasu nie straciła na aktualności. Zajęcia, zachowując swoją wartość edukacyjną, skupiały zainteresowanie uczestników, mimo iż brali w nich udział ludzie dorośli, a projekty z założenia kierowane
były do dzieci. Odnosiłam jednak wrażenie, iż studenci, czekając na wydarzenie wspólnie aranżowanej lekcji, teorię, która wyjaśnia jej zasadność, traktowali
jako konieczną, choć nudną okoliczność poprzedzającą. A przecież sami, pracując w podziale na grupy, przygotowywali materiały dla siebie i swoich kolegów.
Dopiero pytania prowadzącego o propozycje innych sposobów realizacji danego
założenia pozwalały im docenić wartość teorii, która okazywała się użytecznym
odniesieniem. Być może taka postawa jest właśnie efektem sposobu nauczana,
którego ci młodzi ludzie sami doświadczyli w swojej karierze edukacyjnej i który
zupełnie nieświadomie przejęli i powielają. Przedstawianie historii i faktów w ramach procesu dydaktycznego, z założenia traktują przede wszystkim jako nudną teorię nie przekładającą się na codzienność. Jest to niestety ogromna pułapka
edukacji. Kreatywni nauczyciele nie rodzą się przecież w trakcie studiów. Kreatywni nauczyciele, to dzieci, które przekraczając próg własnej szkoły zachwyciły
się nauką i wiedzą, i potrafią tym zachwytem dzielić się z innymi, już jako ludzie
dorośli. Wiedza teoretyczna powinna być przez nich traktowana jak już otwarte
drzwi, jako punkt startowy do wyższych poziomów poznania. Studia wyposażają
tylko w potrzebne ku temu narzędzia. Młodzież aspirująca do zawodu nauczyciela
jest świadoma tych zależności.
W Akademii Pedagogiki Specjalnej, w roku akademickim 2018/2019, został
ogłoszony konkurs na esej zatytułowany: Metodyka polonistyczna wobec nowych
wyzwań edukacyjnych. W wyróżnionej pracy studentki –Amelii Tryc, zatytułowanej: Nowe wyzwania edukacyjne — jak ważna jest edukacja literacka? — czytamy:
Edukacja wczesnoszkolna, jest szczególną częścią edukacji, bowiem to od jej jakości w dużym stopniu zależy przyszła postawa dziecka zarówno wobec szkoły jako instytucji, jak
i samej nauki.

Studentka powołuje się na słowa Danuty Czelakowskiej, pisząc:
Nadrzędnym celem edukacji w wieku wczesnoszkolnym jest wielostronny, harmonijny
rozwój osobowości oraz przygotowywanie do dalszej nauki, także udział w życiu społecznym i kulturalnym9.

7
8
9

W. Okoń, Dziesięć szkół alternatywnych, Warszawa 1997.
Szkoły eksperymentalne w świecie 1900–1975 (red.), W. Okoń, Warszawa 1977. D. Czelakowska, op. cit.
??????????????????????????
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Akcentując znaczenie kształcenia literackiego, pani Amelia zaznacza:
Tekst pozwala integrować wszystkie ćwiczenia językowe, które wpływają u dzieci na rozwój
języka mówionego i pisanego. Jest podstawowym materiałem nauczania i uczenia się języka polskiego, głównym źródłem zdobywania wiadomości i wywoływania różnego rodzaju
przeżyć natury estetycznej. Tekst literacki zawiera zawsze określoną treść, którą autor chce
przekazać czytelnikowi, by przemówić do jego wyobraźni czy uczuć. Poprzez teksty poznawane w trakcie lekcji, ich analizę językową i znaczeniową dzieci wzbogacają swą wiedzę
ogólną Utwory poznawane na lekcjach kształcenia językowego służą gromadzeniu wiedzy
o świecie, a także wzbogacają czynny i bierny słownik dziecka. Wpływają one również na
kształtowanie postaw społeczno-moralnych.

Takie ujęcie zadań kształcenia literackiego, jest zgodne również z perspektywą,
z jakiej postrzegali użyteczność pracy z tekstem pedagodzy Reformy. Dziś więc
młodzi ludzie apelują o podobne pojmowanie nauki, która pozwala dzieciom na
swobodny, kreatywny rozwój, która jest pretekstem, inspiracją do samodzielnego,
wielokierunkowego rozwoju, w którym nauczyciel jest wsparciem, opiekunem,
a nie nośnikiem wszelkiej, niekwestionowanej wiedzy. Pani Amelia, pochylając się
nad sposobami zachęcania dzieci do pracy pisze:
Aby uwrażliwiać dzieci na literaturę, warto stosować rożne metody służące uatrakcyjnieniu
odbioru. Zestawienie treści czytanki z ilustracją ma miejsce zwłaszcza w edukacji wczesnoszkolnej. Plastyczny sposób przedstawienia treści przez kształt, czy barwę pobudza
wyobraźnię, a czasem lepiej niż słowo wyjaśnia niektóre pojęcia. Warto zostawiać takie
ilustracje na cały dzień w sali, aby dzieci mogły się im przyjrzeć i odwoływać do nich. Ilustracja oprócz wartości plastycznych i artystycznych powinna być zgodna ze stylem danego
utworu. Dziecko może samo zacząć układać własne opowiadania czy wiersze, dopisywać
alternatywne zakończenia do już istniejących historii, czy tworzyć scenariusze. Istotne jest
także, aby zachęcać dzieci do kończenia akcji utworu.

Jest to myślenie, pod którym podpisaliby się również twórcy nurtu Nowego
Wychowania. Nauka ma być poligonem doświadczalnym, a nauczyciel dostarcza
narzędzi, by doświadczanie i doświadczenie, było maksymalnie efektywne i zgodne z potrzebami dziecka. Potrzebę wolności w procesie uczenia się podobnie
postrzega inna studentka Akademii Pedagogiki Specjalnej, której praca została
wyróżniona w konkursie. Pani Zuzanna Stańczuk, pisze w tekście zatytułowanym
Moje słowa:
Dziecko powinno samo swoimi słowami opisywać to, co czuje, to, co uważa za ważne w tekście, oraz to, co najbardziej w nim wybrzmiewa. W dalszej części pracy pisze ona: Ważną
rolą nauczyciela jest też wyjaśnianie niektórych pojęć. Język polski nie jest tylko nauką
o języku, to nauka historii, filozofii, psychologii, przyrody i nawet matematyki. Wszystko
zapisane jest w słowach. Poświecenie im uwagi, a nawet zaznaczenie tych słów, z którymi
dzieci mają problem sprawi, że z uwaga i pełnym oddaniem będą pochłaniać nowe informacje. (...) Otwartość na własną interpretacje, wykorzystywanie możliwości współczesnego świata, wyjaśnianie pojęć i odnoszenie się do zainteresowań ucznia są podstawowymi
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metodami, które moim zdaniem powinny być wykorzystywane w trakcie lekcji, ale jest
jeszcze jedna. Do tego możemy dodać literackość dzieci i potrzebę zaspokojenia swojej
twórczości. (...) Dziecko ma niewiarygodny potencjał wyobraźni w sobie i jest w stanie
wykorzystać to do realizowania swojej twórczości. Trzeba doceniać każde małe opowiadanie wychodzące z inicjatywy ucznia, poprawić ewentualne błędy i zachęcać do dalszej
zabawy słowem. (...) Wolność słowa ucznia umożliwia jej swobodną interpretacje, analizę
i przeżycie tekstu. Jako nauczyciele musimy pamiętać o tym, by nie spłycać procesu nauki
języka polskiego do gotowego przekazu, ale wzbudzać zainteresowanie i chęć do tworzenia
takich sytuacji, które pomogą uczniom budować własny, pozytywny stosunek do literatury.

Obie studentki uznały za nadrzędną ideę wolności w procesie nauki, który
powinien stawać się twórczy, wspierany i inspirowany przez nauczyciela. Szczególną enklawą dla kształtowania postaw kreatywnych, dla odkrywania własnego
widzenia świata, jest wczesny wiek szkolny i zajęcia związane z literaturą i pracą
nad tekstem. W tym bowiem czasie kształtują się pierwsze postawy i nastawienia
do edukacji, a literatura sama w sobie jest zapisem procesu twórczego, a więc myśli i uczuć innego człowieka. Umiejętność swobodnej analizy tekstu jest również
sposobem na rozwijanie kreatywnego myślenia u dzieci, które jest niezwykle pożądaną cechą, szczególnie na rynku pracy. Mimo to, w praktyce szkolnej dialog
między nauczycielem i uczniem nie stwarza najczęściej warunków do twórczych
poszukiwań. Nauczyciel powinien dać dzieciom sposobność do wymyślania własnych historii, do dyskusji z kolegami, do wspólnego rozwiązywania problemów.
Motywowane w ten sposób dziecko samodzielnie stawia pytania i szuka odpowiedzi, tworzy projekty, przeprowadza doświadczenia, bada świat10.
Międzynarodowa Komisja do spraw Edukacji dla XXI wieku, pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, w 1998 roku przedstawiła w raporcie dla UNESCO zatytułowanym: Edukacja: jest w niej ukryty skarbi, cztery filary edukacji przez całe życie:
1. Uczyć się, aby wiedzieć.
2. Uczyć się, aby działać.
3. Uczyć się, aby żyć wspólnie.
4. Uczyć się, aby być11.
Punkty jasno wyznaczają kierunki rozwoju edukacji XXI wieku, która stawiać
powinna na twórcze działanie i przygotowywanie do aktywnego życia w społeczeństwie, a nie jest ono możliwe bez wolności danej dziecku w procesie uczenia się.
To, że młodzi adepci sztuki nauczycielskiej zauważają te zależności, stwarza
nadzieję, że będą o niech pamiętać również podczas własnej, wieloletniej miejmy
nadzieję praktyki. Pewien niepokój budzi jednak ich brak chęci twórczego wykorzystywania rozwiązań metodycznych i doświadczeń ludzi, podobnie jak oni
10

Patrz: D. Klus-Stańska, Dokąd zmierza polska szkoła?, Łódź 2008; eadem, W nauczaniu początkowym inaczej,
Kraków1999; eadem, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Gdańsk 2016. <http://www.unesco.
pl/fileadmin/user_upload/pdf/4_Filary_Raport_Delorsa.pdf> [dostęp: 10.08.2019].
11
???????????????
METODYKA POLONIST YCZNA WOBEC NOWYCH WYZWAŃ EDUKACYJNYCH.CZĘŚĆ II 61
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

buntujących się przeciw zastanej rzeczywistości, których spuścizna została zapisana i utrwalona na kartach historii wiele lat temu i z której można do dziś dnia
czerpać. Trzeba jedynie żywić nadzieję, że ambicja bycia dobrym nauczycielem
i potrzeby zawodowe, skierują ich zainteresowania także w tamtą stronę, nie pozwalając dojść do głosu rutynie dnia codziennego. Kierunki i drogi takich poszukiwań są im już przecież znane.
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METODYKA POLONISTYCZNA WOBEC NOWYCH
WYZWAŃ EDUKACYJNYCH.
CZĘŚĆ III. KREATYWNOŚĆ NA LEKCJACH Z POEZJĄ
W OBLICZU WYZWAŃ TRZECIEGO TYSIĄCLECIA

Streszczenie: W obliczu następujących reform w szkolnictwie rodzą się nowe potrzeby i wymagania
w pracy zawodowej nauczycieli. We współczesnych czasach najbardziej oczekiwani są kreatywni
nauczyciele, kierujący się uniwersalnymi wartościami, mądrzy, wrażliwi, pomysłowi, oryginalni,
z poczuciem humoru, ustawicznie doskonalący swoje kompetencje, a przy tym ceniący dawne wartości i związki z tradycją. Takie cechy pozwalają studentom doskonalić kompetencje polonistyczne
i umiejętności metodyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji polonistycznej
z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Tekst stanowi prezentację różnych metod i pomysłów na lekcję interpretacji i analizy tekstu
poetyckiego na różnych poziomach edukacji polonistycznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na
edukację wczesnoszkolną. Zaprezentowane metody mają na celu pobudzenie samodzielnego, kreatywnego myślenia i poszukiwania, pozwalają na rozwój wyobraźni oraz kształtowanie pozytywnych postaw wobec odbioru tekstu poetyckiego.
Słowa kluczowe: kreatywność, poezja, metody aktywizujące, edukacja wczesnoszkolna, Anna
Kamieńska

Methodology of Polish language teaching in the face of new educational
challenges. III. Creativity in poetry lessons in the face of the challenges
of the third millennium
Abstract: In the face of the following reforms in education, new needs and requirements arise
in the professional work of teachers. In modern times, the most demanded are creative teachers, guided
by universal values, wise, sensitive, inventive, original, with a sense of humor, constantly improving
their competences, and at the same time valuing old values and relationships with tradition. Such
features allow students to improve Polish language competences and methodical skills necessary to
conduct classes in Polish language education with preschool and early school children.
The text is a presentation of various methods and ideas for a lesson in the interpretation
and analysis of poetic text at various levels of Polish language education, with particular attention
to early school education. The presented methods are aimed at stimulating independent, creative
thinking and searching, allow for the development of imagination and shaping positive attitudes
towards the poetic text.
Keywords: creativity, poetry, activating methods, early school education, Anna Kamieńska
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Dopóki większość nauczycieli nie zrozumie, że ucząc, trzeba ograniczać swoją podmiotowość,
wyeksponować zaś aktywność uczniów, dopóty proces dydaktyczny pogrążony będzie w marazmie. By wyjść ze strefy bezładu, śledztwo lekcyjne trzeba zastąpić swobodą, poszukiwaniem
i twórczością12

Studenci edukacji wczesnoszkolnej stają w obliczu nowych wyzwań trzeciego tysiąclecia. W obliczu następujących zmian w szkolnictwie rodzą się nowe potrzeby i wymagania w pracy zawodowej nauczycieli, pedagogów i wychowawców. Szkoła mająca
sprostać wyzwaniom, które są przed nią stawiane, musi być nowoczesna, a nauczyciele powinni posiadać „kreatywne kompetencje”, ponieważ by móc wyzwalać u swoich
uczniów kreatywność, samemu należy „być twórczym”. Kreatywny nauczyciel chętnie
uczy się nowych rzeczy, stale poszukuje, tworzy, eksperymentuje, sprawdza coraz to
nowsze sposoby rozwiązań. Działania twórcze, podejmowane przez przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, powinny mieć związek z efektywnością działania.
Istotnym czynnikiem staje się jakość kształcenia, wychowania, tworzenie i realizacja
nowatorskich, często autorskich programów edukacyjnych, a także prowadzenie klas,
w których kreatywność zostaje niejako „sprzedana” wychowankom. Kreatywność
obecnie jest cechą bardzo cenioną i pożądaną przez rynek pracy. Dobrym miejscem
eksperymentowania, czyli uczenia się kreatywności jest uczelnia — miejsce ćwiczeń,
pozwalające na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności. Aby wywołać u ucznia potrzebę poszukiwania i doświadczania, należy dać mu przykład, wzór do naśladowania — pomysłowego nauczyciela. Kreatywne nauczanie to konstruowanie lekcji w taki
sposób, aby była ona ciekawa i uczyła samodzielnego, a przy tym twórczego myślenia,
czyli nacechowanego łatwością tworzenia innowacyjnych pomysłów, odznaczającego
się oryginalnością, elastycznością, wrażliwością, dociekliwością, starannością, przede
wszystkim pracowitością i dokładnością. Współczesna dydaktyka wymaga, aby nauczyciele stosowali dużo różnorodnych metod i to takich, które najbardziej trafiają
do uczniów, pobudzają ich do samodzielnego i kreatywnego działania, przetwarzania i konstruowania nowej, lepszej rzeczywistości. Kluczowym zagadnieniem staje się
wyposażenie przyszłych nauczycieli edukacji elementarnej w określone kompetencje,
rozwijające kreatywność. Specjaliści z zakresu nauk społecznych coraz częściej podkreślają konieczność upowszechnienia edukacji kreatywnej, ponieważ niezbędne staje się kształcenie takich umiejętności, które ułatwią młodym ludziom funkcjonowanie
we współczesnym, szybko zmieniającym się świecie.
Twórczy nauczyciel to taki, który pobudza ciekawość poznawczą uczniów, dostarcza wiedzy, by uczeń ją przetwarzał i przyswajał, stymuluje i motywuje do myślenia i poszukiwania. Zadaniem twórczego nauczyciela jest świadome przygotowanie ucznia do aktywnego
i kreatywnego udziału w życiu, właściwego pełnienia ról społecznych i samorozwoju13.

12

S. Bortnowski, Nauczycielu bądź sobą, Warszawa 1992, s. 11.
T. Wejner-Jaworska, Rozwijanie kreatywności uczniów w toku zajęć lekcyjnych, [w:] Diagnozowanie twórczości uczniów i nauczycieli, red. B. Niemierko, Kraków 2016, s. 210.
13
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W okresie kwiecień–czerwiec 2019 przeprowadzono pilotażowe badania
wśród studentów II roku, studiujących w Akademii Pedagogiki Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ich celem była ocena kreatywnych kompetencji polonistycznych studentów edukacji wczesnoszkolnej. W ramach pracy
wykorzystano teksty poetyckie, pochodzące z różnych okresów życia Anny Kamieńskiej. Były to następujące utwory: Śmieszne14, Ślub15, Nadzieja16, Na krzyżu17,
Pijacki bełkot18, Pośpiesz się19, Przyjdź królestwo20, Babie troski21, Hamlet i Horacy22.
Badanie podsumowywało moduł ćwiczeń z przedmiotu: podstawy i metodyka
edukacji polonistycznej.
Podstawowym celem zajęć było poszukiwanie pomysłów na lekcję interpretacji i analizy tekstów lirycznych na różnych poziomach edukacji polonistycznej,
ze szczególnym zwróceniem uwagi na edukację wczesnoszkolną. Interpretacja,
zwłaszcza tekstu lirycznego nie należy do prostych czynności, nie jest też ulubioną formą pracy uczniów czy studentów, często kojarzona z utartym, nudnym
schematem, działających na zasadzie szablonowych pytań i rutynowych odpowiedzi. A przecież poezja oddziałuje poprzez treść na myśli, uczucia i postępowanie
człowieka, rozwija jego wrażliwość na piękno języka. Utwory poetyckie poza walorami artystycznymi dostarczają wielorakich treści dydaktycznych i wychowawczych, pozwalają na nowych doświadczeń, rozszerzają jego horyzonty, rozwijają
zainteresowania, ułatwiają zrozumienie innych ludzi i otaczającego świata.
Podczas przeprowadzonego badania wykorzystano różne metody pracy z tekstem lirycznym. Zastosowano techniki znane studentom oraz techniki nowe,
z którymi nigdy wcześniej się nie zetknęli. Przeważały metody aktywizujące. Początkowo zapoznano studentów z biografią twórczą poetki, umiejscowiono jej
twórczość w określonej epoce literackiej. Polecono chętnym studentom przygotowanie informacji biograficznych i prezentacji multimedialnej na temat życia
i twórczości Anny Kamieńskiej.
Badanie rozpoczęto od dyskusji nad wybranym tekstem poetyckim. Dobór
tekstów był losowy. Zwrócono jednak uwagę na to, by wybrane utwory były dostosowane do poziomu intelektualnego odbiorcy. Podczas prac tą metodą wykorzystano teksty wierszy pt. Śmieszne, z tomu: Dwie ciemności i Ślub z tomu:
Rękopis znaleziony we śnie. Każdy ze studentów podzielił się swoimi spostrzeżeniami, przedstawił swój pomysł na interpretację.
14
15
16
17
18
19
20
21
22

A. Kamieńska, Śmieszne, t. Dwie ciemności, [w:] Jasność w środku nocy, Warszawa 2001, s. 340.
Eadem, Ślub, t. Rękopis znaleziony we śnie, [w:] ibidem, s. 243.
Eadem, Nadzieja, t. Drugie szczęście Hioba, [w:] ibidem, s. 206.
Eadem, Na krzyżu, t. Dwie ciemności i wiersze ostatnie, [w:] ibidem, s. 403.
Eadem, Pijacki bełkot, t. Biały rękopis, [w:] ibidem, s. 163.
Eadem, Pośpiesz się, t. Dwie ciemności, [w:] ibidem, s. 355.
Eadem, Przyjdź królestwo z tomu: Dwie ciemności, [w:] ibidem, s. 354.
Eadem, Babie troski, t. Odwołanie mitu, [w:] ibidem, s. 110.
Eadem, Hamlet i Horacy, t. Pod chmurami, [w:] ibidem, s. 17–19.
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Dyskusja jest metodą, która pozwala na uaktywnienie myślenia i wyzwolenie
ciekawych pomysłów, daje możliwość prezentowania własnego stanowiska, uczy
argumentowania. Można w ten sposób poznać stosunek studenta do omawianych
wierszy, uczucia towarzyszące mu przy ich odbiorze oraz skojarzenia, jakie wywołuje w nim omawiany tekst.
Nad kolejnymi dwoma tekstami (Na krzyżu z tomu: Dwie ciemności i wiersze
ostatnie Pijacki bełkot z tomu: Biały rękopis) studenci pracowali w parach.
Pomysły na interpretację zapisywali na kartce, a następnie każda para prezentowała to, co przygotowała. Nauczyciel obserwował czy wszyscy studenci jednakowo włączyli się do pracy. Przy tej metodzie wykorzystano również zadania
dodatkowe (odnalezienie i nazwanie środków artystycznych, wypisanie rymów,
interpretacje tytułu, zwrócenie uwagi na najważniejsze konteksty interpretacyjne tj. biograficzne, artystyczne, filozoficzne), następnie omawiano interpretację
wspólnie. Zaobserwowano, iż zapewniło to lepszą współpracę miedzy studentami, dzielono się wykonywaniem ról, a utwory, nad którymi pracowano, były omówione bardzo dokładnie.
Istotne jest zachęcanie studentów do stawiania pytań o głębszy sens utworów
i równoczesnego szukania odpowiedzi na nie — czy to indywidualne, czy też podczas pracy grupowej czy zespołowej. Studenci stali się odkrywcami eksperymentującymi z utworem, poszukującymi, zaangażowanymi emocjonalnie.
Podczas zajęć wykorzystano również metodę „sześciu kapeluszy myślowych”23,
która jest metodą kreatywną. Metoda sześciu kapeluszy pozwala na twórcze podejście do rozwiązywania problemów, wskazuje sześć różnych perspektyw, z jakich
można badane zagadnienie postrzegać, a co ważniejsze pomaga każdy problem
kreatywnie rozwiązać:
— kapelusz zielony: nowe rozwiązania, kreatywność
— kapelusz biały: obiektywizm, liczby, statystyka
— kapelusz czerwony: gust, estetyka, intuicje
— kapelusz żółty: optymizm, zalety, korzyści
— kapelusz czarny: pesymizm, wady
— kapelusz niebieski: organizacja, planowanie, porządkowanie.
Istota tej metody sprowadza się do tego, by nie dopuścić do chaotycznej dyskusji, natomiast dopuścić w równej mierze do głosu wszystkie poglądy. Przez reguły
tej gry „zachęcić” każdego uczestnika do aktywnego udziału w pracy nad tekstem,
a także spojrzeć na zaistniały problem z różnych stron. Taką metoda przeanalizowano teksty Nadzieja z tomu: Drugie szczęście Hioba i Przyjdź królestwo z tomu:
Dwie ciemności.

23

Sześć kapeluszy myślowych Edwarda de Bono, <https://kreatywnapedagogika.wordpress.com/2017/12/02/
6-myslowych-kapeluszy-edwarda-de-bono/> [dostęp: 5.08.2019].
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Dokonując analizy utworów poetyckich, podczas badania wykorzystano również metodę przekładu intersemiotycznego. Jest to interpretacja tekstu poetyckiego poprzez działanie.
„Przekład intersemiotyczny stanowi przekład tekstu na inny system znaków.
Ma na celu doprowadzenie do lepszego zrozumienia i interpretacji dzieła przez
pozawerbalną analizę tekstu, a także wyrażanie myśli i uczuć z nim związanych”24.
W tym celu wykorzystano dramę. Chętni studenci prezentowali wybrane przez
siebie teksty Anny Kamieńskiej. Jednym z ciekawiej przedstawionych tekstów był
utwór Hamlet i Horacy, pochodzący z tomu: Pod chmurami.
Drama jest metodą, w której nie tylko trzeba zaangażować się emocjonalnie, lecz także
należy wykazać się intelektualną umiejętnością analizy przeżyć drugiego człowieka, zdolnością argumentacji i werbalizacji własnych sądów25.

Drama stymuluje aktywność w działaniu, pobudza i wzbogaca wyobraźnię,
rozwija naturalne skłonności człowieka do wchodzenia w rolę, kształtuje tym
samym „twórczą” postawę uczestnika zajęć, rozbudza dyspozycję do tworzenia,
która istnieje u wszystkich ludzi, w każdym wieku.
Ten sposób podejścia do utworu literackiego pozwolił studentom na uzewnętrznienie skrywanych dotąd uczuć i emocji w zetknięciu z nowopoznanym
utworem lirycznym.
W jednym z esejów, nagrodzonych w konkursie, studentka dostrzega wartość
tej właśnie metody, jako kluczowej do pracy z dzieckiem na etapie edukacji wczesnoszkolnej: Aleksandra Pieńkowska pisze:
Wydaje się być najbardziej rozsądnym, aby właśnie prace z tekstem oprzeć na kluczowym
aspekcie doświadczenia dziecka, jego najbliższego otoczenia [...]. Dzieci uwielbiają coś
tworzyć, kreować i dawać tym upust swojej wyobraźni. Ich odważne refleksje mogą otworzyć drzwi do wielu ciekawych interpretacji tekstu. [...] Dziecko najchętniej „zanurzy” się
w tekst, jeśli przedstawimy mu go w sposób ciekawy, nieoderwany od jego własnej rzeczywistości. Wartości, które przedstawiamy, muszą być przedstawione jasno, prosto. Najlepiej
w formie dram, wtedy dziecko będzie mogło je czynnie przeżyć, wejść w rolę.

Podczas zajęć z metodyki wykorzystano również zabawę z tekstem poetyckim.
Zostały w tym celu wybrane dwa wiersze Anny Kamieńskiej: Pośpiesz się, z tomu:
Dwie ciemności oraz Babie troski z tomu: Odwołanie mitu. Nauczyciel przygotował
niepełny tekst wiersza na kartkach, rozdał je studentom. Ich zadaniem było dopisać brakujące wersy wiersza. W drugim utworze Babie troski zadaniem studentów było wymyślić tytuł wiersza (tytuł utworu nie był im podany) oraz dopisać
zwrotkę końcową. W czasie prowadzonych badań zauważono szczególnie duże

24
E. Szymik, Metoda przekładu intersemiotycznego, [w:] Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, 1 (9), vol
5, Kraków 2017, s. 112.
25
Ibidem, s. 114.
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zainteresowanie studentów zastosowana metodą. Studenci twierdzili, że były one
ciekawe i odmienne od tych, które znali z własnego doświadczenia — z codzienności szkolnej. Metoda wyzwoliła u studentów aktywność twórczą.
Inną metodą, która wyzwala potencjał twórczy uczniów i przynosi wiele korzyści, jest projekt edukacyjny. Ostatnim więc zadaniem było zlecenie studentom
przygotowania projektów lekcji dla wybranej grupy wiekowej z klas I–III, z wykorzystaniem tekstów dowolnych wierszy Anny Kamieńskiej.
Projekty lekcji (inaczej zwane scenariusze, konspekty) to interesująca forma
działań dydaktycznych, wyzwalająca kreatywność. Tak zwane opracowywanie
scenariuszy powstało wraz z nowinkami reformatorskimi polskiej szkoły, wprowadzaniem zasady wykorzystywania w dydaktyce metod aktywizujących proces
uczenia się. Metoda ta pozwoliła nauczycielowi, poznać gust literacki swoich studentów — przyszłych nauczycieli, nawiązać bliższy kontakt z nimi, poznać najczęściej wybierane przez nich metody i formy zajęć.
Przygotowane projekty, w większości okazały się interesujące, pomysły studentów nieszablonowe, a wybrane utwory były różnorodne (adresowane do dziecięcego czytelnika).
Przeprowadzone badanie oraz taka niekonwencjonalna forma zajęć pozwoliła studentom na nabycie kompetencji kreatywnych i umiejętności metodycznych do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji polonistycznej z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Różnorodność metod mobilizuje odbiorców
do większej aktywności i podjęcia wysiłku, samodzielnego zmierzenia się z nowopoznanym utworem poetyckim. Rozwijanie umiejętności stosowania różnorodnych metod pracy z tekstem miało sprawdzić gotowość, swobodę i komfort
zastosowania wybranych narzędzi i metod w edukacji polonistycznej. Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest uzmysłowienie studentom, iż mają prawo
do własnej interpretacji i że każdy nowy pomysł czy wypowiedziana myśl może
się okazać słuszna, po to, by jako przyszli nauczyciele mogli takie myślenie przekazywać swoim uczniom. Ważne by studentów zainteresować tematem, trzeba
dobierać takie metody, które w największym stopniu pobudzają ich do pracy
umysłowej. We wszystkich opisanych działaniach chodzi głównie o to, by student
jak najwięcej myślał samodzielnie i był w swych działaniach „kreatywny”.
Potrzebę taką dostrzegają sami studenci, w jednym z esejów, posiłkując się słowami Danuty Czelakowskiej26, studentka Kaja Filipska pisze:
[...] bardzo istotne dla przyszłego kształcenia jest opanowywanie poprawnego języka, samodzielne myślenie, pamięć oraz wyobraźnie twórcza [...]. Utwór literacki może oddziaływać nie tylko na umysł i uczucia odbiorcy, lecz również mobilizować go do podejmowania
własnej aktywności. Podstawowa analiza tekstu ma na celu dostrzeganie wątków głównych i pobocznych, tematu utworu, motywów, świata przedstawionego. Głównym celem
26

D. Czelakowska, op. cit.
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opracowania utworów literackich jest świadomy ich odbiór, zdobywanie nowych wiadomości na temat zawarty w tekście i zainteresowanie nim dziecka. Bardzo ważne jest pełne
przeżycie treści, zrozumienie ich oraz prawidłowa interpretacja.

Przedstawione propozycje omawiania poezji są tylko zarysem możliwości,
z jakich można skorzystać i jakie warto zaproponować studentom podczas zajęć
dydaktycznych, po to, by mogli te metody zastosować w przyszłości podczas pracy
ze swoimi uczniami. Można wykorzystać tylko pewną część pomysłu, która jest interesująca, można pomysły modyfikować, można uatrakcyjniać. Rozwijanie postaw
twórczych oraz wszelkich przejawów kreatywności na wszystkich etapach edukacji
pozwala rozwijać potencjał jednostki. Student jako przyszły nauczyciel i wychowawca na zajęciach powinien rozwijać sprawność uważnego słuchania, czytania
głośnego i cichego oraz umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych i prostych
znaczeń przenośnych, po to, by móc przekazywać wiedzę swoim wychowankom.
Ponadto zdobywa świadomość języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego
narzędzia komunikacji, rozwija umiejętność poszukiwania interesujących go wiadomości, a także ich porządkowania, uczy się rozpoznawać różne teksty kultury,
często poetyckie oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru.
Istotą jest możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności pedagogicznych nauczycieli oraz zachęcanie ich do doskonalenia swego warsztatu zawodowego.
To pozwala na nabycie kompetencji polonistycznych i umiejętności metodycznych do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji polonistycznej z dziećmi w wieku
przedszkolnym i wczesnoszkolnym. We współczesnych czasach najbardziej oczekiwani są kreatywni nauczyciele, kierujący się uniwersalnymi wartościami, a przy
tym ceniący dawne wartości i związki z tradycją. W pracy edukacyjnej istotne
staje się kształtowanie bogatej wewnętrznie, osobowości człowieka, szczególnie
wrażliwego na piękno i bogactwo języka ojczystego.
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BY UCZYĆ SIĘ PISANIA OD MISTRZÓW PIÓRA,
CZYLI LEKTURY SZKOLNE JAKO WZORCE
WYPOWIEDZI ARGUMENTACYJNEJ. JAK BUDOWAĆ
WYWÓD ARGUMENTACYJNY: KILKA SPOSTRZEŻEŃ

Streszczenie: Artykuł dotyczy analizy kompozycji i kwestii językowych lektur szkolnych. Autor
uważa, iż dzięki temu można wykształcić świadomego odbiorcę literatury, ale i nadawcę poprawnego logicznego oraz przekonującego komunikatu w postaci np. wypracowania. Lista lektur obejmuje
teksty, które pozornie utrudniają rozwiązanie tego problemu. Artykuł pokazuje jak wykorzystać
lektury szkolne, np. teksty J. R. R. Tolkiena, J. Słowackiego, A. Mickiewicza, S. Lema, B. Leśmiana
w nauczaniu uczniów tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej. W artykule wyjaśnione są ponadto
podstawowe techniki dowodzenia (indukcja, dedukcja, abdukcja).
Słowa kluczowe: lektury szkolne, pisanie, wypowiedź argumentacyjna, retoryka, J. R. R. Tolkien,
J. Słowacki, A. Mickiewicz, S. Lem, B. Leśmian

How to learn writing from the masters of the pen, or school readings as
the patterns of argumentative expression. How to build argumentative
essay: some comments.
Abstract: The article concerns the analysis of the composition and language issues of school
readings. The author believes that thanks to this, you can educate a conscious recipient of literature,
but also the sender of the correct logical and convincing communication in the form of, for example,
working out. The reading list includes texts that seemingly make it difficult to solve this problem.
The article shows how to use school reading, e.g. J. R. R. Tolkien, J. Słowacki, A. Mickiewicz, S. Lem,
B. Leśmian in teaching students to create argumentative statements. The article also explains
the basic command techniques (induction, deduction, abduction).
Keywords: school readings, writing, argumentative essay, rhetoric, J. R. R. Tolkien, J. Słowacki,
A. Mickiewicz, S. Lem, B. Leśmian
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Wstęp1
We Francji, gdy
uczeń czyta dowolny tekst, to pracę nad nim rozpoczyna od stawiania pytań o jego formę
i jej wpływ na treść, a więc o to, w jaki sposób myśli są przekazywane czytelnikowi. (...)
w polskiej praktyce szkolnej zbyt rzadko — szczególnie przy omawianiu prozy — zadajemy
uczniom pytanie: jak ten tekst jest zrobiony (...)2.

A szkoda! Dzięki analizie kompozycyjnej i językowej warstwy lektur szkolnych
można wykształcić nie tylko świadomego odbiorcę literatury, ale i nadawcę poprawnego logicznego i przekonującego komunikatu w postaci wypracowania. Jak
wykorzystać lektury szkolne w nauczaniu uczniów tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej? Lista lektur obejmuje teksty, które pozornie utrudniają rozwiązanie
tego problemu. Tymczasem, jak sądzę, można sobie z tymi kwestiami dość prosto poradzić, acz będzie to wymagać nieco pomysłowości (ze strony nauczyciela)
i odrobinę wysiłku (ze strony ucznia).
Kilka przykładów praktycznych
Uczeń ośmioletniej szkoły podstawowej powinien wykształcić umiejętności w zakresie redagowania:
a) dialogu, opowiadania (twórczego, odtwórczego), opisu, listu, sprawozdania
(z filmu, spektaklu, wydarzenia), dedykacji, zaproszenia, podziękowania, ogłoszenia, życzeń, opisu przeżyć wewnętrznych, charakterystyki, tekstu o charakterze argumentacyjnym, notatki, scenariusza filmowego — w klasach IV–VI;
b) recenzji, rozprawki, podania, życiorysu, CV, listu motywacyjnego, przemówienia, wywiadu, streszczenia — w klasach VII–VIII.
W niniejszym artykule skoncentruję się na wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym. Trudno wskazać lekturę, która zawierałaby taką wypowiedź w rozumieniu szkolnego wypracowania. Na przykładzie tekstów obowiązkowych
łatwo jednak pokazać uczniom wnioskowanie. Dobrze również wykorzystać lektury w procesie kształcenia i doskonalenia umiejętności uczniów w zakresie budowania argumentów oraz ich doboru.

1

Pełniejsze informacje w: J. Z. Lichański, Retoryka: Historia — Teoria — Praktyka, t. 1–2, Wydawnictwo DiG,
Warszawa 2007; tenże, W poszukiwaniu najlepszej formy komunikacji, czyli dlaczego wciąż jest potrzebna retoryka, Wydawnictwo Coll. Columbinum, Kraków 2017.
2
D. Oleszczak, Paradoks nauczania retoryki, [w:] Uwieść słowem, czyli retoryka stosowana, red. nauk. J. Z. Lichański, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2003, s. 106.
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Proces wnioskowania na przykładzie Balladyny
Wnioskowanie mogą uczniowie zaobserwować na przykład w scenie 2. aktu II dramatu Juliusza Słowackiego Balladyna. Wywód argumentacyjny został „włożony”
w formę dialogu Kirkora i Wdowy:
Wdowa
(...) Wraca Balladyna.
Kirkor
Gdzie?
Wdowa
O! nie widać... lecz matce wiadomo.
Patrz, panie! Oto jaskółeczka sina
Zamiast wylecieć, kryje się pod słomą
I cicho siedzi... Gdyby zaś Alina
Wracała z gaju, tobyś to, mój panie,
Usłyszał w belkach szum i świegotanie,
Jedna za drugą pyrr... pyrr... lecą z gniazdek
Do tej dziewczynki i nad nią się kręcą
Niby chmureczka małych, czarnych gwiazdek,
Nad białą gwiazdką...
Kirkor
Dlaczegóż się nęcą
Ptaszki do młodszej córki?
Wdowa
Któż to zgadnie?...
Idzie Balladyna, widzisz?
Kirkor
Jak jej ładnie
Z tym czarnym dzbankiem na głowie. (...)

Kluczowe znaczenie ma w nim wypowiedź Wdowy: „O! nie widać..., lecz matce
wiadomo...”. Mamy tu do czynienia z pięknym przykładem rozumowania, w którym po wniosku przywołane są przesłanki. Rozpiszmy to rozumowanie:
Przesłanka I:
Patrz, panie! Oto jaskółeczka sina
Zamiast wylecieć, kryje się pod słomą
I cicho siedzi...
Przesłanka II:
Gdyby zaś Alina
Wracała z gaju, tobyś to, mój panie,
Usłyszał w belkach szum i świegotanie,
Jedna za drugą pyrr... pyrr... lecą z gniazdek
Do tej dziewczynki i nad nią się kręcą
Niby chmureczka małych, czarnych gwiazdek,
Nad białą gwiazdką...

BY UCZYĆ SIĘ PISANIA OD MISTRZÓW PIÓRA... 73
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Wniosek:
(...) Wraca Balladyna.

Przesłanka II jest rozbudowana, ale to tylko forma wypowiedzi językowej; warto zwrócić uwagę na dalszą część dialogu Kirkora z Wdową, w której nie uzyskujemy odpowiedzi na pytanie, dlaczego jaskółki witają zawsze Alinę, a przed
Balladyną się chowają. Po przeczytaniu całości dramatu oczywiście odpowiedź
znajdziemy — Słowacki posłużył się zabiegiem, który świetnie znamy np. z literatury sensacyjnej. Autor przedstawia nam jakieś zjawisko, ale go nie wyjaśnia bądź
wyjaśnia, często nie w sposób bezpośredni, pod koniec utworu3. Sugeruję, aby
uczniowie — odwołując się do całego utworu — spróbowali znaleźć odpowiedź
na pytanie Kirkora: „Dlaczegóż się nęcą // Ptaszki do młodszej córki?” To może
być bardzo ciekawe i inspirujące ćwiczenie na budowanie argumentów w oparciu
o informacje podane w tragedii.
Jak ćwiczyć sztukę doboru argumentów z wykorzystaniem
Pana Tadeusza
Skarbnicą przykładów krótkich wywodów argumentacyjnych wygłaszanych przez
bohaterów literackich jest Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.
Można sięgnąć m.in. do księgi III, Umizgi (przeanalizować w czasie lekcji rozmowę Sędziego i Telimeny o zaręczynach Tadeusza i Zosi oraz „Tadeusza uwagi
malarskie nad drzewami i obłokami, Hrabiego myśli o sztuce”), a także do księgi
V, Kłótnia, by zaobserwować tok rozumowania Telimeny w kwestii wyboru odpowiedniego dla siebie mężczyzny — Hrabiego lub Tadeusza.
Rozmowę Sędziego z Telimeną warto przeanalizować z uczniami jako walkę
na argumenty. Ważne jest, w jakiej kolejności je wysuwają. Wielką rolę odgrywają
tu argumenty o charakterze emocjonalnym, nie tylko w wypowiedziach Telimeny.

3

Sędzia

Telimena

Tadeusz jako jedyny dziedzic fortuny powinien się ożenić z piękną i posażną panną

Tadeusz jest zdolny i bardzo młody, zatem
zanim przejmie gospodarstwo Sędziego
i się ożeni, powinien jechać w wielki świat

oczywiście, dobrze zrobi mu „przetarcie
w świecie”, ale...

to niech jedzie

Jacek, brat Sędziego chce, żeby Tadeusz ożenił się z Zosią

Tadeusz mnie nie obchodzi, ale o losie Zosi
mam prawo decydować tylko ja — Telimena.

J. Z. Lichański, Retoryka..., s. 138–139.
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Uczniowie obserwują, jak bohaterowie — w tym wypadku Sędzia i Telimena — prowadzą wywód argumentacyjny, jak porządkują argumenty, a następnie
próbują rozstrzygnąć, które z nich ma rację. Sądzę, iż bardzo interesującym zadaniem dla uczniów byłoby następujące: jakich argumentów mógłby użyć Sędzia,
żeby przekonać Telimenę, że opłaca się wydać Zosię za Tadeusza?
Analizując w czasie lekcji dialog Sędziego z Telimeną, warto także zwrócić
uwagę uczniów na opis zachowania tych postaci, które emocjonalnie reagują na to,
co słyszą! W narracji pojawiają się uwagi tyczące się sposobu mówienia, gestów
mówcy oraz zachowania jednego z rozmówców (patrz podkreślone fragmenty)4:
[...] rzekł Sędzia skrobiąc smutnie głowę [...]
Telimena, zdziwiona i prawie wylękła,
Podnosiła się coraz, na szalu uklękła;
Zrazu słuchała pilnie, potem dłoni ruchem
Przeczyła, ręką żwawo wstrząsając nad uchem,
Odpędzając jak owad nieprzyjemne słowa
Na powrót w usta mówcy [...]
(Tej części mowy Sędzia słuchał z niepojętem
Pomieszaniem, żałością i widocznym wstrętem;
Jakby się lękał reszty mowy, głowę skłonił
I ręką potakując, mocno się zapłonił)5 (podkr. — J.Z.L.).

Księga III. Umizgi stwarza uczniom okazję do zaobserwowania sztuki wyrażania własnego stanowiska i uzasadniania go. Kolejnym tego przykładem jest rozmowa Telimeny, Hrabiego i Tadeusza na temat walorów krajobrazów włoskich
i ojczystych. Zostaje postawiona hipoteza: Czy pejzaże włoskie są ładniejsze od
polskich i godniejsze uwiecznienia na płótnie? Biorący udział w tej dyskusji
przedstawiają argumenty na poparcie swojego sądu. Hrabia broni opinii, że przewagę mają krajobrazy włoskie, Tadeusz — zajmuje stanowisko przeciwne. W rozmowę włącza się Telimena z uwagą, że:
Nasz malarz Orłowski —
Przerwała Telimena — miał gust Soplicowski.
(Trzeba wiedzieć, że to jest Sopliców choroba,
Że im oprócz Ojczyzny nic się nie podoba).

Telimena odwołuje się do emocji, ale zarazem stosuje argument ad personam
(skierowany na osobę i z reguły jest to argument, który służy jej pomniejszeniu).
Broniąc Orłowskiego, Tadeusz odwołuje się do obrazu... chmur na polskim niebie:

4
Warto także zwrócić uwagę uczniów właśnie na te fragmenty rozmowy Telimeny i Sędziego, które dotyczą
wypowiedzenia, a także opisu zachowania obu osób, które emocjonalnie reagują na to, co słyszą!
5
Bo w tym fragmencie pada z ust Telimeny aluzja, że: „winni coś Soplicowie dla Horeszków rodu” (aluzja
do zbrodni, jaką popełnił Jacek Soplica!). To w argumentacji przywołanie faktu, który jedna ze stron woli
przemilczeć.

BY UCZYĆ SIĘ PISANIA OD MISTRZÓW PIÓRA... 75
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

[...] niebo włoskie, jak o nim słyszałem,
Błękitne, czyste, wszak to jak zamarzła woda;
Czyż nie piękniejsze stokroć wiatr i niepogoda?
Ileż scen i obrazów z samej gry obłoków!
Bo każda chmura inna: na przykład jesienna
Pełźnie jak żółw leniwa, ulewą brzemienna,
I z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi
Jak rozwite warkocze, to są deszczu strugi [...].

Tadeusz posługuje się porównaniem jako metodą argumentowania, a także
przywołuje obrazy (przykłady), które mają dowodzić tego, iż polskie niebo, polski
krajobraz jest piękniejszy niż włoski. W ten sposób argumentacja zostaje wzmocniona — właśnie dzięki bardzo prostemu zabiegowi, jakim jest porównanie oraz
odwołanie się do tego, co dla każdego słuchacza jego wywodów (a dla nas, jako
czytelników) jest codziennym doświadczeniem. Podobny zabieg dotyczy także
porównania polskich i włoskich drzew:
[...] w owej pięknej włoskiej ziemi,
Któreż równać się może z drzewami naszemi?
Czy aloes z długimi jak konduktor pałki?
Czy cytryna, karlica z złocistymi gałki,
Z liściem lakierowanym, krótka i pękata,
Jako kobieta mała, brzydka, lecz bogata? [...]
Czyż nie piękniejsza nasza poczciwa brzezina,
Która jako wieśniaczka, kiedy płacze syna,
Lub wdowa męża, ręce złamie, roztoczy
Po ramionach do ziemi strumienie warkoczy!

Można stwierdzić zatem, że Mickiewicz posłużył się najprostszymi technikami argumentacyjnymi. Porównania, których użył, pełnią dwie funkcje: obrazują
brzydotę włoskich drzew czy krajobrazów oraz piękno rodzimych drzew i nieba.
Czyli porównanie służy tu skontrastowaniu stanowisk oponentów i podkreśla ich
sposób myślenia.
Przywołane przykłady pokazują różne sposoby wnioskowania, uzasadniania
własnego stanowiska, dobierania argumentów i porządkowania ich. Mogą posłużyć nauczycielowi do objaśnienia uczniom różnicy między argumentem emocjonalnym a rzeczowym, wyższości drugiego nad pierwszym oraz wskazania form
wypowiedzi, które warunkują ich stosowanie — argumentów emocjonalnych
warto użyć, gdy jak Telimena czy Tadeusz bądź Hrabia chcemy mocno podkreślić
swoją opinię na jakiś temat (np. w dyskusji czy przemówieniu), z kolei rzeczowe
obowiązują w wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym, w tym rozprawce.
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Analiza kompozycji tekstów epickich a redagowanie różnych form
wypowiedzi
Zalecam wykorzystanie lektur szkolnych w rozwijaniu umiejętności uczniów
szkoły podstawowej w zakresie pisania również innych form wypowiedzi określonych w podstawie programowej. Niechże uczniowie, zanim rozpoczną proces
twórczy, zaobserwują najpierw, jak dana forma jest zbudowana, jakim tworzywem językowym wyrażona. Teksty epickie wskazane w podstawie jako lektura
obowiązkowa lub uzupełniająca dostarczają nauczycielowi materiału do analizy
opisu, opowiadania czy listu w ich warstwie językowo-kompozycyjnej. I tak na
przykład Jan Brzechwa stworzył w Akademii Pana Kleksa barwny opis wyglądu
profesora6. Z kolei John R. R. Tolkien w rozdziale II, Hobbit, czyli tam i z powrotem, poza bogactwem opisów, zawarł zwięzły list7 krasnoludów do Bilba, który
warto wykorzystać w doskonaleniu umiejętności uczniów w zakresie pisania tradycyjnego listu lub jego współczesnych odmian (wpisu na facebooku czy blogu).
Cechy opowiadania łatwo zauważą uczniowie, badając kompozycję np. wybranego utworu z serii Mikołajek René Goscinny’ego, Jeana-Jacques’a Sempé.
Warto jeszcze dodać, iż lista lektur obejmuje teksty, które pozornie utrudniają rozwiązanie tytułowego problemu. Tymczasem, jak sądzę, można sobie z tymi
kwestiami dość prosto poradzić; acz będzie to wymagać nieco pomysłowości
(ze strony nauczyciela) i odrobinę wysiłku (ze strony ucznia).
Jeszcze kilka przykładów praktycznych
Świetnym przykładem może być choćby Hobbit Johna R. R. Tolkiena. Oto w rozdziale II pojawia się list, który jest jednocześnie ofertą, a raczej umową handlową.
Zwracam uwagę, iż list jest zwięzły, a zawiera:
a. podziękowanie za gościnność
b. podziękowanie za ofertę „fachowej pomocy”
c. ofertę, a zarazem umowę handlową
d. określenie dalszego postępowania
List zawiera oczywiście formalny wstęp i podpis. Można, wykorzystując ten
wzór, zaproponować napisanie innych typów listów, w tym sms-a, wpis na blogu,
Twitterze itp. Ale powinny mieć elementy a–d + jakoś podany formalny wstęp
i zakończenie. NIE mogą być powieleniem wzoru (to oczywiste!), ale mogą go
sparafrazować. Uczniowie nauczą się, jak to robić (trochę wcześniej, ale nic im
nie zaszkodzi!).

6

J. Brzechwa, Akademia Pana Kleksa, rozdz. III, źródło internetowe: <http://www.lektury-on-line.strefa.pl/
lektury3/akademia_pana_kleksa/3.htm>.
7
J. R. R. Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem, tłum. M. Skibniewska, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2012,
s. 31.
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Ale ten sam tekst, a ściśle rozdział I Hobbita, można wykorzystać do zrobienia
trzech pozornie bardzo różnych ćwiczeń. Można wykorzystać ten fragment do
nauczenia: robienie notatek, przygotowywania sprawozdania, wreszcie opowiadania, a także streszczenia tekstu.
Zacznę od dwu ćwiczeń, które są nieco podobne, a mianowicie: robienie notatek oraz streszczenie tekstu. Aby dobrze zrobić to drugie, czyli streszczenie,
najlepiej mieć jakieś notatki. Jak je zrobić? Tu możemy dołączyć jeszcze jeden
element, a mianowicie — opowiadanie. Można spróbować zrobić to następująco:
— jakaś grupa uczniów opowiada treść I rozdziału książki, reszta klasy uważnie
słucha i ewentualnie uzupełnia
— wszyscy robią notatki z tego, co zostało opowiedziane
— na podstawie tych notatek — uczniowie piszą streszczenie
Jak sądzę, dopiero odczytanie tych prac będzie spora zabawą! Ale może się
wtedy odbyć dyskusja nad najbardziej „dziwnymi” streszczeniami. Dlaczego zostały popełnione błędy — o ile były. Aha — tu trzeba się odwołać do uczciwości
uczniów, że w trakcie przygotowywania pracy nie będą zaglądać do książki.
Taka zabawę — oczywiście o ile starczy czasu — można poprowadzić z innymi
książkami, w każdej klasie (IV–VIII). Można też komplikować złożoność ćwiczenia, np. stawiając wymóg, aby uczniowie starali się pisać streszczenie akapitami.
Ale rozdział I zawiera też materiał do przeprowadzenia ćwiczenia (to już dla
klasy VI) na: intonację, dykcję, właściwe akcentowanie. Chodzi o zdanie, które
wypowiada Bilbo, gdy zaczyna orientować się, że niespodziewana wizyta krasnoludów może przeciągnąć się poza podwieczorek:
Bilbo zerwał się, żeby zebrać talerze i szklanki.
— Chyba zostaniecie na kolacji, co? — zapytał uprzejmym, ale nie bardzo nalegającym tonem.
— Oczywiście — odparł Thorin.
Problem tkwi w sformułowaniu: „uprzejmym, ale nie bardzo nalegającym tonem”. Jak to powiedzieć, zwłaszcza że jest to problem praktyczny, który wiele(u)
z nas ma, gdy przychodzą do nas osoby, które chętnie byśmy wyprosili, ale nie
możemy (np. z przyczyn rodzinnych, albo towarzyskich). Oczywiście — takie zadanie można i trzeba zrobić, wykorzystując wiersze, np. Jana Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jana Twardowskiego, Leopolda Staffa, Zbigniewa
Herberta8 (jedynym problemem jest oczywiście dobór konkretnych tekstów).
Ale wiersze m.in. wymienionych poetów można wykorzystać do jeszcze jednej
„zabawy”: zanim przejdzie się do ćwiczeń z „robienia” opisu, można spróbować
postawić uczniom zadanie — jak dany poeta „robi” opis, czym się różnią itp. Pod
8

Tu można podpowiedzieć wiersze z tomów: Struna światła (1956), Hermes, pies i gwiazda (1957), Studium
przedmiotu (1961). Sugerowałbym taki dobór utworów, nie tylko tego poety, aby można było wskazać na np. „nawiązanie do mitów greckich”.
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tym względem wiersze ks. Jana Twardowskiego mogą być szczególnie inspirujące
(podobnie jak wiersze K. I. Gałczyńskiego9).
Mówiąc inaczej, dwa pierwsze rozdziały Hobbita mogą nam pomóc w rozpisaniu kilku typów ćwiczeń. Jeśli klasa będzie wolała, aby zrobić to na innym przykładzie — żaden problem. Równie dobrze może to być np. C. S. Lewis, R. Kosik,
C. Dickens itd. Zmienią się pewne detale — inny układ opowiadania, inne problemy — ale zasada pozostaje ta sama.
Ciekawie można wykorzystać C. S. Lewisa, bowiem wprowadza on bardzo interesujący i godny rozwinięcia w trakcie analizy utworu problem kłamstwa (chodzi o zachowanie Edwarda).
Można także wprowadzić zupełnie nowe zadanie dla uczniów, szczególnie tych
ambitniejszych. Ma ono na celu nauczenie umiejętności zbierania materiału do
przygotowania tekstu na określony temat. Ćwiczenie powinno być przeprowadzone w grupach! Tym tematem może być np.:
czy Krak był pierwszym znanym władcą Polski? [temat w postaci pytania]10

1. Materiał do wystąpienia: źródła historyczne, literackie, folklorystyczne, itp. [czyli
zbiory materiałów], ale także — prace historyków, badaczy literatury i folkloru,
itp. [czyli — autorskie studia nad konkretnymi problemami, np. początki państwa
polskiego, najstarsze źródła literackie i historyczne dotyczące początków państwa
polskiego ], gdzie to wszystko znaleźć, jak poddać selekcji, jak porządkować, jak
robić notatki?! Jak przygotować sprawozdanie z poszukiwania materiałów?!
2. Ze wskazanego materiału wybieramy to, co POTWIERDZA oraz to, co PRZECZY naszej hipotezie [w obu wypadkach wskazujemy na okoliczności, które
POTWIERDZAJĄ /ZAPRZECZAJĄ prezentowanej hipotezie] — uczymy się
porządkowania materiału, doboru materiału do potwierdzenia/zaprzeczenia.
3. Zestawienie POTWIERDZENIA oraz ZAPRZECZENIA pozwala nam jasno
określić WŁAŚCIWY STAN SPRAWY — np. wszelkie źródła pozytywne nt.
Kraka, to źródła literackie, i to bardzo niepewne (brak źródeł z epoki, brak
potwierdzenia np. imienia w innych, niż polskie źródłach historycznych/literackich/folklorystycznych, itp.).
W ten sam sposób można przygotować dowolny temat, np. o legendach polskich. Tu podpowiedź, chyba ważna. Jest do obejrzenia na YouTube kilka filmów
Tomasza Bagińskiego z cyklu Legendy polskie. Proponuję obejrzeć wspólnie Operacja Bazyliszek i Jaga. Można je przeanalizować np. według schematu:

9

Tu ośmieliłbym się zaproponować np.: Zaczarowana dorożka, Wizyta, Pieśń o żołnierzach z Westerplatte.
Należy pamiętać, iż temat wystąpienia powinniśmy, przynajmniej roboczo, przedstawiać ZAWSZE w postaci pytania. Jeśli użyjemy zdania oznajmującego, to już powiedzieliśmy, jak rozwiązujemy hipotezę, czyli nasza
wątpliwość. Por. dalsze uwagi.
10

BY UCZYĆ SIĘ PISANIA OD MISTRZÓW PIÓRA... 79
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

a)
b)
c)
d)

do jakiej wersji autentycznych legend polskich odwołują się twórcy;
co zmienili;
dlaczego zmienili;
[w przypadku Jagi] uczniowie powinni dokładnie opisać, jak film został zrobiony, tzn., z jakich „kawałków” autentycznych został sklejony? po co wykonano taki zabieg?;
e) jak „wygląda” scenariusz obejrzanych filmów? czy uczniowie umieją go „odtworzyć” z obejrzanego filmu?
Te filmy mogą posłużyć zresztą do zrobienia jeszcze dwu ćwiczeń: jak „zrobić”
opis11, np. filmu oraz samodzielnie przygotować scenariusz.
UWAGA — można uczniom zaproponować, aby z wykorzystaniem wzoru
filmów Bagińskiego zaproponowali np. własne scenariusze do nowej wersji Pani
Twardowskiej czy Świtezianki, albo i Legendy o korsarzu Palemonie12.
Uwagi nt. eseju argumentacyjnego — dla zaawansowanych

Wywód argumentacyjny, czyli dowodzący jakiejś tezy bądź zaprzeczający innej tezie jest — pozornie — dość prosty. W praktyce może nastręczać trudności. Gdy
rozważamy takie wywody, z reguły przywołujemy dwa rodzaje dowodzeń: dedukcja oraz indukcja. Należy jednak pamiętać o rozumowaniach abdukcyjnych. Na
czym one polegają?
Dedukcja to rodzaj rozumowania, w którym dochodzimy do wniosku na podstawie założonego wcześniej zbioru przesłanek. O przesłankach zakładamy, iż są
prawdziwe. Np.
[p1] Prosiaczek jest Bardzo Małym Zwierzątkiem,
[p2] jedyna szczelina, przez którą można wyjść, jest mała:
[w] tylko Prosiaczek może wyjść przez tę szczelinę.

Gdyby jedna z przesłanek okazała się fałszywa, np. [p1*] Prosiaczek jest Bardzo
Małym Zwierzątkiem, ale ostatnio sporo przytył, bo wypijał tran Tygryska, to rozumowanie byłoby niepoprawne.

11

Wskazuję na opis filmu, a nie recenzję, bowiem sugerowałbym, aby uczniowie najpierw umieli opisać właśnie to, co zobaczyli (nauczyciel znając klasę, może im „zezwolić”, aby w zakończeniu, w jednym akapicie, napisali — wraz z uzasadnieniem — dlaczego film się podobał bądź nie podobał). Pisania recenzji nauczą się, gdy
opanują najpierw umiejętność opisania tego, co zobaczyli bądź przeczytali.
12
To może uczniów zachęcić do zupełnie innego spojrzenia na dawne teksty; wiem, że to trochę kłopotliwe
dla nauczyciela, ale może wyjście od tego, jak młody człowiek w XXI wieku może „patrzeć” na klasykę przez
pryzmat np. filmów Bagińskiego czy komiksy, może okazać się „zbawienne”, aby się tymi tekstami nie tylko
zainteresowali, ale je uważnie przeczytali!
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Podobne przykłady rozumowań dedukcyjnych prawdziwych i fałszywych bez
trudu można znaleźć u Dickensa, w Balladynie, także, choć wymaga to sporego
wysiłku, w Małym księciu13.
Indukcja jest to rodzaj argumentowania określany często jako wnioskowanie
„od szczegółu do ogółu”. Jest to zawodny sposób dowodzenia, bowiem przyjmujemy, że skoro coś zaszło raz czy dwa, to zachodzi wiele razy. Dobrym przykładem
rozumowania tego typu odnajdziemy w... Reducie Ordona. Oto, jeśli ktoś spowoduje wybuch prochu, to często sam może przy tym zginąć (np. Kettling i Wołodyjowski w Panu Wołodyjowskim). Skoro zatem Ordon podpalił prochy, to musiał
zginąć. Jak wiemy, nie zginął, ale powstał wspaniały wiersz.
Natomiast pozytywnym przykładem zastosowania indukcji, a zarazem wyliczenia, jest Żona modna. Bohater, który wylicza to, co robi żona, zarazem w ten
sposób stara się dowodzić, iż żona jest, delikatnie mówiąc, osobą mało rozsądną14.
Abdukcja to dość specyficzny typ rozumowań, bowiem jest to proces wyjaśniania tego, co jest już nam wiadome. Np. jest kura, a zatem było jajko.
To są podstawowe trzy typy rozumowań; jest ich więcej, ale na potrzeby zajęć
z literatury i języka wystarczą wcześniej omówione.
Analiza przykładów
Zacznę od omówienia kilku przykładów rozumowań abdukcyjnych, bowiem,
obok rozumowań indukcyjnych, są one najczęściej wykorzystywane.
Zacznę od wiersza Bolesława Leśmiana Dziewczyna. Wniosek, jaki przyjmuje
dwunastu braci, zostaje wysnuty na podstawie właśnie typowego rozumowania
indukcyjnego:
Dwunastu braci, wierząc w sny, zbadało mur od marzeń strony,
A poza murem płakał głos, dziewczęcy głos zaprzepaszczony.
I pokochali głosu dźwięk i chętny domysł o Dziewczynie,
I zgadywali kształty ust po tym, jak śpiew od żalu ginie...
Mówili o niej: „Łka, więc jest!” — I nic innego nie mówili (wyróżnienie — J.Z.L.).

Zwracam uwagę na wyróżnione fragmenty: oto mamy tu typowe rozumowanie abdukcyjne.

13

W Opowieści wigilijnej Dickensa może temu posłużyć np. obraz, jak żona głównego bohatera przygotowuje
Wigilię; w Balladynie są to wypowiedzi Aliny i Balladyny w I akcie nt. stosunku do Kirkora; w Małym księciu —
rysunki otwierające opowieść oraz m.in. problem róży i baranka.
14
Zarazem i ten wiersza Krasickiego, i niektóre z jego bajek, np. Wstęp do bajek (inc.: „Był młody, który życie
wstrzemięźliwie pędził...”) są świetnymi przykładami rozumowań indukcyjnych! Tu warto zwrócić uwagę, iż
pojawiają się w tym wierszu takie słowa-klucze, jak: Bogactwo, Literat, Młodość, Poeta, Polityka, Starość, Władza,
Żołnierz. Każde może posłużyć za punkt wyjścia dyskusji, dlaczego poeta tak właśnie skonstruował swój wiersz?
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Bracia, zakładają zatem, iż musi być osoba, która płacze. Jaka jest konsekwencja tego założenia — wiemy z dalszej części wiersza. Schemat rozumowania jest
zatem następujący:
[1] słychać głos zapewne dziewczęcy, i to głos płaczący,
[2] zatem — musi być KTOŚ, kto płacze,
[3] wniosek — szukajmy tej osoby.

Pozornie zatem rozumowanie prowadzi do błędu: po zburzeniu muru okazuje się, że nie ma nikogo. Ale zakończenie wiersza stawia nas przed poważnym
problemem:
I była zgroza nagłych cisz. I była próżnia w całym niebie!
A ty z tej próżni, czemu drwisz, kiedy ta próżnia nie drwi z ciebie?

I — zaskoczenie. Oto wydawało się, iż poeta pokazuje, m.in. omówione rozumowanie, a także szczątkowo rozumowanie indukcyjne (wyliczanie cech dziewczyny i działań braci, potem ich cieni, wreszcie — młotów, które miały skruszyć
mur). Lecz — czy pamięta się, iż jest to:
[...] mur od marzeń strony,

Zatem — acz rozumowanie jest bardzo zaskakujące — do czego się odnosi
zakończenie wiersza? Uczniowie powinni spróbować odpowiedzieć na to pytanie,
ale próbując zbudować jakąś formę rozumowania.
Bardzo interesującym przykładem rozumowania pozornie dedukcyjnego odnajdziemy w opowiadaniu Kobyszczę z Cyberiady Stanisława Lema. Twórca Kobyszczęcia, konstruktor Trurl, wdaje się w dyskusję z nim, a dotyczy ona, bagatela!, problemu,
czy faktycznie Trurl ową maszynę zbudował. Z dyskusji wynika, iż... nie, i że był on
tylko narzędziem w rękach Wielkiego Rzemieślnika, który to wszystko zaplanował15:
[...] [1] to, co tobie się wydaje przypadkowym zbiegiem okoliczności, wcale nim być nie
musi. [2] Brak stalowej blachy wziąłeś, być może za akcydens, lecz skąd wiesz, że nie ustanowiła go Wyższa Konieczność? [3] Obecność blachy miedzianej wydała ci się tylko poręczna, ale i tu zaszła pewno ingerencja Harmonii Przedustawnej. [4] Także w liczbie mych
oczu (pięć oczu — dop. jzl) oraz nóg (trzy nogi — dop. J.Z.L.) muszą się kryć otchłanne
Tajemnice Wyższego Porządku jako Wiekuiste Znaczenia tych liczb, stosunków oraz proporcji. [5] I tak, zarówno trzy jak i pięć — to liczby pierwsze. [6] A wszak mogłaby się jedna
dzielić przez drugą — uważasz? [7] Trzy razy pięć jest piętnaście, to znaczy jeden i piątka;
dodane — dają sześć, a sześć dzielone przez trzy daje dwa, czyli liczbę moich barw, bo jam
z jednej strony miedziane, a z drugiej żelazne Kobyszczę! [8] Miałżeby taki precyzyjny
stosunek wynikać z przypadku? [9] Śmieszne rzeczy! [10] Jestem istotą wykraczającą poza
twój małostkowy horyzont, ślusarzu prymitywny! [11] Jeśli w ogóle cokolwiek prawdy jest
w tym, żeś mnie zbudował (czemu trudno zresztą dać wiarę), byłbyś przy takim obrocie
rzeczy zwykłym instrumentem Wyższych Praw, a ja — właściwym ich celem.
15

Por. S. Lem, Kobyszczę, [w:] idem, Cyberiada, s. 451–453.
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Zwracam uwagę, iż ten zabawny monolog Kobyszczęcia może posłużyć do kilku ćwiczeń. Po pierwsze, aby pokazać nieobalalność takiej argumentacji, czyli —
kłopot jak poradzić sobie z kimś, kto tak rozumuje. Jest to przykład argumentacji
nie tyle erystycznej, co raczej — bardzo trudnej do obalenia.
Po drugie — można przeanalizować ter wypowiedź pod kątem gdzie i w jaki
sposób rozmówca miesza różne sposoby wyjaśniania zasad konstrukcji mechanizmu (to, że dotyczy to jego samego, jest utrudnieniem. Tu — pytanie do
uczniów — co to utrudnia oraz dlaczego taki sposób rozumowania, jaki prezentuje Kobyszczę, praktycznie uniemożliwia komunikację. Warto zastanowić się, czy
można wymyśleć inne przykłady podobnej argumentacji, np. rozmowa z ulubionym zwierzakiem: kotem, psem, królikiem itd.).
Po trzecie — można pokazać, jak Kobyszczę wprowadza pojęcia pozornie dobrze zdefiniowane (np. Wyższa Konieczność, Harmonia Przedustawna, Tajemnice
Wyższego Porządku, jako Wiekuiste Znaczenia liczb, stosunków oraz proporcji,
instrument Wyższych Praw)16. Można przy okazji wskazać, jak z pojęć opisujących realne zagadnienia, można zrobić wyrażenia pozbawione sensu.
Wreszcie — po czwarte — przykład pokazuje rozumowanie dedukcyjne lub
raczej: pozornie dedukcyjne. Rozumowanie to zaczyna się od zdania [5]; proponuję zwrócić uwagę, iż zdania od [6] do [9] to właśnie rozumowanie o pozorach
dedukcji. Ćwiczenie dla uczniów: dlaczego jest to pozorna dedukcja?17 Zwracam
uwagę, iż pozorna logika tego wywodu nie jest prosta do zakwestionowania, a to
ze względu na zdanie [11]. Bycie „instrumentem Wyższych Praw”, acz robi wrażenie zwrotu, w tym kontekście śmiesznego (na czym polega swoiste poczucie
humoru Lema?), nie może być, tak bezrefleksyjnie, odrzuconym, bowiem jest wyjaśnieniem całego rozumowania.
W ten sposób mamy możliwość wyjaśnienia, kiedy dość poprawne rozumowanie staje się całkiem fałszywym bądź, co gorsza, zawiera pozornie akceptowalne wyjaśnienie. Wynika to z faktu, iż pojęcia: Wyższa Konieczność, Harmonia
Przedustawna, Tajemnice Wyższego Porządku jako Wiekuiste Znaczenia liczb,
stosunków oraz proporcji, instrument Wyższych Praw albo nie posiadają dobrych określeń znaczeń, albo są źle zastosowane.
I to jest kolejne ćwiczenie: co wskazane pojęcia znaczą, kiedy mogą być użyte
w sposób absolutnie poprawny, dlaczego tu wprowadzone tak naprawdę nic nie
znaczą?

16

Tu koniecznie — uczniowie powinni samodzielnie spróbować wyjaśnić ww. pojęcia; przy okazji — razem z ew. innymi nauczycielami (np. historykiem, matematykiem) omówić ww. pojęcia jako mające sens
i bezsensowne.
17
Trzeba tu podkreślić, iż zdania od [5] do połowy [7], ściśle do: „czyli liczbę moich barw, bo jam z jednej
strony miedziane, a z drugiej żelazne Kobyszczę!” są zdaniami prawdziwymi. Część zdania zapisana kursywą
oraz zdania [8] i [9] nie wynikają z poprzednich! Dlaczego zatem robią wrażenie „poprawnego” rozumowania?
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Wreszcie — rozumowania indukcyjne. Odwołam się do przypomnianego
w przypisie 3 wiersza Krasickiego Wstęp do bajek. Jak zwróciłem uwagę w tym
wierszu takie słowa-klucze, jak: Bogactwo, Literat, Młodość, Poeta, Polityka, Starość, Władza, Żołnierz. Każde może posłużyć za punkt wyjścia do dyskusji, dlaczego poeta tak właśnie skonstruował swój wiersz?
Był młody, który życie wstrzemięźliwie pędził;
Był stary, który nigdy nie łajał, nie zrzędził;
Był bogacz, który zbiorów potrzebny udzielał;
Był autor, co się z cudzej sławy rozweselał;
Był celnik, który nie kradł; szewc, który nie pijał;
Żołnierz, co się nie chwalił; łotr, co nie rozbijał;
Był minister rzetelny, o sobie nie myślał;
Był na koniec poeta, co nigdy nie zmyślał.
— A cóż to jest za bajka? Wszystko to być może!
— Prawda, jednakże ja to między bajki włożę.

Układ wiersza, to wyliczenie pewnych cech, których zaprzeczenie zwyczajowo
łączy się z wskazanymi podmiotami. Dlaczego poeta uważa, iż to, co przedstawia,
to „bajka” — w tym wypadku — zmyślenie? Do czego odwołuje się poeta, do jakiej wiedzy czytelnika?
Ten przykład pokazuje, iż właśnie takie wyliczenie jest także rodzajem
rozumowania.
Dyskusja
W zbliżony bądź podobny sposób można wykorzystać każdą lekturę. Nie zniszczy
to samej przyjemności czytania, ale zmusi ucznia do zastanowienia się, co tak
naprawdę, i w jaki sposób18 poeta/pisarz przekazuje mu w swym tekście. Na co
zwraca uwagę, co podkreśla. W jaki sposób, za pomocą jakich środków uzyskuje
jednocześnie kilka założonych celów, w tym argumentację.
Podsumowanie, czyli zamknięcie
Wskazane propozycje mają charakter orientacyjny. Nauczyciel, który zna uczniów,
ich zainteresowania, możliwości jest, niestety, skazany na samodzielny dobór takich lektur, które pomogą mu zrealizować wskazane w Podstawie programowej
zadania. Zachęcam zatem do jednego: aby nie krępować się tym, co na temat danego pisarza czy poety mówi historia literatury (np. „X wielkim pisarzem jest”).
Uczniowie mają się nim zaciekawić, a to zupełnie co innego.

18
Tu można „zmusić” uczniów, aby zastanowili się, za pomocą jakich gramatycznych/językowych rozwiązań
twórca „robi” tekst. Można w ten sposób połączyć w jedno: zajęcia z literatury, gramatyki, w tym stylistyki, oraz
retoryki.
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I proszę się nie bać, że przez swoiście „utylitarne” potraktowanie dzieł literackich coś zostanie zubożone. Zapewniam, że nie: uczniowie nagle zobaczą bądź
będą mogli zobaczyć, iż lektura wierszy czy powieści rzeczywiście uczy ich, choćby i umiejętności eleganckiego wypowiadania się lub pisania. To mało? Ale to
może być też początek pięknej przygody!
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TŁUMACZENIA / TRANSLATIONS
Edward Bernays Propaganda, Nowy Jork 1928, fragment, oprac. Jakub Z. Lichański
/ Edward Bernays Propaganda, New York 1928, excerpt, ed. Jakub Z. Lichański
Poniższy fragment pochodzi ze znanego dzieła Edwarda Bernaysa Propaganda,
New York 1928, s. 121–134. Uwagi te oparte są na opisie doświadczeń amerykańskich; jednak warto zwrócić uwagę, iż Autor świadomie pokazuje, że edukacja nie
jest i nie może być rozpatrywana poza systemem propagandy. Należy ją oczywiście
postrzegać daleko szerzej — jako formę komunikowania się ze społeczeństwem.
Bernays zwraca uwagę, iż system edukacji, acz musi zachować swą niezależność
i wierność ideałom scholastycznym rozumianym w sposób tradycyjny jako rozwój
badań do pewnego stopnia abstrakcyjnych i w imię poszukiwania prawdy oraz wiedzy, to przecież — ze względu na fakt, iż edukacja jest w dużej mierze utrzymywana
ze środków publicznych — muszą instytucje edukacji „pokazywać”, iż badania te
przynoszą jednak także i efekty praktyczne. Co więcej — mogące mieć praktyczne,
efektywne zastosowanie. Mimo, że pewne kwestie wyglądają na czysto historyczne,
to jednak sądzę, że ogólne przesłanie tekstu pozostaje dla nas nadal ważne. Takim
przykładem jest przywołana informacja nt badań nad dziejami astronomii Majów,
która dziś robi wrażenie czysto historycznej ciekawostki. Jednak jest ważna, jako
przykład „komunikowania się” uczelni ze społeczeństwem. Dziś wykorzystujemy
w tym zakresie m.in. media społecznościowe — jest to jednak wyłącznie narzędzie,
ale cel jest podobny: poinformowanie dużej grupy społecznej, iż publiczne pieniądze nie zostały „wyrzucone w błoto”, ale „dobrze zainwestowane”.
Edukacja spełnia określone zadania propagandowe i winniśmy w pełni zdawać
sobie z tego sprawę. Uwaga kończąca rozważania Bernaysa, iż:
w sensie etycznym propaganda ma taki sam stosunek do edukacji, jak do biznesu czy polityki. Może być nadużywana; może być użyta do poprawienia reputacji instytucji i stworzenia w umyśle obywateli nowych wartości. Nie może być żadnej absolutnej gwarancji
przeciwko jej niewłaściwemu użyciu,

winna być dla nas i wskazówką, i przestrogą. Wskazówką, bowiem nadużycia propagandy, także na polu edukacji, aż za dobrze poznaliśmy w XX wieku i to musi być
dla nas przestrogą. Jednak zarazem zauważmy, iż i edukacja, i sposób mówienia o niej
(propaganda — w rozumieniu Bernaysa) mogą stworzyć wartości, a zatem — coś pozytywnego. Tylko od nas będzie zależało, czy owe wartości na pewno będą pozytywne.
Uwaga redakcyjna
Przypisy i poprawki w tekście (osobno nie są zaznaczane) pochodzą od Redaktora.
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Edward Bernays

Rozdział VIII. Propaganda dla edukacji
Omówienie wraz z komentarzem

Autor zaczyna od ważkiej uwagi, iż:
Edukacja nie posiada i „sama z siebie” nie zapewnia sobie samej odpowiedniego udziału
w interesie publicznym. Natomiast system szkół publicznych jest odpowiednio wspierany
zarówno i materialnie np. poprzez dofinansowywanie inwestycji w infrastrukturę, jak i finansowo, np. poprzez system grantów. W społeczeństwie istnieje natomiast wyraźna chęć
zdobycia wyższego wykształcenia i nie w pełni uświadomione dążenie do podnoszenia kultury, czego wyrazem są rozliczne kursy i otwarte wykłady. Społeczeństwo nie jest świadome prawdziwej wartości edukacji i nie zdaje sobie sprawy, że edukacji jako sile społecznej
nie poświęca się tyle uwagi, jakiej ma prawo oczekiwać w demokracji.

Bernays zwraca dalej uwagę na przemiany, jakie zachodziły w amerykańskim
systemie szkolnym od początku XX wieku i zwraca uwagę m.in. na system Gary
School1. Zwraca także uwagę, iż edukacji powinno się poświęcać daleko więcej
miejsca w gazetach: zwracam uwagę, iż gazety odgrywały wtedy niezwykle ważną rolę. Podkreśla także, że problemy edukacji wzbudzają zainteresowania sporadycznie, podaje za przykład [...] „dyskusję, jaką wzbudziła decyzja Uniwersytetu
Harvard o założeniu szkoły biznesu”2. Autor wskazuje, iż, jego zdaniem, przyczyna tkwi w fakcie [...] „że wychowawca został przeszkolony, aby stymulować
myślenie o poszczególnych uczniach w swojej klasie, ale nie został przeszkolony
jako wychowawca [całych grup — dop. J.Z.L.] w społeczeństwie”.
Dalej Bernays wskazuje, że relacja pomiędzy nauczycielem = wychowawcą jest
złożona. Uważa, że:
[...] szkolenie wychowawców w tym zakresie powinno rozpocząć się w normalnych szkołach, z uzupełnieniem ich programów nauczania o wszystko, co jest konieczne, aby poszerzyć ich punkt widzenia. Społeczeństwo nie może zrozumie pewnych idei, chyba że
nauczyciel zrozumie związek jaki zachodzi pomiędzy opinią publiczną a ideą akademicką.
Normalna szkoła powinna zapewnić szkolenie wychowawcy, aby uświadomił sobie, że stoi

1
Chodzi o system edukacji, który powstał w 1907 roku w Gary (Indiana); jak piszą autorzy hasła poświęconego mu: „[...] był częścią większego ruchu naukowego zarządzania na początku XX wieku, którego celem
było zwiększenie wydajności produkcji poprzez zwiększenie podziału ról i obowiązków pracowników, a także
przez zachęty płacowe (patrz: Tayloryzm). Plan Gary’ego był jednym z przykładów praktyk edukacyjnych, na
które silnie wpłynął ruch napędzany przez biznes. [Można wskazać jeszcze m.in.] Plan Daltona — metodyka
nauczania stosowana w szkolnictwie średnim oparta na indywidualnym uczeniu się i plan Winnetki — system
edukacyjny, który pozwolił dzieciom pracować w kilku klasach jednocześnie — były innymi przykładami reform
związanych z edukacją progresywną”, por. Encyclopedia Britannica — Gary Plan, <https://www.britannica.com/
topic/Gary-Plan> [dostęp: 25.06.2019].
2
Harvard Buisness School powstała w roku 1908, por. <https://www.hbs.edu/Pages/default.aspx> [dostęp:
25.06.2015].
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przed nim dwojakie zadanie: edukacja, którą realizuje jako nauczyciel i edukacja, w której
jego rolę można określić jako rolę propagandysty. Drugim powodem obecnego oddalenia
edukacji od myśli i zainteresowań opinii publicznej jest umysłowe nastawienie pedagoga-nauczyciela szkoły podstawowej lub profesora uczelni — do świata poza szkołą. To trudny
problem psychologiczny. Nauczyciel znajduje się w świecie, w którym kładzie się nacisk
na obiektywne cele i obiektywne osiągnięcia, które są cenione przez nasze amerykańskie
społeczeństwo.

Interesujące jest, że już wtedy — to rok 1928! — autor podkreśla kiepską sytuację ekonomiczną nauczycieli oraz fakt, iż jest wciąż porównywany z „odnoszącym sukcesy człowiekiem biznesu i odnoszącym sukcesy liderem politycznym”.
Bernays zwraca uwagę, że taka sytuacja jest zła, bowiem tłumi inicjatywę nauczycieli (brzmi to jakoś bardzo aktualnie!). Szczególny nacisk kładzie badacz na takie
kwestie, jak: „niska płaca i brak odpowiedniej oferty dla nauczycieli emerytowanych, co zdecydowanie wpływa na status zawodu”. Wskazuje dalej, jak poradzić
sobie z kwestiami finansowymi i powiada:
Istnieją różne sposoby radzenia sobie z problemami finansowymi przez organizacje akademickie w Ameryce. Jeden rodzaj — pojawia się m.in. w college’ach lub uniwersytetach —
zależy od stypendiów państwowych. Inny zależy od wsparcia prywatnego. Istnieją inne
rodzaje instytucji edukacyjnych, takie jak prowadzone np. przez organizacje wyznaniowe,
ale dwa wcześniej wymienione główne typy obejmują zdecydowanie większą liczbę naszych
instytucji szkolnictwa wyższego. Państwowy uniwersytet jest wspierany przez dotacje od
obywateli państwa, głosowane przez ustawodawcę stanowego. [...] Uniwersytet państwowy
[autor ma na myśli uniwersytety stanowe — dop. J.Z.L.] prosperuje w zależności od tego,
w jakim stopniu może się „sprzedawać” ludziom zamieszkującym dany stan.

Autor analizuje niebezpieczeństwa zbyt ścisłego podporządkowania uniwersytetów stanowych bieżącym wymaganiom społecznym bądź politycznym
ze szkodą dla ogólnego rozwoju wiedzy. Także darowizny są czasem sporym
kłopotem — jeśli są wąsko zdefiniowane. Praktycyzm nie zawsze jest zaletą,
a podkreślanie tegoż kosztem tzw. akademickości jest, zdaniem autora, dużym
błędem. I dodaje:
[...] Można sobie wyobrazić, że kluczowe osoby, które wspierają nasze uniwersytety, chcieliby, aby specjalizował się w naukach stosowanych, praktycznej sprzedaży lub wydajności
przemysłowej. I może się zdarzyć, że w wielu przypadkach wymagania, jakie potencjalni
obdarowujący nasze uniwersytety stawiają, pozostaną w sprzeczności z interesami nauki
i ogólnej kultury. Mamy zatem anormalną sytuację uczelni, która stara się prowadzić propagandę na rzecz nauki wśród ludzi, którzy nie są nastawieni pozytywnie wobec celów, do
realizacji których są proszeni o wsparcie swoimi pieniędzmi.

Autor wskazuje, że pomiędzy światem pedagogów i biznesmenów musi zapanować swoista równowaga. I o ile się to powiedzie — a zdaje się, że rozwój edukacji w USA poszedł właśnie w tę stronę — o tyle oba czynniki będą „należycie
zbalansowane”.
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College — jak podkreśla Bernays — musi zdobyć poparcie publiczne. Jeśli potencjalny
dawca waha się, należy go entuzjastycznie przekonać. Jeśli stara się nadmiernie wpływać na
politykę edukacyjną instytucji, opinia publiczna musi wspierać college w kontynuowaniu
jego właściwych funkcji. Jeśli którykolwiek z czynników dominuje nadmiernie, prawdopodobnie znajdziemy demagogię lub snobizm, którego celem jest zadowolenie jednej lub
drugiej grupy.

Autor kładzie wielki nacisk na „rozwinięcie większej świadomości społecznej”
ze strony ludzi na rzecz rozwoju instytucji edukacyjnych bądź kulturalnych. Powołuje się na przykłady takich ludzi, jak np.: Julius Rosenwald3, V. Everitt Macy4, John
D. Rockefeller Jr.5 bądź Willard Straight6. Wskazuje, jak ważna jest aktywna działalność szkoły w propagowaniu własnych osiągnięć, ale też i w budowaniu relacji
ze społecznością, w której, dzięki której, i na rzecz której działa. Autor wskazuje na
instytucję, która, acz dziś już w swej pierwotnej formie nie istnieje, odegrała niezwykle ważną rolę, aby w sposób ciągły, aktywny budować relacje z ogółem społeczeństwa. Chodzi o American Association of College News Bureaus7, które praktycznie
działało na terenie całych Stanów. Zwraca uwagę, przywołując dla nas całkowicie nieznaną sprawę Williama McAndrew8, którego działania, jako inspektora szkolnego
(= kuratora) m.in. na terenie Nowego Jorku i w Chicago, przyczyniły się do zwiększenia swobód akademickich nauczycieli. Zarazem podkreśla, iż uczelnia nie może
„zajmować się wszystkim”, ale powinna zajmować się nauką. Wskazuje zarazem, że:
[...] wyniki ich badań naukowych powinny być nie tylko przedstawiane bibliotekom i publikacjom naukowym, ale powinny być również, tam gdzie jest to wykonalne i użyteczne,
podane do publicznej wiadomości w takiej formie, którą społeczeństwo może zrozumieć.
Harvard to tylko jeden przykład.

W ten sposób, acz nie używając takich sformułowań, Bernays wskazuje na
wagę popularyzacji wyników naukowych, tak aby społeczeństwo „widziało”,
że jego pieniądze nie są marnowane. Przywołuje dalej przykład badań Jamesa
W. D. Seymoura nad kulturą Majów — co wywołało, w swoim czasie — bardzo
3

Cf. J. Rosenwald (1862–1932) wybitny biznesmen (przemysł odzieżowy) i filantrop; wspierał edukację afroamerykanów. Ufundował Museum of Science and Industry (MSI) w Chicago.
4
Cf. V. E. Macy, Sr. (1871–1830) związany z przemysłem stoczniowym, rafineriami; studiował architekturę,
był prezydentem Teachers College, Columbia.
5
Cf. J. D. Rockefeller, Jr. (1874–1960) pracował w Standard Oil Campany; był twórcą The Rockeffeler Institute
for Medical Research (1901; obecnie The Rockefeller University), The Rockefeller Foundation (1913), Laura
Spelman Rockefeller Memorial (1918).
6
Cf. W. D. Straight (1880–1918) był bankierem, dziennikarzem, politykiem, żołnierzem (walczył w I wojnie światowej); ufundował dla uniwersytetu Cornell, którego był absolwentem, budynek dla związku studentów
(the student union building).
7
Cf. Scott M. Cutlip, Effective Public Relations for Higher Education, „Bulletin of the American Association
of University Professors” 1950, vol. 36, no 4, s. 646–658. Obecnie instytucja ta, w takiej postaci, nie istnieje.
8
Przypuszczalnie chodzi o Williama McAndrew (1863–1937), był to inspektor szkolny w Nowym Jorku
i Chicago, związany z reformą szkolnictwa średniego w USA, por. P. E. Peterson, The Politics of School Reform,
1870–1940, Univ. of Chicago Press, Chicago–London 1985, s. 169–170 i n.
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szeroki rezonans9. Wskazuje także na takie inicjatywy, jak m.in. powołanie przez
Uniwersytet Columbia instytucji Casa Italiana10, w której otwarciu uczestniczyli przedstawiciele rządu włoskiego; sama instytucja służy studiom nad kulturą
klasyczną oraz językami romańskimi. Autor przywołuje także przykład Uniwersytetu Harvard, który założył Muzeum Germańskie (Germanic Museum); w jego
otwarciu uczestniczył książę Henryk, brat cesarza Wilhelma II11. Autor wskazuje
także na takie inicjatywy, jak prowadzone przez szkoły kursy, które przybliżają
prowadzone w nich prace szerokiej publiczności. Jednak ostrzega, żeby nadmiernie nie przykładać wagi do tego typu zajęć, bowiem efekt może być odwrotny od
zamierzonego. Natomiast warto i trzeba ujawniać te odkrycia, które „przemówią”
do interesu publicznego. Wskazuje, iż propagowanie np.:
[...] wyprawa na ziemie biblijne może być nieciekawa jako przedsięwzięcie czysto scholastyczne, ale jeśli wniesie światło na pewne twierdzenie biblijne, natychmiast wzbudzi
zainteresowanie dużych mas ludności. Dział zoologiczny może polować na jakieś dziwne
Bacillus, który nie ma żadnego znanego związku z żadną ludzką chorobą, ale fakt, że ściga
„pałeczki”, sam w sobie jest w stanie dramatycznie zaprezentować publiczności.

Autor przywołuje też przykłady „wypożyczania” badaczy instytucjom społecznym bądź administracji państwowej. Wskazuje m.in. na takie przykłady, jak
profesora Wilcoxa z Uniwersytetu Cornell, który wsparł rząd w przygotowaniu
narodowego spisu ludności12. Podobnie profesor Irving Fisher13 z Uniwersytetu
Yale został doradcą w sprawach walutowych.
W zakończeniu autor wskazuje, iż dla poprawnego działania instytucji edukacji musimy — podobnie jak w biznesie czy polityce — odwołać się do propagandy.
Przestrzega jednak, iż może ona być nadużywana: „[...] może być użyta do poprawienia reputacji instytucji i stworzenia w umyśle obywateli nowych wartości”.
Jednak możemy używać jej w sposób niewłaściwy — wtedy efekt końcowy może
być dla nas bardzo przykrym zaskoczeniem. Uwagi można zamknąć znanym
przysłowiem łacińskim: quidquid agis, prudenter agas et respice finem (cokolwiek
czynisz, czyń roztropnie i przewiduj koniec, por. Gesta Romanorum).
Na podstawie oryg. amerykańskiego parafraza J. Z. Lichański

9

Cf. James W. D. Seymour — nie udało mi się zidentyfikować osoby i dzieła. Wskazany problem ważny jest jako
przykład informacji o badaniach, które trafiają do szerokiej publiczności. Obszerna literatura nt. badań kultury
i cywilizacji Majów, por. <https://en.wikipedia.org/wiki/Maya_civilization#Investigation_of_Maya_civilization>
[dostęp: 25.06.2019].
10
Gmach wybudowany w latach 1926–1927, cf. <https://en.wikipedia.org/wiki/Casa_Italiana> [dostęp: 25.06.2019].
11
Otwarte w 1901 r., por. https://news.harvard.edu/gazette/story/2019/05/the-deep-connections-between-harvard-and-germany [dostęp: 24.06.2019]. Chodzi o księcia Henryka, brata cesarza Wilhelma II.
12
Przypuszczalnie chodzi o Waltera Francisa Willcoxa (1861–1964), demografa i statystyka z Uniwersytetu
Cornell, por. <http://www.hetwebsite.net/het/profiles/willcox.htm> [dostęp: 25.06.2019].
13
Irving Fisher (1867–1947), profesor Uniwersytetu Yale, ekonomista, monetarysta, por. <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Fisher-Irving;3901242.html> [dostęp: 25.06.2019].
TŁUMACZENIA 91
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he to r i ca e , IS S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 3 /20 1 9, s . 9 3 –9 4

RECENZJE / REVIEWS
Kamil Zeidler, Barbara Tecław, Perelman, Wydawnictwo Arche, Sopot 2018 /
Kamil Zeidler, Barbara Tecław, Perelman, Edition Arche, Sopot 2018
Rev. Jakub Z. Lichański
Editor-in-Chief „Forum Artis Rhetoricae”
ORCID: 0000-0002-1943-5069

W ramach serii, Horyzonty Filozofii Prawa; Seria Biblioteki Palestry, przygotowywanej przez Wydawnictwo Arche z Sopotu, ukazał się tom poświęcony Chaïmowi
Perelmanowi. Tom zawiera w części I trzy studia Perelmana, są to: Czego filozof
może nauczyć się ze studiów prawa (19–35), Filozofia i retoryka (37–52) oraz Retoryczny punkt widzenia w etyce: program (53–58). Teksty te ukazały się po raz
pierwszy w Polsce dzięki staraniom wydawców i autorów oraz zgodzie Profesor
Emmanuelle Danblon, dyrektor naukowej „Archiwów Perelmana” w Wolnym
Uniwersytecie Brukselskim.
Część druga tomu to studium Nowa retoryka Chaïma Perelmana — źródła
i perspektywy (59–178). Tom kończy bibliografia (179–187). Całą książkę poprzedzają: Słowo od Redaktora serii, autorstwa prof. Jerzego Zajadło (7–8) oraz Słowo
od Tłumaczy, autorstwa mgr Julii Stepnowskiej oraz prof. Kamila Zeidlera (9–15).
Zacznę od tekstów samego Perelmana, bowiem należą się i Wydawcy, i autorom wielkie brawa za zamieszczenie tych właśnie artykułów naszego wielkiego
rodaka. Wszystkie one pokazują, jak ważka jest nie tylko tradycja klasyczna dla
nauki, m.in. prawa, ale jak wielkie znaczenie ma ona dla edukacji w ogóle. Szczególnie dziś warto przypomnieć tę uwagę autora (ibidem, 34–35):
Filozof, tak jak sędzia, jest zainteresowany tym, aby usłyszeć inny punkt widzenia przed
podjęciem decyzji. W istocie, jako rola nie polega jedynie na opisaniu i wyjaśnieniu rzeczywistości, na wzór naukowców, których celem jest obiektywność, ale musi przyjąć pozycję
w sprawie prawdy. Jego ontologia to nie jedynie prosty opis rzeczywistości, ale wskazanie
hierarchii jej przejawów.

Szkoda, że ta postawa została dziś całkowicie zepchnięta na margines i choć
słowa te zostały wypowiedziane w roku 1966, to przecież powinny stanowić swoiste memento i to nie wyłącznie dla filozofów!
Dwa pozostałe teksty przedstawiają problemy, które w pełniejszy sposób wyłożył autor w swych głównych studiach, m.in. w Imperium retoryki (2002) czy
w studium O sprawiedliwości (1959).
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Niestety, nawet w tak starannie przygotowywanym tomie pojawiły się przykre błędy. Wskażę na opustki bibliograficzne, bowiem, są one in summa niezrozumiałe. Zasadnicze jest pominięcie bardzo ważnego tomu studiów Perelmana,
a mianowicie Rhetoriques, który był wydany w roku 1989 i następnie w 2012 przez
Université de Bruxelles, z istotnym wstępem Michela Meyera. Z opracowań polskich1 zaskakuje brak tomu 12/13 Forum Artis Rhetoricae z 2008 roku, który był
w całości poświęcony właśnie dorobkowi Chaïma Perelmana oraz, dodajmy,
Lucie Olbrechts-Tyteki. Upominam się o ten tom nie dlatego, iż jest w nim moje
studium m.in. o recepcji Perelmana w Polsce, ale są tam ważkie teksty (pominięte
w bibliografii) Mariana Dobrosielskiego (Logika a retoryka)2, Ryszarda Kleszcza
(Perelman o argumentacji filozoficznej) i Marii Załęskiej (Zastosowania Nowej
Retoryki w badaniach nad komizmem). Szkoda też, że autorzy chyba zapomnieli
o tomie Metaetyka, który w opracowaniu Iji Lazari-Pawłowskiej ukazał się w roku
1975 i przyniósł nie tylko ważny tekst Perelmana Usprawiedliwienie norm, ale także inne teksty poświęcone m.in. temu zagadnieniu (co dla badań nad argumentacją prawniczą ma znaczenie zasadnicze).
Jednak w podsumowaniu — mimo wskazanych opustek — należy tom uznać
za jeden z ważniejszych, jaki nie tylko przybliża sylwetkę wybitnego prawnika,
ale przede wszystkim pokazuje związki pomiędzy retoryką a prawem. Jest to, jak
wskazywałem w studium Retoryka w działaniach publicznych, w tym, w prawie
(2017)3 jest to związek wręcz organiczny.

1

Opustek studiów zachodnich (i wschodnich) nie wskazuję, bowiem każda bibliografia — siłą rzeczy — musi
być wybiórcza. Jednak jedna pozycja powinna się bezwzględnie znaleźć; mam na myśli artykuł Timothy Endicota, Law and Language, zamieszczony już w 2002 roku w Stanford Encyclopedia of Philosophy (jego wersja
nowsza pojawiła się w 2016 roku), por. <https://plato.stanford.edu/entries/law-language/> [dostęp: 17.01.2019].
2
Mimo, a może właśnie dlatego, tekst ten jest bardzo interesujący (i ważny), bowiem pokazuje, jak w PRL-u stosunek do Perelmana był ambiwalentny (zupełnie inne stanowisko prezentował choćby Jerzy Wróblewski).
3
Cf. J. Z. Lichański, W poszukiwaniu najlepszych form komunikacji, czyli dlaczego wciąż jest nam potrzebna
retoryka?, Wydawnictwo Coll. Columbinum, Kraków 2017, s. 41–69.
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Rhetoric and Education. Special number
for the Occasion of the 4th Congress of the Didactics of the Polish Philology
Retoryka i Edukacja. Numer specjalny
z okazji IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej
Redaktor numeru / Volume Editor:
Jakub Z. Lichański

EDITORIAL*
Lector Benevole!
Numer obecny, który powstał w związku z IV Kongresem Dydaktyki Polonistycznej
(Poznań, 20–23 listopada 2019), przynosi artykuły, z których każdy ukazuje, jak zastosować retorykę w procesie dydaktycznym przede wszystkim w szkole (acz zawarte
tu uwagi można przenieść i do dydaktyki szkoły wyższej).
Numer otwiera informacja nt. Kongresu, a także program kongresu oraz program warsztatów.
Dział Artykułów zawiera kilka istotnych prac. Pierwszą z nich jest studium
Bruce’a McComiskeya Post-truth Rhetoric and the Functions of Education (Retoryka post-prawdy i funkcje edukacji), który wskazuje, jak zastosować narzędzia retoryki, aby nauczyć uczniów rozróżniania fake-newsów od prawdziwych informacji.
Tekst Adama Mazurkiewicza Literatura popularna w dydaktyce szkolnej. Propozycja (Popular literature in school didactics. Proposal) pokazuje, jak można wykorzystać literaturę popularną w dydaktyce szkolnej.
Teksty Józefa Marii Ruszara Instytut Literatury a współczesna szkoła (Institute
of Literature and modern school) oraz Wizerunki człowieka i Boga w literaturze polskiej ostatnich stu lat [Images of God and Man in Polish Literature (Last Hundred
Years)] zawiera informacje i na temat działań podejmowanych przez Instytut Literatury na rzecz szkół, a też omawia szalenie ważną serię wydawniczą: Wizerunki
człowieka i Boga w literaturze polskiej ostatnich stu lat oraz sposób wykorzystania
jej w edukacji literackiej.
Tekst Katarzyny Grabias-Banaszewskiej Lubuski Konkurs Literacki jako przykład dobrych praktyk w obszarze edukacji polonistycznej (sprawozdanie), [(Lubuski Konkurs Literacki as an example of good practice in the field of Polish language
education (report)] omawia bardzo interesującą inicjatywę na rzecz zarówno edukacji polonistycznej, jak i umiejętności pisania.
* Przypominam, że wszystkie artykuły są zindeksowane w: <https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/search/
basic?type=all&query=Forum+Artis+Rhetoricae> [dostęp: 6.07.2018].
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Z tekstem Bruce’a McComiskeya bardzo dobrze koresponduje artykuł Jakuba Z. Lichańskiego By uczyć się pisania od mistrzów pióra, czyli lektury szkolne
jako wzorce wypowiedzi argumentacyjnej. Jak budować wywód argumentacyjny:
kilka spostrzeżeń (How learn writing from the masters of the pen, or school readings as the patterns of argumentative expression. How to build argumentative essay:
a few insights), który poświęcony jest praktycznym wskazówkom, jak wykorzystać
lektury szkolne do praktycznego nauczania tworzenia esejów argumentacyjnych
i, szerzej, wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym.
Dział Recenzji i Przeglądów, krótkie wprowadzenie do szalenie interesującej
książki Bruce’a McComiskeya Post-Truth Rhetoric and Composition (2017) oraz
poradnik metodyczny Framework for Success in Postsecondary Writing.
Drugą pozycją jest książka Mateusza Machaja, „Gwiezdne wojny” a filozofia polityki, Warszawa 2019, która pokazuje, jak ważkie treści można „wydobyć” z popularnego filmu s.f., i jak może on być przydatny nie tylko na lekcjach języka
polskiego.
Ten dział zamyka przypomnienie najważniejszych artykułów związanych
z tematem numeru, które wcześniej publikowaliśmy na łamach „Forum Artis
Rhetoricae”.
Redaktorzy wyrażają nadzieję, iż pismo, tak jak dotąd kwartalnik, będzie służyć integrowaniu środowiska miłośników retoryki oraz propagowaniu tej wspaniałej nauki. Zawsze jednak w duchu Platońskiej idei kalokagathia.
*

Kind Reader!
The present number, which was created in connection with the IV Congress
of Didactics of Polish Philology (Poznań, November 20–23, 2019), brings articles, each of which shows how to apply rhetoric in the didactic process primarily
in school (although the remarks included here can be transferred and didactics
of the university).
The number opens with information about Congress and the Program
of the Congress and the Program of the Workshops.
The section DISSERTETIONS brings several important works. The first
of these is the study of Bruce McComiskey Post-truth Rhetoric and the Functions
of Education (Retoryka post-prawdy i funkcje edukacji), which shows how to apply
the tools of rhetoric, to teach students to distinguish the fake-news from the real
information.
The article by Adam Mazurkiewicz Literatura popularna w dydaktyce szkolnej.
Propozycja (Popular literature in school didactics. Proposal) shows how you can use
popular literature in school teaching.
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The articles by Józef Maria Ruszar Institute of Literature and modern school
(Instytut Literatury a współczesna szkoła) and Images of God and Man in Polish
Literature (Last Hundred Years) (Wizerunki człowieka i Boga w literaturze polskiej
ostatnich stu lat) it contains information on the activities undertaken by the Institute of Literature for schools and also discusses the extremely important publishing series of books from the series: Images of Man and God in Polish literature
of the last hundred years and how it can be used in literary education at school.
The article by Katarzyna Grabias-Banaszewska Lubuski Konkurs Literacki
jako przykład dobrych praktyk w obszarze edukacji polonistycznej (sprawozdanie),
(Lubuski Konkurs Literacki as an example of good practice in the field of Polish
language education (report) discusses a very interesting initiative for education
in Polish literature but also writing skills.
The article by Bruce McComiskey corresponds to the article by Jakub Z. Lichański How learn writing from the masters of the pen, or school readings as the patterns of argumentative expression. How to build argumentative essay: a few insights
(By uczyć się pisania od mistrzów pióra, czyli lektury szkolne jako wzorce wypowiedzi argumentacyjnej. Jak budować wywód argumentacyjny: kilka spostrzeżeń),
which is devoted to practical tips on how to use school reading to practice teaching the preparation of argumentative essays and, more broadly, argumentative
statements.
The section Reviews brings a short discussion with report of a book by Bruce
McComiskey Post-Truth Rhetoric and Composition (2017) and Framework for
Success in Postsecondary Writing,
The second item is the book by Mateusz Machaj, The Rise and Fall of the First
Galactic Empire: „Star Wars” and Political Philosophy, Wrocław 2019, which shows
how important content can be „extracted” from the popular SF film and how
it can be useful not only in the Polish language lessons.
This section ends by recalling the most important — according to the Editorial
Board — materials previously published in the magazine and related to the subject of Rhetoric and education
The editors express the hope that the journal, as it has been so far, will serve to
integrate the rhetoric enthusiasts’ community and to propagate this great science.
Always, however, in the spirit of the Platonic idea of kalokagathia.
Jakub Z. Lichański
Editor-in-Chief
ID.0000-0002-1943-5069
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IV KONGRES DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ
Poznań, 12 października 2018 roku

Edukacja jest najpotężniejszą bronią, jakiej możesz użyć, aby zmienić świat.
Nelson Mandela

Szanowni Państwo,
zadaniem uniwersytetu oraz szkoły jest urzeczywistnianie — może nazbyt idealistycznego, choć właśnie dlatego ważnego — przekonania o konieczności ulepszania świata, wprowadzania uczniów i studentów nie tylko w przestrzeń literatury,
języka, sztuki, ale też w fundamentalne prawidłowości życia społecznego. Powszechnie znane jest zdanie Jana Zamoyskiego „Takie będą Rzeczypospolite, jakie
ich młodzieży chowanie...”. Warto jednak przytoczyć dalszy ciąg myśli zapisanej
w roku 1600, w akcie fundacyjnym Akademii Zamojskiej: „Nadto — pisał kanclerz wielki koronny i znamienity mąż stanu — przekonany jestem, że tylko edukacja publiczna zgodnych i dobrych robi obywateli”.
Nieprzypadkowo odwołujemy się do skupiającej studentów z Polski i Litwy
dawnej akademii usytuowanej niedaleko Lublina, gdzie spotkaliśmy się ostatnio.
Chcielibyśmy bowiem zaprosić Państwa do udziału w IV Kongresie Dydaktyki
Polonistycznej, będącym kontynuacją trzech poprzednich Kongresów: zorganizowanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (w roku 2017), Uniwersytecie
Śląskim w Katowicach (w roku 2015) oraz Uniwersytecie Jagiellońskim (w roku
2013). Pamiętając o naszych poprzednikach, proponujemy namysł nad niełatwymi problemami edukacji czasów obecnych. PT. Uczestnikom IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej, który odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu, przedkładamy temat:
Lekcja POLSKI(ego) — praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku
Zapraszamy na to — skupiające nauczycieli ze szkół podstawowych, średnich,
uczelni akademickich — ogólnopolskie/międzynarodowe sympozjum w okresie,
kiedy lekcje języka polskiego są i wciąż na nowo stają się lekcją Polski, autokrytyczną refleksją, niefundowaną na samoafirmującym się zbiorowym ego.
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Organizatorów Kongresu Dydaktyki Polonistycznej interesuje polskość jako
problem, polskość jako źródło wątpliwości, lekcje polskiego jako przestrzeń wolności, nie tylko własnej, ale także każdego, kto jest w Polsce inny, i każdej, która jest inna. Poznawanie literatury i języka polskiego — w szkole podstawowej,
ponadpodstawowej i na studiach — oznacza zawsze uczenie szacunku wobec
dziedzictwa świata, Europy i Polski, pokazywanie zróżnicowanej spuścizny kulturowej. Lekcje polskiego, jak je sobie wyobrażamy, to propozycja dialogu, rozmowy
kompetentnej i serio; lekcje, podczas których waży się istotne kwestie oglądu Polski i świata. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie będzie okazją do wymiany uwag
i pomysłów wyprowadzonych z rzeczywistej praktyki edukacyjnej ukierunkowanej na budowanie/współkreowanie naszej wspólnej przyszłości. Stanie się wielogłosową szkołą obywatelskiego myślenia.
Proponujemy refleksję skupioną między innymi wokół takich zagadnień, jak:
• Patriotyzm — polonocentryzm — kosmopolityzm / PATRIA, POLIS, KOSMOS ‒ narracje tożsamościowe
• Kapitały lokalności — region, różnica, tożsamość
• Lekcje (POLSKI)ego poza Polską — emisariusze polonistyczni na świecie
• Polskość w szkole, kulturze popularnej i mediach
• Język w świecie wirtualnym/mediów — komunikacja — wspólnota — ojczyzna
• Polonistyka i polityka — o istocie wychowania obywatelskiego
• Praktyki edukacyjne — przestrzeń rewizji i otwierania wyobrażeń o Polsce
i polskości
• Wielokulturowość, wojny, migracje jako wyzwania edukacyjne
• Komparatystyka: źródło polonistycznych inspiracji
• Ekodydaktyka/geopoetyka — rozmaitość dialogów o literaturze
• Obszary zapomniane — o czym w edukacji polonistycznej się nie mówi...
• O ideałach naukowych i sytuacjach kryzysowych (uniwersytet, szkoła)
Podobnie jak odbyło się to w trakcie wcześniejszych Kongresów Dydaktyki
Polonistycznej, chcielibyśmy, aby w naszych obradach udział wzięli twórcy, pisarze, reportażyści, literaturoznawcy, językoznawcy, medioznawcy, badacze kultury.
Jesteśmy przekonani, że spraw kształcenia nie można zostawić wyłącznie w gestii
osób zawodowo zajmujących się szkołą. O zmianach w edukacji — jak przekonywała Hannah Arendt — powinni bowiem myśleć wszyscy.
IV Kongres Dydaktyki Polonistycznej odbędzie się na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu w dniach 20‒23 listopada 2019 roku. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń tematów wystąpień oraz ich abstraktów do 7 stycznia
2019 roku, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie <www.kongresdydaktyki2019.pl>. Abstrakty przyjętych referatów zostaną opublikowane na
stronie internetowej. Aby ułatwić uczestnikom Kongresu wybór interesujących
ich zagadnień, proponujemy uwzględnienie w streszczeniu: celu artykułu, jego
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problematyki, zastosowanych metod opisu zagadnienia, możliwości aplikacyjnych
na konkretnym poziomie edukacyjnym, a w zakończeniu podanie słów kluczowych. Dokument powinien mieć nie mniej niż 1000 i nie więcej niż 1800 znaków.
Na stronie internetowej będziemy zamieszczać sugestie tematyczne i organizacyjne napływające pod naszym adresem z Państwa strony.
Informujemy równocześnie, że opłata konferencyjna przesłana do 6 maja
2019 roku wynosi 450 złotych, a po tym terminie 550 złotych. Kwota ta pokrywa
koszty materiałów konferencyjnych oraz posiłków podczas trwania Kongresu.
Terminarz działań kongresowych przedstawia się następująco:
do 7 stycznia 2019

przyjmowanie zgłoszeń tematów wraz z abstraktami

do 4 marca 2019
do 6 maja 2019
20–23 listopada 2019

przekazanie informacji o przyjęciu zgłoszenia
przesłanie opłaty konferencyjnej w wysokości 450 zł,
po tym terminie — 550 zł
obrady IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej

31 stycznia 2020

przesłanie artykułów do tomu pokongresowego

Z wyrazami szacunku
Sekretarz IV Kongresu
Dydaktyki Polonistycznej:
dr Anita Gis

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
IV Kongresu Dydaktyki Polonistycznej:
prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak

e-mail: 4kongres@amu.ed.pl
Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Członkowie Rady Naukowej:
prof. UAM dr hab. Jerzy Kaniewski
prof. dr hab. Zofia Budrewicz
dr Krzysztof Koc
prof. UKSW dr hab. Tomasz Chachulski
prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany
prof. dr hab. Przemysław Czapliński
dr hab. Krzysztof Skibski
prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
prof. dr hab. Piotr Śliwiński
prof. dr hab. Ewa Jaskółowa
dr hab. Mirosław Wobalis
dr hab. prof. UKW Danuta Jastrzębska-Golonka
prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński
prof. dr hab. Anna Legeżyńska
prof. UO dr hab. Jolanta Nocoń
prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska
prof. UAM dr hab. Joanna Wójcik
dr hab. prof. UMK Maciej Wróblewski
prof. dr hab. Tadeusz Zgółka
prof. dr hab. Sławomir J. Żurek
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IV KONGRES DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ
WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ UAM
POZNAŃ, 20–23.11.2019
Patronat honorowy
Jego Magniﬁcencja Rektor UAM
Prof. dr hab. Andrzej Lesicki

1919–2019
100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego

Lekcja POLSKI(ego) — praktyki edukacyjne wobec niepokojów XXI wieku
DZIEŃ I
środa 20 listopada 2019
9.00–10.00

Rejestracja uczestników (hol główny Collegium Maius)

10.00–10.30 Uroczyste otwarcie IV KDP
10.30–11.30 Wykład inauguracyjny
Polak jako podmiot epizodyczny
prof. dr hab. Ryszard Koziołek (UŚ, Katowice)
11.30–12.00 Przerwa kawowa
12.00–13.30 Panel dyskusyjny
Niekonieczność? Pozycja humanistyki w XXI wieku
Prowadzenie: prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM, Poznań)
Uczestnicy:
• Edwin Bendyk (pisarz, dziennikarz, publicysta, członek Polskiego PEN Clubu)
• Jacek Dukaj (pisarz, laureat m.in. Europejskiej Nagrody Literackiej i Nagrody Fundacji im. Kościelskich)
• Urszula Zajączkowska (biolożka naukowo zajmująca się botaniką, poetka, laureatka
Nagrody Fundacji im. Kościelskich, artystka wizualna)
14.00–15.00 Przerwa obiadowa
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15.30–17.15 Obrady w sekcjach
Temat główny: Narracje o polskiej tożsamości
Sekcja 1
Narracje tożsamościowe: patriotyzm — polonocentryzm — kosmopolityzm
• dr hab. prof. UKW Agnieszka Rypel (UKW, Bydgoszcz)
Moja Polska? — dyskursy tożsamościowe w edukacji polonistycznej
• prof. dr hab. Jakub Z. Lichański (UW, Warszawa)
Problemy dydaktyczne z tzw. narracjami identycznościowymi (z retoryką w tle).
O nierozpoznaniu porównań jako elementów rozumowań retorycznych
• prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska (UG, Gdańsk)
Że nienawiść jest... Ojczyzna i obczyzna w kręgu wzajemnych podejrzeń
• dr hab. Małgorzata Gajak-Toczek (UŁ, Łódź)
Jaki patriotyzm? — kilka lekcji na XXI wiek
• dr hab. prof. UAM Monika Szczot (UAM, Poznań)
PATRIA, POLIS, KOSMOS. O udziale tradycji klasycznej w budowaniu tożsamości
POLAKA, EUROPEJCZYKA, OBYWATELA ŚWIATA
17.15–18.00 Dyskusja
Sekcja 2
Narracje tożsamościowe w polskiej praktyce edukacyjnej
• dr Piotr Kołodziej (UP, Kraków)
Gombrowicz wyklęty albo o szkolnych złudzeniach narodowych
• mgr Izabela Funk (UG, Gdańsk)
Lekcja empatii Gombrowicza. Polak jako Inny — przestrzenie obcości
• dr Marta Rusek (UJ, Kraków)
„A to Polska właśnie”? Mity, symbole, stereotypy w edukacji polonistycznej
• dr hab. Joanna Hobot-Marcinek (UJ, Kraków)
Okręt Rzeczypospolitej między etnosem, etosem a eidosem w edukacji polonistycznej
• dr hab. prof. UMCS Iwona Morawska (UMCS, Lublin)
Edukacja patriotyczna na lekcjach polskiego w świetle wypowiedzi i projektów przyszłych nauczycieli
17.15–18.00 Dyskusja
Sekcja 3
Polskość „odczytywana” w szkole
• dr hab. prof. UAM Jerzy Kaniewski (UAM, Poznań)
Polskość jako zadanie i jako wyzwanie w edukacji szkolnej
• dr hab. prof. UP Danuta Łazarska (UP, Kraków)
Czytanie Polski na lekcjach literatury. O potrzebie otwierania uczniów na wieloaspektowe wyobrażenia o Polsce i polskości
• dr hab. prof. UJ Krzysztof Biedrzycki (UJ, Kraków)
Doznawanie polskości w wierszach Marcina Świetlickiego i Wojciecha Wencla
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•
•

dr Janusz Waligóra (UP, Kraków)
„Latarnik polski”. Studium przypadku
dr hab. prof. URz Dorota Karkut (URz, Rzeszów)
Jak przybliżyć bohatera — sylwetka Janka Bytnara we wspomnieniach jego matki jako
propozycja lektury na lekcjach języka polskiego

17.15–18.00 Dyskusja
Sekcja 4
Polskość w kulturze popularnej
• dr hab. prof. UMCS Małgorzata Latoch-Zielińska (UMCS, Lublin)
Polska i polskość w tekstach kultury popularnej
• dr Maria Szoska (UG, Gdańsk)
Bliski i odległy? Popkulturowa komitywa z Mickiewiczem
• dr Anna Podemska-Kałuża (UAM, Poznań)
II wojna światowa w komiksie. Jak kształtować dyskurs o trudnej przeszłości za pomocą
tekstu kultury popularnej
• mgr Anna Domagała (UAM, Poznań)
Wizualizacja i fabularyzacja historii Polski w komiksie na przykładzie serii komiksowej
Henryka Jerzego Chmielewskiego „Tytus, Romek i A’Tomek”
• dr hab. Elżbieta Kruszyńska (UMK, Toruń)
Picture book w szkolnej edukacji polonistycznej
17.15–18.00 Dyskusja
18.15–19.15 Zwiedzanie gmachu Collegium Maius z historykiem sztuki
dr. hab. prof. UAM Piotrem Kordubą
19.30

Bankiet (Collegium Maius)

DZIEŃ II
czwartek 21 listopada 2019
9.00–9.45

Wykład otwierający
O potrzebie kształtowania autonomii poznawczej i egzystencjalnej
na lekcjach nie tylko języka polskiego
prof. dr hab. Barbara Myrdzik (UMCS, Lublin)

9.45–11.15

Panel dyskusyjny
Jaki kanon, jaka tożsamość?
Prowadzenie: prof. dr hab. Piotr Śliwiński (UAM, Poznań)

Uczestnicy:
• prof. dr hab. Inga Iwasiów (USz, Szczecin)
• Jarosław Mikołajewski (Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Warszawa)
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•
•

mgr Agata Patalas (Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa)
prof. dr hab. Paweł Śpiewak (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa)

11.15–11.45 Przerwa kawowa
11.45–13.30 Obrady w sekcjach
Temat główny: Praktyki edukacyjne w XXI wieku
Sekcja 1
Praktyki edukacyjne — o znaczeniu przeszłości
• prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (UŚ, Katowice)
Od „Karmazynowego poematu” Jana Lechonia do „Wolności tragicznej” Kazimierza
Wierzyńskiego. Uczeń wobec poezji Skamandra
• dr Agnieszka Kania (UJ, Kraków)
Wojenne losy przodków w odbiorze młodzieży. Echa głosów — rozmowa w milczeniu —
kartka z dziennika
• mgr Małgorzata Kulik (SP nr 64 w Krakowie), mgr Klaudia Mucha (UJ, Kraków)
Pamięć jest naszym domem. Warsztaty dotyczące miejsca Historii Żydów we współczesnej edukacji humanistycznej
• dr hab. Agnieszka Piela (UŚ, Katowice)
Brzechwy lekcja dawnego języka polskiego
• mgr Maria Stachoń (UP, Kraków)
Od czytania staropolskiej poezji religijnej do kształtowania tożsamości współczesnego
licealisty
13.30–14.15 Dyskusja
Sekcja 2
Współczesne praktyki edukacyjne — między podmiotowością a przedmiotowością
• dr hab. Krystyna Koziołek (UŚ, Katowice)
O skrytości rozmowy (w literaturze i debacie publicznej)
• mgr Elżbieta Błachowicz (VIII LO w Warszawie)
O przywracaniu sensu w dialogu z młodzieżą we współczesnej szkole
• dr hab. Witold Bobiński (UJ, Kraków)
Nie „ego”, lecz „eko” — język polski jako lekcje podmiotowości. Pytania i zarys koncepcji
• dr Anna Tabisz (UO, Opole)
Czy lekcje języka polskiego uczą myślenia? O sztuce stawiania pytań
• mgr Agnieszka Handzel (UJ, Kraków i SP w Kobielniku)
Empatyczna komunikacja w edukacji polonistycznej — język nauczyciela a relacje
i postawy
13.30–14.15 Dyskusja
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Sekcja 3
Praktyki edukacyjne — szkoły czytania i szkoły patrzenia
• prof. dr hab. Anna Pilch (UJ, Kraków)
O sensie poszukiwań detali w obrazach i wierszach. Sztuka uważnego czytania i patrzenia
• dr hab. Joanna Roszak (PAN i Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa w Poznaniu)
Poezja jako akt pokoju (w dydaktyce języka polskiego w szkole podstawowej)
• dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek (UŚ, Katowice)
O dezorientacji. Studium choroby. Szkolna lektura „Profesora Andrewsa w Warszawie”
Olgi Tokarczuk oraz „Miejsca” Andrzeja Stasiuka
• dr Ewa Nowak (UJ, Kraków)
Poszerzanie przestrzeni, czyli fotoreportaż Adama Pańczuka „Karczeby” na lekcjach
POLSKI(ego)
• dr Anna Włodarczyk (UJ, Kraków)
Interpretator wobec podróży w głąb siebie. Interpretacja. Samoświadomość. Tożsamość
13.30–14.15 Dyskusja
Sekcja 4
Praktyki edukacyjne — diagnozowanie uczniowskich kompetencji
• dr hab. prof. UKSW Tomasz Chachulski (UKSW, Warszawa)
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego wobec przemian procesu kształcenia i zmian
w szkolnictwie podstawowym i średnim
• dr Beata Udzik (UAM, Poznań)
Praktyki lekcyjne a praktyki egzaminacyjne — miejsca wspólne i rozdroża
• mgr Mirosław Grzegórzek (UP, Kraków)
Ewaluacja uczniowskiej kompetencji tekstotwórczej w raportach CKE (na przykładzie
charakterystyki postaci) a egzamin ósmoklasisty
• mgr Agnieszka Kukieła (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie)
Recepcja arcydzieł literatury polskiej (lektur z gwiazdką) w liceum i technikum
• mgr Ewa Żukowska-Ciecierska (UKW, Bydgoszcz)
Dwie lekcje Tadeusza Nowakowskiego o polskości i emigracji
13.30–14.15 Dyskusja
14.30–15.30 Przerwa obiadowa
15.45–17.30 Obrady w sekcjach
Temat główny: Wielojęzyczność dydaktyki polonistycznej
Sekcja 1
Język — komunikacja — wspólnota — ojczyzna
• dr hab. prof. UO Jolanta Nocoń (UO, Opole)
Język(i) i komunikowanie się w zglobalizowanym świecie — o ekologii języka w edukacji
polonistycznej XXI wieku
• dr Paweł Sporek (UP, Kraków)
Czym są swobodne wypowiedzi w dydaktyce literatury i języka polskiego? Słów kilka
o zapomnianym i kontrowersyjnym rozwiązaniu metodycznym
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•
•
•

mgr Marlena Wilczak (UW, Warszawa)
Myśl nieoswojona: o szkolnych praktykach językowych
mgr Magdalena Swat-Pawlicka (Szkoła Edukacji PAFW i UW, Warszawa)
Retoryka w szkole w kontekście wyzwań społeczeństwa obywatelskiego
dr Małgorzata Frąckiewicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Antroponimy i toponimy jako językowo-kulturowe kody — klucz do rozpoznania tożsamości i dziedzictwa osób i miejsc

17.30–18.15 Dyskusja
Sekcja 2
Nowa (?) komunikacja, nowe wyzwania (?)
• dr hab. prof. UWr Kordian Bakuła (UWr, Wrocław)
Jaka jesteś dydaktyko języka polskiego? Rzut oka
• dr hab. Rafał Kochanowicz (UAM, Poznań)
Opowieści multimodalne i kultura uczestnictwa w perspektywie polonistycznej
• dr hab. Magdalena Trysińska (UW, Warszawa)
Polska i Polacy w edukacji nieformalnej
• dr Sebastian Borowicz (UJ, Kraków)
Projekt paideia 2.0. Kształcenie humanistyczne w społeczeństwie technoscience
• mgr Marianna Szumal (UJ, Kraków)
eTwinning jako szansa na uczniowską refleksję o polskości
17.30–18.15 Dyskusja
Sekcja 3
O istocie wychowania obywatelskiego
• prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska (UŚ, Katowice)
Niewiedza obywatelska uczniów — nowy problem polonisty?
• prof. dr hab. Zofia Budrewicz (UP, Kraków), dr Maria Sienko (UP, Kraków)
Polska i polskość na lekcjach polskiego. O potrzebie wychowania obywatelskiego
• dr hab. prof. UAM Beata Gromadzka (UAM, Poznań)
Obywatelstwo — obywatelskość — wychowanie obywatelskie. Jak wychowujemy przyszłych obywateli na lekcjach języka polskiego?
• dr hab. prof. UwB Violetta Wejs-Milewska (Uniwersytet w Białymstoku)
Polonistyka i polityka. W stronę strategii długofalowych
• dr hab. Mirosław Wobalis (UAM, Poznań)
Kompetencje komunikacyjne jako podstawa budowania/kreowania świadomości
obywatelskiej
17.30–18.15 Dyskusja
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Sekcja 4
Czy reforma może/powinna przetrwać?
Panel poświęcony aktualnym problemom edukacji szkolnej przygotowany przez Towarzystwo
Literackie im. Adama Mickiewicza
Prowadzenie: prof. dr hab. Lidia Wiśniewska (UKW, Bydgoszcz)
Uczestnicy:
• prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowa (IBL PAN)
• dr Mirosław Gołuński(UKW, Bydgoszcz)
• mgr Małgorzata Acalska (MOEN, Bydgoszcz)
• mgr Anna Nakielska-Kowalska (MOEN, Bydgoszcz)
• mgr Katarzyna Porembska (Warszawa) — nauczycielka
• mgr Mirosław Skrzypczyk (Szczekociny) — nauczyciel
• mgr Marek Urbanowicz (Suwałki) — nauczyciel
Panel adresowany jest zwłaszcza do nauczycieli, pedagogów, studentów zainteresowanych
dyskusją o zmianach dokonujących się w oświacie
17.15–18.15 Dyskusja
19.30

Wieczór w Sali Czerwonej pałacu Działyńskich, Stary Rynek 78/79 w Poznaniu
Koncert zespołu Raczkowski / Kostka Duo
oraz Spotkanie autorskie z Jarosławem Mikołajewskim

DZIEŃ III
piątek 22 listopada 2019
9.00–9.45

Wykład otwierający
(Kilka) myśli na cmentarzysku podręczników
prof. dr hab. Zenon Uryga (UP, Kraków)

9.45–11.15

Panel dyskusyjny
Inność, nie obcość
Prowadząca: prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany (UAM, Poznań)

Uczestnicy:
• prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir (IFiS PAN, Warszawa)
• prof. dr hab. Zbigniew Benedyktowicz (redaktor naczelny „Kontekstów”, Warszawa)
• Krzysztof Czyżewski (Fundacja Pogranicze, Sejny)
• Paula Sawicka („Otwarta Rzeczpospolita”, Warszawa)
11.15–11.45 Przerwa kawowa
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11.45–13.30 Obrady w sekcjach
Temat główny: Niepokoje XXI wieku
Sekcja 1
Edukacja humanistyczna wobec problemu migracji
• Associate Professor (PhD) Bożena Karwowska (University of British Columbia, Vancouver)
Ego czyli Ja/swój lub Ja/obcy. Migracje, diaspory, poznawanie Polski(Ego) jako gest
przynależności
• dr hab. prof. UJ Anna Seretny (UJ, Kraków)
Polszczyzna jako język szkolnej edukacji
• mgr Alicja Goczyła Ferreira (Universidade Federal do Paraná, Kurytyba)
Przekonania i postawy potomków polskich imigrantów w Brazylii dotyczące nauki języka polskiego
• dr Ewa Krauss (Uniwersytet w Lipsku)
Świadomość językowa w nauczaniu języka polskiego jako języka pochodzenia
• dr hab. prof. UP Małgorzata Pamuła-Behrens (UP, Kraków), dr hab. Marta Szymańska
(UP, Kraków)
Metoda JES-PL jako wsparcie rozwoju języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji
13.30–14.15 Dyskusja
Sekcja 2
Edukacja humanistyczna wobec wielokulturowości
• prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz (UJ, Kraków)
Kali czy Nabu? Jaka literatura i jaki nauczyciel będą uczyć rozumienia drugiego
człowieka?
• dr Sabina Waleria Świtała (UWr, Wrocław)
„Bo można być u siebie — gdziekolwiek na świecie”. Tożsamość narodowa a wyzwania
wielokulturowości w kontekście edukacji polonistycznej
• dr Karolina Wawer (UJ, Kraków)
Lekcje (polskiego) z wielokulturowości. Seria wydawnictwa Literatura „Wojny dorosłych — historie dzieci” w szkole podstawowej
• dr Małgorzata Antuszewicz (UG, Gdański Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły
w Rotmance)
„Dobry” chrześcijanin i „zły” muzułmanin. Fragmenty „Pana Wołodyjowskiego” z perspektywy postkolonialnej
• mgr Michał Kózka (UJ, Kraków)
„Do przyjaciół Moskali” — polsko-rosyjski dialog językowo-kulturowy. Diagnozy —
Strategie — Próby realizacji
13.30–14.15 Dyskusja
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Sekcja 3
Między ekodydaktyką a geopoetyką — dialog edukacji z literaturoznawstwem
• dr hab. prof. UAM Agnieszka Czyżak (UAM, Poznań)
„Być z przestrzenią” — uczyć o świecie
• dr Anna Jeziorkowska-Polakowska (KUL, Lublin)
Praktyka geopoetycka w szkole — próba oswojenia
• dr Anita Jarzyna (UŁ, Łódź)
Emancypacja zwierząt w kanonie polonistycznym
• dr Katarzyna Pławecka (UP, Kraków)
Kapitały lokalności w świecie globalnym
• dr Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna (UWr, Wrocław)
Patriotyzm w uczniowskich pracach o małej ojczyźnie w kontekście lekcji o polskości
13.30–14.15 Dyskusja
14.30–15.30 Przerwa obiadowa
15.30–17.15 Obrady w sekcjach
Temat główny: O czym w edukacji humanistycznej się nie mówi...
Sekcja 1
Obszary edukacyjnego tabu
• prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL, Lublin)
Nauczanie o Zagładzie w Polsce i Izraelu. Komparatystyka pamięci
• dr hab. prof. UMK Maciej Wróblewski (UMK, Toruń)
Mroki polskiej współczesności: doświadczanie przemocy w światach dziecięcych
• mgr Paulina Barańska (UJ, Kraków)
Literatura była kobietą — czyli jak rozmawiać o różnorodności w szkołach żeńskich?
• dr Jan Zdunik (UW, Warszawa)
Męskość, wojna, patriotyzm. I wojna światowa w dydaktyce polonistycznej w kontekście
studiów nad męskością
• mgr Krystian Tomala (UG, Gdańsk; SP nr 48 w Gdańsku)
Koniec czy początek gry? Tematyka homoseksualna w powieściach dla młodzieży i na
lekcjach języka polskiego
17.15–18.00 Dyskusja
Sekcja 2
Polskie „strachy”
• prof. dr hab. Hanna Gosk (UW, Warszawa)
O czym w edukacji polonistycznej się nie mówi. „Narracje bezpieczeństwa” i ich podatni
słuchacze
• dr Magdalena Ochwat (UŚ, Katowice)
21 lekcji polskiego na XXI wiek. Obszary pominięte, czyli o czym nie mówi się w edukacji
polonistycznej
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•

•

•

mgr Paulina Osak (UG, Gdańsk — i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi)
(Nie)widzialna historia, czyli o czym się nie mówi w lekturach szkolnych. „Teatr Niewidzialnych Dzieci” Marcina Szczygielskiego
dr hab. prof. UWr Dorota Michułka (UWr, Wrocław)
Ja — Inny. Reprezentacje wielokulturowości we współczesnej polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży jako polemika ze „strefą ciszy”
mgr Agata Patalas (Szkoła Edukacji PAFW i UW, Warszawa)
Polski: lekcja rasizmu czy o rasizmie?

17.15–18.00 Dyskusja
Sekcja 3
Między uniwersytetem a szkołą — ideały naukowe a sytuacje kryzysowe
• dr hab. prof. UP Marek Pieniążek (UP, Kraków)
Performatywne świadectwo dla języka polskiego
• dr Dariusz Szczukowski (UG, Gdańsk)
Polonista profesjonalny
• dr Zofia Pomirska (UG, Gdańsk)
Gdy przyszłość staje się teraźniejszością — wokół „Wizji szkoły przyszłości” C. Kupisiewicza
• dr hab. prof. UP Anna Ślósarz (UP, Kraków)
Obligacje polonistycznej dydaktyki XXI w.
17.15–18.00 Dyskusja
Sekcja 4
Jak uczyć, czyli o współczesnych pytaniach metodycznych
• dr hab. prof. PWSZ Małgorzata Pachowicz (PWSZ w Tarnowie)
Od ideału do rzeczywistości polskiej szkoły, czyli standardy kształcenia nauczycieli-polonistów w XXI wieku
• dr Zofia Zasacka (Biblioteka Narodowa)
Spontaniczny kanon lekturowy na lekcji języka polskiego?
• dr Iwona Kołodziejek (Szkoła Edukacji PAFW i UW, Warszawa)
Towarzyszenie w rozwoju — rola tutorialu w przygotowaniu przyszłych polonistów/
wychowawców
• dr Magdalena Marzec-Jóźwicka (KUL, Lublin)
Polonista jako szkolny neurolog. O edukacji — nie tylko patriotycznej — uwzględniającej
potrzeby i możliwości mózgu
• mgr Kinga Białek (Szkoła Edukacji PAFW i UW, Warszawa)
Świadomość i refleksyjność — czytanie proceduralne jako odpowiedź na wyzwania ery
informacji
17.15–18.00 Dyskusja
18.00–18.30 Przerwa kawowa
19.00–21.00 Problemy współczesnego świata
Spotkanie z Wojciechem Jagielskim
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DZIEŃ IV
sobota 23 listopada 2019

9.00–10.45
•

•

•
•
•

Obrady plenarne
Temat główny: Emisariusze polonistyczni na świecie
dr hab. prof. UKW Danuta Jastrzębska-Golonka (UKW, Bydgoszcz)
Uczenie POLSKI(ego) polskich dzieci na emigracji (na przykładzie Wielkiej Brytanii) —
wczoraj i dziś. Problemy i implikacje polonistyczno-dydaktyczne edukacji emigracyjnej
dr Irena Masojć (Vytautas Magnus University, Kowno), dr Henryka Sokołowska
(Vytautas Magnus University, Kowno)
Lekcje Polski i polskiego w innym otoczeniu kulturowym. Specyfika treści kształcenia
przedmiotu język polski w szkołach ogólnokształcących na Litwie
dr Wiola Próchniak (KUL, Lublin)
Perspektywy szkoły polonijnej w USA, czyli marzenie o dwujęzyczności
mgr Marek Stróżyk (UJ, Kraków)
Metody nauczania na odległość dzieci z doświadczeniem migracji
mgr Marcin Wyrembelski (Università degli Studi di Firenze)
(Brakujący) kanon w przekładzie XX-wiecznej literatury polskiej na język włoski

10.45–11.30 Dyskusja
11.30–12.00 Przerwa kawowa
12.00–12.30 Podsumowanie IV KDP i jego zakończenie
Wyjście do Muzeum Rogala w Poznaniu (w pobliżu Starego Rynku)
Warsztaty — pieczenie rogali świętomarcińskich
[ok. 14.30 obiad]
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IV KONGRES DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ
WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ UAM
POZNAŃ, 20–23.11.2019
Program warsztatów

DZIEŃ I
środa 20 listopada 2019
15.45–17.15 Warsztat dla nauczycieli i studentów
Humanista nie porusza się po omacku – kilka uwag o zasobach internetowych dla polonistów
Prowadzące: Roksana Suchan i Barbara Misiarz
Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu
15.45–17.15 Warsztat dla nauczycieli i studentów
Spojrzenie zza oceanu. Obraz Polski i polskości w polonijnej prasie
brazylijskiej XIX i XX wieku
Prowadząca: Alicja Goczyła Ferreira
Universidade Federal do Paraná, Kurytyba

DZIEŃ II
czwartek 21 listopada 2019
16.00–17.30 Warsztat dla nauczycieli i studentów
Jak z uczniami badać język regionu?
Warsztat przygotowany przez Pracownię Dialektologiczną IFP UAM
w Poznaniu
16.00–17.30 Warsztat dla nauczycieli i studentów
Czy można kulturowo czytać literaturę?
Prowadzący: dr hab. prof. UAM Jerzy Borowczyk i dr hab. prof. UAM
Krzysztof Skibski
IFP UAM w Poznaniu
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DZIEŃ III
piątek 22 listopada 2019
15.00–16.30 Warsztat dla nauczycieli i studentów
Kreatywność i otwartość, czyli refleksje o współczesności na lekcjach języka polskiego. Przykłady dobrych praktyk
Prowadzące: Małgorzata Acalska, Agnieszka Kawska, Anna Nakielska-Kowalska, Klaudia Wiechecka
Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Zespół Szkół Budowlanych w Bydgoszczy
15.00–16.30 Warsztat dla nauczycieli i studentów
Tekst literacki o Polsce w wypowiedzi argumentacyjnej ucznia
Prowadząca: dr Beata Udzik
IFP UAM w Poznaniu
15.00–16.30 Warsztat dla uczniów
Widzieć więcej, rozumieć lepiej. O reporterskim sposobie postrzegania
świata
Prowadzący: dr Krzysztof Koc
IFP UAM w Poznaniu
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ARTYKUŁY / DISSERTATIONES
Bruce McComiskey1
University of Alabama at Birmingham (USA)
ORCID: 0000-0002-8057-1115

POST-TRUTH RHETORIC AND THE FUNCTIONS
OF EDUCATION

Summary: Communal goodness and social justice are fundamental human needs, and it takes

an insidious form of unethical rhetoric to overcome this inherent need for goodness
and justice. When communicators desire unjust outcomes, they seek any advantage rhetoric
might provide, and post-truth rhetoric supplies strategies for unethical communicators to win
at any cost. Through feigned identification, post-truth communicators establish a common
substance among themselves and their audiences. However, this common substance is formed
through con-substantiality, the appearance of common substance that is really just a fraud.
Con-substantiality creates division despite the appearance of identification, and it accomplishes
this strategic goal because post-truth identification is feigned, not genuine. Media criticism
and ethical rhetoric both reveal the fraudulent nature of post-truth rhetoric and produce
knowledge and attitudes in audiences that enable them to counter the negative effects of posttruth rhetoric.
Keywords: Post-truth, rhetoric, post-truth rhetoric, politics, law, justice, goodness, truth, falsity,
epistemology, epistemological continuum, strategy, Aristotle, probability, opinion, reasoning, ethos,
pathos, logos, identification, con-substantiality, fake news, Kenneth Burke, division, media criticism,
ethical rhetoric, social media, fact checking.

Retoryka post-prawdy i funkcje edukacji2
Streszczenie: Wspólnotowa dobroć i sprawiedliwość społeczna są podstawowymi potrzebami ludzkimi i potrzebą podstępnej formy nieetycznej retoryki, aby przezwyciężyć tę nieodłączną potrzebę
dobroci i sprawiedliwości. Kiedy mówcy (= osoby przemawiające publicznie) pragną niesprawiedliwych rezultatów, szukają jakiejkolwiek korzyści, jaką może zapewnić retoryka, a retoryka po
prawdzie dostarcza strategii dla nieetycznych mówców, którzy chcą wygrać za wszelką cenę. Przez
udawaną identyfikację mówcy na serio ustanawiają wspólną płaszczyznę między sobą i odbiorcami. Jednak ta wspólna płaszczyzna powstaje dzięki współistotności, pojawieniu się wspólnych
idei, ale która tak naprawdę jest tylko oszustwem. Współistotność tworzy podział mimo pozornej

1

Biography: Bruce McComiskey is Professor of English and Director of Professional Writing at the University of Alabama at Birmingham. His publications include Teaching Composition as a Social Process, Gorgias
and the New Sophistic Rhetoric, Dialectical Rhetoric, and Post-Truth Rhetoric and Composition.
2
Tłumaczenie jest umieszczone po bibliografii [dop. Red.].
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identyfikacji i osiąga ten strategiczny cel, ponieważ tak naprawdę identyfikacja jest udawana, a nie
autentyczna. Krytyka medialna i retoryka etyczna — obie — ujawniają oszukańczy charakter retoryki post-prawdy, jak i wytwarzają wiedzę i kształtują tak postawy odbiorców, aby pozwolić im
przeciwdziałać negatywnym skutkom retoryki post-prawdy.
Słowa kluczowe: Post-prawda, retoryka, retoryka post-prawdy, polityka, prawo, sprawiedliwość,
dobroć, prawda, fałsz, epistemologia, kontinuum epistemologiczne, strategia, Arystoteles, prawdopodobieństwo, opinia, uzasadnienie, etos, patos, logos, identyfikacja, spójność, fałszywe wiadomości, Kenneth Burke, podział, krytyka mediów, retoryka etyczna, media społecznościowe,
sprawdzanie faktów.

In 2017, I published a short book titled Post-Truth Rhetoric and Composition.
My motivation for writing that book was specific to United States politics during
the 2016 presidential campaign and election. Post-Truth Rhetoric and Composition was a critique of unethical language that was used to manipulate US citizens
into voting for a certain presidential candidate who did not have their best interests in mind. This short book began as a series of emails between me and my editor, Michael Spooner, at Utah State University Press on November 9, 2016, the day
after the US presidential election. I had gone to bed early the night of the election
(November 8) because I believed there was no possible way Donald Trump could
win key states whose results were still pending. When I woke up the next morning and turned on the news, I was expecting to hear that the US had just elected
its first woman president. Instead, I heard that real estate mogul, Donald Trump,
had won the electoral college and lost the popular vote. In a republic like the US,
the electoral college is all that matters. Donald Trump had become the 45th president of the US.
I remember writing a short email to Michael Spooner that morning, saying
something like, „What just happened?” He replied, „I don’t know. You tell me”.
During our email exchange, I had said a few things that interested Michael, especially my claim that both truth and falsity had dropped off of the epistemological
continuum during the campaign and that the only thing remaining was rhetorical
strategy. When everything people say is strategic, then the epistemological status
of truths and lies becomes irrelevant. The only thing that matters is practical success. Michael told me that he had been trying to launch a tiny-book series and that
if I wanted to write something for it, then he would consider our email exchange
to be a proposal, and he would have it reviewed and then publish it. Michael gave
me a deadline of eight weeks. I sent him the final draft in five weeks. Post-Truth
Rhetoric and Composition has been taught and read in many different contexts,
but it has also generated some misunderstandings that need to be clarified.
The rise of „post-truth rhetoric” does not mean the rise of the lie. There have
always been lies in politics and everywhere else. Perhaps the term „post-truth”
26 BRUCE MCCOMISKEY
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he to r i ca e , IS S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 4 /20 1 9, s . 25–50

is inaccurate because it really means both post-truth and post-lie. Post-truth rhetoric emphasizes the strategic use of language to accomplish practical success, not
to state sincere beliefs, support convincing claims, or promote social harmony.
First, in post-truth rhetoric, communicators consider the desired outcome of their
language use (political office, project funding, jury verdict, etc.). Second, in posttruth rhetoric, communicators plan effective language that will accomplish that
goal regardless of its truth value. Neither truths nor lies enter into that rhetorical plan. In post-truth rhetoric, communication is purely strategic. Some details
of what post-truth writers and speakers communicate may be true and some may
be false, but these are not matters that concern post-truth rhetoricians. The goal
of post-truth communication is to win at all costs, and post-truth communicators
use language strategically to achieve that goal.
One complicating factor is that the very nature of rhetoric raises epistemological questions. Even the most ethical rhetorics work with reasoned opinions
and convincing probabilities, not truth. Aristotle, for example, believed that
truth existed and could be identified through demonstration (logic or analytic)
and scientific investigation in disciplines like astronomy, physics, and biology.
Since the substance of rhetoric is reasoned opinions and convincing probabilities,
not truths, rhetoric has no place in demonstration or science. However, Aristotle
also recognized that there were aspects of human existence in which truth cannot
be known, such as politics and law, making demonstration and science irrelevant
in those areas. Although probabilities and reasoned opinions are not true or false,
truth and falsity must exist in order for communicators and audiences to determine which probabilities and which opinions are best. Since some opinions are bad
and not all events occur with persuasive regularity, there must be some criterion
for determining which opinions are best and which probabilities predict the most
likely outcomes.
In politics, Aristotle says that the criterion for such determinations is “the good.”
The good is neither true nor false, but it approaches truth and distances itself from
falsity, resulting in happiness. The goal of political rhetoric is to persuade citizens
to support a future plan that is best for the community, that results in happiness
for its citizens. Since the future cannot be known, only arguments based on convincing probabilities (examples) and sound reasoning (enthymemes) are relevant
in political rhetoric. There is no truth that can be identified for a future political plan. There are only examples of past plans and the reasoning that projects
the success or failure of those past plans into the probable fate of a future plan. Regarding military intervention, for example, success or failure cannot be predicted
with certainty. However, when the strength of each army and the results of past
interventions are considered, some likely outcomes can be surmised. Rhetoric examines good reasons for the probable success or failure of future political actions.
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In law, the goal is to persuade juries to judge the probability of past actions,
and justice is the criterion by which such judgments should be made. Justice is neither true nor false, but it approaches truth without actually reaching it. The desired
outcome of legal rhetoric is a verdict (guilt or innocence, liability or immunity)
that represents justice, and all verdicts collectively establish abstract precedents for
future legal judgments. If a murder has occurred, the truth of motivation and circumstance may be unknowable, making demonstration and science irrelevant
in legal argumentation. Although a direct confession of guilt is one way in which
juries can derive confidence in their verdict, even confessions can be coerced
by threats to harm family members. And DNA evidence is quite accurate from
a scientific perspective, but its results must be interpreted differently within the situational constraints of particular cases. Though logic and science may help rhetoricians formulate arguments, the ultimate decisions of judges and juries are based
on the absence of reasonable doubt, not on the presence of truth or certainty.
Even though rhetoric deals with good reasons and convincing probabilities,
not truths and lies, ethical uses of rhetoric require that truth exists, thus making determinations regarding goodness and justice possible. Without criteria that
approach truth, even if they do not fully reach it, votes regarding future political
plans and verdicts regarding past injustices will be grounded in nothing other
than rhetorical strategies bent on success (and with no concern for goodness or
justice). In other words, truth must exist on the epistemological continuum, even
if truth does not come into play in a particular example of rhetoric. A reason
is good and a verdict is just only because they lean in the direction of truth, even
though they do not reach the epistemological status of truth.
A central problem with the dubious epistemological status of truth in posttruth rhetoric is that public discourse today has become tribalized, with ideological groups (political parties, religious denominations, social classes, national
identities, etc.) determining argumentative success, not good reasons or convincing probabilities. After Robert Mueller testified before Congress in July 2019 regarding his Special Counsel investigation into Russian influence on the 2016 US
presidential election, an acquaintance of mine said, „I didn’t believe a word he
said before he even said a word”. Here, this acquaintance’s group identity (Republican Trump supporter) judged as invalid the epistemological status of Mueller’s
arguments before Mueller even delivered them. Under such tribalistic circumstances, actual persuasion by means of good reasons and convincing probabilities is impossible. Post-truth communicators rely on tribalistic group identities to
pre-judge in-group arguments as persuasive (even if they are ridiculous) and outgroup arguments as unconvincing (even if they are valid).
Post-truth rhetoric is obsessed with tribal success, not with communal goodness or social justice, both of which approach truth but fall short of certainty.
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The primary concern of post-truth rhetoric is with gaining advantage, even if this
advantage directly counters goodness and justice. Its method is centered on feigned
identification or con-substantiality, in which an argument establishing common
substance between a communicator and an audience is nothing but a con (fraud,
scam, deception, hoax, ploy, swindle). In A Rhetoric of Motives, Kenneth Burke argues that division is the natural condition of human experience, since each person
is the locus of individual motives. It is the function of ethical rhetoric to overcome
division with identification, or the articulation of common substance, which may
take the form of shared material objects, mutual ideological beliefs, or collective
practical activities. Although a communicator’s social class may differ significantly from an audience’s social class, emphasizing material division, this division may
be overcome by appeals to identification, such as stories about raising children or
caring for elders, experiences that both communicator and audience might share
regardless of their different social classes. In ethical rhetoric, identification, or
the articulation of genuine common substance, creates a persuasive connection
between communicators and audiences that opens a path toward social justice
and the common good. In post-truth rhetoric, however, feigned identification produces only the appearance of common substance where actual division persists.
A direct attempt at feigned identification during the 2016 US presidential campaign occurred at one of Trump’s political rallies in June 2016. Trump had received
criticism for inciting racially motivated violence at his rallies and for promoting a nationalist political agenda that would favor white citizens over all others.
In a feigned attempt to identify with African American voters (who were actually
degraded by Trump’s language and disadvantaged by his policies), Trump pointed
during this rally at the only African American person in his audience and said,
„Look at my African American over here. Aren’t you the greatest?” (Corasaniti).
Trump’s own racist language and white nationalist political proposals were creating division (material, ideological, practical) between him and his non-white
audiences. Through this disingenuous comment, Trump feigned identification for
the strategic purpose of election to the presidency, after which he would implement
all of his xenophobic policies, destroying happiness and removing justice from
African American citizens and all other non-white citizens of the US. In the end,
Trump won the election, which is the ultimate goal of post-truth rhetoric (winning at all costs), even though his actual language and policies promoted division
and his attempt at identification was only feigned. Trump’s feigned effort at identification required creating con-substantiality, the perception of common substance
that is really just a fraud, scam, deception, hoax, ploy, and swindle.
According to Aristotle, rhetoric includes three essential proofs, logos (enthymemes and examples), ethos (credibility), and pathos (emotions). Rhetoric’s counterpart, dialectic, is the art in which the reasoning of an argument
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is fully elaborated from multiple perspectives in detailed syllogisms. Rhetoric
is the art in which dialectic’s reasoning is abbreviated into persuasive enthymemes and made more relevant to specific audiences and situations using appeals to
ethos and pathos.
Fake news is post-truth logos, and it is one of the most unethical strategies
of post-truth rhetoric1. The motives of those who persuade using fake news are
based in malice and prejudice, and the purpose of this insidious form of post-truth
rhetoric is to foster division despite the appearance of identification. In the US,
for example, division and discord upset the democratic process and can produce
unpredictable election results. During the 2016 presidential campaign, foreign
entities created fake news about Black Lives Matter protests, even announcing
times and locations of rallies and demonstrations over social media. The announcements regarding these protests were neither true nor false. They were fake.
In other words, the social media messages about Black Lives Matter protests were
not generated by ethical writers seeking to create identification among sympathizers. They were generated by foreign entities seeking to create division among
voting citizens in the US. The division and discord that emerged from fake news
about Black Lives Matter protests and resulting counter-protests (white lives matter, blue lives matter, all lives matter) caused African American citizens to feel increasingly disenfranchised by the US political process, especially the Democratic
party under whose power these protests were announced. In 2016, some African
American citizens remained committed to voting for the Democratic presidential
candidate, Hillary Clinton, but others voted for the Republican, Donald Trump,
and many just stayed home on election day. Fake news about Black Lives Matter protests produced division parading as identification in the African American community, resulting in a political redistribution of power that has been
disadvantageous for African American citizens. Once discord was accomplished
by foreign fake news, all the Republican candidate had to say was, „What the hell
do you have to lose?”.
In addition to fake news (or post-truth logos), performed ethos is also a strategy
used in post-truth rhetoric. Performed ethos is neither true nor false. It is strategic, performed in order to accomplish a specific rhetorical purpose. The collective
motives that comprise each individual create a character or identity that conditions each individual’s words and actions. This identity represents a communicator’s actual ethos2. However, when a person’s actual ethos would be repugnant
and emphasize division between the communicator and the audience, the posttruth rhetorician performs a different ethos, one that will create feigned identification with the audience and result in persuasive advantage, or the post-truth
rhetorician attacks the ethos of opponents without even the slightest effort at
identification.
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In the US, white nationalism is generally viewed as a repugnant ideology,
and a white nationalist communicator would not be given persuasive credibility, except among fellow white nationalists, a small fraction of the US population. So how does a white nationalist win credibility among voters who should
recognize only division in that ideology? Through post-truth rhetoric, the white
nationalist performs an ethos based on liberal acceptance („I am the least racist
person you will ever meet”), and seeing this acceptance as a common substance,
voters believe that their interests are consubstantial with the communicator’s
interests. But this form of identification is based on con-substantiality, or common substance established through fraud rhetoric. And if this feigned identification by way of performed ethos is not persuasive, post-truth rhetoricians attack
the credibility of their argumentative opponents without even trying to establish
a positive identity for themselves. Since post-truth ethos is performed and not actual, the post-truth communicator’s feigned identification results only in unethical con-substantiality.
Just as ethos can be performed, so too can pathos (or emotion) be performed
as a strategy in post-truth rhetoric. Performed pathos is neither true nor false.
It is strategic, performed in order to produce an advantageous attitude in an audience. People experience emotions, and emotions often ground people’s beliefs
and activities. When rhetorical appeals are made using pathos at the expense
of reasoned opinions and convincing probabilities, these appeals may elicit emotions in audiences that result in malice and prejudice, not in goodness and justice.
Whereas Aristotle described a variety of emotions for use in a range of circumstances, post-truth rhetoricians focus mostly on anger and fear, since anger
and fear are so powerful that they can eliminate the persuasive effect of reasoned
opinions and convincing probabilities. The crisis at the border between the US
and Mexico is a good example. Conservative politicians have argued that Latin American immigrants are rapists and that they bring drugs across the Southern border. US intelligence agencies make it clear that immigrants commit fewer
crimes per capita than other residents in Southern US cities, and drugs flow into
the US through well-regulated ports of entry, not the open border. But sound
reasoning and convincing probabilities do not support the policy agendas of these
conservative politicians, which include building walls along the border and increasing border patrol with military troops. In other words, sound reasoning suggests other solutions, not favored by conservative politicians, so these politicians
resort to pathos (especially fear and anger) in order to make their case persuasive. This is unethical post-truth rhetoric, and its purpose is to promote division
through the pretense of identification.
The epistemological scope of ethical rhetoric (good reasons and convincing
probabilities) complicates attempts to counter the negative effects of post-truth
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rhetoric. If ethical rhetoric does not necessarily participate in truth, then how
can post-truth rhetoric be identified and challenged? Unfortunately, fact-checking, the easiest anti-post-truth methodology, is not adequate. First, only audiences
that already disagree with the goals of post-truth rhetoric will engage in independent fact checking or visit web sites that fact check public discourse. These audiences have already judged against post-truth claims before they even hear them,
and fact checking only reinforces their disagreement. Second, audiences that already agree with the goals of post-truth rhetoric will not care if some facts are
exaggerated or false, so they will not engage in independent fact checking and will
consider fact-checking web sites to be „fake news”. These audiences have already
judged in favor of post-truth claims before they even hear them, and fact checking (by others, of course) only reinforces their unfounded belief in liberal media
conspiracies. Further, the most thorough fact checking does little to change minds
since the effective moment of the post-truth claim is long gone when the truth
is revealed. The strategic goal of the post-truth claim has already been achieved.
The truth may be revealed through fact checking, but the truth is rhetorically ineffective in this case.
If fact checking is an ineffective means to counter unethical post-truth rhetoric, what can be done? While fact checking requires little formal training, more effective methods for countering unethical post-truth rhetoric do require training,
and that training is best done through the education system because it requires
dedicated time and focused effort. The best way to counter post-truth rhetoric is to
teach students to recognize it when they hear it or read it, not to check its truth
value after it has already been spoken or written. Recognizing post-truth rhetoric
requires education in media criticism and ethical rhetoric, both of which produce
knowledge and attitudes that precede encounters with post-truth rhetoric3. In this
way, students who will become adult citizens learn to recognize and reject posttruth rhetoric at the point of delivery rather than requiring time to check the truth
value of post-truth claims that have already been persuasive.
Since fake news, or post-truth logos, is typically distributed through social media platforms like Twitter, Instagram, and Facebook, educators must teach critical
literacy in these sites as part of a larger program in media criticism. Administrators and politicians who oppose instruction in social media platforms may have
unethical motives behind their opposition. Students, future citizens, who are unable (because they never learn) to critique post-truth rhetoric in social media will
become victims of the administrators and politicians who seek power through
feigned identification based upon strategies that establish con-substantiality, common substance that is a fraud or hoax. However, students who are able to distinguish between sincere identification („I have also experienced oppression as
a woman or immigrant or homosexual” etc.) and feigned identification („Look at
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my African American over here”) will be more likely to resist the unethical persuasive effects of fake news. This ability to distinguish between sincere identification
and feigned identification requires more knowledge about the rhetorical situation
of a claim than readers can perceive simply from the appearance of the claim on
Twitter, Instagram, and Facebook. Perceiving and resisting fake news requires prior knowledge of how these social media platforms are used to create and spread
post-truth rhetoric and prior knowledge of the rhetorical situations that ground
fake news claims. Since fake news is decontextualized (removed from originating
rhetorical situations, reduced from a developed argument to an unsupported conclusion) in social media platforms, students must learn to re-supply the rhetorical
context that is missing from fake news spread through social media.
It is common knowledge among US citizens that, first, fake news was distributed over social media by hostile foreign entities during the 2016 US presidential
campaign, and, second, that this fake news was designed to hurt one candidate,
Hilary Clinton, and support another, Donald Trump. One example of this fake
news is now called „pizzagate” (O’Neil). The fake news claim of pizzagate is that
Clinton and John Podesta (then Chair of the Democratic National Committee)
were leading a child sex trafficking ring from the basement of a pizza restaurant
called Comet Ping Pong in Washington DC. This claim is absolutely crazy! However, the pizzagate story „went viral” on social media (was posted and re-posted exponentially), showing up on Twitter, Instagram, and Facebook pages across
the US. And people believed it, at least members of Trump’s base (alt-right white
nationalists) did! They saw the claim on their social media pages, and since it supported their already-established belief that Trump was superior to Clinton, they
shared and reposted the claim until its persuasive effect was irretrievable. Although the news of pizzagate was fake, its persuasive effect was so profound that
a man travelled from North Carolina to Washington and entered Comet Ping
Pong with an AR-15 rifle. This man’s intent was to put an end to Clinton’s engagement in the trafficking ring by means of violence, though no shots were actually
fired. Thus, although pizzagate may have been fake (invented as a post-truth rhetorical strategy to damage Clinton politically), it was also real in the mind of at
least one person.
The fake news claim called pizzagate was distributed on social media without its
original exigency and rhetorical context, making it seem true even though it was
fake. If we (students, teachers, citizens) can begin to understand the rhetorical context that gives rise to fake news claims, we can begin to understand feigned identification as unethical post-truth con-substantiality. During the 2016 presidential
campaign in the US, Clinton was beating Trump in every credible poll. Clinton’s
lead was partly attributable to her popular political policies on health care and women’s rights, but also to the fact that Trump was constantly implicated in scandal after
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scandal. There were, in other words, convincing probabilities and good reasons to
favor Clinton over Trump. During the campaign, Trump was accused of having sex
with a porn star and prostitute, Stormy Daniels, while he was married to his current
wife, Malania Trump. Although he denied the accusation, most people in the US
believed (and still believe) that he and Daniels had adulterous sex, and that Trump
arranged for a significant payment to Daniels in order to silence her. Since Trump’s
adultery was bad for his campaign, unethical post-truth rhetoric was used to invent
fake news that was even worse for his opponent, Clinton, and nothing is worse than
being the leader of a child sex trafficking ring.
Trump’s adultery created division between him and his conservative Republican audiences, so the authors of the pizzagate story created an even more profound division between Clinton and her Democratic audiences. In other words,
the division caused by Trump’s adultery may have been superseded by fake news
about Clinton’s involvement in child sex trafficking. This particular fake news
story may not have persuaded very many Democrats to vote for the Republican
candidate, but Trump benefited from the story because Democrats voted in large
numbers for third or fourth party candidates or simply stayed home on election
day. However, when we interpret the pizzagate social-media story by resupplying the original exigency and rhetorical situation to the fake news claims, we can
identify the pizzagate story as fake news, as post-truth con-substantiality.
In addition to fake news, post-truth performed ethos can be used to create
real division in the guise of identification. This aspect of post-truth rhetoric extends beyond social media into network broadcasts, political speeches, national newspapers, and many other media through which information is conveyed
to public audiences. Through education in media criticism and ethical rhetoric,
students (future citizens) learn to detect feigned ethos, which can take „positive” forms (performing feigned identities) or „negative” forms (destroying other
people’s credible identities). Before post-truth rhetoric, for example, the claims
of scientists carried tremendous credibility since scientists typically strive for objectivity by means of the scientific method and peer-reviewed publication. A scientist’s ethos, then, is derived less from the individual scientist’s character than
it is from the credibility assigned to science as a discipline and method. But since
the claims of scientists sometimes contradict the policies of politicians, and since
a politician’s ethos is not derived from disciplinary or methodological credibility,
post-truth politicians create identification on the basis of ethos by acting out advantageous identities (for business, against government regulation), or attacking
the credibility of scientists.
The climate crisis is a good example. Imagine the following conflict: scientists
say the US must reduce its carbon emissions by burning 50% less fossil fuel during
the next ten years in order to prevent catastrophic climate change; politicians
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say the US must drill for 50% more domestic oil in the next ten years in order
to become fuel-independent. In this case, politicians, functioning as post-truth
rhetoricians, feign credibility for themselves by claiming concern for economic
independence and attacking the credibility of climate scientists. It is well known
in the US that oil lobbyists make huge donations to Republican political candidates in exchange for pro-oil political policies, and post-truth politicians perform
a pro-oil ethos in order to get campaign donations and thus increase their chances
of re-election. This is a „positive” approach to feigned ethos, acting out a favorable
identity to gain argumentative advantage. In a more negative approach to feigned
ethos, politicians directly attack the identity of their opponents. A Republican
post-truth politician may say scientists are politically liberal, so their conclusions
are only intended to thwart conservative political goals; or scientists are atheists
because they believe in evolution not creation, so their conclusions are intended
to threaten Christian beliefs. For an audience of conservative Christians, these
attacks on scientific ethos are convincing, creating division between scientists
and Republican audiences while also creating a feigned ethos that gives credibility
to pro-oil Republican claims against science.
Media criticism and ethical rhetoric teach students (future citizens) to identify
post-truth performed ethos, both positive and negative, at the point of utterance.
Understanding feigned ethos requires prior knowledge of a communicator’s character and identity. If politicians’ actual identities center on wealth gained through
inheritance and maintained through the labor of workers, then those politicians’
arguments regarding working-class economic development may be disingenuous.
Their arguments will only succeed in their persuasive effect if these politicians’
feigned working-class ethos is believed to be genuine. Media criticism and ethical
rhetoric evaluate the match between the ethos that grounds a claim and the actual
character of the communicator. Even if this feigned working-class ethos is not believed by audiences, these politicians may gain an advantage in credibility if they
convince their audiences that a genuine working-class ethos is based in a repugnant ideology such as socialism (at least in the US). Media criticism and ethical
rhetoric cause students to become immediately skeptical of attacks on opponents’
character and credibility, making critical sound-bites („little Marco” or „lying
Ted”) a sign of a weak argument coming from a weak communicator.
Like ethos, post-truth pathos can be performed and feigned. Ethical rhetoric
seeks communal good and social justice, but post-truth rhetoric seeks malice
and prejudice, and it accomplishes these unethical outcomes through the strategic promotion of destructive emotions like anger, resentment, and fear. These
destructive emotions do not prepare an audience’s mind to judge in favor of communal goodness and social justice. Instead, they prepare an audience’s mind to
judge in favor of malice and prejudice, negating the positive effects of ethical
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rhetoric, countering the reasoning necessary to arrive at ethical judgments. Anger
veils reasoning, resentment clouds justice, and fear thwarts tolerance. However, if
reasoning, justice, and tolerance do not support a politician’s goals, then anger, resentment, and fear are exactly the emotions that will help accomplish the strategic
goal of winning the argument or winning the election. In this way, post-truth pathos supports division and prevents genuine identification by feigning anger, resentment, and fear for the purpose of whipping up those emotions in an audience.
Media criticism and ethical rhetoric can help students (future citizens) to, first,
identify the ethical use of pathos as a strategy to prepare an audience’s mind to
judge in favor of communal goodness and social justice, and, second, to identify
the unethical post-truth use of pathos as a strategy to prepare an audience’s mind
to judge in favor of malice and prejudice. Foreign entities outside the US used social media platforms to interfere with the Black lives Matter movement, creating
division at the expense of genuine identification. These entities stoked anger, resentment, and fear among African American citizens, not to seek communal good
and social justice, but to cause discord that might translate into apathy in the presidential election. The fact is, there are real reasons for all US citizens to identify
with African Americans in the Black Lives Matter movement: unarmed African
American children have been shot in the back and killed by Caucasian police officers in alarming numbers, and the Caucasian police officers rarely receive any
more punishment than brief probation. In the case of Black Lives Matter, stoking
anger, resentment, and fear caused division and prevented the kind of sound reasoning that would lead to genuine identification against this blatant racial injustice.
If a politician identifies as a white nationalist, then post-truth rhetoric that stokes
anger, resentment, and fear is an effective, though unethical, strategic means to win
the day. Through media criticism, students learn to detect the strategic use of destructive emotions in post-truth rhetoric, emotions that cause division by means
of feigned identification, emotions that give the appearance of common substance
but are actually con-substantial (the perception of common substance resulting
from fraud, scam, deception, hoax, ploy, and swindle). Unlike fact checking, these
educated audiences will be able to identify post-truth pathos at the point of utterance, not after the utterance has already achieved its rhetorical purpose.
Communal goodness and social justice are fundamental human needs. It takes
an insidious form of unethical rhetoric to overcome this inherent need for goodness and justice and instead promote selfish motives centered on malice and prejudice. When communicators desire unjust outcomes, they seek any advantage
rhetoric might provide, and post-truth rhetoric supplies strategies for unethical
communicators to win at any cost. Through feigned identification, post-truth communicators establish common substance (material, ideological, practical) among
themselves and their audiences. However, this common substance is formed
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through con-substantiality, the appearance of a common substance that is really
just a fraud, scam, deception, hoax, ploy, and swindle. Con-substantiality creates
division despite the appearance of identification, and it accomplishes this strategic
goal because post-truth identification is feigned, not genuine. Fact checking is an
ineffective means to counter the unethical effects of post-truth rhetoric because
fact checking reveals actual facts and rhetorical motives only after an unethical
utterance has already been persuasive. Media criticism, on the other hand, reveals
both the fraudulant nature of post-truth rhetoric and the ethical nature of rhetoric
that emphasizes good reasons, convincing probabilities, and reasoned opinions.
Media criticism and ethical rhetoric produce knowledge and attitudes in audiences that precede the point of utterance and enable audiences to both perceive
unethical post-truth rhetoric and counter it with ethical rhetoric. Like post-truth
rhetoric, ethical rhetoric is strategic; however, unlike post-truth rhetoric, ethical
rhetoric’s strategies are oriented toward communal goodness and social justice.
Ethical rhetoric leans in the direction of truth but never fully reaches the epistemological status of truth, yet this is enough, and it must remain our goal.
Notes
1

Ryan Skinnell’s edited collection, Faking the News, provides insight into
the rhetorical uses of fake news, though most of the authors do not situate its
effects within a post-truth context.
2
Aristotle considers ethos to be derived not from an individual’s character
but from the credibility of the language used in any utterance. I disagree. In fact,
Aristotle’s concept of ethos supports post-truth performed ethos, since performed
ethos can gain credibility in each instance of language use.
3
Michael Kackman and Mary Celeste Kearney’s The Craft of Criticism describes
methodologies for media criticism that can help counter the effects of post-truth
rhetoric, and John Duffy’s Provocations of Virtue outlines a theory and practice
of ethical rhetoric. Both are excellent resources in the fight against unethical posttruth rhetoric.
Works Cited
Aristotle, The Rhetoric. Trans. George A. Kennedy. On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse. New
York: Oxford UP, 1991. Print. [por. Arystoteles, Retoryka. Poetyka, tłum. kom. H. Podbielski,
Warszawa: PWN, 1988].
Burke, Kenneth. A Rhetoric of Motives. Berkeley: U of California P, 1969. Print.
Corasaniti, Nick. „Look at My African-American Over Here,’ Donald Trump Says at Rally”. The New
York Times, June 3, 2016, <http://www.nyt.com>.
Duffy, John. Provocations of Virtue: Rhetoric, Ethics, and the Teaching of Writing. Utah State UP,
2019.

P OS T-T R UT H R H E TOR IC A N D T H E F U N C T I O N S O F E D U C AT I O N 37
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Kackman, Michael, and Mary Celeste Kearney, eds. The Craft of Criticism: Critical Media Studies
in Practice. Routledge, 2018.
McComiskey, Bruce. Post-Truth Rhetoric and Composition. Utah State UP, 2017.
O’Neil, Luke. „Pizzagate Is Just the Latest Sign We’re Living in a Post-Truth Dystopia”. Esquire,
December 5, 2016, <http://www.esquire.com/news-politics/news/a51255/pizzagateconspiracy-theories-post-truth/>.
Skinnell, Ryan, ed. Faking the News: What Rhetoric Can Teach Us about Donald J. Trump. Imprint
Academic, 2018.

*

RETORYKA POST-PRAWDY I FUNKCJE EDUKACJI
W 2017 roku opublikowałem krótką książkę pod tytułem Retoryka i kompozycja w epoce
post-prawdy. Moja motywacja do napisania tej książki była specyficzna dla polityki Stanów
Zjednoczonych podczas kampanii prezydenckiej i wyborów w 2016 roku. Retoryka i kompozycja w epoce post- prawdy była krytyką nieetycznego języka, który został użyty do zmanipulowania obywateli USA, aby głosowali na określonego kandydata na prezydenta, który nie
miał na względzie ich najlepszego interesu. Ta krótka książka rozpoczęła się od serii e-maili
między mną a moim redaktorem Michaelem Spoonerem w Utah State University Press
9 listopada 2016 roku, dzień po wyborach prezydenckich w USA. Poszedłem spać wcześnie w noc wyborów (8 listopada), ponieważ wierzyłem, że nie ma możliwości, aby Donald
Trump mógł zdobyć kluczowe stany, których wyniki wciąż były w toku. Kiedy obudziłem
się następnego ranka i włączyłem wiadomości, spodziewałem się, że USA właśnie wybrały
swoją pierwszą kobietę na prezydenta. Zamiast tego usłyszałem, że potentat nieruchomości,
Donald Trump, wygrał kolegium wyborcze i przegrał popularny głos. W republice takiej jak
USA liczy się tylko kolegium wyborcze. Donald Trump został 45. prezydentem USA.
Pamiętam, że rano napisałem krótką wiadomość e-mail do Michaela Spoonera, mówiąc:
„Co się właśnie stało?” Odpowiedział: „Nie wiem. Ty mi powiedz”. Podczas naszej wymiany
e-maili powiedziałem kilka rzeczy, które zainteresowały Michaela, szczególnie moje twierdzenie, że zarówno prawda, jak i fałsz odpadły z kontinuum epistemologicznego podczas
kampanii i że jedyną rzeczą, która pozostała, była strategia retoryczna. Kiedy wszystko, co
ludzie mówią, jest strategiczne, epistemologiczny status prawdy i kłamstwa staje się nieistotny. Liczy się tylko praktyczny sukces. Michael powiedział mi, że próbował wydać serię
małych książek i że gdybym chciał coś na to napisać, uznałby naszą wymianę wiadomości
e-mail za propozycję, a on przejrzałby ją, a następnie opublikował. Michael dał mi termin
ośmiu tygodni. Ostateczną wersję przesłałem mu za pięć tygodni. Retoryka i kompozycja
w epoce post-prawdy stała się podstawą w procesie dydaktycznym i czytana była w wielu różnych kontekstach, ale spowodowała także pewne nieporozumienia, które należy wyjaśnić.
Wzrost „retoryki postprawdowej”3 nie oznacza wzrostu kłamstwa. W polityce
i wszędzie indziej zawsze istniały kłamstwa. Być może termin „post-prawda” jest

3

Będę, czasami, używał tego niezręcznego zwrotu [dop. Red.],
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niedokładny, ponieważ tak naprawdę oznacza zarówno post-prawdę, jak i post-kłamstwo. Retoryka post-prawdy kładzie nacisk na strategiczne użycie języka do osiągnięcia
praktycznego sukcesu, a nie do wyrażania szczerych przekonań, wspierania przekonujących twierdzeń lub promowania społecznej harmonii. Po pierwsze, w retoryce post-prawdy osoby wypowiadające się publicznie4 (communicators) rozważają pożądany
efekt użycia języka (biuro polityczne, finansowanie projektu, werdykt jury itp.). Po drugie, w retoryce post-prawdy mówcy planują skuteczny język, który osiągnie ten cel bez
względu na zawartą w wypowiedzi wartość prawdy. Ani prawdy, ani kłamstwa nie wchodzą w ten retoryczny plan. W retoryce post-prawdy komunikacja ma charakter czysto
strategiczny. Niektóre szczegóły tego, co komunikują osoby piszące i mówcy [posługujący się] post-prawdą, mogą być prawdziwe, a niektóre mogą być fałszywe, ale nie są
to sprawy dotyczące retorów post-prawdy (post-truth rhetoricians). Celem komunikacji
[wykorzystującej] post-prawdę (post-truth communication) jest zwycięstwo za wszelką
cenę, a osoby [posługujące się] post-prawdą (post-truth communicators) używają języka
strategicznie, aby osiągnąć ten cel.
Jednym z komplikujących [ten opis] czynników jest to, że sama natura retoryki rodzi
pytania epistemologiczne. Nawet najbardziej etyczne [wykłady] retoryki działają, wskazując na uzasadnione opinie i przekonujące prawdopodobieństwa [w przygotowywanych
tekstach], a nie na prawdę. Na przykład Arystoteles uważał, że prawda istnieje i można
ją zidentyfikować poprzez demonstrację (logikę lub analizę) i badania naukowe w dyscyplinach, takich jak astronomia, fizyka i biologia. Ponieważ istotą retoryki są uzasadnione opinie i przekonujące prawdopodobieństwa, a nie prawdy, retoryka nie ma miejsca
w demonstracji ani nauce. Jednak Arystoteles uznał również, że istnieją aspekty ludzkiej
egzystencji, w których prawdy nie można poznać, takie jak polityka i prawo, czyniąc demonstrację i naukę5 nieistotnymi w tych obszarach. Chociaż prawdopodobieństwa i uzasadnione opinie nie są prawdziwe ani fałszywe, prawda i fałsz muszą istnieć, aby mówcy
i odbiorcy mogli ustalić, które prawdopodobieństwa i które opinie są najlepsze6. Ponieważ
niektóre opinie są złe i nie wszystkie zdarzenia występują z przekonującą regularnością,
musi istnieć pewne kryterium określające, które opinie są najlepsze, a które prawdopodobieństwa przewidują najbardziej prawdopodobne wyniki.
W polityce, mówi Arystoteles, kryterium takich ustaleń jest „dobro”. Dobro nie jest
ani prawdą, ani fałszem, ale zbliża się do prawdy i dystansuje się od fałszu, co prowadzi do szczęścia. Retoryka polityczna ma na celu przekonanie obywateli do poparcia
przyszłego planu, który będzie najlepszy dla społeczności, co da szczęście obywatelom. Ponieważ nie można poznać przyszłości, w retoryce politycznej istotne są tylko
argumenty oparte na przekonujących prawdopodobieństwach (przykłady) i rozsądnym
rozumowaniu (entymemy)7. Nie ma prawdy, która mogłaby wyznaczyć przyszły plan
4

W oryg. pada określenie: communicators, co można przetłumaczyć: mówcy, ale także tak, jak zaproponowałem. Obu terminów będę używał wymiennie [dop. Red.].
5
W oryg. użyte jest określenie: demonstration or science, co oczywiście jest zrozumiałe — chodzi o sytuację,
gdy właśnie demonstracja (np. eksperyment) lub reguły nauki niczego nie wyjaśniają. Szerzej kwestie te, w odniesieniu do prawa, omawiał m.in. C. Perelman. Wcześniej — m.in. Filodemos (110–39 r. p.n.e.) [dop. Red.].
6
Kwestie te świetnie analizuje także Cornificius w: Rhet. ad Her., por. tekst w „Forum Artis Rhetoricae” 2019,
2(57), s. 5–167 [dop. Red.].
7
Raczej powinno być: epicheirematy, por. Cornificius Rhet. ad Her. [dop. Red.].
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polityczny. Są tylko przykłady wcześniejszych planów i uzasadnienie, które rzutuje na
sukces lub porażkę tych przeszłych planów oraz na prawdopodobny los przyszłego
planu. Na przykład w odniesieniu do interwencji wojskowej nie można z pewnością
przewidzieć sukcesu lub porażki. Jednak biorąc pod uwagę siłę każdej armii i wyniki
wcześniejszych interwencji, można przypuszczać pewne prawdopodobne wyniki. Retoryka bada dobre powody prawdopodobnego sukcesu lub niepowodzenia przyszłych
działań politycznych.
W prawie celem jest przekonanie sądu do oceny prawdopodobieństwa przeszłych
działań, a sprawiedliwość jest kryterium, według którego należy podejmować takie decyzje. Sprawiedliwość nie jest ani prawdą, ani fałszem, ale zbliża się do prawdy, nie osiągając
jej. Pożądanym rezultatem retoryki prawnej jest werdykt (wina lub niewinność, odpowiedzialność lub immunitet), który reprezentuje sprawiedliwość, a wszystkie werdykty
łącznie ustanawiają abstrakcyjne precedensy dla przyszłych orzeczeń sądowych. Jeśli doszło do morderstwa, prawda motywacji i okoliczności może być niepoznawalna, przez
co demonstracja i nauka nie mają znaczenia w argumentacji prawnej8. Chociaż bezpośrednie przyznanie się do winy jest jednym ze sposobów, w jaki przysięgli mogą zdobyć zaufanie do swojego werdyktu, nawet wyznania mogą być wymuszone przez groźby
wyrządzenia krzywdy członkom rodziny. Dowody DNA są dość dokładne z naukowego
punktu widzenia, ale ich wyniki należy interpretować inaczej w ramach ograniczeń sytuacyjnych poszczególnych przypadków. Chociaż logika i nauka mogą pomóc retorowi
[raczej — mówcy, dop. J.Z.L.] w formułowaniu argumentów, ostateczne decyzje sędziów
i ławy przysięgłych opierają się na braku uzasadnionych wątpliwości, a nie na obecności
prawdy lub pewności.
Chociaż retoryka dotyczy dobrych powodów i przekonujących prawdopodobieństw,
a nie prawd i kłamstw, etyczne użycie retoryki wymaga istnienia prawdy, umożliwiając
w ten sposób ustalenie dobroci i sprawiedliwości. Bez kryteriów zbliżających się do prawdy, nawet jeśli nie osiągną jej w pełni, głosy dotyczące przyszłych planów politycznych
i werdyktów dotyczących niesprawiedliwości z przeszłości nie będą oparte na niczym innym niż retoryczne strategie nastawione na sukces (bez troski o dobro i sprawiedliwość).
Innymi słowy, prawda musi istnieć na kontinuum epistemologicznym, nawet jeśli prawda
nie wchodzi w grę w konkretnym przykładzie [zastosowania] retoryki. Powód jest dobry,
a werdykt jest [poprawny] tylko dlatego, że skłaniają się w kierunku prawdy, mimo że nie
osiągają epistemologicznego statusu prawdy.
***
Centralnym problemem związanym z wątpliwym epistemologicznym statusem prawdy
w retoryce post-prawdy jest to, że dzisiejszy dyskurs publiczny uległ „plemienności”9,
a sukces argumentacyjny determinują grupy ideologiczne (partie polityczne, wyznania
religijne, klasy społeczne, tożsamości narodowe itp.), a nie dobre powody lub przekonujące prawdopodobieństwa. Po tym, jak Robert Mueller zeznał przed Kongresem w lipcu
2019 roku odnośnie do dochodzenia specjalnego doradcy w sprawie wpływów Rosji na
8
Kwestie te szczegółowo omawia wspominany wcześniej C. Perelman, por. np. idem, Imperium retoryki (2004),
także „Forum Artis Rhetoricae” 2008, 12/13 (numer specjalny poświęcony C. Perelmanowi) [dop. Red.].
9
W oryg.: public discourse today has become tribalized [podkr. Red.].
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wybory prezydenckie w USA w 2016 roku, mój znajomy powiedział: „Nie wierzyłem w to,
co powiedział, zanim nawet powiedział”.
Tożsamość grupowa tego znajomego (zwolennika republikanina Trumpa) uznała za
nieważny status epistemologiczny argumentów Muellera, zanim Mueller je dostarczył.
W takich „plemiennych” okolicznościach faktyczna perswazja z uzasadnionych powodów
i przekonujących prawdopodobieństw jest niemożliwa. Komunikatory wprawdzie polegają na plemiennych tożsamościach grupowych, aby wstępnie oceniać argumenty w grupie
jako przekonujące (nawet jeśli są śmieszne), a argumenty poza grupą jako nieprzekonujące (nawet jeśli są one prawidłowe).
Retoryka post-prawdy ma obsesję na punkcie sukcesu plemiennego, a nie wspólnotowej dobroci i sprawiedliwości społecznej, które zbliżają się do prawdy, ale nie są pewne.
Podstawową troską retoryki post-prawdy jest zyskanie przewagi, nawet jeśli ta przewaga
bezpośrednio przeciwstawia się dobru i sprawiedliwości. Jej metoda koncentruje się na
udawanej identyfikacji lub zgodności, w której argumentem ustanawiającym wspólną
substancję między mówcą a odbiorcą jest nic innego jak oszustwo (oszustwo, fuszerka, zwodzenie, mistyfikacja, sztuczka, szwindel) [podkr. Red.]. W A Rhetoric of Motives
Kenneth Burke argumentuje, że podział jest naturalnym warunkiem ludzkiego doświadczenia, ponieważ każda osoba jest miejscem występowania indywidualnych motywów10.
Funkcją etycznej retoryki jest przezwyciężenie podziału poprzez identyfikację lub artykulację wspólnej substancji11, która może przybrać formę wspólnych przedmiotów materialnych, wzajemnych przekonań ideologicznych lub wspólnych działań praktycznych.
Chociaż klasa społeczna, z którą jest związany mówca może znacznie różnić się od klasy
społecznej widowni, podkreślając podział materiału, podział ten można pokonać, odwołując się do identyfikacji, takich jak opowieści o wychowaniu dzieci lub opiece nad
starszymi, doświadczeniach, które zarówno mówca, jak i widownia mogą dzielić, niezależnie od ich różne klasy społeczne. Retoryka etyczna, identyfikacja lub artykułowanie
autentycznej wspólnej substancji tworzy przekonujące połączenie między mówcami i odbiorcami, które otwiera droga do sprawiedliwości społecznej i wspólnego dobra. Jednak
w retoryce post-prawdy udawana identyfikacja powoduje jedynie pojawienie się wspólnej
substancji, w której utrzymuje się faktyczny podział.
***
Bezpośrednia próba udanej identyfikacji podczas kampanii prezydenckiej w USA
w 2016 roku odbyła się na jednym z wieców politycznych Trumpa w czerwcu 2016 roku.
Trump był krytykowany za podżeganie do przemocy na tle rasistowskim podczas swoich
wieców i promowanie nacjonalistycznego programu politycznego, który faworyzowałby białych obywateli nad wszystkimi innymi. Próbując identyfikować się z wyborcami
Afroamerykańskimi (którzy zostali zdegradowani językiem Trumpa i pokrzywdzeni

10

W oryg.: each person is the locus of individual motives [podkr. Red.]; zwracam uwagę, iż pojęcie locus użyte
jest w klasycznym znaczeniu, jako: topos — miejsce. Burke’owi chodzi właśnie o ten fakt, iż dla każdego z nas ten
sam topos wywołuje/odwołuje się do indywidualnych doświadczeń danej osoby [dop. Red.].
11
Pojęcie substancja (substance) użyte w sensie filozoficznym; oznacza „treść, istota” (to, ze względu na co,
przedmiot jest tym, czym jest), por. S. Blackburn, Oksfordzki słownik filozoficzny, tłum. zbiorowe, red. J. Woleński, KiW, Warszawa 1998, s. 381 (tu szersze ujęcie problemu!) [dop. Red.].
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przez jego politykę), Trump wskazał podczas tego wiecu na jedynego Afroamerykanina
na widowni i powiedział: „Spójrz na mojego Afroamerykanina tutaj. Nie jesteś najlepszy?” (Corasaniti)12. Rasowy język Trumpa i białe nacjonalistyczne propozycje polityczne
tworzyły podział (materialny, ideologiczny, praktyczny) między nim a jego nie-białymi
odbiorcami. Poprzez ten nieszczęsny komentarz Trump udał, że jest strategicznym celem
wyborów na prezydenta, po czym wdrożyłby całą swoją ksenofobiczną politykę, niszcząc
szczęście i usuwając sprawiedliwość dla obywateli Afroamerykanów i wszystkich innych
nie-białych obywateli USA. Ostatecznie Trump wygrał wybory, co jest ostatecznym celem retoryki post-prawdy (wygrywanie za wszelką cenę), mimo że jego rzeczywisty język
i polityka promowały podział, a jego próba identyfikacji była tylko pozorna. Udawany wysiłek Trumpa w zakresie identyfikacji wymagał stworzenia spójności, postrzegania wspólnej substancji, która jest tak naprawdę oszustwem, fuszerką, zwodzeniem, mistyfikacją,
sztuczką i szwindlem.
Według Arystotelesa retoryka obejmuje trzy niezbędne dowody, logos (entymemy
i przykłady), etos (wiarygodność) i patos (emocje). Odpowiednik retoryki, dialektyka, to
sztuka, w której rozumowanie [oraz budowa i użycie] argumentu jest w pełni opracowane
z wielu perspektyw w szczegółowych sylogizmach. Retoryka to sztuka, w której rozumowanie dialektyczne jest skracane do przekonujących entymemów i jest bardziej odpowiednie dla konkretnych odbiorców i sytuacji, odwołując się do etosu i patosu.
***
Fałszywe wiadomości to logotypy post-prawdy i jest to jedna z najbardziej nieetycznych strategii retoryki post-prawdy13. Motywy tych, którzy przekonują przy użyciu fałszywych wiadomości, oparte są na złośliwości i uprzedzeniach, a celem tej podstępnej
formy retoryki post-prawdy jest sprzyjanie podziałowi, mimo pozornej identyfikacji. Na
przykład w Stanach Zjednoczonych podział i niezgoda zakłócają proces demokratyczny
i mogą powodować nieprzewidywalne wyniki wyborów. Podczas kampanii prezydenckiej
w 2016 roku zagraniczne podmioty stworzyły fałszywe wiadomości o protestach w sprawie Black Lives Matter (życie czarnoskórych jest cenne)14, a nawet ogłaszały godziny
i miejsca wieców i demonstracji w mediach społecznościowych. Ogłoszenia dotyczące
tych protestów nie były ani prawdziwe ani fałszywe. To był fake. Innymi słowy, media
społecznościowe [wprowadzające informacje] o protestach w sprawie Czarnego Życia nie
zostały wygenerowane przez piszących [zorientowanych] etycznie, którzy starają się stworzyć identyfikację wśród sympatyków. Zostały one wygenerowane przez podmioty zagraniczne starające się stworzyć podział między głosującymi obywatelami w USA. Podział
i niezgoda, które powstały w wyniku fałszywych wiadomości o protestach w sprawie Czarnego Życia, i wynikających z nich kontr-protestów (białe życie, niebieskie życie, wszystko,
co żyje), sprawiły, że obywatele Afroamerykanie czują się coraz bardziej pozbawieni prawa
do udziału w procesie politycznym w USA, zwłaszcza poparcia dla Partii Demokratycznej,
pod której auspicjami protesty te zostały ogłoszone. W 2016 roku niektórzy obywatele
12

Por. bibliografię na końcu artykułu [dop. Red.].
Por. Ryan Skinnell, Faking the News (2018), pozycja ta daje wgląd w retoryczne wykorzystanie fałszywych
wiadomości, chociaż większość autorów nie umieszcza ich skutków w kontekście post-prawdy [przyp. Autora].
14
Opis akcji można znaleźć bez trudu poprzez wyszukiwarkę Google [dop. Red.].
13
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Afroamerykańscy byli gotowi głosować na kandydata na prezydenta Demokratów, Hillary
Clinton, ale inni głosowali na republikanina, Donalda Trumpa, a wielu po prostu pozostało w domu w dniu wyborów. Fałszywe wiadomości o protestach w sprawie Black Lives
Matter spowodowały narastanie podziałów jako identyfikację w społeczności Afroamerykanów, co spowodowało polityczną redystrybucję władzy, która była niekorzystna dla
obywateli Afroamerykańskich. Kiedy niezgoda została osiągnięta przez zagraniczne fałszywe wiadomości (fake news), wszystko, co republikański kandydat musiał powiedzieć,
brzmiało: „Co do diabła musisz stracić?”
Oprócz fałszywych wiadomości (logos post-prawdy), etos jest również strategią stosowaną w retoryce post-prawdy. Etos tu „zastosowany” nie jest ani prawdziwy, ani fałszywy. Jest strategiczny, realizowany w celu osiągnięcia określonego celu retorycznego.
Wspólne motywy, które odwołują się do każdej osoby, tworzą charakter lub tożsamość,
która warunkuje słowa i działania każdej osoby. Tożsamość ta reprezentuje rzeczywisty
etos mówcy15. Jednakże, gdy faktyczny etos osoby byłby odrażający i podkreślałby podział
między mówcą a odbiorcą, retor post-prawdy odwołuje się do inaczej rozumianego etosu, który stworzy udawaną identyfikację z odbiorcą i rezultatem z przewagą perswazyjną
lub retoryka post-prawdy atakuje etos przeciwników bez najmniejszego wysiłku w celu
identyfikacji16.
W Stanach Zjednoczonych biały nacjonalizm jest ogólnie uważany za ideologię odrażającą, a biały mówca nastawiony nacjonalistycznie nie uzyskałby przekonującej wiarygodności, z wyjątkiem innych białych nacjonalistów, niewielkiej części populacji USA. Jak
więc biały nacjonalista zdobywa wiarygodność wśród wyborców, którzy powinni uznać
tylko podział w tej ideologii? Poprzez retorykę post-prawdy biały nacjonalista odwołuje
się do etosu opartego na liberalnej akceptacji („jestem najmniej rasistowską osobą, jaką
kiedykolwiek spotkasz”), a widząc tę akceptację jako wspólną substancję, wyborcy uważają, że ich interesy są zbieżne z interesami mówcy. Ale ta forma identyfikacji opiera się na
zasadzie zgodności lub wspólnej substancji ustalonej poprzez retorykę oszustwa. A jeśli
ta udawana identyfikacja za pomocą realizowanego etosu nie jest przekonująca, retoryka
post-prawdy atakuje wiarygodność argumentów swoich przeciwników, nawet nie próbując ustalić pozytywnej tożsamości dla siebie. Ponieważ etos post-prawdy jest realizowany,
a nie rzeczywisty, udawana identyfikacja mówcy odwołującego się do post-prawdy powoduje jedynie nieetyczną spójność.
***
Tak jak etos może być „zrobiony”, tak samo patos (lub emocja) może być realizowany jako
strategia w retoryce post-prawdy. Realizowany patos nie jest ani prawdziwy, ani fałszywy.
Jest strategiczny, „wykonywany” w celu uzyskania korzystnego nastawienia na widowni.
Ludzie doświadczają emocji, a emocje często podważają ich przekonania i działania. Kiedy retoryczne apele są dokonywane przy użyciu patosu kosztem uzasadnionych opinii

15
Arystoteles uważa, że etos nie wywodzi się z charakteru danej osoby, ale z wiarygodności języka używanego
w każdej wypowiedzi. Nie zgadzam się. W rzeczywistości koncepcja etosu Arystotelesa wspiera etos post-prawdy,
ponieważ realizowany etos może zyskać wiarygodność w każdym przypadku użycia języka [przyp. Autora].
16
I znów warto zwrócić uwagę na Rhet. ad Her., gdzie kwestie te są dobitnie wyłożone i pokazane na konkretnych przykładach [dop. Red.].
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i przekonujących prawdopodobieństw, apele te mogą wywoływać emocje u odbiorców,
które powodują złośliwość i uprzedzenia, a nie dobroć i sprawiedliwość. Podczas gdy
Arystoteles opisywał różnorodne emocje do wykorzystania w różnych okolicznościach,
retoryka post-prawdy koncentruje się głównie na złości i strachu, ponieważ gniew i strach
są tak silne, że mogą wyeliminować przekonujący efekt uzasadnionych opinii i przekonujących prawdopodobieństw. Kryzys na granicy między USA a Meksykiem jest dobrym
przykładem. Konserwatywni politycy argumentowali, że imigranci z Ameryki Łacińskiej
są gwałcicielami i że przynoszą narkotyki przez południową granicę. Amerykańskie agencje wywiadowcze wyjaśniają, że imigranci popełniają mniej przestępstw na mieszkańca
niż inni mieszkańcy miast południowych Stanów Zjednoczonych, a narkotyki napływają
do USA przez dobrze przygotowane miejsca wjazdu, a nie otwarte granice. Ale rozsądne
rozumowanie i przekonujące prawdopodobieństwa nie wspierają programów politycznych tych konserwatywnych polityków, które promują budowanie murów wzdłuż granicy
i zwiększenie patroli granicznych przez użycie wojska. Innymi słowy, rozsądne rozumowanie sugeruje inne rozwiązania, niezbyt sprzyjające konserwatywnym politykom, więc ci
politycy uciekają się do patosu (zwłaszcza strachu i gniewu), aby przekonać ich argumenty. Jest to nieetyczna retoryka post-prawdy, a jej celem jest promowanie podziału poprzez
pozory identyfikacji.
***
Epistemologiczny zakres retoryki etycznej (uzasadnione powody i przekonujące prawdopodobieństwa) komplikuje próby przeciwdziałania negatywnym skutkom retoryki
post-prawdy. Jeśli retoryka etyczna niekoniecznie uczestniczy w prawdzie, to jak można
zidentyfikować i podważyć retorykę post-prawdy? Niestety sprawdzanie faktów, najłatwiejsza metodologia przeciw post-prawdzie, nie jest wystarczająca. Po pierwsze, tylko
odbiorcy, którzy już nie zgadzają się z celami retoryki post-prawdy, będą angażować się
w niezależne sprawdzanie faktów lub odwiedzać strony internetowe, które sprawdzają
publiczny dyskurs. Tacy odbiorcy ocenili już twierdzenia po prawdzie, zanim jeszcze je
usłyszą, a sprawdzanie faktów tylko wzmacnia ich spór. Po drugie, odbiorców, którzy już
zgadzają się z celami retoryki post-prawdy, nie będzie obchodzić, czy niektóre fakty są
przesadzone lub fałszywe, więc nie będą angażować się w niezależne sprawdzanie faktów i uznają strony internetowe sprawdzające fakty za „fałszywe wiadomości”. publiczność już wcześniej opowiedziała się za roszczeniami po prawdzie, zanim jeszcze je usłyszy,
a sprawdzanie faktów (przez innych, oczywiście) tylko wzmacnia ich nieuzasadnioną wiarę w liberalne spiski medialne. Co więcej, najdokładniejsze sprawdzanie faktów niewiele
zmienia zdanie, ponieważ faktyczny moment roszczenia po prawdzie minął, gdy prawda
została ujawniona. Strategiczny cel roszczenia po prawdzie został już osiągnięty. Prawda
może zostać ujawniona poprzez sprawdzenie faktów, ale prawda jest w tym przypadku
retorycznie nieskuteczna [podkr. Red.].
Jeśli sprawdzanie faktów jest nieskutecznym sposobem przeciwdziałania nieetycznej
retoryce post-prawdy, co można zrobić? Podczas gdy sprawdzanie faktów wymaga niewielkiego formalnego szkolenia, bardziej skuteczne metody przeciwdziałania nieetycznej
retoryce post-prawdy wymagają szkolenia, a szkolenia najlepiej wykonywać za pośrednictwem systemu edukacji, ponieważ wymaga poświęconego czasu i skoncentrowanego

44 BRUCE MCCOMISKEY
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he to r i ca e , IS S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 4 /20 1 9, s . 25–50

wysiłku. Najlepszym sposobem na przeciwdziałanie retoryce post-prawdy jest nauczenie
uczniów rozpoznawania jej, gdy ją słyszą lub czytają, a nie sprawdzania jej wartości po
wypowiedzeniu lub napisaniu. Uznanie retoryki post-prawdy wymaga edukacji w zakresie krytyki medialnej i etyki retoryka, z których oba wytwarzają wiedzę i postawy poprzedzające spotkanie z retoryką post-prawdy17. W ten sposób uczniowie, którzy staną się
dorosłymi obywatelami, nauczą się rozpoznawać i odrzucać retorykę post-prawdy w momencie jej dostarczenia zamiast wymagać czasu na sprawdzenie wartość prawdy w twierdzeniach post-prawdy, które już były przekonujące.
***
Ponieważ fałszywe wiadomości lub post-prawdy są zwykle dystrybuowane za pośrednictwem platform mediów społecznościowych, takich jak Twitter, Instagram i Facebook, nauczyciele muszą uczyć umiejętności czytania i pisania na tych stronach w ramach
większego programu krytyki medialnej. Administratorzy i politycy, którzy sprzeciwiają
się instrukcjom na platformach społecznościowych, mogą mieć nieetyczne motywy stojące za ich sprzeciwem. Studenci, przyszli obywatele, którzy nie są w stanie (bo nigdy
nie uczą się) krytykować retoryki post-prawdy w mediach społecznościowych, staną się
ofiarami administratorów i polityków, którzy szukają władzy poprzez udawaną identyfikację opartą na strategiach ustanawiających spójność, wspólną substancję, która jest
oszustwo lub mistyfikacja. Jednak uczniowie, którzy są w stanie odróżnić szczerą identyfikację („Doświadczyłam(-em) również ucisku jako kobieta, imigrant lub homoseksualista” itp.) i udawaną identyfikację („Spójrz na mojego Afroamerykanina tutaj”), będą
bardziej skłonni oprzeć się nieetyczne przekonujące skutki fałszywych wiadomości. Ta
umiejętność rozróżnienia między szczerą identyfikacją a udawaną identyfikacją wymaga większej wiedzy na temat retorycznej sytuacji18 roszczenia, niż czytelnicy mogą po
prostu zobaczyć po pojawieniu się roszczenia na Twitterze, Instagramie i Facebooku.
Dostrzeganie fałszywych wiadomości i stawianie im oporu wymaga uprzedniej wiedzy
o tym, w jaki sposób te platformy mediów społecznościowych są wykorzystywane do
tworzenia i rozpowszechniania retoryki post-prawdy oraz wcześniejszej wiedzy o retorycznych sytuacjach, które są podstawą fałszywych wiadomości. Ponieważ fałszywe
wiadomości są dekontekstualizowane (usuwane z powstałych sytuacji retorycznych,
zredukowane z rozwiniętego argumentu do nieobsługiwanego wniosku) na platformach
mediów społecznościowych, uczniowie muszą nauczyć się dostarczać retoryczny kontekst, którego brakuje w fałszywych wiadomościach rozpowszechnianych za pośrednictwem mediów społecznościowych19.

17
The Craft of Criticism Michaela Kackmana i Mary Celeste Kearney opisuje metodologię krytyki medialnej,
która może pomóc w przeciwdziałaniu skutkom retoryki post-prawdy, a Provocations of Virtue Johna Duffy’ego
przedstawiają teorię i praktykę retoryki etycznej. Oba są doskonałymi zasobami w walce z nieetyczną retoryką
post-prawdy [przyp. Autora].
18
Pojęcie: sytuacja retoryczna, opisana i pokazana na konkretnym przykładzie, por. J. Z. Lichański, Debata jako
sytuacja retoryczna: studium przypadku, [w:] 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych, red. A. Budzyńska-Daca, Wydz. Pol. UW, Warszawa 2016, s. 297–319 [dop. Red.].
19
Tu wskazałbym także na ważną pracę H. Frankfurta, O wciskaniu kitu (2009), która także może być pomocna
w opisywanym przez Autora procesie edukacji [dop. Red.].
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***
Obywatelom USA powszechnie wiadomo, że — po pierwsze — fałszywe wiadomości były
rozpowszechniane w mediach społecznościowych przez wrogie podmioty zagraniczne
podczas kampanii prezydenckiej w USA w 2016 roku, a po drugie, że te fałszywe wiadomości miały na celu skrzywdzenie jednego kandydata, Hilary Clinton, i wsparcie innego
Donalda Trumpa. Jednym z przykładów tych fałszywych wiadomości jest teraz pizzagate
(O’Neil)20. Fałszywe doniesienia o pizzagate są takie, że Clinton i John Podesta (ówczesny przewodniczący Narodowego Komitetu Demokratycznego) prowadzili pierścień handlu dziećmi z piwnicy restauracji pizzerii o nazwie Comet Ping Pong w Waszyngtonie. To
twierdzenie jest absolutnie szalone! Jednak historia pizzagate „stała się wirusowa” w mediach społecznościowych (została opublikowana i ponownie opublikowana wykładniczo),
pokazując się na stronach Twittera, Instagrama i Facebooka w całych Stanach Zjednoczonych. I ludzie w to wierzyli, przynajmniej członkowie ekipy Trumpa (prawicowi biali
nacjonaliści)! Zobaczyli roszczenie na swoich stronach w mediach społecznościowych,
a ponieważ potwierdzało to już ustalone przekonanie, że Trump jest lepszy od Clinton,
podzielili się tym twierdzeniem i zapisali je, dopóki jego przekonujący efekt nie stał się
nieodwracalny. Chociaż wiadomość o pizzagate była fałszywa, jej przekonujący efekt był
tak głęboki, że mężczyzna podróżował z Karoliny Północnej do Waszyngtonu i wszedł do
komety Ping Pong z karabinem AR-15. Zamiarem tego człowieka było położenie kresu zaangażowaniu Clinton w pierścień handlu ludźmi za pomocą przemocy, chociaż w rzeczywistości nie oddano strzałów. Tak więc, chociaż program pizzagate mógł być podrobiony
(wymyślony jako retoryczna strategia post-prawdy mająca na celu wyrządzenie Clinton
szkody politycznej), istniał także w umyśle co najmniej jednej osoby.
Fałszywe doniesienie prasowe o nazwie pizzagate zostało rozpowszechnione w mediach społecznościowych bez pierwotnej potrzeby i retorycznego kontekstu, co sprawia,
że wydaje się to prawdą, nawet jeśli jest fałszywe. Jeśli my (uczniowie, nauczyciele, obywatele) zaczniemy rozumieć retoryczny kontekst, który rodzi fałszywe twierdzenia dotyczące wiadomości, możemy zacząć udawać identyfikację jako nieetyczną spójność po
prawdzie. Podczas kampanii prezydenckiej w USA w 2016 roku Clinton pokonała Trumpa w każdej wiarygodnej ankiecie. Przewaga Clinton częściowo wynikała z jej popularnej polityki społecznej w zakresie opieki zdrowotnej i praw kobiet, ale także z faktu, że
Trump był ciągle zamieszany w skandal po skandalu. Innymi słowy, były przekonujące
prawdopodobieństwa i dobre powody, by faworyzować Clinton nad Trumpem. Podczas
kampanii Trump został oskarżony o seks z gwiazdą porno i prostytutką Stormy Daniels,
w czasie, gdy już był żonaty z Malanią Trump. Chociaż zaprzeczył oskarżeniu, większość

20
Luke O’Neil. „Pizzagate Is Just the Latest Sign We’re Living in a Post-Truth Dystopia”. Esquire, December
5, 2016, <http://www.esquire.com/news-politics/news/a51255/pizzagate-conspiracy-theories-post-truth/> [dostęp: 8.08.2019]. W Wikipedii można przeczytać: „teoria spiskowa zapoczątkowana i rozpowszechniona w trakcie wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Wówczas portal WikiLeaks upublicznił
zawartość konta e-mail Johna Podesty, szefa kampanii Hillary Clinton. Zwolennicy teorii twierdzą, że niektóre
spośród upublicznionych wiadomości zawierały zakodowane informacje dotyczące udziału Johna Podesty oraz
członków waszyngtońskiej elity politycznej w grupie przestępczej zajmującej się przemytem ludzi i powiązanej
z seksualnym wykorzystywaniem nieletnich” [...] <https://pl.wikipedia.org/wiki/Pizzagate> [dostęp: 8.08.2019]
[dop. Red.].
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ludzi w USA wierzyła (i nadal wierzy), że on i Daniels uprawiali cudzołóstwo i że Trump
zapłacił Daniels, aby ją uciszyć. Ponieważ cudzołóstwo Trumpa było złe dla jego kampanii, nieetyczna retoryka post-prawdy została wykorzystana do wymyślenia fałszywych
wiadomości, które były jeszcze gorsze dla jego przeciwnik, Clinton, i nic nie jest gorsze niż
bycie liderem w dziecięcym kręgu handlu seksualnego.
Cudzołóstwo Trumpa spowodowało podział między nim a jego konserwatywną republikańską publicznością, więc autorzy opowiadania o pizzagate stworzyli jeszcze głębszy
podział między Clinton i jej demokratyczną publicznością. Innymi słowy, podział spowodowany cudzołóstwem Trumpa mógł zostać zastąpiony fałszywymi wiadomościami
o zaangażowaniu Clinton w handel dziećmi. Ta szczególna historia fałszywych wiadomości mogła nie przekonać bardzo wielu Demokratów do głosowania na kandydata republikańskiego, ale Trump skorzystał z tej historii, ponieważ Demokraci głosowali licznie na
kandydatów z partii trzeciej lub czwartej lub po prostu pozostali w domu w dniu wyborów. Jednak, gdy interpretujemy historię pizzagate w mediach społecznościowych poprzez
przywrócenie pierwotnej konieczności i retorycznej sytuacji fałszywym wiadomościom,
możemy zidentyfikować historię pizzagate jako fałszywą wiadomość, jako spójność
post-prawdy.
***
Oprócz fałszywych wiadomości etos post-prawdy może być wykorzystany do stworzenia
prawdziwego podziału pod pozorem identyfikacji. Ten aspekt retoryki post-prawdy rozciąga się poza media społecznościowe na transmisje sieciowe, przemówienia polityczne,
krajowe gazety i wiele innych mediów, za pośrednictwem których informacje są przekazywane publiczności. Poprzez edukację w zakresie krytyki medialnej i retoryki etycznej
uczniowie (przyszli obywatele) uczą się wykrywać udawany etos, który może przyjmować formy „pozytywne” (wykonywanie udawanych tożsamości) lub „negatywne” (niszczenie wiarygodnych tożsamości innych ludzi). Na przykład przed retoryką post-prawdy
twierdzenia naukowców były niezwykle wiarygodne, ponieważ naukowcy zwykle dążą
do obiektywizmu za pomocą metody naukowej i recenzowanej publikacji. Zatem etos naukowca wywodzi się mniej z charakteru indywidualnego naukowca niż z wiarygodności
przypisywanej nauce jako dyscyplinie i metodzie. Ale ponieważ twierdzenia naukowców
są czasem sprzeczne z wizjami polityków, a ponieważ etos polityka nie jest wywiedziony
z dyscyplinarnej lub metodologicznej wiarygodności, politycy kierujący się post-prawdą
tworzą identyfikację na podstawie etosu, odgrywając korzystne tożsamości (dla biznesu,
wbrew regulacjom rządowym) lub podważanie wiarygodności naukowców.
Kryzys klimatyczny jest dobrym przykładem. Wyobraź sobie następujący konflikt:
naukowcy twierdzą, że USA muszą zmniejszyć emisję węgla, spalając 50% mniej paliw
kopalnych w ciągu następnych dziesięciu lat, aby zapobiec katastrofalnym zmianom klimatu; politycy twierdzą, że USA muszą wydobyć o 50% więcej krajowej ropy w ciągu najbliższych dziesięciu lat, aby uzyskać niezależność od paliw. W tym przypadku politycy,
działając jako retoryka post-prawdy, udają, że są wiarygodni, twierdząc, że troszczą się
o niezależność ekonomiczną i atakują wiarygodność klimatologów. W Stanach Zjednoczonych wiadomo, że lobbyści naftowi wnoszą olbrzymie datki na rzecz republikańskich
kandydatów politycznych w zamian za pro-naftową politykę polityczną, a politycy kierujący się post-prawdą wykonują pro-naftowy etos, aby uzyskać darowizny z kampanii i tym
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samym zwiększyć swoje szanse na wybór. Jest to „pozytywne” podejście do udawanego
etosu, odgrywające sprzyjającą tożsamość w celu uzyskania przewagi argumentacyjnej.
W bardziej negatywnym podejściu do udawanego etosu politycy bezpośrednio atakują
tożsamość swoich przeciwników. Republikański polityk kierujący się post-prawdą może
powiedzieć, że naukowcy są politycznie liberalni, więc ich wnioski mają jedynie na celu
udaremnienie konserwatywnych celów politycznych; lub naukowcy są ateistami, ponieważ wierzą w ewolucję, a nie w tworzenie, więc ich wnioski mają zagrozić wierzeniom
chrześcijańskim. Dla publiczności konserwatywnych chrześcijan ataki na etos naukowy są
przekonujące, tworząc podział między naukowcami i republikańską publicznością, a także tworząc pozorowany etos, który nadaje wiarygodność republikańskim roszczeniom
lobby naftowego przeciwko nauce.
***
Krytyka medialna i retoryka etyczna uczą studentów (przyszłych obywateli) rozpoznawania etosu post-prawdy, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego, w dowolnej wypowiedzi. Zrozumienie udawanego etosu wymaga wcześniejszej znajomości charakteru
i tożsamości mówcy. Jeśli rzeczywiste tożsamości polityków koncentrują się na bogactwie zdobytym przez dziedziczenie i utrzymywanym dzięki pracy robotników, wówczas
argumenty tych polityków dotyczące rozwoju gospodarczego klasy robotniczej mogą być
nieuczciwe. Ich argumenty odniosą skutek przekonujący tylko wtedy, gdy rzekomy etos
robotników zostanie uznany za prawdziwy. Krytyka medialna i retoryka etyczna oceniają zgodność etosu uzasadniającego roszczenie z faktycznym charakterem mówcy. Nawet
jeśli publiczność nie wierzy w ten udawany etos nt. klasy robotniczej, politycy ci mogą
zyskać przewagę pod względem wiarygodności, jeśli przekonają swoich odbiorców, że
prawdziwy etos klasy robotniczej opiera się na odrażającej ideologii, takiej jak socjalizm
(przynajmniej w USA). Krytyka medialna i retoryka etyczna powodują, że studenci stają
się natychmiast sceptycznie nastawieni do ataków na charakter i wiarygodność przeciwników, co sprawia, że krytyczne „ukąszenia” dźwięków („mały Marco” lub „leżący Ted”)21
są oznaką słabej argumentacji ze strony słabego mówcy.
Podobnie jak etos, patos post-prawdy może być wykonywany i udawany. Retoryka
etyczna dąży do wspólnego dobra i sprawiedliwości społecznej, ale retoryka post-prawdy
szuka złości i uprzedzeń, i osiąga te nieetyczne wyniki przez strategiczne promowanie destrukcyjnych emocji, takich jak gniew, uraza i strach. Te destrukcyjne emocje nie przygotowują umysłu publiczności do osądzenia na korzyść wspólnoty i sprawiedliwości społecznej.
Zamiast tego przygotowują umysł publiczności do osądzenia na korzyść złości i uprzedzeń,
negując pozytywne skutki etycznej retoryki, przeciwstawiając się uzasadnieniu niezbędnemu do osiągnięcia etycznych osądów. Rozumowanie gniewu przesłania, uraza budzi
sprawiedliwość, a strach udaremnia tolerancję. Jeśli jednak rozumowanie, sprawiedliwość
i tolerancja nie wspierają celów polityka, to gniew, uraza i strach są dokładnie emocjami, które pomogą osiągnąć strategiczny cel wygrania sporu lub wygrania wyborów. W ten
sposób patos post-prawdy wspiera podział i zapobiega autentycznej identyfikacji poprzez
udawanie gniewu, urazy i strachu w celu podsycenia tych emocji na widowni.

21

Dla własnej przyjemności radzę sprawdzić w wyszukiwarce Google oba hasła [dop. Red.].
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***
Krytyka medialna i retoryka etyczna mogą pomóc uczniom (przyszłym obywatelom),
po pierwsze, zidentyfikować etyczne wykorzystanie patosu jako strategię przygotowywania umysłu publiczności do osądzania na rzecz dobroci społeczności i sprawiedliwości społecznej, a po drugie, w celu zidentyfikowania nieetycznego stanowiska.
Prawidłowe wykorzystanie patosu jako strategii przygotowania umysłu publiczności do
osądzenia na korzyść złości i uprzedzeń. Zagraniczne podmioty spoza USA korzystały z platform mediów społecznościowych, aby ingerować w ruch Black Lives Matter,
tworząc podział kosztem autentycznej identyfikacji. Podmioty te podsycały gniew, niechęć i strach wśród obywateli Afroamerykanów, aby nie dążyć do dobra społecznego
i sprawiedliwości społecznej, ale aby wywołać niezgodę, która może przełożyć się na
apatię w wyborach prezydenckich. Faktem jest, że istnieją prawdziwe powody, dla których wszyscy obywatele USA identyfikują się z Afroamerykanami w ruchu Black Lives
Matter: nieuzbrojone dzieci Afroamerykanów zostały zastrzelone [strzałem] w plecy
i zabite przez kaukaskich policjantów, a kaukascy policjanci rzadko otrzymują większą
karę. W przypadku Black Lives Matter podsycanie gniewu, urazy i strachu spowodowało
podział i uniemożliwiło rozsądne rozumowanie, które doprowadziłoby do autentycznej
identyfikacji przeciwko tej rażącej niesprawiedliwości rasowej. Jeśli polityk identyfikuje
się jako biały nacjonalista, to retoryka post-prawdy, która podsyca gniew, urazę i strach,
jest skutecznym, choć nieetycznym, strategicznym sposobem na zwycięstwo. Dzięki
krytyce medialnej uczniowie uczą się wykrywać strategiczne użycie destrukcyjnych
emocji w retoryce post-prawdy, emocje, które powodują podział przez udawaną identyfikację, emocje, które wydają się być wspólną substancją, ale w rzeczywistości są spójne
(postrzeganie wspólnej substancji wynikające z oszustwa, oszustwa, oszustwa, mistyfikacji, podstępu i oszustwa). W przeciwieństwie do sprawdzania faktów, wykształceni
odbiorcy będą w stanie rozpoznać patos post-prawdy w punkcie wypowiedzi, a nie po
osiągnięciu retorycznego celu.
Dobro wspólnotowe i sprawiedliwość społeczna są podstawowymi potrzebami człowieka. Potrzeba podstępnej formy nieetycznej retoryki, aby przezwyciężyć tę nieodłączną
potrzebę dobroci i sprawiedliwości, a zamiast tego promować samolubne motywy skupione na złości i uprzedzeniach. Kiedy mówcy pragną niesprawiedliwych rezultatów, szukają
jakiejkolwiek korzyści, jaką może zapewnić retoryka, a retoryka post-prawdy dostarcza
strategii dla nieetycznych komunikatorów, którzy mogą wygrać za wszelką cenę. Poprzez
udawaną identyfikację mówcy post-prawdy ustanawiają wspólną substancję (materialną, ideologiczną, praktyczną) między sobą i odbiorcami. Jednak ta wspólna substancja
powstaje poprzez spójność, pojawienie się wspólnej substancji, która jest tak naprawdę
oszustem, oszustwem, oszustwem, mistyfikacją, sztuczką i oszustwem. Zgodność tworzy
podział mimo pozornej identyfikacji i osiąga ten strategiczny cel, ponieważ identyfikacja po prawdzie jest udawana, a nie autentyczna. Sprawdzanie faktów jest nieskutecznym
sposobem przeciwdziałania nieetycznym efektom retoryki post-prawdy, ponieważ sprawdzanie faktów ujawnia rzeczywiste fakty i motywy retoryczne dopiero po przekonaniu
nieetycznej wypowiedzi. Z drugiej strony, krytyka mediów ujawnia zarówno oszukańczy
charakter retoryki post-prawdy, jak i etyczny charakter retoryki, który podkreśla dobre
powody, przekonujące prawdopodobieństwa i uzasadnione opinie. Krytyka medialna
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i retoryka etyczna wytwarzają wiedzę i postawy odbiorców poprzedzające wypowiedź
i umożliwiają odbiorcom zarówno postrzeganie nieetycznej retoryki post-prawdy, jak
i przeciwstawianie się jej retoryką etyczną. Podobnie jak retoryka post-prawdy, retoryka
etyczna ma charakter strategiczny22.

22

Zwracam uwagę, iż można przyjąć, że retoryka jest w całym tekście rozumiana tak, jak zasugerowali to
Wayne C. Booth oraz Deirdre McCloskey. Ten pierwszy twierdzi: „Retoryka jest sztuką badania tego, w co ludzie
wierzą, że powinni wierzyć, zamiast udowadniania, co jest prawdziwe według abstrakcyjnych metod [...]. Sztuką
odkrywania dobrych racji, znajdowania tego, co naprawdę uzasadnia zgodę, ponieważ każda rozsądna osoba
powinna zostać przekonana [...] sztuką odkrywania uzasadnionych przekonań i ulepszania tych przekonań we
wspólnym dyskursie” (W. C. Booth, A Rhetoric of Irony, Univ. of Chicago Press, Chicago 1974, XIII, XIV, 137).
Jak dodaje McCloskey: „Retoryka to badanie [odkrywanie] myśli poprzez rozmowę” (D. McCloskey, Rhetoric
of Economics, „Journal of Economic Literature” 1983, vol 21 (2), 483) [dop. Red.].
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SERIA WYDAWNICZA POPKULTURA-POPLITERATURA
NA USŁUGACH DYDAKTYKI SZKOLNEJ W FUNKCJI
PROPEDEUTYKI KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE
LITERATURY/KULTURY POPULARNEJ. PROPOZYCJA

Streszczenie: Coraz silniejszy wpływ na wyobraźnię społeczną tekstów kultury popularnej wymusza uwzględnienie ich w procesie edukacji. Jednocześnie specyfika tego obiegu kulturowego
sprawia, że jedynie w ograniczonym stopniu przydatne w tym celu okazują się kategorie estetyczne
wypracowane na potrzeby opisu sztuki „wysokiej”. Z tego względu konieczne jest szukanie takiego instrumentarium, które oddawałoby specyfikę obiegu popularnego. Przydatne w tym celu mogą
okazać się szkice poświęcone zjawiskom z kręgu popkultury, wchodzące w skład tomów współtworzących serię POPKultura-POPLiteratura. Nie zawierają one wprawdzie gotowych scenariuszy zajęć
dydaktycznych (nie taka jest bowiem ich funkcja w obiegu naukowym), jednak można potraktować
jako wskazówkę, ułatwiającą zrozumienie specyfiki zjawisk z kręgu literatury i kultury popularnej.
Słowa kluczowe: literatura i kultura popularna, dydaktyka szkolna, seria wydawnicza, retoryka, metoda analizy i twórczego wykorzystania wzorów

Series POPCulture-POPLiterature as the propaedeutical help of teaching
in a school curriculum about popular literature and culture. Proposal
Summary: The growing influence on social imagination of popular culture texts forces them to
be included in the education process. At the same time, the specificity of this cultural circulation
means that aesthetic categories developed for the purposes of describing „high” art are only to
a limited extent useful for this purpose. For this reason, it is necessary to look for such instruments
that would reflect the specificity of the popular circulation. To this end, sketches devoted to pop
culture phenomena that are part of the volumes that make up the POPCulture-POPLiterature series
may be useful. Although they do not contain ready-made scenarios of didactic classes (this is not
their function in the scientific circulation), it can be treated as a guide, facilitating understanding
of the specificity of phenomena from the sphere of literature and popular culture.
Keywords: popular literaturę, popular culture, school curriculum, publishing series, rhetoric,
method of analysis and creative use of patterns
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O serii
Założenia ogólne

Seria wydawnicza POPKultura-POPLiteratura została zainicjowana w 2012 roku
przez Pracownię Literatury Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, działającą w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Znacząca część
opublikowanych dotychczas tomów stanowi pokłosie cyklicznych zamkniętych
konferencji Literatura i kultura popularna: analizy, interpretacje, konteksty, będących spotkaniami badaczy (zarówno polskich, jak i zagranicznych), zajmujących
się naukowo, zgodnie z przywołaną tu formułą konferencyjną, badaniami zjawisk
z kręgu kultury i literatury popularnej1. Idea, przyświecająca owym spotkaniom,
sprawia, że ich uczestnicy referują wyniki badań, zgodnych z własnymi zainteresowaniami. Taka strategia przyczynia się — z jednej strony — do braku nadrzędnego tematu, organizującego i ukierunkowującego kolejne edycje sesji; z drugiej
zaś — udostępnia czytelnikowi kolejnych zbiorów pokonferencyjnych różnorodność zagadnień i bogactwo kontekstów interpretacyjnych umożliwiających interpretowanie poruszanych zagadnień z kręgu szeroko pojętej kultury popularnej2.
Specyﬁka serii

Tak ukierunkowane zainteresowania naukowe autorów rozważań zebranych
w tomach wchodzących w skład serii POPKultura-POPLiteratura są zgodne nie
tylko (i, co istotniejsze, nie przede wszystkim) z intelektualną modą na zajmowanie się niższym obiegiem kultury, jaką obserwujemy od dłuższego czasu w akademickim środowisku humanistycznym. Seria POPKultura-POPLiteratura przede
wszystkim bowiem jest cyklem publikacji komplementarnym wobec najstarszego w nauce polskiej czasopisma, poświęconego analogicznej problematyce,

1

Uwaga ta nie oznacza oczywiście, że na kartach tomów nie pojawia się problematyka spoza najszerzej rozumianej popkultury. Jeden z tomów (2019), będący księgą in memoriam prof. Tadeusza Żabskiego, mieści rozważania m.in. na temat prozy Bolesława Prus i Henryka Sienkiewicza. Z kolei trudno też do problematyki kultury
popularnej ograniczyć rozważania metodologiczne, jakkolwiek intencjonalnie to do niej się odnoszą.
2
Wyjątkiem pod tym względem jest trzeci tom serii: Między przymusem a akceptacją. Meandry władzy
w literaturze i kulturze popularnej (red. A. Gemra, K. Dominas, Pracownia Literatury i Kultury Popularnej
oraz Nowych Mediów, Wrocław 2014), będący pokłosiem tematycznej konferencji, poświęconej obrazom
i dyskursom władzy w literaturze i kulturze popularnej. I w tym jednakże wypadku — poza wyznaczeniem
nader szerokich ram problemowych — organizatorzy spotkania (a zarazem redaktorzy tomu) pozostawili
autorom szeroki margines swobody. We wprowadzeniu do zbioru czytamy: „Interesowało nas (...), jak w tekstach kultury popularnej przejawia się motyw władzy. Zaproponowaliśmy uczestnikom m.in. takie zagadnienia, jak ideologizacja literatury i kultury popularnej, jej konformizm i nonkonformizm, obrazy, metafory
i język władzy w tekstach kultury popularnej, wpływ tych tekstów na sposób kreowania świata w mediach oraz
na światopogląd i zachowanie odbiorców, pośredniczenie tego typu utworów w komunikacji między władzą
a społeczeństwem czy cenzura i autocenzura w literaturze i kulturze popularnej” (A. Gemra, Słowo wstępne,
[w]: Między przymusem..., s. 7).
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tj. „Literatury i Kultury Popularnej” (pismo ukazuje się od 1992 roku)3. Zarazem
seria ta, przeciwnie niż przywołany rocznik, może ukazywać się z większą częstotliwością (przykładowo: w 2015 roku ukazały się trzy tomy). Jest też bardziej
„uporządkowana” tematycznie i problemowo, niż „Literatura i Kultura Popularna”. Wynika to z koncepcji nadrzędnej serii, prowadzonej przez jej redaktor, Annę
Gemrę. Jakkolwiek bowiem w obu przypadkach mamy do czynienia z wydawnictwami o charakterze miscellaneów, publikacje wchodzące w skład POPKultury-POPLiteratury mają własny podział tematyczno-problemowy w obrębie
każdego z tomów. Nie jest on stały i wynika z doboru szkiców o zbliżonym zakresie problemowym; najczęściej kryterium podziału wiąże się z gatunkowym
charakterem zjawisk z kręgu kultury popularnej4. Lektura poszczególnych tomów uświadamia, że największą popularnością wśród badaczy — co wynika
z ich pozycji na rynku — cieszą się teksty kultury, które można identyfikować
z konwencją kryminalną (np. Kaczyński 20145, 2015 [4]; Walc 2014, 2019; Szurek
2014; Kraska 2015 [4]; Gemra 2019) i fantastyczną (Rzeszotnik 2012; Brzostek
2014; Koszela 2014; Kaczor 2015; Krawczyk 2015 [4]; Trocha 2019); zastanawia
przy tym znikoma obecność romansu w refleksji nad popkulturą, mimo że doświadczenie lekturowe nakazywałoby zwrócić uwagę nie tylko na ufantastycznione opowieści o miłości (Olkusz 2014), ale i choćby serię Harlequin, od lat
cieszącą się czytelniczym zainteresowaniem.

3

Nieprzypadkowo zresztą obie inicjatywy — tj. serii POPKultura-POPLiteratura oraz rocznika „Literatura
i Kultura Popularna” — wyszły ze środowiska wrocławskiego. To tutaj, przypomnijmy, powstała w 1983 roku
Pracownia Literatury Popularnej (informacja za: K. Łeńska-Bąk, Niekończące się spory o literaturę popularną,
[w:] Zatargi, waśnie, konflikty w perspektywie historycznej i kulturowej, red. eadem, Wydawnictwo Uniwersytetu
Opolskiego, Opole 2015, s. 132), która stanowiła ówcześnie forum wymiany poglądów dla akademików z różnych polskich uczelni; funkcję taką równolegle pełniły organizowane przez Tadeusza Żabskiego (od 1984 roku)
konferencje w Karpaczu. Stworzona została w ten sposób, funkcjonująca do dziś, „wrocławska” szkoła badań
popkultury. Wrocławskie środowisko akademickie ma świadomość ciągłości pokoleniowej, o czym świadczy
deklaracja we wprowadzeniu do jednego z opublikowanych w ramach serii POPkultura-POPliteratura tomów:
„Czujemy się odpowiedzialni za kształt polskich studiów na jej [tj. literatury i kultury popularnej — przyp. A.M.]
temat, ponieważ to właśnie z Uniwersytetem Wrocławskim i tutejszym Instytutem Filologii Polskiej w sposób
szczególny związana jest historia rodzimych [jej] eksploracji. [...] To tu prof. Czesław Hernas zapoczątkował jej
badania w latach 70. XX wieku. Dla wielu ludzi nauki stało się to impulsem do zainteresowania się pogardzanymi
dotąd przez akademię tekstami i do przełamania stereotypowego sposobu myślenia o dziełach przeznaczonych
niegdyś dla mniej wyrobionego czytelnika, a dziś stanowiących po prostu część współczesnej kultury” (A. Gemra, Wprowadzenie, [w]: Literatura i kultura popularna. Badania, analizy, interpretacje, red. eadem, Pracownia
Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów, Wrocław 2015, s. 12).
4
Zob.: Eadem, Literatura popularna — literatura gatunków?, [w]: Retoryka i badania literackie: rekonesans,
red. J. Z. Lichański, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998, s. 54–55. Gemra odnosi
wprawdzie formułę gatunkowości — zgodnie z tytułem — do literatury, jednak mechanizmy regulujące ową
„gatunkowość” można odnaleźć również w innych mediach popkultury.
5
Z uwagi na wygodę czytelniczą podajemy nazwiska autorów przywoływanych szkiców i daty publikacji kolejnych tomów, odwołując do zestawienia zamieszczonego w Aneksie. Ponieważ w roku 2015 ukazał się więcej
niż jeden tom serii, przywołujemy również kolejne jej numery zbiorów, zrekonstruowane na podstawie dat ich
publikacji oraz informacji ze strony: <http://www.ifp.uni.wroc.pl/pracownik/anna-gemra> [dostęp: 10.07.2019];
same tomy nie są numerowane w wydaniach drukiem.
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Na podział wynikający z przypisania różnych tekstów kultury gatunkom
można nałożyć dwa inne kryteria, decydujące o zawartości kolejnych tomów.
Kryteria te mają charakter pozamerytoryczny i związane są z dwoma aspektami, wpływającymi na kształt zarówno poszczególnych tomów, jak i całości serii
POPKultura-POPLiteratura:
— różnorodnością przywoływanych mediów popkulturowych;
— wykorzystywaną przez badaczy formułą rozważań.
Poniżej omówimy je kolejno. Już teraz należy jednak zaznaczyć, że nadrzędną
zasadą układu treści stało się pragnienie, aby odbiorca nie miał wrażenia chaosu,
wynikającego z różnorodnej podejmowanej w serii tematyki.
Różnorodność przywoływanych mediów popkulturowych

Pośród mediów kultury popularnej, reprezentowanych w namyśle badawczym,
przeważa oczywiście literatura, jednak — co pozostaje zgodne ze współczesnymi
przemianami kulturowymi — coraz liczniej reprezentowana jest refleksja ludologiczna (np. Kochanowicz 2014, 2015 [4]; Surdyk 2014; Klepczyńska 2015 [4])
i związana z różnymi aspektami mediów cyfrowych (np. Dominas 2012, 2015 [4];
Ohar, Michułka 2014). Obecność ta wynika oczywiście z dominacji paradygmatu
audiowizualnego, której obecnie jesteśmy świadkami. Istotne przy tym jest nie tyle
wypieranie kultury pisma przez kulturę obrazu, co ich współistnienie, prowadzące
do przemian modelów lekturowych. Możliwości oferowane przez nowe media, wykorzystywane przez twórców mediów identyfikowanych jako „tradycyjne” (druk,
obraz oraz ich kontaminacje w postaci komiksu), uświadamiają nie tylko nowe
możliwości, wynikające ze zmiany sposobu lektury, ale i to, jak cyfrowość redefiniuje dotychczasowe rozumienie poszczególnych mediów i tekstów kultury (przykładowo: powieść/literatura hipertekstowa to nie jest beletrystyka „wzbogacona”
o możliwości oferowane przez sieć internetową, lecz nowa jakość „sztuki słowa”).
Wykorzystywana przez badaczy formułą rozważań

Kryterium to wynika bezpośrednio z charakteru składających się na kolejne tomy
studiów. Można przy tym wyróżnić trzy zasadnicze formuły badań prezentowane
przez autorów w poszczególnych zbiorach:
1. Szkice przekrojowe, wpisujące się w badania na określony temat. W ich ramach
opracowywane zostaje dane zagadnienie problemowe, które aktualizowane
bywa nierzadko w różnych mediach i zjawiskach kultury (np. Dominas 2012,
2015 [4]; Kaja [2012]). Jeśli zaś — jak w przypadku np. badań filmoznawczych
(np. Nieracka, 2012) bądź literaturoznawczych (np. Kaczyński 2014, 2015 [4];
Kraska 2015 [4]) — autorzy sięgają po jedno, wybrane medium kultury, starają
się ukazywać omawiane zagadnienie w sposób przekrojowy, odwołując się do
zróżnicowanych genologicznie przykładów.
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2. Studia przypadków (case study), mające — zgodnie z założeniem tej metody
jakościowej — charakter wnikliwej analizy poszczególnego, konkretnego zjawiska. Wykorzystując monograficzny charakter tej metody, autorzy omawiają
dane zagadnienie w sposób wieloaspektowy, co pozwala na jego wszechstronne rozpoznanie, przez odwołanie się do różnorodnych kontekstów, umożliwiających pogłębienie spojrzenia na poruszane zagadnienie (np. Dudziński,
Dudziński 2015 [3]; Klepczyńska 2015 [4]; Biliński 2019; Lichański 2015 [3],
2019). Niezaprzeczalną zaletą takiego podejścia jest — w myśl rozpoznania
Marka Matejuna — opis rzeczywistego obiektu, zjawiska bądź procesu, przeprowadzony w celu wyjaśnienia przyczyn i uwarunkowań prowadzących do
pojawienia się owego obiektu/zjawiska/procesu w określonych sytuacjach6.
Dzięki temu pojedynczy przypadek zostaje ukazany jako osobna całość, której
funkcjonowanie można odtworzyć, zachowując badawcze procedury.
3. Rozważania metodologiczne. Studia te mają charakter refleksji nad mechanizmami opisu zjawisk szczegółowych (np. Lichański 2012, 2014, 2015 [5]; Kajtoch 2015 [5]; Trocha 2012, 2015 [5]). Zgodnie z definicją metodologii jako
osobnej dyscypliny, stanowią próbę wypracowania zestawu dyrektyw badawczych, wynikających z przyjętych założeń teoretycznych i praktycznych, niezbędnych do realizacji danej pracy naukowej7.
Seria na tle innych, podobnych inicjatyw wydawniczych

POPKultura-POPLiteratura oczywiście nie jest jedyną serią na polskim rynku wydawnictw naukowych, poświęconą badaniom literatury i kultury popularnej. Nie
należy zapominać zarówno o serii Fantastyczność i cudowność, będącej pokłosiem
ogólnopolskich sesji naukowych organizowanych przez Uniwersytet Zielonogórski8 (2008–2015), jak i dwu9 olsztyńskich tomach opatrzonych wspólnym tytułem
oraz kolejną numeracją: Tropy literatury i kultury popularnej (2014); Tropy literatury i kultury popularnej II (2016)10. W konfrontacji jednakże z przywołanymi
6
Zob.: M. Matejun, Metoda studium przypadku w pracach badawczych młodych naukowców z zakresu nauk
o zarządzaniu, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2011, nr 19, s. 204.
7
Zob.: J. Apanowicz, Metodologia ogólna, „Bernardinum”, Gdynia 2002, s. 7.
8
Dotychczas ostatnia — Antyk w kulturze i literaturze popularnej — współorganizowana była przez poznański
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (2014).
9
Osobną kwestią pozostaje, do jakiego stopnia do owych tomów można zaliczyć również pokonferencyjny, sygnowany przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski zbiór pt. Mody w literaturze i kulturze popularnej (red. S. Buryła, L. Gąsowska, D. Ossowska, Universitas, Kraków 2011).
10
Gwoli ścisłości należałoby do owego wyliczenia dodać tomy ogłaszane przez Ośrodek Badawczy „Facta Ficta” w ramach serii Perspektywy Ponowoczesności (2015–); można pobrać je ze strony ośrodka: <https://factaficta.org/pp/> [dostęp: 8.07.2019]. De facto nie mamy jednakże w tym wypadku do czynienia z serią wydawniczą,
w której literatura i kultura popularna pozostawałby centrum zainteresowań autorów i redaktorów (choć taka
tematyka pojawia się w poszczególnych tomach). Publikacje te mają głównie na celu (co wynika z kolejności
wypunktowanych „celów szczegółowych”) — jak czytamy na stronie internetowej fundacji — „obserwacj[ę]
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tu wydawnictwami, wrocławska seria oferuje zdecydowanie szerszy zakres tematyczny, niż Fantastyczność i cudowność — ta bowiem ukierunkowana jest przede
wszystkim na badanie obu, wymienionych w tytule, zjawisk oraz ich związków
z szeroko pojętą konwencją fantastyczną (jedynie ostatni z opublikowanych
dotychczas tomów poświęcony jest zagadnieniu szerszemu, tj. uwikłaniu jednostki w przeszłość)11. Z kolei zbiory sygnowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, mimo iż rozpiętością tematyczną dorównują serii POPKultura-POPLiteratura, nie są reprezentatywne dla współczesnych badań nad literaturą i kulturą minorum gentium ze względu na skromniejszą liczbę tomów (wrocławska
seria do chwili obecnej liczy siedem tytułów, ogłoszonych w latach 2012–2019).
Popliteratura i popkultura w szkole
Nie w tym jednak rzecz, by licytować się na ilość opublikowanych szkiców bądź
zakres tematyczny poszczególnych serii wydawniczych, lecz aby wykorzystać ich
potencjał — zarówno informacyjny, jak i edukacyjny — w szkolnej praktyce. Jest to
konieczne, tym bardziej, że — co podkreśla Paulina Wierzba — współczesna młodzież funkcjonuje w świecie zdominowanym przez popkulturę, która stała się dla
niej zarówno uniwersalnym elementem kapitału kulturowego, jak i punktem odniesienia jednostkowych wyborów egzystencjalnych, moralnych, aksjologicznych12.
Można oczywiście (do pewnego stopnia) polemizować z tezą Agnieszki Dudek,
utożsamiającej współczesną kulturę z kulturą popularną13. Niemniej istotne dla wyznaczania ram współczesnej tożsamości uczniów są — zgodnie z tytułem raportu
Anety Ostaszewskiej — trzy komplementarne wobec siebie punkty odniesienia:
media, popkultura oraz sieć internetowa14. Nie sposób nie dostrzec, że to właśnie
ten paradygmat dominuje, zakreślając horyzont intelektualny dzisiejszego odbiorcy
kultury. Najdobitniejszym świadectwem owych przemian stają się zmiany wprowadzane w szkolnych zestawach lektur, proponowanych do omówienia na lekcjach języka polskiego. Wprowadzone kolejne etapy reformy edukacyjne w coraz szerszym
zagranicznych trendów w badaniach nad kulturą i ich zaszczepianie w polskim środowisku naukowym” [<https://factaficta.org> (dostęp: 8.08.2019)].
11
O takim rozłożeniu akcentów uwagi świadczą tytuły poszczególnych tomów: Fantasy w badaniach naukowych (red. T. Ratajczak, B. Trocha, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009); Mityczne
scenariusze (red. eidem, t. 1–2, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011); Mit — literatura — tajemnica. Fantastyczność i cudowność (red. W. Gruszczyński, eidem Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2013); Człowiek w zwierciadle przeszłości. Ucieczka od historii do Historii (red. eidem,
Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014).
12
Zob.: P. Wierzba, Edukacja w czasach popkultury. Pedagogika kultury popularnej we współczesnej praktyce
edukacyjnej, „Teraźniejszość — Człowiek — Edukacja” 2015, t. 18, s. 23.
13
Zob.: A. Dudek, Kultura popularna kulturą nowoczesnego społeczeństwa, „Roczniki Nauk Społecznych”
2003 z. 1, s. 61–89.
14
Zob.: A. Ostaszewska, Popkulturowe ramy tożsamości. Media, kultura popularna, internet jako nowe środowiska kształtowania tożsamości, Ośrodek Rozwoju Edukacji, <http://www.bc.ore.edu.pl/Content/666/popkulturowe+ramy+tosamoci.pdf> [dostęp: 8.07.2019].
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stopniu uwzględniały gusta uczniowskie, kształtowane przecież — zgodnie z supozycją Wierzby — przez obieg popularny. Biorąc zaś pod uwagę relację szkoły
wobec społeczeństwa i zobowiązania wobec niego instytucji oświatowej, oczywista
staje się potrzeba „urealnienia” wykorzystywanych w procesie dydaktycznym lektur
tak, aby — zgodnie z ich funkcją dydaktyczną — odgrywały one rolę formacyjną
(funkcja poznawcza i ludyczna są wobec niej wtórne). Zarazem instrumentalizacja
szkolnego stylu czytania (a szerzej obcowania z literaturą) sprawia, że nie wszystkie
dziecięco-młodzieżowe bestsellery — ze względu na proponowaną aksjologię świata przedstawionego — mogą znaleźć się na szkolnej liście lektur; znaczące pod tym
względem są badania Zofii Zasackiej (z 2010 roku), uświadamiające, że młodzież
wprawdzie czyta, jednak w ramach tzw. spontanicznych wyborów lekturowych
(tj. książek, które nie są przez szkołę zalecane) dominuje fantastyka dotychczas
raczej nieobecna w szkole poza baśniami w nauczaniu początkowym (klasy I–III
szkoły podstawowej); oraz utwory poruszające kwestie związane z dorastaniem
i uzależnieniami15.
15

Zob.: Z. Zasacka, Gimnazjalni czytelnicy książek i ich wybory lekturowe, „Biuletyn EBIB” 2011, nr 4, s. 3–8;
por.: eadem, Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa 2014, s. 55–72. O tym, jak bardzo czytelniczy spontaniczny
kanon lekturowy rozmija się niekiedy ze szkolnym, świadczy przeprowadzone przez Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa badanie ulubionych książek (2015); zob.: Wybory... książek 2015. Listy TOP10, <http://ksiazkinaszychmarzen.pl/wybory-ksiazek-2015-listy-top10/> [dostęp: 8.07.2019]. Szczególnie wyrazisty rozdźwięk ten jest
widoczny w grupie wiekowej gimnazjalistów. Porównajmy oba typy przykładowych lektur. Do najwyżej notowanych lektur spontanicznych — według autorów zestawienia — należą (w kolejności zdobytych głosów):
— J. Green, Gwiazd naszych wina;
— J. K. Rowling, Harry Potter;
— J. R. R.Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem;
— S. Collins, Igrzyska śmierci;
— E. L. James, 50 twarzy Greya.
Przywołane tu tytuły łączy sensacyjność fabuły oraz dominacja konwencji fantastycznej i ogólnie pojętej
obyczajowej, osadzonej we współczesności.
W tym samym czasie w szkole uczniowie powinni zapoznać się z twórczością następujących autorów,
których opowieści można byłoby przypisać do wyszczególnionych wyżej konwencji: Ursuli Le Guin, Johna
R. R. Tolkiena, Andrzeja Sapkowskiego, Małgorzaty Musierowicz, Doroty Terakowskiej (za: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, [s. 10], <https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/
uploads/2011/02/zalaczniknr4.pdf> [dostęp: 9.07.2019])
O ile fantastyka w propozycjach lekturowych jest dość obficie reprezentowana (oprócz utworów Tolkiena
i Le Guin pojawia się — jako powieść do wyboru — utwór Andrzeja Sapkowskiego), o tyle powieści obyczajowe,
osadzone w realiach współczesnych, są nieobecne (istnieje wprawdzie zapis, zobowiązujący do omówienia powieści podejmującej problematykę dojrzewania; ibidem, s. 10). Opowieści Musierowicz najwidoczniej nie dostarczają współczesnemu nastolatkowi wrażeń, których poszukuje; ich realia i dylematy protagonistów są dla obiorcy
obce. Gdyby pokusić się o zrekonstruowanie oczekiwań gimnazjalisty na podstawie powieści Greena, która zajęła
najwyżej punktowane miejsce, należałoby uznać, że czytelnik poszukuje silnych emocji, wynikających z sytuacji
granicznych, w jakich postawieni są bohaterowie literaccy. Przypomnijmy, że Gwiazd naszych wina to opowieść
o przyjaźni byłego koszykarza, który w skutek choroby traci nogę i dziewczyny cierpiącej na nieuleczalną chorobę
nowotworową (oboje poznają się podczas spotkania w grupie wsparcia). Powieść, utrzymana w formie zwierzeń
protagonistki, przepełniona jest czarnym humorem: „Do grupy, której skład bezustannie się zmieniał, należeli młodzi ludzie na różnych etapach rozwoju choroby nowotworowej. Dlaczego jej skład się zmieniał? Efekt uboczny
umierania” (idem, Gwiazd naszych wina, przeł. M. Białoń-Chalecka, Bukowy Las, Warszawa 2013, s. 9).
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Tymczasem w szkolnej praktyce wyraźnie dostrzegalny jest brak utworów, które zaspokajałyby takie potrzeby czytelnicze. Jeśli zaś już pojawiają się, to w wersji nieadekwatnej do uczniowskich oczekiwań. Świadczy o tym wypowiedź na
jednej ze stron internetowych; przytaczamy ją in extenso: „Gdybym miała czytać
Zmierzch jako lekturę, to bym chyba ZARZYGAŁA książkę po kilku stronach. Powinni ten spis lektur aktualizować co kilka lat, żeby dzieciaki mogły czytać coś, co
jest dla nich ciekawe. I potem się dziwią, że uczniowie sięgają po streszczenia”16.
Wyrażana expressis verbis w przywołanych tu słowach jest jednocześnie niechęć
do konkretnego tytułu (tu: Zmierzchu Stephanie Meyer, 2005; wydanie pol. 2007,
która nie znalazła się zresztą, wbrew obawom dyskutanta, na ministerialnej liście
zalecanych do omawiania na lekcjach utworów) i przeświadczenie o konieczności zmian zestawu szkolnych lektur. Po części to właśnie świadomość rozbieżności oczekiwań szkoły i uczniów stała się powodem zmian dokonywanym na listach
lektur. Nie zawsze bowiem, wbrew supozycji Ewy Korzeniowskiej i Przemysława
Perza, chęć zapoznania się ze szkolnymi lekturami nie wynika jedynie z działań nauczycielskich17. Konieczne jest uwzględnienie lekturowych preferencji młodzieży.
Zapewne dlatego najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej,
uwzględnia na liście lektur dla liceum i technikum twórczość uznanych współczesnych pisarzy (m.in. Katedrę, 2000, Jacka Dukaja i Profesora Andrewsa w Warszawie,
2001, książki Olgi Tokarczuk w zakresie podstawowym lektur obowiązkowych).
W podstawie programowej — a zatem dokumencie zawierającym treści obligatoryjnie realizowane w toku procesu dydaktycznego — zaznaczona jest też możliwość
pewnej dowolności wyboru; świadczy o tym zapis w module „zakres podstawowy,
lektura uzupełniająca”: „lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela”18.
Potencjalnie zatem może on wybrać utwór z kręgu literatury popularnej.
Zmiana kanonu lekturowego, będącego pochodną przemian kulturowych, to
abstrahując od społecznego wymiaru tego zagadnienia, zjawisko całkowicie naturalne. Pozwala też uniknąć „fikcji dydaktycznej”, polegającej na tym, że kanon
lekturowy istnieje jedynie w oficjalnych zapisach, zaś uczniowie nie czytają należących do niego pozycji, wspomagając się w razie potrzeby jednym z licznych
oferowanych przez rynek i sieć internetową omówieni i streszczeń19. Toteż rację
16

<https://zapytaj.onet.pl/Category/002,025/2,2840926,Jakie_jest_zadanie_lektur_szkolnych.html> [zapis oryginalny; dostęp: 8.07.2019].
17
Zob.: E. Korzeniewska, P. Perz, Młodzież szkół maturalnych wobec lektur szkolnych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska” 1999, z. 46, s. 173.
18
Zob.: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego
technikum, [2018], s. 36, <https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/01/zalacznik-nr-1.pdf> [dostęp:
8.07.2019]. W module „zakres rozszerzony, lektura uzupełniająca” zapis ten uzupełniony jest o adnotację: „wybrana
powieść polska i obca z XX lub XXI wieku; wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku” (ibidem, s. 26).
19
Na temat możliwych przyczyn niechęci do lektur szkolnych zob.: M. Iwanowicz, Uczniowska awersja do
lektur szkolnych jako problem dydaktyczny i wychowawczy, „Acta Universitatis Lodzendzis. Folia Litteraria Polonica” 2006, nr 8, s. 551–564.
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niewątpliwie ma Anna Gemra, postulująca konieczność dostosowania lektur
szkolnych do zjawisk zachodzących we współczesnym życiu literackim; czytamy: „Skala wpływu na odbiorców tekstów kultury popularnej (...) jest ogromna
i wydaje się, że trudno je ignorować. A jednak tak się dzieje, przede wszystkim
z uwagi na fakt, że literatura i kultura popularna była i jest praktycznie nieobecna (...) w polskiej szkole. W domu rodzinnym, w przestrzeni publicznej dzieci
i młodzież bezustannie stykają się z kulturą popularną, zwykle jednak kontakt
ten (...) jest bezrefleksyjny; jej zjawiska nie są również w żaden sposób wyjaśniane
przez uczestniczących w tej kulturze i towarzyszących młodym dorosłych. Miejsce, gdzie mogłoby się to dziać, jest szkoła: powinna ona przecież przygotowywać
do kontaktu ze współczesnymi zjawiskami kultury, uczyć je rozumieć”20.
Zasadnicza przeszkoda, która może utrudnić opisywany przez Gemrę proces
szkolnej asymilacji popkultury, jest jednakże natury nie tyle merytorycznej i organizacyjnej (dostęp do potencjalnych tekstów nie jest przeszkodą w sytuacji, skoro
prócz wersji drukowanych można wykorzystać e-booki), lecz dydaktycznej. Czytanie
literatury popularnej wymaga kompetencji lekturowych odmiennych od tych, które są niezbędne podczas obcowania z twórczością wysokoartystyczną. Ta bowiem
wymaga wrażliwości na słowo i jego kulturowo-językowe uwikłania. Najcelniejsze,
należące do kanonu kulturowego, realizacje pozwalają uogólnić doświadczenie jednostkowe, zawarte w utworze tak, aby stało się udziałem czytelnika. Nieprzypadkowo Jerzy Kaniewski, definiując kanon, akcentuje wyjątkowość wchodzących w jego
skład tekstów; czytamy: „[kanon] to zestaw starannie wyselekcjonowanych utworów,
z którymi powinien zostać zapoznany każdy przedstawiciel danej zbiorowości. (...)
W jego skład wchodzą utwory powszechnie uznane za wartościowe, a więc zaliczane
do klasyki (narodowej, europejskiej, światowej). (...) Kanon ma być przede wszystkim nośnikiem najważniejszych dla określonego kręgu kulturowego wartości”21.
Tymczasem w społecznej wyobraźni literatura popularna to synonim rozrywki, nie zawsze na odpowiednim poziomie; pogląd taki utrwala choćby stanowisko
Tadeusza Szkołuta, wskazującego na bezwartościowość kultury popularnej dla
dydaktyki: „Cóż wspólnego z pajdeją może mieć bowiem sztuka, która pogrąża
się w beztroskiej zabawie, która nie potrafi bądź nie chce zdobyć się na krytyczny dystans wobec dzisiejszego społeczeństwa konsumpcyjnego wraz z towarzyszącą mu kulturą masową? Może, co najwyżej, służyć jako model negatywny”22.
20
A. Gemra, Kłopoty z kulturą popularną (w szkole), [w]: Fantastyka. Pajdologia. Dydaktyka, red. R. Kochanowicz,
A. Gis, Poznań 2018, s. 25–26. Poruszana przez badaczkę kwestia wpływów popkultury na wybory jej konsumentów
jest tym istotniejsza, że nie pozostaje obojętna aksjologicznie ze względu na uwikłanie tekstów kultury w mechanizmy rynkowe; zob.: K. Romaniszyn, Konsumuję więc jestem?, [w]: Etyczny wymiar tożsamości kulturowej. Studia
z antropologii społecznej, red. M. Flis, Zakład Wydawniczy NOMO, Kraków 2004, s. 151–168.
21
J. Kaniewski, Problem kanonu lektur w edukacji — od podstaw do matury, „Polonistyka” 2005, nr 2, s. 40–41.
22
T. Szołut, Sztuka wobec problemów edukacji kulturalnej w epoce informatycznej, [w]: Ekspansja obrazów.
Sztuka i media w świecie współczesnym, red. B. Frydryczak, WPS — Instytut Kultury, Zielona Góra–Warszawa
2000, s. 350. Wciąż przeto aktualne zdają się słowa Jana Koźmiana sprzed blisko półtora wieku: „Cóż powiedzieć

SERIA WYDAWNICZA POPKULTURA-POPLITERATURA NA USŁUGACH DYDAKT YKI... 59
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

W konfrontacji czytelniczych upodobań z administracyjnym dyrektywami spontaniczne wybory lekturowe skazane są na porażkę. Jest to jednakże — wbrew
pozorom — klęska nie swobody wyboru tego, co się czyta, a systemu oświaty;
wskazuje na to Zbyszko Melosik, podkreślający konsekwencje odgórnego nieliczenia się z gustami uczniów:
Ignorowanie kultury popularnej jest równoznaczne z ignorowaniem młodzieży i przynosi
nieuchronnie ignorowanie pedagogiki przez młodzież, a (...) kultura popularna (a wraz
z nią media) może stanowić istotną płaszczyznę działania pedagogicznego23.

Nie inaczej konieczność uwzględnienia w edukacji wytworów obiegu popularnego postrzega Witold Jakubowski, podkreślający konieczność stworzenia
perspektywy badawczej pozbawionej uprzedzeń, skazujących obieg popularny na
„pedagogiczną banicję” (określenie Witolda Jakubowskiego)24.
Seria popkultura-popliteratura jako pomoc dydaktyczna
Stawiane przez Jakubowskiego warunki spojrzenia sine ira et studio w pełni respektuje — właśnie z uwagi na swój charakter — seria wydawnicza POPKultura-POPLiteratura. Dzięki zachowaniu niezbędnego w pracy naukowej dystansu,
pozwalającego odróżnić postawę badacza od postawy fana, publikujący we wrocławskiej serii autorzy przestrzegają akrybii, respektując wymogi stawiane przed
pracami o charakterze stricte naukowym. Nie należy przy tym zapominać o prawidłowości akcentowanej na marginesie refleksji dydaktycznej przez Witolda Jakubowskiego: „Badanie kultury wydobywa (...) jej pedagogiczny wymiar”25. Można
zatem uznać, że implicite takie akcenty zostają wpisane w rozważania, są one jednak traktowane dość marginalnie. Jednakże i w tej postaci zdają się potencjalnie

o moralności romansów naszych? Wszystkie grzechy śmiertelne znajdują tam gotowych obrońców. Już to szóste
przykazanie zgoła dla powieściopisarzy nie istnieje, a jeśli przypadkiem jakaś reszta wstydu lub wzgląd na pewna
przyzwoitość kieruje ogólnym u którego z nich pomysłem, to w szczegółach tyle jest zawsze nieprzyzwoitości
i brudu, że nie podobna nie odwrócić się ze wstrętem” (idem, Lekka literatura w Polsce, [w:] idem, Pisma ks. Jana
Koźmiana, kanonika archikatedry poznańskiej, prałata domowego Jego Świątobliwości Ojca Św., protonotariusza
apostolskiego, Poznań 1881, t. III, s. 32). Poświadczająca trwałość wyobrażenia o kulturze/literaturze popularnej jest definicja zawarta w Wikipedii, ilustrującej świadomość przeciętnego użytkownika sieci internetowej:
w jej myśl literatura popularna to „dziedzina twórczości literackiej obejmująca utwory adresowane do jak najszerszego kręgu odbiorców, odznaczająca się prostym językiem oraz uproszczonymi schematami fabularnymi,
dostarczająca rozrywki i silnych przeżyć emocjonalnych” {Wikipedia, (hasło: Literatura popularna), <https://
pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_popularna> [dostęp: 9.07.2019]}.
23
Z. Melosik, Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej, [w]: Media — Edukacja — Kultura,
red. W. Skrzydlewski, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, Poznań–Rzeszów 2012, s. 18.
24
Zob.: W. Jakubowski, Edukacja w świecie kultury popularnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, s. 9.
25
Ibidem, s. 100. Autor dość dobitnie bierze zresztą w obronę popkulturę, deklarując: „Kultura popularna
jest tym fragmentem rzeczywistości, który »krzyczy«, tylko nie zawsze chce się uważnie tego słuchać, ponieważ
»wrzaski« te często są traktowane jako »zbyt prostackie«” (ibidem, s. 90). Por.: W. Kiwior, Edukacyjne i socjalizacyjne aspekty kultury popularnej. Fascynacje literackie młodego pokolenia, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2014, nr 4,
s. 128–140.
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inspirujące dla szkolnych dydaktyków-praktyków. Dlatego też, biorąc pod uwagę
supozycję Jakubowskiego, można spojrzeć na współtworzące serię tomy szkiców
jako istotną dla nauczyciela (tak w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej
różnego typu) wskazówkę, ułatwiającą zrozumienie specyfiki literatury i kultury popularnej26. Ze względu na różnorodny charakter poszczególnych szkiców
(o czym wyżej w podpunkcie 1b: specyfika serii) możliwe staje się spojrzenie na
omawiane na lekcjach zagadnienia zarówno w sposób przekrojowy — wówczas,
gdy wykorzystywany podręcznik zaleca stosowanie układu tematycznego — jak
i poprzez przybliżenia zagadnień szczegółowych (to domena case study) wtedy,
kiedy uczący pragnie wydobyć z epoki charakterystyczny dla niej detal (takie postępowanie jest możliwe przede wszystkim w wypadku chronologicznego układu
treści kształcenia)27.
Osobna kwestia wiąże się z lekturą rozpraw metodologicznych sensu stricto (Lichański 2012, 2014, 2015 [5], 2016; Trocha 2012, 2015 [5]; Kajtoch 2015 [5];
Mazurkiewicz 2016). Stanowią one — zgodnie z sygnalizowanym uprzednio założeniem — swoistą „instrukcję” do lektury zarówno szkiców przekrojowych (w których omówiony zostaje wybrany wątek, motyw, postać), jak i studiów przypadku.
Powinny być zatem czytane w pierwszej kolejności, umożliwiają bowiem zrozumienie obranych przez poszczególnych autorów rozwiązań i metod badawczych. Ich lektura uświadamia ponadto uwarunkowania proponowanych odczytań badawczych
zjawisk z kręgu kultury popularnej. Z uwagi na specyfikę poruszanych zagadnień
oraz wysoki stopień abstrakcji, są one adresowane raczej jedynie do nauczyciela,
umożliwiając późniejszą konceptualizację szczegółowych problemów badawczych,
z którymi mogą następnie zapoznawać się jego podopieczni. Owszem, ich lektura
wymaga wcześniejszego przygotowania intelektualnego, jednakże nie wykracza ono
poza kompetencje nabyte przez nauczyciela w trakcie studiów. Umiejętności te są
zresztą sukcesywnie przecież pogłębiane dzięki pracy własnej pedagoga, której przejawem są np. studia podyplomowe bądź uczestnictwo w kursach organizowanych
przez Wojewódzkie Ośrodki Metodyczne i Centra Doskonalenia Nauczycieli28.
26

Jedynie niekiedy, jak w przypadku szkicu Magdaleny Roszczynialskiej (2015 [4]) możliwe jest „przełożenie”
rozważań poświęconych dylematom osoby układającej sylabus przedmiotowy na analogiczną sytuację dydaktyka pragnącego opracować autorski program nauczania.
27
W edukacji na poziomie szkoły podstawowej funkcjonuje w podręcznikach wyłącznie układ tematyczny;
w szkole ponadpodstawowej stopniowo odchodzi się od układu chronologicznego (epokami literackimi) na
rzecz tematycznego, zachowującego chronologię w obrębie omawiania kolejnych zagadnień. Układ taki pozwala
na kształcenie spojrzenia przekrojowego na dane zagadnienie i umożliwia szersze niż w przypadku podręczników o konwencjonalnym (tj. chronologicznym układzie treści kształcenia) spojrzeniu na tradycję kulturową.
Podręczniki takie konstruowane są nie tylko na potrzeby dydaktyki polonistycznej; pojawiają się również próby
adaptowania układu tematycznego do nauki historii; zob.: M. Kosznicki, S. Kotarski, Historia 3. Podręcznik dla
liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Wydawnictwo Edukacyjne Viking, [bmw] 2005.
28
Kursy takie, zróżnicowane tematycznie i adresowane do osób o różnym stażu zawodowym, oferują zresztą
nie tylko ośrodki metodyczne. Godna pod tym względem uwagi jest choćby propozycja Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON; zob.: <https://kursy.operon.pl> [dostęp: 8.07.2019].
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Prowadzący zajęcia szkolne nie znajdzie na kartach serii gotowych rozwiązań dydaktycznych, nie taka jest bowiem rola serii POPKultura-POPLiteratura
w obiegu naukowym. Współtworzący ją autorzy, jakkolwiek pozostają czynnymi zawodowo nauczycielami akademickimi, mającymi zajęcia ze studentami,
nie specjalizują się jednocześnie się w badaniu procesów nauczania–uczenia się.
Dydaktyka akademicka, będąca jednym z nurtów andragogiki (nauczania dorosłych), wymaga zresztą innych kompetencji, niż te, które decydują o pedagogicznym sukcesie w przypadku nauczania na poziomie szkoły podstawowej i średniej
różnego typu (liceum, technikum, szkoły branżowej).
W zamian nauczyciel-praktyk może jednak oczekiwać podpowiedzi, w jaki
sposób odczytywać różne teksty i zjawiska popkulturowe w różnych kontekstach
interpretacyjnych. Pozwolą mu one dostrzec specyfikę uczniowskiego odbioru
treści lekturowych, na które jego podopieczni patrzą z perspektywy własnego doświadczenia lekturowego, ukształtowanego przez kulturę popularną. A nie musi
ono powielać wzorców znanych nauczycielowi z własnego doświadczenia. Tym
bardziej, że współcześnie — co podkreślają Waldemar Kuligowski i Piotr Zwierzchowski — zmediatyzowana popkulturowa rzeczywistość to nowy kontekst edukacji29. Tymczasem media, przede wszystkim cyfrowe, pozostają nierzadko dla
pedagogów (zwłaszcza starszej daty) terra incognita, mimo że internet znalazł
swoje stałe miejsce pośród narzędzi dydaktycznych30. Toteż w sukurs osobom
tym mogą przyjść nie tylko specjalistyczne kursy komputerowe (na nich uczą się
technicznej umiejętności obsługi), ale i zawarte w szkicach — głównie Konrada
Dominasa (2012; 2015 [4]) — obserwacje mechanizmów funkcjonowania tradycji
kulturowej w nowych mediach. Można je zresztą — zgodnie z przywołaną uprzednio supozycją Jakubowskiego na temat pedagogicznego aspektu badań kultury —
potraktować jako podpowiedź sposobu „przełożenia” zdigitalizowanych treści na
język „analogowy” lektur szkolnych z zakresu literatury i kultury antycznej31.
Ową nieprzystawalność doświadczenia nauczycielskiego i uczniowskiego
uświadamia dobitnie zwłaszcza lektura rozważań poświęconych zjawiskom z kręgu kultury dziecięcej i młodzieżowej. Są to zresztą tematy, które potencjalnie
mogą w największym stopniu zainteresować odbiorcę, będącego nauczycielem-praktykiem, ze względu na poruszane w nich zagadnienia. Szkice te mają charakter
studiów „przekrojowych”, m.in. dotyczących cieszącej się popularnością zarówno
29
Zob.: W. Kuligowski, P. Zwierzchowski, Patrzeć bez uprzedzeń, [w:] Edukacja w świecie kultury popularnej,
red. eidem, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, s. 9.
30
Zob.: R. Tadeusiewicz, Internet jako narzędzie dydaktyczne, [w]: Dydaktyka informatyki. Problemy metodyki,
red. W. Furmanek, A. Piecuch, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004, s. 14–149. Autor
wprawdzie odwołuje się do rzeczywistości szkoły wyższej, jednak mechanizmy, które analizuje, są uniwersalne
i można je odnaleźć również w szkole podstawowej i średniej.
31
Doskonałym uzupełnieniem lektury owych szkiców jest korespondująca z nimi tematycznie autorska książka Dominasa, pt. Internet jako nowa przestrzeń recepcji literatury antycznej (Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych, Poznań 2017).
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wśród dorastającej młodzieży literatury fantasy (np. Stanaszek-Bryc 2012; Trębicki 2012; Ucherek 2012; Kaczor 2015 [3]) i gier komputerowych (np. Kochanowicz
2014, 2015 [4]), jak i „zjawisk osobnych”, m.in. z kręgu literatury adresowanej
do najmłodszych i nieco starszych czytelników (Has-Tokarz 2014; 2015 [4]; Kruszyńska 2015 [4]). Ich lektura pozwala nauczycielowi nie tylko na zapoznanie się
ze zjawiskami fascynującymi jego uczniów, ale i na uświadomienie sobie różnicy
mentalności, wynikającej z przynależności do pokoleń, dla których odmienne doświadczenia (społeczne, kulturowe) konstytuują różne postrzeganie i wartościowanie rzeczywistości. Jak w takiej sytuacji znaleźć wspólny język, pozwalający
na generacyjny dialog? Być może wskazówką w tym zakresie pozostają rozważania Anity Has-Tokarz na temat wpisywania tradycyjnych wartości w twórczość
celebrytów, adresowaną do młodych wiekiem i stażem lekturowym odbiorców
(Has-Tokarz 2015 [4]) bądź świadomość, że podobne zjawiska nie są nowością
kulturową i można próby poszukiwania ich rozwiązań odnaleźć w pedagogice
społecznej międzywojnia (Kruszyńska 2015 [4])32.
Propozycje wykorzystania w szkolnej praktyce wybranych formuł
studiów zamieszczonych w serii POPKultura-POPLiteratura
Przekrojowe rozważania na wybrany temat

Biorąc pod uwagę tematyczną specyfikę szkiców o charakterze przekrojowym,
publikowanych w serii POPKultura-POPLiteratura, mogą one zostać wykorzystane jako jeden z elementów wspomagających nauczanie w pionierskiej, na gruncie rodzimej dydaktyki, koncepcji multimedialnych modułów tematycznych.
Jest to autorska koncepcja Anny Ślósarz, odwołującej się do koncepcji Michaela
Riffaterre`a33. Koncepcja multimedialnych modułów tematycznych polega na sięgnięciu po różnorodne medialnie teksty kultury (wideoklip, film, słuchowisko,
komiks) tak, aby — wzajemnie naświetlając się — mogły być kontekstem interpretacyjnym dla omawianego podczas zajęć polonistycznych dzieła literackiego34.
Metoda ta, dzięki wykorzystaniu przekładu intersemiotycznego, umożliwia aktywizację ucznia, dzięki odejściu od werbocentryzmu na rzecz dominującego

32
Rozpoznania przywołanych tu badaczek pozostają zresztą zgodne z obserwacją Krystyny Pankowskiej, według której kanon kulturowy to nie tyle zbiór dookreślonych tekstów, co wpisanej w nie wspólnoty światopoglądowej; czytamy: „Właściwa funkcja kanonu mieści się (...) nie tylko w zwykłej znajomości dzieła, lecz także
w przekazywanych wzorach postaw, sposobach myślenia, ocenach i wartościowaniu świata” (eadem, Kultura —
sztuka — edukacja w świecie zmian. Refleksje antropologiczno-pedagogiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 69).
33
Zob.: M. Riffaterre, Semiotyka intertekstualna: interpretant, tłum. K. Falicka, J. Falicki, „Pamiętnik Literacki”
1988, z. 1, s. 297–314.
34
A. Ślósarz, Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska — postkolonialna Australia, Kraków: Universitas 2013; eadem, Interpretanty lektur. Produkty medialnego przemysłu. Multimedialne
moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018.
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współcześnie paradygmatu audiowizualnego oraz wynikającej z niego polisensoryczności35. Riffaterre`owski interpretant pozwala na „napisanie od nowa” tekstu
poprzez jego lekturę przez pryzmat interekstu, przez pryzmat którego będzie odczytywany36. W koncepcji Ślósarz odpowiednikami owych „trzecich tekstów” są
„produkty medialnego przemysłu”37. Badaczka przez pojęcie to rozumie dowolne
media, zachowania i produkty (pop)kulturowe modelujące odbiór „właściwego”
tekstu literackiego38. Wchodząc w rozmaite relacje z kontekstami interpretacyjnymi, które w istotny sposób wpływają zarówno na odczytywanie samego utworu,
jak i siebie nawzajem. Tym samym zaś zaproponowana lektura stanowi odpowiednik „uważnego/dociekliwego czytania”, dla którego Alicja Baluch rezerwuje koncentrację odbiorcy na „horyzontalnie” ujmowanym temacie utworu39. Czytamy:
Kulturowo-społeczny kontekst odbioru literatury w postaci medialnych interpretantów
może nie tylko odkrywać zakodowane w tekstach literackich prawdy, lecz także je kreować. Należy zatem po poznaniu lektury przyglądać się z uczniami (...) jej interpretantom,
aby ujawniać mechanizmy ich oddziaływania i sposoby modyfikowania znaczeń lektur40.

Zgodnie zasadami szkolnej lektury punktem wyjścia i dojścia pozostaje zatem
utwór literacki: ten sam, lecz — po zakończeniu pracy nad nim — już nie taki sam.
Wynika to z funkcji interpretanta, który, w rozważaniach Riffatere`a, polega na tworzeniu więzi między sensami intertekstu a odczytywanym przez jego pryzmat tekstem41.
Obrazuje to opracowany przez Ślósarz schemat funkcjonowania multimedialnych modułów tematycznych jako metody dydaktycznej, stosowanej na lekcjach
języka polskiego (rys. 1).
Traktowane jako instrumentarium interpretacyjne studia, poświęcone uobecnianiu w różnych mediach kultury danego wątku/motywu/tematu, mogą służyć
pomocą przy konstruowaniu modułu dookreślonego na wykresie jako „film/media/multimedia”. Jego struktura jest złożona i może mieścić potencjalnie dowolną

35
Wykorzystywany przez autorkę pomysł dydaktyczny zweryfikowany został w praktyce zarówno w szkołach australijskich (autorka miała okazję odbywać staże naukowe w University of Melbourne, Graduate School
of Education University of Melbourne oraz Homebush Boys School of Sydney), jak i polskich (tu pretekstem
do wykorzystania koncepcji stało się omówienie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w jednej z krakowskich
placówek).
36
Zob.: M. Riffaterre, op. cit., s. 302–303.
37
Zob.: A. Ślósarz, Produkty medialnego przemysłu XXI wieku jako interpretanty literatury, [w]: eadem, Interpretanty lektur. Produkty medialnego przemysłu. Multimedialne moduły tematyczne jako dydaktyczny instrument,
Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2018, s. 13–33.
38
Zob.: ibidem, s. 14. Na postrzeganie przez Ślósarz zarówno produktów przemysłu medialnego, jak i relacji
łączących je z literaturą wpłynęła szkoła frankfurcka, utożsamiająca przemysł kulturowy z sektorem rozrywkowym. Badaczka jest zresztą pełni świadoma owego „powinowactwa z wyboru”, skoro przywołuje Dialektykę
oświecenia Maxa Horkheimera i Theodore`a Adorno (zob.: ibidem, s. 14).
39
Zob.: A. Baluch, „Przekroje” poetyckie — od Trembeckiego do Grochowiaka, [w:] eadem, Uważne czytanie.
W kręgu liryki XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000, s. 8.
40
A. Ślósarz, Produkty medialnego przemysłu..., s. 33.
41
Zob.: M. Riffaterre, op. cit., s. 314.
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Rys. 1. A. Ślósarz, Produkty medialnego przemysłu XXI wieku jako interpretanty literatury, s. 32

liczbę mediów, nie tylko o charakterze cyfrowym (jakkolwiek te, biorąc pod uwagę
ekspansywny rozwój technologii komputerowych i tendencję do wirtualizacji społecznego doświadczenia, zapewne będą dominować). Jako przykład wykorzystania
studium w roli interpretanta przywołajmy rozważania Damiana Kaji, poświęcone
postaci Orfeusza (Kaja 2012). Nie jest to wybór przypadkowy; mit ten bowiem — co
podkreśla Wojciech Rzehak — jest dość reprezentatywny dla tematyki, którą potencjalnie ewokuje szkolne omówienie mitologii42. Już na wstępie badacz zaznacza:
„Bogactwo znaczeń, jakie niesie mit Orfeuszu, od wczesnych lat ubiegłego wieku
kusiło wyobraźnię artystów uwiedzionych czarem (...) filmu i komiksu. Schyłek zaś
XX stulecia nie omieszkał nanieść historii (...) śpiewaka (...) na (...) mapy cyfrowych światów gier komputerowych”43. Jeśli, zgodnie z koncepcją Ślósarz, nauczyciel
chciałby potraktować jako punkt wyjścia (i dojścia zarazem) mit o Orfeuszu, taką
możliwość daje mu podstawa programowa dla szkoły ponadpodstawowej, wskazująca na konieczność opracowania Mitologii Jana Parandowskiego jako lektury
obowiązkowej44. Na mocy tego samego rozporządzenia może zapoznać uczniów
z dookreślonymi przez badaczkę interpretantami: operą (np. Orfeuszem Claudio

42
Zob.: W. Rzehak, Czy w szkole ponadgimnazjalnej jest miejsce dla mitów greckich? Mity o mitach, [w:] Trudne
lekcje języka polskiego. Ku rozwiązaniom praktycznym, red. A. Janus-Sitarz, A. Handzel, A. Kania, A. Kulig, Universitas, Kraków 2015, s. 187–188.
43
D. Kaja, Dziedzictwo lirnika. Orfeusz w tekstach kultury popularnej, [w:] Związki i rozwiązki. Relacje kultury
i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, red. A. Gemra, H. Kubicka, Pracownia Literatury i Kultury
Popularnej oraz Nowych Mediów, Wrocław 2012, s. 319.
44
Zob. [Załącznik nr 1 do]: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, „Dziennik Ustaw” 2018, poz. 467, s. 34.
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Monteverdiego, 1607), filmem (np. Czarnym Orfeuszem [Brazylia–Francja–Włochy 1959, reż. Marcel Camus]), poezją (np. Rozmową z Orfeuszem Kazimierza
Wierzyńskiego, 9154; Orfeuszem i Eurydyką Czesława Miłosza, 2002), dramatem (Orfeuszem i Eurydyką Christopha Willibalda Glucka, 1762, ale i parodią tej
opery, jaką jest operetka Orfeusz w piekle Jakuba Offenbacha, 1858), komiksem
(np. Pieśnią Orfeusza Neila Gaimana, 1994; wydanie pol. 2005), grami cyfrowymi
(np. The Battle of Olympus, 1988). Z oczywistych względów większy problem będzie
w tym wypadku z sięgnięciem po prozę niefikcjonalną, jednak rolę tę może spełnić
opracowanie naukowe/popularnonaukowe dotyczące mitu orfickiego lub sposobu
jego funkcjonowania w kulturze (np. przywoływany tu szkic Kaji bądź fragmenty
Orfeusza romantyków. Mitu o Orfeuszu w twórczości Juliusza Słowackiego i Gerarda
de Nerval w kontekście epoki Magdaleny Siwiec, 2002)45.
Schemat modułów multimedialnych, zmodyfikowany na potrzeby omówienia, uobecniania motywu Orfeusza w tekstach kultury, wyglądałby następująco
(rys. 2).
Ukazując przemiany Orfeusza w wykorzystywanych podczas zajęć szkolnych
tekstach kultury (np. w grze jest on tożsamy z Perseuszem i Heraklesem, z kolei
w filmie Camusa pracuje jako konduktor w tramwaju jeżdżącym po Rio de Janeiro), nauczyciel — zgodnie z koncepcją multimedialnych modułów tematycznych — wciąż traktuje je jako punkty odniesienia do „arche-tekstu”, tj. opowieści
Parandowskiego. Szkic Kaji pełniłby wówczas nie tylko rolę inspiracji/wskazówki,
gdzie szukać poszczególnych tekstów kultury, lecz — przede wszystkim — uświadamiałby powiązania między nimi, a jednocześnie mógłby funkcjonować w roli
prozy niefikcjonalnej. Stałby się zatem istotną pomocą nie tylko dla nauczyciela,
ale i jego podopiecznych w trakcie porządkowania informacji na temat omawianego motywu kulturowego i jego przemian. Tym bardziej, że jest ich świadomy
sam badacz, o czym świadczy konkluzja rozważań:
Ideałem badawczym byłaby (...) metoda: nie zajmowanie się wyłącznie kulturą popularną,
owym marginesem „kultury centrum”, ale równoległa analiza orfickich tekstów kanonicznych i popkulturowych46.

45
W klasach licealnych o profilu humanistycznym/językowym można sięgnąć do najpełniejszego, imponującego do dziś akrybią naukową i erudycją badaczy, opracowania motywów mitologii greckiej i rzymskiej, jakim jest dzieło pod redakcją W. H. Roschera, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen
Mythologie (1886–1937); tu: t. 3, hasło Orpheus, s. 1058–1207). Kolejne tomy leksykonu dostępne są pod
odpowiednimi linkami na stronie <https://archive.org/search.php?query=creator%3A”Roscher%2C+Wilhelm+Heinrich%2C+1845-1923> [dostęp: 18.07.2019]. Hasło poświęcone tej postaci i jej kulturowym konotacjom jest na tyle obszerne, że nauczyciel musiałby omówić jego wybrane fragmenty. Alternatywą dla leksykonu
może być numer tematyczny pisma „Littera Antigua” (2010, nr 1), w całości poświęcony różnorodnym wątkom
związanym z Orfeuszem bądź tom pt. Mit Orfeusza. Inspiracje i interpretacje w europejskiej tradycji artystycznej
(red. S. Żerańska-Kominek, Gdańsk 2003).
46
D. Kaja, Dziedzictwo lirnika. Orfeusz w tekstach kultury popularnej, s. 334.
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J. Parandowski, Mit o Orfeuszu
i Eurydyce

Czarny Orfeusz, reż. M. Camus
Pieśń Orfeusza, N. Gaimana
The Battle of Olympus

M. Siwiec, Orfeusz romantyków, hasło
z leksykonu pod red. W. H. Roschera, studium
Kaji – wybrane szkice z „Littera Antiqua” i/lub
Mitu Orfeusza…

C. W. Gluck, Orfeusz i Eurydyka /
J. Offenbach, Orfeusz w piekle

K. Wierzyński, Rozmowa z
z Orfeuszem / C. Miłosz, Orfeusz
i Eurydyka

Rys. 2. Opracowanie własne na podstawie: A. Ślósarz, Produkty medialnego przemysłu
XXI wieku jako interpretanty literatury

Jedynie wówczas namysł nad istotą mitu o Orfeuszu stanie się zarazem pretekstem do rozważań przemian kulturowej wrażliwości. Te z kolei są możliwym
punktem wyjścia do dyskusji nad różnorodnością/uniwersalnością ludzkiego
doświadczenia (z tego względu zaproponowano osadzony w egzotycznej scenerii
film Marcela Camusa).
Studia przypadków

Inną — prócz formuły rozważań przekrojowych — w odniesieniu do praktyki
szkolnej, godną uwagi wydaje się formuła studiów przypadku, po którą dość często sięgają autorzy publikujący w serii POPKultura-POPLiteratura. Specyfika case
study jako metody badawczej może być wykorzystana w szkole ponadpodstawowej (przede wszystkim w liceum) jako wsparcie metody projektów (jednej z tzw.
problemowych metod aktywizujących), po którą dość chętnie sięgają nauczyciele różnych przedmiotów, nie tylko języka polskiego47. Projektowanie procesu
edukacyjnego w metodzie tej polega na aktywizacji ucznia. Dzięki temu z osoby
przyswajającej wiedzę w sposób bierny staje się on jednostką działającą, co ma
wpływ na stopień zaangażowania w poznawane zagadnienie (jest ono tym większe, im wyraźniej uczeń dostrzeże „przełożenie” zdobywanej w szkole wiedzy na
jego życie pozaszkolne)48. Studium przypadku pozwala jednakże nie tylko pracować w sposób angażujący intelektualnie (ale i emocjonalnie) ucznia w tok zajęć.

47
48

Zob.: S. Nalaskowski, Metody nauczania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1997, s. 66.
Zob.: M. S. Szymański, O metodzie projektów, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000, s. 17–18.
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Jest również okazją do utrwalenia przezeń, ale też i przez nauczyciela, kierującego uczniowską pracą, „kompetencji miękkich”, pozwalających m.in. na ćwiczenie
współpracy w zespole i umiejętności zarządzania czasem49.
Należy też wziąć pod uwagę specyfikę etapu rozwoju psychologicznego
i intelektualnego ucznia, na którym znajduje się on w szkole ponadpodstawowej. Myślenie abstrakcyjne jest już w tym wieku rozwinięte na tyle dobrze, że
możliwe staje się wprowadzenie zagadnień filozoficznych, wymagających tego
rodzaju kompetencji intelektualnej50. Potencjalnie zatem możliwa jest taka organizacja procesu dydaktycznego, by mógł on zapoznać się ze szkicem, reprezentującym studium przypadku. Wówczas będzie miał okazję do odtworzenie
toku myślenia autora, posługując się procedurami logicznymi51. Zarazem działania ucznia — odczytującego ukryte w przekazie informacje — poddawane są
obserwacji przez nauczyciela, odtwarzającego tok myślenia podopiecznego po
to, aby korygować ewentualne jego błędy. To szczególna zaleta badań jakościowych, do których należy metoda studium przypadku. Sposób, w jaki uczeń radzi
sobie z lekturą danego szkicu i przetwarzaniem zawartych w nim informacji,
może bowiem wiele powiedzieć nauczycielowi na temat możliwości i predyspozycji intelektualnych podopiecznego. Dzieje się tak, ponieważ funkcja transformacyjna tekstu, będącego przedmiotem uczniowskiej lektury, koresponduje
z kontrolno-korektywną52.
Uczeń, odwołując się do własnego doświadczenia kulturowego, może spojrzeć
na analizowane studium przypadku w sposób krytyczny, a nawet — kiedy zdobędzie odpowiednie umiejętności warsztatowe — pokusić się o próbę parafrazy na
49

Zob.: M. Konieczna-Kucharska, Miękkie i twarde kompetencje nauczycieli, „Zeszyty Naukowe Politechniki
Częstochowskiej. Zarządzanie” 2015, nr 19, s. 229–241. Stopień opanowania umiejętności „miękkich”, na co
wskazują analizy rynku, może decydować o sukcesie zawodowym; zob.: J. Majerska, Kompetencje miękkie a rynek pracy, [w:] ...bo życie to nieustanny rozwój. Poradnik, [brak nazwiska redaktora], Edustacja.pl, Poznań 2010,
s. 85–92, <http://edustacja.pl/images/artykuly/Poradnik.pdf#page=85> [dostęp: 10.07.2019]. Konstatacje Majerskiej pozostają — mimo upływu nieomal dekady — wciąż aktualne, o czym świadczy ogłoszony w 2019 roku
raport Analiza zapotrzebowania na kompetencje w gospodarce i na rynku pracy wraz z badaniem wartości docelowej wspólnego wskaźnika długoterminowego POWER w obszarze szkolnictwa wyższego, red. M. Jelonek,
Konsorcjum CEAPP, Warszawa 2019, s. 35, <https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/Ewaluacja/POWER/RK_Analiza_kompetencji_final.pdf> [dostęp: 10.07 2019].
50
Zob.: I. Trzcieniecka-Schneider, O nauczaniu abstrakcyjnych pojęć filozoficznych w aspekcie statycznym i dynamicznym, „Analiza i Egzystencja” 2014, nr 25, s. 87–97.
51
Zakładamy tu istnienie związku między regułami logiki z tym, w jaki sposób zachodzi proces przetwarzania
informacji w umyśle jednostki, zgodnie z koncepcją Johna Macmanary, według którego „logika idealnie nadaje
się na teorię kompetencji, ujmującej część rozumowania ludzkiego” (idem, Logika i psychologia, tłum. M. Zagrodzki, PWN, Warszawa 1993, s. 9). Teza ta wywodzi się z ujęcia logiki przez Christoha Sigwarta (1830–1904),
dla którego była ona sztuką myślenia („Wäre diese Aufgabe gelöst, so würden wir im Bestze einer Kunstlehre
des Denkens sein, welche Anleitung gabe ze gewissen und allgemeingultigen Satzen zu gelangen. Diese Kulstlehre
nennen wir Logik”; idem, Logik, Akademische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr, Freiburg1889, t. 1, s. 1;
możliwość lektury on-line: <https://archive.org/details/logiksigw01sigwuoft/page/n7> [dostęp: 9.07.2019]).
52
C. Kupisiewicz, Dydaktyka ogólna, Graf-Punkt, Warszawa 2000, s. 96; W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki
ogólnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003, s. 293–299.
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analogicznym materiale badawczym53. Zadanie to zbliżone jest do przewidzianych
programem szkoły ponadpodstawowej zajęć z zakresu retoryki54. Uczeń może zatem
ćwiczyć krytyczne myślenie, analogicznie, jak czyni to w przypadku chrei (χρεία),
będącej — zgodnie z definicją Marii Joanny Gondek — retorycznym ćwiczeniem
kompozycyjnym, prowadzącym do konstrukcji otwartej na polemikę, krótkiej wypowiedzi55. Tę z kolei można traktować jako wstęp do dłuższej formy, w przypadku
której konieczne jest zachowanie właściwej segmentacji tekstu ze względu na funkcję retoryczną poszczególnych jego partii56. Jednocześnie zaś możliwa stanie się dla
niego „mentalna empatia”, pozwalająca spojrzeć na omawiany problem z perspektywy potencjalnego odbiorcy. Jest to o tyle istotne, że — co podkreśla Jakub Z. Lichański — analiza retoryki wywodu umożliwia nie tylko odtworzenie intencji autorskich
nadawcy komunikatu, ale i jego sposobu postrzegania rzeczywistości57.
Tym samym uczeń, opracowując na potrzeby szkolne studium przypadku,
osiąga następujące korzyści:
— uczy się rekonstruować logikę wywodu, odtwarzając poszczególne etapy argumentowania sądów; pozwala to uczniowi dochodzić do falsyfikowalnych
naukowo wniosków;
— ćwiczy — dzięki tworzeniu przez analogię — kompozycję wypowiedzi, dzięki
czemu jednocześnie uczy się świadomie traktować tekst jako uporządkowaną
wypowiedź mającą określony, konkretny cel;
— rekonstruuje intencje nadawcze i sposób postrzegania rzeczywistości przez autora opracowywanego tekstu;
• ćwiczy modyfikację własnego spojrzenia na omawiany w tekście problem pod
wpływem wysnutych z lektury wniosków, a zarazem rozwija podstawy krytycznego myślenia.

53
Zob.: E. Nowak, Stworzyć tekst. Uczniowska kompetencja tekstotwórcza w edukacji polonistycznej, Universitas,
Kraków 2014. Nauczyciel może w tym celu skorzystać z metody, którą Anna Dyduchowa nazwała metodą analizy i twórczego wykorzystania wzorów; zob.: eadem, Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Projekt
systemu, model podręcznika, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1988, s. 62–84.
54
Na temat miejsca retoryki w edukacji sformalizowanej zob.: B. Gaj, Retoryka w szkole, [w:] Retoryka,
red. M. Barlowska, A. Budzyńska-Daca, P. Wilczek, PWN, Warszawa 2008, s. 297–306. Zakres treści związanych
z retoryką w szkole ponadpodstawowej doprecyzowuje Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum, (2018); zob.: ibidem, moduł: Elementy retoryki, s. 30.
Ponadto w rozporządzeniu tym czytamy: „Kompetencje językowe i komunikacyjne wiążą się ściśle z rozwijaniem umiejętności tworzenia własnych wypowiedzi. Sprzyja temu kształcenie umiejętności retorycznych oraz
świadome wykorzystanie elementów retoryki w tworzeniu wypowiedzi ustnych i pisemnych, w których uczeń,
podejmujący różnorodne problemy i dokonujący interpretacji różnorodnych tekstów i zagadnień, w sposób
świadomy potrafi argumentować własne zdanie. Łączenie różnych obszarów kształcenia pozwala na integralne
rozwijanie umiejętności uczniów i kształtowanie ich postaw” (ibidem, moduł Warunki i sposób realizacji, s. 39).
55
Zob.: M. J. Gondek, Specyfika chrei jako ćwiczenia retorycznego, „Forum Artis Rhetoricae” 2014, nr 4, s. 18.
56
Zob.: A. Tabisz, Graficzno-treściowe i metatekstowe wykładniki segmentacji uczniowskich tekstów, „Edukacja”
2013, nr 4, s. 96.
57
Zob.: J. Z. Lichański, Retoryka. Historia — Teoria — Praktyka, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007, t. 1,
s. 76–77.
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Jak łatwo zauważyć, wyszczególnione tu zalety wynikające z omówienia studium przypadku za pomocą instrumentarium retorycznego nie ograniczają się do
funkcjonowania ucznia w rzeczywistości szkolnej, toteż spełniony zostaje podstawowy warunek edukacji: Non scholae, sed vitae discimus. Sukces dydaktyczny
jest tym łatwiejszy do osiągnięcia, że uczeń jako punkt wyjścia nie otrzymuje rozważań oderwanych od jego doświadczenia kulturowego. Zastępują je rozprawy,
których lekturę może traktować jako punkt odniesienia własnych przemyśleń na
bliskie mu tematy. Owszem, kontekst interpretacyjny może być dla niego obcy,
jednakże egzemplifikacje tez stawianych przez badaczy (tj. przywoływane teksty
kultury) znane będą mu zapewne z autopsji. Odczytywane z zaproponowanej tu
perspektywy rozważania na temat zjawisk z zakresu literatury i kultury popularnej mogą stać się istotną pomocą dla nauczyciela (ale i jego uczniów), pełniąc
funkcję propedeutyczną.
Niezależnie bowiem od tego, czy akceptujemy taki stan rzecz, czy też sprzeciwiamy się mu, rzeczywistość popkulturowa — zgodnie z rozpoznaniem Gemry —
jest dla współczesnego odbiorcy najważniejszym doświadczeniem społecznym,
w oparciu o które buduje on swoje relacje z otoczeniem. Tym większa zatem odpowiedzialność spoczywa na współczesnej szkole w doborze środków, umożliwiających swym podopiecznym (roz)poznanie owej kulturowej rzeczywistości.
W obiegu wydawniczym funkcjonują bowiem publikacje nazbyt zideologizowane, by można było pozostawić uczniowi dowolność wyboru lektur mających stać
się jego przewodnikami po światach kultury popularnej58.
Podsumowanie
Sięgnięcie przez nauczyciela po szkice funkcjonujące, jak jest to w przypadku
wrocławskiej serii, w obiegu naukowym nie tylko gwarantuje stosowny poziom
dyskursu badawczego, który zapewniają zachowane procedury recenzenckie
(m.in. tryb double-blind). Pozostaje też — w myśl uwagi Bogusławy Doroty Gołębniak — warunkiem koniecznym podczas wprowadzania w szkole innowacji

58
Reprezentatywna pod tym względem jest rozprawa Iwony Ulfik-Jaworskiej Komputerowi mordercy. Tendencje konstruktywne i destruktywne u graczy komputerowych (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin 2005), którą autorka podporządkowała odgórnie narzuconej tezie o destrukcyjnym wpływie
gier komputerowych na ich użytkowników niezależnie od walorów artystycznych, które owe gry reprezentują;
czytamy: „Dzieci grające w »agresywne« gry komputerowe charakteryzują się większym nasileniem nekrofilii
i sadyzmu oraz mniejszym nasileniem biofilii i miłości niż dzieci z grupy porównawczej” ibidem, s. 206). Nie
inaczej problem relacji „brutalność wpisana w świat przedstawiony gry — zachowania gracza w realnym świecie”
postrzega Stanisław Juszczyk, autorytarnie stwierdzający: „Przemoc tę [tj. w grach komputerowych — przyp.
A.M.] szczególnie wysoko percypuje młodzież z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, która najczęściej staje się w środowisku rówieśniczym sprawcą przemocy, odreagowując w ten sposób negatywne zjawiska mające
miejsce w domu rodzinnym, takie jak: alkoholizm jednego lub obojga rodziców, przemoc w domu, ubóstwo,
głód, brak perspektyw na poprawę sytuacji rodzinnej, a w tym ekonomicznych warunków funkcjonowania rodziny” (ibidem, Fascynacja młodzieży grami komputerowymi, „Edukacja i Dialog” 2010, nr 9–10, s. 47).
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pedagogicznych (a jedną z nich jest właśnie metoda projektu); czytamy: „Partnerska współpraca z nauczycielami akademickimi ułatwia [nauczycielowi szkolnemu — przyp. A.M.] pogłębianie zrozumienia; może też stanowić źródło inspiracji
i doskonalenia umiejętności technicznych”59. Współpraca ta jest zresztą konieczna, co wynika ze specyfiki eksperymentu pedagogicznego, który nie może być
nieodpowiedzialnym manipulowaniem podopiecznymi, bez świadomości możliwych konsekwencji takiego postępowania.
Seria POPKultura-POPLiteratura — właśnie ze względu na swoją specyfikę —
pozwala na owo, jak je określa Gołębniak, „partnerstwo nauczycieli szkolnych
i akademickich”60. Wchodzące w jej skład rozprawy, pisane są — zgodnie z wymogiem akrybii naukowej — przez czołowych specjalistów w dziedzinie badań nad
literaturą i kulturą popularną. Zarazem każdy ze szkiców, zgodnie ze zwyczajem
obowiązującym w publikacjach naukowych opatrzony został wykorzystywaną
w rozważaniach bibliografią, która może stanowić dobry punkt wyjścia poszukiwań własnych czytelnika — niezależnie od tego, czy będzie nim nauczyciel, czy
jego podopieczny.
***

59

B. D. Gołębniak, Wprowadzenie, [w:] Uczenie metodą projektów, red. eadem, WSiP, Warszawa 2002, s. 7. Do
pewnego stopnia taka współpraca pojawia się dzięki inicjatywom pracowników ośrodków metodycznych i doskonalenia zawodowego, organizującym szkolenia pogłębiające umiejętności interpretacji utworów, najczęściej
spośród utworów, które znalazły się obecnie na liście lektur. Autor niniejszego szkicu zna takie wykłady z autopsji, jako osoba poproszona o przeprowadzenie jednego z nich poświęconego Katedrze (2000) Jacka Dukaja i jej
uwikłaniom kulturowym (jego organizatorem było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia
Praktycznego; wykład odbył się 28.02.2019). Nauczyciele biorący udział w zajęciach nie oczekiwali przy tym scenariuszy dydaktycznych, lecz wskazania kontekstów interpretacyjnych, umożliwiających pogłębione spojrzenie
na omawiany tekst literacki. Takie przeniesienie zainteresowania z gotowych rozwiązań, możliwych do stosowania podczas zajęć szkolnych na zrozumienie utworu Dukaja sprawia, że nauczyciele — dostrzegając umykające
podczas mniej wnikliwej lektury treści — będą potrafili zwrócić na nie uwagę swym uczniom, dostosowując
każdorazowo wykorzystywaną w tym celu metodę dydaktyczną do specyfiki zespołu klasowego.
60
Z takiej współpracy wynikają korzyści obopólne: nauczyciele szkolni na bieżąco uzupełniają własną wiedzę
merytoryczną i metodyczną, wciąż pozostając w kontakcie z najnowszymi wynikami badań. Z kolei nauczyciele
akademiccy mają okazję weryfikowania w praktyce własnych teorii; mogą też zawczasu przyjrzeć się kolejnym
pokoleniom uczniów i dostosować własne metody nauczania do ich możliwości percepcyjnych. Zarysowana
przez Gołębniak wizja nie ma charakteru utopii dydaktycznej, bowiem taka współpraca wychodzi naprzeciw coraz częściej postulowanemu udziałowi uniwersytetu w życiu lokalnej społeczności (zob. np.: T. Domański, Rola
uniwersytetów w promocji polskich miast i regionów — nowe wyzwania strategiczne, [w]: Marketing akademicki.
Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów, red. idem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011,
s. 21–24). Już obecnie istnieje zresztą wiele inicjatyw podejmowanych przez akademię, by przełamać hermetyczność naukowego dyskursu. Spośród nich niewątpliwie najcenniejszym przejawem owej tendencji są oczywiście
Uniwersytety Trzeciego Wieku, sprzyjające aktywizacji osób starszych. Równie jednak cenną inicjatywą pozostaje np. wdrożony od kilku lat na Uniwersytecie Łódzkim program Uniwersytet Zawsze Otwarty, adresowany
do uczniów szkół ponadpodstawowych zob.: <https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/uniwersytet-zawsze-otwarty> [dostęp: 8.07.2019] oraz planowany na rok akademicki 2019/2020 cykl „Środy z polonistyką”, zob.:
<http://filolog.uni.lodz.pl/?p=14675> [dostęp: 19.07.2019]. Nie są to działania odosobnione w rodzimej nauce,
o czym świadczą oferty zajęć i spotkań ogłaszanych również na stronach innych uczelni wyższych.
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Aneks
Niniejsze zestawienie zawiera spisy treści poszczególnych tomów, które ukazały
się dotychczas w serii POPKultura-POPLiteratura. Ma ono na celu umożliwienie Czytelnikowi orientacji w poruszanych w jej ramach tematów, a jednocześnie służy ułatwieniu znalezienia szkiców, których autorzy zostają przywoływani
w artykule.
Nr 1 (2012):
Związki i rozwiązki. Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami
Anna Gemra, Słowo wstępne
Literatura i kultura popularna: problemy badawcze
Jakub Z. Lichański, Nowe media, literatura popularna: pożądanie, małżeństwo z rozsądku czy wolny
związek?
Bogdan Trocha, Literatura popularna jako przestrzeń gry, spekulacji i poszukiwań
Marcin Chruściel, Związki „młodej” literatury współczesnej z kulturą popularną — symbioza, pasożytnictwo czy infekcja wirusowa? Opis zjawiska na przykładzie książek Doroty Masłowskiej,
Jakuba Żulczyka i Jacka Dukaja
Kinga Stanaszek-Bryc, O powstawaniu gatunków, czyli o genealogii literatury fantasy i science fiction
Marta Cuber, Lot koszący? Perspektywy najnowszej homoerotycznej literatury popularnej
Literatura i kultura popularna: inspiracje i mediacje
Ksenia Olkusz, Jak twórczo wykorzystać Hieronima Boscha? Autorzy literatury popularnej wobec biografii i sztuki niderlandzkiego mistrza
Justyna Deszcz-Tryhubczak, „...provided he could know (...). Could see (...) just a litte more (...) a litte
more”: Reconciling Immersion and Interactivity in the Viewer by Shaun Tan and Gary Crew
Michał Mesjasz, Od baśni do pornografii. Wokół baśni braci Grimmów, ich anonimowej adaptacji
z początku XX wieku i psychoanalitycznych teorii Brunona Bettelheima
Halina Kubicka, Szukając Baker Street 221B. Podróże śladami książek i filmów w kontekście kultury
popularnej i mediów
Literatura i kultura popularna w sieci
Adam Mazurkiewicz, Gdy środek przekazu staje się przekazem. O webkomiksie jako tekście kultury
(rekonesans)
Marta Więckiewicz, Blogi w przestrzeni popkulturowej. Aspekt relacji nadawczo-odbiorczych
Konrad Dominas, Cezar w nowych mediach — recepcja literatury antycznej czy analiza wybranych
tematów kultury popularnej?
Szymon Makuch, Między nauką a popkulturą. Funkcjonowanie pojęcia nieśmiertelności w internecie
Literatura i kultura popularna a X muza
Agnieszka Nieracka, Od science fiction do (science) reality i kina 3D: estetyczne i ideologiczne zmiany
w kinie popularnym po 9/11
Friederike Sadewasser, Medium Sensitivity in the Digital Age: How Film Effects Reveal our Pridordial
Nature
Jacek Rzeszotnik, „Doctor Who” i „Torchwood”, czyli o strategiach komunikacyjnych we współczesnych telewizyjnych serialach fantastycznych
Nick Perry, Hobbitown via Hollywood to Wellywood: Putting Tolkien`s Middle Earth in its Place
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Literatura i kultura popularna: stereotypy i schematy
Seda Bahar Yavcan, Beauty is the Beast: Deconstructing the Myth of the Beautiful in Popular Culture
Joanna Czaplińska, Spotkanie z Obcym — fantazja, antycypacja, metafora
Grzegorz Trębicki, In the Enslavement of the Formula? A Short Survey of Antagonists in Secondary
World Fantasy
Literatura i kultura popularna: postacie
Damian Kaja, Dziedzictwo lirnika. Orfeusz w tekstach kultury popularnej
Dorota Ucherek, „Absolutnie klasyczne, absolutnie kanoniczne i absolutnie anachroniczne”? Postacie
władające magią w najnowszej literaturze i serialu fantasy
Krystyna Walc, Krwawy tyran czy ofiara popkultury? Wprowadzenie do literackiej legendy wołoskiego
hospodara Włada (Vlada) Palownika
Michał Wolski, Inkarnacje Wiecznego Łowcy, czyli rzecz o wampirach w multiversum Marvela
Nr 2 (2014):
Literatura i kultura popularna: badania i metody
Anna Gemra, Przedmowa
Metodologia badań
Jakub Z. Lichański, Badania literatury popularnej. Tezy
Magdalena Roszczynialska, Badania literatury popularnej w Polsce w perspektywie zwrotu
topograficznego
Literatura popularna
Kryminał
Paweł Kaczyński, O powieści „neomilicyjnej”
Krystyna Walc, Nie tylko powieść milicyjna. Kryminalne serie PRL-u: „Klub Srebrnego Klucza”, „Labirynt” i „Seria z Jamnikiem”
Agnieszka Szurek, Historia w powieściach kryminalnych Dorothy Leigh Sayers i Joego Alexa Fantastyka
Adam Mazurkiewicz, „Jak być mogło?...” O historii alternatywnej w polskiej literaturze fantastycznonaukowej (rekonesans)
Dariusz Brzostek, Wspólnoty interpretacyjne i konstruowanie niemożliwego. Horror w świecie późnej
nowoczesności
Aleksandra Koszela, Postapokaliptyczna wizja świata w trylogii Carrie Ryan „Las Zębów i Rąk”
Ksenia Olkusz, W objęciach kiczu, czyli co skrywa (lub odsłania) romans paranormalny/metafizyczny.
Na przykładzie cyklu „Love at Stake” Kerrelyn Sparks
Tematy i motywy
Marta Součková, Zneužitá história
Maciej Wróblewski, „Polski dyskurs maszynowy. Maszyna w kulturze polskiej (XIX– XX w.). Literatura, język, sztuki wizualne i życie codzienne” (zarys przedsięwzięcia badawczego)
Grażyna Lasoń-Kochańska, Za co kobiety kochają Christiana Greya? Fenomen popularności trylogii
„Pięćdziesiąt Odcieni” E. L. James
Kultura popularna. Film, telewizja, teatr
Agnieszka Kruszyńska, Bajki dla dorosłych jako zjawisko w kulturze popularnej. Szkic na przykładzie
telewizyjnego cyklu autorstwa Joanny Wilińskiej, Andrzeja Nowickiego i Feliksa Dereckiego
Miron Pukan, K otázkam rozmanitosti interkultúrnej výmeny po roku 1989 (so zameraním na prieniky poľskej i slovenskej drámy a jej inscenačnej tvorby či praxe)
Wojciech Kajtoch, Odkrycie wroga. O obrazie Polski i Polaków we współczesnych fabularnych filmach
i serialach rosyjskich oraz białoruskich poświęconych II wojnie światowej
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Nowe media
Augustyn Surdyk, Badania kultury popularnej w zakresie nowych mediów w kraju i na świecie, na
przykładzie organizacji ludologicznych
Rafał Kochanowicz, „Mitologia zagłady” — obraz wojny w grach komputerowych
Emilya Ohar, Dorota Michułka, Dziecko we współczesnym świecie digital resources. Sposoby percepcji
Kultura na rynku
Katarzyna Wodniak, Powieść w odcinkach na łamach tygodnika „Przyjaciółka” w latach 1948–1989
Anita Has-Tokarz, Technologia hitu — bestsellery współczesnego rynku książki dla młodych
czytelników
Nr 3 (2015):
Między przymusem a akceptacją. Meandry władzy w literaturze i kulturze popularnej
Anna Gemra, Słowo wstępne
Jakub Z. Lichański, Retoryka i władza. Uwagi na marginesie książki sir Bertranda Russella „Władza”.
Nowa analiza społeczna
Katarzyna Kaczor, We władzy dyskursów. O polskich definicjach fantasy
Adam Mazurkiewicz, (Zniewoleni) władcy świata. O motywie władzy w nurcie social fiction polskiej
fantastyki
Bogdan Trocha, Władza w prozie Marcina Wolskiego
Teresa Banaś-Korniak, Literacki wizerunek polskiej szlachty i bogatego mieszczaństwa z perspektywy
tzw. autorów sowizdrzalskich (z drugiej połowy XVI i pierwszej połowy XVII stulecia)
Anna Kasprzycka, Kultura popularna kontra Putin. Jak opozycja w Rosji starała się wygrać wybory
prezydenckie w 2012 roku
Aleksandra Koszela, Panem et circenses. O władzy w trylogii „Igrzyska śmierci” Susanne Collins
Ewa Krzywicka, Głupota u władzy. Rzecz o „Fatalnych jajach” Michaiła Bułhakowa
Adam Nowakowski, Palpatine — uczeń Niccolò Machiavellego? Myśl polityczna florenckiego filozofa
w filmowej sadze „Gwiezdne wojny”
Agata Zarzycka, A Political Shapeshifter: The Gothic and Pop Culture in the Ginger Snaps Triptych
Przemysław Dudziński, Robert Dudziński, Zabić tysiąc kobiet na tysiąclecie państwa polskiego. Władza (ludowa) i śmierć w filmie Janusza Kidawy „Anna” i wampir
Carla Z. Tirado Morttiz, Fight Club: A Fight Against Subjection in Postmodern Times
Jakub Krogulec, Contesting The Concept of Perpetual War: Spec Ops: The Line as a Deconstruction
of Modern Military Shooter Genre
Jakub Kasperski, Dialektyka władzy w heavy metalu
Nr 4 (2015):
Literatura i kultura popularna. Badania, analizy, interpretacje
Literatura i kultura popularna w akademii
Magdalena Roszczynialska, Literatura i kultura popularna w uniwersyteckich kursach poetyki i teorii
literatury. Z dylematów układacza sylabusa
Stanisław Krawczyk, Socjologia literatury fantastycznej w polskim i anglosaskim obiegu akademickim
Literatura popularna. Teoria literatury popularnej
Dariusz Brzostek, Drapieżnik i (jego) ofiara. Horror w kontekście ewolucjonistycznych teorii narracji
Mariusz Kraska, Przemoc tekstu. „American Psycho” Breta Eastona Ellisa
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Dla dziecięcego odbiorcy
Agnieszka Kruszyńska, Narodowe, wzorowe, grzeczne, czyli dydaktyzm w obiegu popularnym. Przykład „Małego Przewodnika” (1930–1939)
Anita Has-Tokarz, Ikona popkultury dzieciom — książki Madonny dla najmłodszych (między promocją literatury a autokreacją)
Kryminał
Adam Mazurkiewicz, Zbrodnia w małym miasteczku. Obraz prowincji w najnowszej polskiej literaturze kryminalnej
Paweł Kaczyński, Świat poprawiony. Autentyczne sprawy kryminalne jako tworzywo powieści
milicyjnej
Tematy i motywy
Krystyna Walc, „A jak poszedł król na wojnę...” Motywy militarne w literackiej legendzie księcia
Drakuli
Agnieszka Szurek, Ujawnić, upamiętnić, zrozumieć — zapomnieć? Narracje o bombardowaniu Grodziska Mazowieckiego w styczniu 1945 roku — próba analizy retorycznej
Kultura popularna. Nowe media
Konrad Dominas Antyk wciąż żywy i czytany, czyli współczesne sposoby wyszukiwania, publikowania
i udostępniania greckorzymskiej literatury w nowych mediach
Katarzyna Florencka, Dalekie echa fabuły: internetowy serial StarCrafts jako przykład twórczej działalności fanów e-sportów
Monika Klepczyńska, Organizacje tworzone przez graczy w ramach masowej gry sieciowej. Studium
przypadku: Eve online
Rafał Kochanowicz, Kulturotwórcza rola uniwersów fantastycznych z gier komputerowych na przykładzie serii „The Elder Scrolls”
Zbigniew Wałaszewski, Papierowy jednorożec, klubówka i Łowca androidów. O powstawaniu supersystemu rozrywkowego
Nr 5 (2015):
Literatura i kultura popularna. Metody: propozycje i dyskusje
Anna Gemra, Słowo wstępne
Jakub Z. Lichański, Boski Platon i niewiarygodny Kant, czyli filozofia i literatura — prolegomena
Wojciech Kajtoch, Jak badać literaturę popularną? Kolejna odpowiedź
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INSTYTUT LITERATURY A WSPÓŁCZESNA SZKOŁA

Streszczenie: 27 lutego 2019 roku powstała nowa instytucja narodowa jaką jest Instytut Literatury
z siedzibą w Krakowie i oddziałem w Warszawie. Podstawową misją Instytutu jest nie tylko promowanie wartościowych utworów literackich, ale przede wszystkim poszerzanie kręgu wyrobionych
literacko czytelników (szczególnie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży). To zadanie wynika
z obserwacji stanu wiedzy maturzystów przychodzących na studia humanistyczne: mają oni poważne braki w rozumieniu współczesnych konwencji literackich, a ich znajomość bieżącej produkcji
literackiej jest znikoma. Także nauczyciele mają kłopot z przygotowaniem lekcji na temat najnowszej literatury, również tych dzieł, które zostały ostatnimi laty dopisane do podstawy programowej
w szkole średniej. Aby promować nowych twórców oraz czytelnictwo i udostępnić każdemu dostęp
do publikacji, Instytut bezpłatnie dostarcza swoje publikacje (kwartalnik oraz Bibliotekę Krytycznoliteracką „Nowego Napisu”) do bibliotek szkół średnich (licea i technika) oraz bibliotek uczelnianych, a także do wojewódzkich bibliotek pedagogicznych — łącznie około 7 tysięcy darmowych
pakietów. Artykuł przedstawia szczegółowo działalność Instytutu.
Słowa kluczowe: Instytut Literatury, Warszawski Festiwal Poezji im. Zbigniewa Herberta, działalność na rzecz szkół, „Nowy Napis”

Institute of Literature and modern school
Summary: On February 27, 2019, a new national institution was created, which is the Institute
of Literature with headquarters in Krakow and a branch in Warsaw. The Institute’s basic mission
is not only to promote valuable literary works, but above all to expand the circle of literary readers
(especially reading competences among young people). This task results from observing the state
of knowledge of high school graduates coming to study the humanities: they have serious deficiencies
in the understanding of contemporary literary conventions, and their knowledge of current literary
production is negligible. Teachers also have trouble preparing lessons on the latest literature,
including those that have been added to the core curriculum in high school in recent years. To
promote new creators and readership and provide access to publications for everyone, the Institute
provides its publications (quarterly and the New Literary Critical Library of the „Nowy Napis”)
free of charge to libraries of secondary schools (high schools and technical schools) and university
libraries, as well as to provincial pedagogical libraries — a total of 7,000 free packages. The article
presents in detail the activities of the Institute.
Keywords: Institute of Literature, Warsaw Poetry Festival named after Zbigniew Herbert, activities
for schools, „Nowy Napis”
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Dwudziestego siódmego lutego 2019 roku powstała nowa instytucja narodowa,
jaką jest Instytut Literatury z siedzibą w Krakowie i oddziałem w Warszawie. Nowa
placówka zaszczepiona została na istniejących od 15 lat Warsztatach Herbertowskich — corocznych konferencjach naukowych poświęconych współczesnej literaturze polskiej, które są organizowane od 2004 roku w ramach Warszawskiego
Festiwalu Poezji im. Zbigniewa Herberta. Festiwal przetrwał do 2007 roku, ale
konferencje były nadal organizowane, a od czterech lat mają charakter międzynarodowy — uczestniczą w nich uczeni-poloniści z czterech kontynentów: od Kurytyby w Brazylii po Irkuck na Syberii.
Prace zbiorowe historyków literatury publikowane są w serii Biblioteka Pana
Cogito, a wraz z doktoratami, książkami habilitacyjnymi i profesorskimi monografiami utworzyły obecnie kolekcję 45 publikacji. Seria pęcznieje, a choć pierwszym odbiorcą jest środowisko akademickie, to seria bywa czytana również przez
szkolnych polonistów. Wydaje się, że jej przydatność wynika z interpretacyjnego
nastawienia większości publikacji: pozwalają bowiem nauczycielom zapoznać się
z najnowszymi analizami konkretnych wierszy Herberta, Różewicza, Miłosza czy
Szymborskiej, a także młodszych kolegów naszych największych poetów XX wieku. Obecnie BPC nastawia się na interpretacje najnowszej literatury polskiej. Instytut Literatury przejął dorobek Warsztatów oraz BPC i włączył w szerszy projekt
promocji współczesnej, a właściwie najnowszej polskiej literatury, dokładając
nowe zadania stricte literackie.
Podstawową misją Instytutu jest nie tylko promowanie wartościowych utworów
literackich, ale przede wszystkim poszerzanie kręgu wyrobionych literacko czytelników (szczególnie kompetencji czytelniczych wśród młodzieży). To zadanie wynika
z obserwacji stanu wiedzy maturzystów przychodzących na studia humanistyczne:
mają oni poważne braki w rozumieniu współczesnych konwencji literackich, a ich
znajomość bieżącej produkcji literackiej jest znikoma. Także nauczyciele mają kłopot z przygotowaniem lekcji na temat najnowszej literatury, również tych dzieł, które zostały ostatnimi laty dopisane do podstawy programowej w szkole średniej. Po
prostu nie ma wiele opracowań, a istniejące teksty są najczęściej tylko recenzjami,
a właściwie rekomendacjami publikowanymi w czasopismach.
Ponieważ misją Instytutu jest promowanie wartościowych utworów literackich nakłady większości publikacji są bardzo wysokie (ok. 9 tys. egz.), a ceny
utrzymane na poziomie kosztów produkcji. Działania te mają również na celu
wspomaganie twórców oraz wyrównywanie szans istnienia na rynku literackim.
Aby promować nowych twórców oraz czytelnictwo i umożliwić każdemu dostęp
do publikacji, Instytut bezpłatnie dostarcza swoje publikacje (kwartalnik oraz Bibliotekę Krytycznoliteracką „Nowego Napisu”) do bibliotek szkół średnich (licea
i technika) oraz bibliotek uczelnianych, a także do wojewódzkich bibliotek pedagogicznych — łącznie około 7 tysięcy darmowych pakietów.
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Wydawnictwa
Kwartalnik Kulturalny „Nowy Napis” (Epika — Liryka — Dramat), wydawany
w dużym nakładzie, jest powołany do prezentowania wartościowej poezji, prozy
i dramatu, a także inicjowania dyskusji literackich i pogłębionych ocen krytycznoliterackich. Kwartalnik jest redagowany przez krytyków i literaturoznawców
z całej Polski, proponuje otwartą formułę, a autorzy-literaci reprezentują wszystkie generacje, choć ze szczególnym uwzględnieniem młodych twórców. Inaczej
mówiąc: pismo jest z założenia eklektyczne. Cechą charakterystyczną pisma jest
niepozostawianie czytelnika samego z tekstem: niemal każdy poeta lub prozaik
reprezentowany jest przez swoje artystyczne credo (dział „Ars poetica”) lub komentarz krytyka, ułatwiający odbiór dzieła.
Dla nauczycieli szczególnie cenna może okazać się seria o współczesnej prozie i poezji, czyli Biblioteka Krytyki Literackiej „Nowego Napisu”. Publikacje te
omawiają najnowszą twórczość, zaczynając od poetów i prozaików dopisanych
przez MEN do podstawy programowej w szkołach średnich, a także przypominają autorów trudnodostępnych lub zapomnianych (pomijanych), na przykład
emigrantów. Jesienią 2018 roku ukazały się monografie wraz z wyborem wierszy
Juliana Kornhausera i Janusza Szubera, a także opowiadania Marka Nowakowskiego z omówieniem. Wiosną 2019 roku zostali przypomniani łódzcy poeci
końca XX wieku wydający w latach 70. podziemne pismo „Puls” (Jacek Bieriezin,
Zbigniew Dominik, Zdzisław Jaskuła i Witold Sułkowski), a jesienią, ze względu na okrągłą rocznicę wybuchu wojny, została omówiona twórczość pisarzy
emigracyjnych (Józef Łobodowski, Jerzy Wittlin, Jan Lechoń, Gustaw Herling-Grudziński itp.), a także poezja Wojciecha Wencla. Jedną z najciekawszych
pozycji jest gruby tom szkiców literackich Jana Błońskiego — coś w rodzaju
prywatnej historii poezji drugiej połowy XX wieku, napisanej żywym i przystępnym językiem, który może być wzorem inteligentnego omawiania dzieł.
Rocznie będzie się ukazywać od 10 do 12 pozycji w tej serii, w tym krytycznoliteracka spuścizna Tomasza Burka, Andrzeja Kijowskiego i innych wielkich
krytyków literackich ubiegłego wieku.
Tak więc w serii znajdą się opracowania dzieł pojedynczych twórców, opis
dokonań środowisk lub pism literackich ważnych dla historii polskiej literatury współczesnej (np. bezdebitowe wydawnictwa, jak „Zapis”, „Puls” lub „Arka”,
emigracyjne, jak literacka działalność „Kultury”, „Kontynentów” lub dzieje „Wiadomości literackich”), a także zbiory szkiców wybitnych badaczy. Wyjątkową
cechą tej serii jest również fakt, że publikacje nie pominą najnowszego dramatu
polskiego. Seria uzupełni wiedzę studentów, nauczycieli, a nawet bystrzejszych
licealistów i odpowie na dotkliwy brak opracowań na temat bieżącej produkcji
literackiej, będzie omawiać współczesną wrażliwość poetycką i przystępnie objaśniać najnowsze konwencje literackie.
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Promocja obliczona jest na aktywnych nauczycieli-polonistów w szkołach
średnich i zdolną młodzież o zainteresowaniach humanistycznych (uczestników
olimpiad polonistycznych, członków kółek literackich, itp.). Publikacje są dostępne również na rynku komercyjnym, z przeznaczeniem dla szerszej publiczności
zainteresowanej współczesną literaturą (na stronie Instytutu znajduje się również
księgarnia internetowa).
Kwartalnik jest medium powolnym. Natomiast portal „Nowy Napis co tydzień”
zamieszcza bieżące recenzje i rozmowy z pisarzami, komentuje wydarzenia literackie i ma swoje cotygodniowe audycje telewizyjne. Portal — w atrakcyjnej formie — wykorzystuje wszelkie multimedialne formy możliwe w Internecie, w tym
zdjęcia, nagrania audio i video. Poza tym portal prowadzi elektroniczną bibliotekę wartościowych dzieł dostępnych za pośrednictwem sieci. Pod każdym nazwiskiem znajdującym się w wyszukiwarce, czytelnik znajdzie biogram, teksty autora
oraz teksty krytycznoliterackie i materiały multimedialne, a nawet opracowania
naukowe. Jest to nieoceniona pomoc dla nauczycieli i środowiska akademickiego.
Programy i konkursy
Zaledwie po miesiącu istnienia Instytutu ogłoszono konkurs na ukończoną powieść, zbiór opowiadań lub tom wierszy. Nagrodą było wydanie książki w serii
„Nowa epika”/„Nowa poezja” oraz promocja: publikacja fragmentów w Kwartalniku „Nowy Napis”, a po wydaniu książki cykl spotkań autorskich, jej reklama
i omówienia w periodykach. Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem, głównie wśród młodych twórców (ponad 400 nadesłanych prac). Laureatką w kategorii
liryka została Ewa Frączek z tomem niedoskonałości, a wyróżnienie otrzymał tom
Noc węszy za moim ojcem Macieja Filipka. Bartosz Popadiak otrzymał nagrodę za
powieść Podzwonne dla Instytutu (zabawna zbieżność tytułu z nazwą organizatora
konkursu). Nagrodzony został również tom esejów Tomasza Genowa, ukazujący
się pod tytułem Kosmos jest ze słów. Nagrodzone pozycje miały swoją premierę na
targach Książki w Krakowie oraz Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie w październiku 2019 roku — największej imprezie tego typu na świecie.
W przyszłości planowana jest wielka Nagroda Instytutu Literatury Polskiej.
Spotkania, konferencje, dyskusje
Warsztaty Literackie, czyli spotkania literatów organizowane kilka razy w roku,
mają za zadanie ożywienie dyskusji literackich, prezentacji poglądów i programów,
a także zdobywanie interesującego materiału do kwartalnika i portalu. Spotkania
poetów, prozaików i dramaturgów, należących do kilku generacji i prezentujących
różne stanowiska oraz ideologie artystyczne, służyć mają również integracji środowisk literackich. Dyskusje prozaików i poetów na temat aktualnych idei i estetyk w sztuce, a także prądów literackich i współczesnych form artystycznego
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wyrazu umożliwią dyskusje i wymianę poglądów na temat ars poetica w czasach
braku dominujących ideologii artystycznych. Zapisy sporów programowych są
publikowane w kwartalniku, a nagrania filmowe — na portalu. Wydaje się, że to
również interesująca forma dla prowadzenia lekcji języka polskiego.
Warsztaty Herbertowskie poświęcone są nowym interpretacjom dzieł powstałych w XX i XXI wieku, głównie poezji. Starsze pozycje dostępne są również
w wersji pdf do pobrania w Internecie. Wszystkie literackie, krytycznoliterackie
i naukowe przedsięwzięcia stanowią zespół działań mających na celu upowszechnienie wartościowej literatury polskiej, a także przygotowywanie czytelników
do rozumienia występujących współcześnie poetyk. Elementem tego projektu
jest odrodzenie polskiej krytyki literackiej, zniszczonej przez komercję. Zarówno szkoła, jak i środowiska literackie potrzebują realnej krytyki literackiej, a nie
tylko tekstów reklamowych czy rekomendacji czytelniczych. Długofalowym celem jest zwiększenie czytelnictwa literatury ambitniejszej, wymagającej większych kompetencji. Do pewnego stopnia działania zostały zsynchronizowane
z reformą szkolnictwa, opracowaną przez MEN, a Biblioteka „Nowego Napisu”
powinna być brana pod uwagę również jako pomoc w organizowaniu olimpiad
polonistycznych.
Projektowane są również konferencje dla nauczycieli-polonistów z udziałem
wybitnych interpretatorów współczesnej literatury. Celem jest utrzymanie kontaktu nauczycieli z nauką uniwersytecką, bo wielu z nich traci łączność z uniwersytetem wraz z otrzymaniem dyplomu. Tego rodzaju konferencje miałyby dwie
fazy: naukową i metodyczną, aby najnowsze badania przełożyć na formy scenariuszy lekcyjnych i ożywić dyskusję nad formami literackiego kształcenia i wtajemniczania w literaturę. Tak zakrojona działalność Instytutu Literatury powinna
zaspokoić przynajmniej część potrzeb polonistów, a jeśli współpraca się rozwinie — istnieje szansa na rozbudowanie programu. Nic więc dziwnego, że Instytut
Literatury poszukuje współpracowników w środowisku polonistów.
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WIZERUNKI BOGA I CZŁOWIEKA W LITERATURZE
POLSKIEJ OSTATNICH STU LAT1

Streszczenie: Odczytanie ważnych dzieł modernistycznej i postmodernistycznej literatury polskiej
z perspektywy filozofii religii, z możliwie szerokim zastosowaniem jej instrumentów badawczych,
ale bez rezygnacji z metod wypracowanych przez współczesne literaturoznawstwo ukazało bogactwo teoretycznych możliwości. Należy podkreślić, iż ważną rolę odgrywa tutaj wielość problematyki — od „mistyki życia codziennego” poprzez postawy wątpiące, poszukiwanie i pragnienie Istoty
Absolutnej po kontemplację i nastawienia apologetyczne i wyznawcze. Wśród rozpatrywanych zagadnień znalazły się rozpoznania i diagnozy funkcjonowania myśli religijnej w kulturze współczesnej, a także wątki antropologiczne uwzględniające opisy relacji człowiek–Bóg.
Pełne zbadanie różnorodnej wyobraźni odpowiedzialnej za obrazy Boga w polskiej literaturze
ostatnich stu lat jest — co oczywiste — niemożliwe. Nie tylko dlatego, że przeżycie egzystencjalne,
nawet we wspólnocie języka i kultury od stuleci judeochrześcijańskiej, musi być z natury zindywidualizowane, a kształt wypowiedzi różny, choćby z powodu wyznawanej poetyki. Jeszcze większy
wpływ na rozmaitość postaw mają burzliwe dzieje polityczne Europy, w tym dwie wojny światowe
i groza zarówno totalitarnych systemów, jak i przygody intelektu powodujące gwałtowne zmiany
mentalne, w tym stosunek do Transcendencji. Przy tak rozległym materiale możliwe są wyłącznie
badania punktowe, prowadzone z troską o różnorodność przypadków, aby rozpostarty wachlarz
prezentował w miarę kompletną panoramę.
Słowa kluczowe: Literatura polska XX i XXI wieku, obrazy Boga, śmierć bliźniego, metafizyka, filozofia religii, mistyka życia codziennego, apologia, religia w kulturze współczesnej, relacja
człowiek–Bóg, Biblia, Ewangelia

Images of God and Man in Polish Literature (Last Hundred Years)
Summary: Reading important works of modernist and postmodern Polish literature from
the perspective of the philosophy of religion, with the widest possible use of its research
instruments, but without giving up the methods developed by modern literary studies, showed
a wealth of theoretical possibilities. It should be emphasized that an important role here is played
by a multitude of issues — from “mysticism of everyday life”, through doubtful attitudes, the search
and desire of the Absolute Being, to contemplation and apologetic and religious attitudes. Among
the issues considered were the recognition and diagnosis of the functioning of religious thought

1

Jest to zmienione sprawozdanie z badań grantu NPRH.
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in contemporary culture, as well as anthropological threads including descriptions of the relationship
between man and God.
Full examination of the various imaginations responsible for God’s images in Polish literature
of the last hundred years is — obviously — impossible. Not only because an individual existential
experience, even in a language and culture community since Judeo-Christian centuries, must
be inherently individualized, and the shape of expression varies, if only because of professed poetics.
The turbulent political history of Europe, including two world wars and the horror of totalitarian
systems, as well as the adventures of the intellect causing rapid mental changes, including attitudes
towards Transcendence, have an even greater impact on the variety of attitudes. With such extensive
material, only spot tests are possible, carried out with care for the diversity of cases, so that
the outstretched fan presents a fairly complete panorama.
Keywords: Polish literature of the twentieth and twenty-first century, images of God, philosophy
of religion, death of a neighbour, metaphysics, mysticism of everyday life, the defense of religion
in contemporary culture, the relationship man–God, Bible, Gospel

W momencie pisania tego artykułu Biblioteka Pana Cogito liczy 47 tomów wydanych od roku 2004, ale rok 2019 był dla niej ważnym zwrotem z dwóch powodów.
Pierwszy polega na tym, że seria została objęta patronatem Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a więc po piętnastu latach istnienia jako prywatne
hobby jej redaktora otrzymała instytucjonalne wsparcie (jest jednym z programów powstałego Instytutu Literatury). Drugim wydarzeniem było zakończenie
dużego projektu badawczego Obrazy Boga, człowieka i świata w literaturze polskiej
XX wieku (grant NPRH dla Instytutu Myśli Józefa Tischnera). Był to projekt interdyscyplinarny, grupujący badaczy literatury i filozofów religii w celu sprawdzenia,
na ile możliwy jest wspólny humanistyczny namysł nad obrazem transcendencji
w literaturze.
Pytanie o Boga i człowieka
W swych głównych założeniach projekt obejmował nowe próby odczytania ważnych dzieł polskiej literatury XX i XXI wieku z perspektywy filozofii religii, refleksję o rodzajach i sposobach poszukiwania transcendencji w utworach literackich,
namysł nad tym, jak w słowie artystycznym przekazywana jest obecność sacrum,
i jak możliwe jest poszukiwanie oraz wyrażanie innej, ponadrealnej rzeczywistości. Uczestnicy projektu badawczego pragnęli zmierzyć się ze skomplikowanymi
zagadnieniami związków religii i literatury, religijnego światoodczucia i poetyki,
duchowego doświadczenia człowieka i dostępnych w praktyce społecznej dyskursów opisujących spotkania z Tajemnicą.
Tak zakreślony horyzont naukowy spotykał się w tym projekcie z istotnymi
pytaniami, na ile literaturoznawstwo potrafi skorzystać z inspiracji filozofii religii,
i jak skuteczna w czytaniu tekstów jest ta aparatura. Oczywiście nie chodzi tutaj
o mechaniczne przeniesienie instrumentarium z jednej dziedziny humanistyki do
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drugiej, lecz o możliwie swobodny i twórczy dialog dwóch dziedzin, którego ważną częścią jest metodologiczna dyskusja.
Pomysł powstania zespołu interdyscyplinarnego, zainteresowanego badaniem
obecności wątków religijnych (czy szerzej: egzystencjalnych) w literaturze powstał
ze spotkania filozofów religii z badaczami literatury. Filozofia religii, stosunkowo
młoda dyscyplina akademicka, zajmuje się fenomenem religii jako częścią kultury, „od strony człowieka”. Próbuje uchwycić, co stanowi istotę religii, co stanowi
o jej osobliwości, jakie jest jej odniesienie do innych obszarów aktywności człowieka, jak filozofia, sztuka, literatura. Takie ujęcie oznacza w praktyce, że mowa
nie tylko o metafizyce czy teologii, ale również o antropologii, skoro każde rozumienie Boga zakłada jakąś wizję człowieka.
Projekt posiadał cel metodologiczny i historycznoliteracki zarazem. Biorąc
pod uwagę wielość metod i postaw badawczych zarówno po stronie filozofii religii,
jak i współczesnego literaturoznawstwa, przeprowadzono konfrontację i dialog
metodologiczny, który miał odpowiedzieć na pytanie o możliwość wypracowania
humanistycznej refleksji nad obrazem transcendencji w literaturze. Wielu badaczy literatury zainteresowanych jest obecnością wątków religijnych (czy szerzej:
egzystencjalnych, etycznych, metafizycznych) w dziełach literackich. Literaturoznawcy zdają sobie sprawę z tego, że ten delikatny obszar badań wymaga bardziej
pogłębionej wiedzy o samym fenomenie religijnym. Nie wystarczą proste klucze
w rodzaju „sacrum” czy „duchowość” — potrzebna jest bardziej dogłębna orientacja w zakresie filozoficznej refleksji nad religią.
Aktualna sytuacja w kulturze (w każdym razie europejskiej) określana jest przez
niektórych badaczy i myślicieli (jak Jürgen Habermas) jako postsekularyzm, zaś Leszek Kołakowski już dawno przewidywał „powrót sacrum”. Co to jednak znaczy?
W jaki sposób niepokój religijny (metafizyczny?) jest obecny w kulturze, w ludzkiej
myśli? Tak więc projekt prowokował do przemyśleń o znaczeniu dotyczącym zarówno życia literackiego, jak i społecznego. Instytut Myśli Józefa Tischnera był dobrym
miejscem dla takiego projektu, łączącego badaczy z różnych obszarów myśli humanistycznej, zatroskanych o kulturę i jej postać jako wspólnego domu człowieka.
Odczytanie ważnych dzieł modernistycznej i postmodernistycznej literatury
polskiej z perspektywy filozofii religii, z możliwie szerokim zastosowaniem jej
instrumentów badawczych, ale bez rezygnacji z metod wypracowanych przez
współczesne literaturoznawstwo ukazało bogactwo teoretycznych możliwości.
Należy podkreślić, iż ważną rolę odgrywa tutaj wielość problematyki — od „mistyki życia codziennego” poprzez postawy wątpiące, poszukiwanie i pragnienie
Istoty Absolutnej po kontemplację i nastawienia apologetyczne i wyznawcze.
Wśród rozpatrywanych zagadnień znalazły się rozpoznania i diagnozy funkcjonowania myśli religijnej w kulturze współczesnej, a także wątki antropologiczne
uwzględniające opisy relacji człowiek–Bóg.
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Pełne zbadanie różnorodnej wyobraźni odpowiedzialnej za obrazy Boga
w polskiej literaturze ostatnich stu lat jest — co oczywiste — niemożliwe. Nie
tylko dlatego, że indywidualne przeżycie egzystencjalne, nawet we wspólnocie
języka i kultury od stuleci judeochrześcijańskiej, musi być z natury zindywidualizowane, a kształt wypowiedzi różny, choćby z powodu wyznawanej poetyki.
Jeszcze większy wpływ na rozmaitość postaw mają zarówno burzliwe dzieje polityczne Europy, w tym dwie wojny światowe i groza totalitarnych systemów, jak
i przygody intelektu powodujące gwałtowne zmiany mentalne, w tym stosunek
do Transcendencji. Przy tak rozległym materiale możliwe są wyłącznie badania
punktowe, prowadzone z troską o różnorodność przypadków, aby rozpostarty
wachlarz prezentował w miarę kompletną panoramę.
Bóg i śmierć bliźniego
Gwałtowne wydarzenia historyczne i mentalne przeobrażenia w XX wieku —
choć wzajemnie się warunkujące — muszą być wspomniane osobno jako tło
dla powstałych utworów literackich. Pierwsza konstatacja dotyczy gwałtownych
zmian historycznych w Europie XX wieku:
„Bóg umarł”, stwierdził Nietzsche, tworząc z dwu słów to swoje aż nadto sławetne zdanie. I dodał: „To myśmy go zabili”, w czym przejawiła się racjonalistyczna pycha, w czym
można się dopatrzeć zaślepienia — niech mu Bóg wybaczy! — oświeceniowym fanatyzmem. Ale bogowie żyją w dalszym ciągu, przynajmniej niektórzy z nich. Dzieje się tak
dlatego, że tamten Bóg „istniał” jako wieczny, że był lodowatym bóstwem, stworzonym,
a potem unicestwionym przez rozum, bogowie natomiast „mają życie długie”, jak powiada
Empedokles2.

W porównaniu z wcześniejszymi epokami zasadniczo zmieniła się sytuacja
człowieka w wymiarze antropologiczno-historycznym. Wcześniej, nawet w czasie zbrojnych konfliktów, mimo pospolitego okrucieństwa i powszedniej zbrodni,
przynajmniej teoretycznie obowiązywała antropologia judeochrześcijańska, która
w drugim człowieku, nawet wrogu, widziała bliźniego3. Postawa ta została zanegowana dopiero w XX wieku4. Religijne uznanie w każdym człowieku „bliźniego
swego” jest istotą przesłania Jezusa, wyrażoną w pouczeniu, które Chrystus skierował do uczonego w Prawie, gdzie miłość do Jahwe i miłość do człowieka zostały
zrównane (por. Łk 10, 25–29; Mt 22, 35–40; Mk 12, 28–34). Prawnym wcieleniem
2

G. Colli, Po Nietzschem, tłum. i wstęp S. Kasprzysiak, Kraków 1994, s. 80.
Idea bliźniego ewoluowała w judaizmie, od bardzo szerokiej (obejmowała Izraelitów i obcych mieszkających
w Izraelu) po wąską w epoce Jezusa (z wyłączeniem grzeszników i Samarytan), co stało się przyczyną złośliwej
przypowieści o dobrym Samarytaninie, z której wynika, że bliźnim jest każdy człowiek jako osoba stworzona na
obraz i podobieństwo Boga.
4
Na inny sposób idea ta negowana jest we współczesnej psychoanalizie wywodzącej się z myśli lacanowskiej,
patrz: A. Bielik-Robson, „Bliźni nie istnieje”, albo o granicach psychoanalitycznej parafrazy, [w:] K. Reinhard,
E. L. Santner, S. Žižek, Bliźni, tłum. E. Ulińska, Warszawa 2013.
3
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tej idei były pierwsze Konwencje Genewskie (1864, 1906), określające humanitarne traktowanie żołnierzy i cywilów w czasie zbrojnych konfliktów.
Pod koniec XIX wieku ideę bliźniego powoli zaczęła zastępować darwinowska
koncepcja doboru naturalnego, nazywana walką o byt, ale przeniesiona z dziedziny biologii na nauki społeczne. Odtąd, wbrew europejskiej tradycji, drugi
człowiek przestał być „bliźnim”, a stawał się członkiem wykluczonej grupy: rasy
czy klasy, albo wrogiej partii i — jako taki — podlegał odczłowieczeniu. Optyka
ta rozpowszechniła się zarówno w walce politycznej („walka klas”) jak i w uzasadnianiu konfliktów zbrojnych lub eksterminacji („wyższość ras”, „rasa panów”,
„rasa podludzi”, „wróg klasowy”, „biełoruczka”, „kułak” itp.). Nowość sytuacji polegała nie tylko na rozmiarach zbrodni (różnicy ilościowej, czysto arytmetycznej
i częściowo wynikającej z wyrafinowanych możliwości technologicznych), ale na
nieznanym wcześniej stopniu zdehumanizowania rywali i nieprzyjaciół. W społeczeństwach opanowanych przez ideologie totalitarne (komunizm, faszyzm
i nazizm) oraz naturalistyczną, opartą m.in. na deterministycznej koncepcji człowieka, nastąpiła powszechna, choć milcząca, akceptacja dla śmierci, cierpienia,
terroru i upokorzeń, ponieważ udało się zaszczepić społeczeństwu antyhumanistyczną ideę odczłowieczenia wrogów.
Realne wcielenie darwinowskiej walki o byt w polityce nie było praktykowane
równomiernie. Europa Zachodnia doświadczyła skutków totalitaryzmu głównie
w czasie drugiej wojny światowej, ale nie widziała masowych mordów na taką
skalę, co Europa Wschodnia, a poza tym nierówno traktowano eksterminacje,
uzależniając potępienie od polityki i ideologii. Rewolucyjne, a potem sowieckie
ludobójstwo, skalą znacznie przewyższające dokonania nazistów, było skrywane przez partyjny aparat Związku Radzieckiego oraz współpracujących z ZSRR
lewicowych intelektualistów na Zachodzie, którzy zapewniali o budowaniu
raju na ziemi w ojczyźnie światowego proletariatu i krajach satelickich5. Polskie
(i wschodnioeuropejskie) doświadczenia trwały znacznie dłużej i obejmowały zarówno zbrodnie hitlerowskie, jak i komunistyczne.

5
Wielu zachodnich intelektualistów, w szczególności pisarzy, wydawców i dziennikarzy, było tzw. „agentami
wpływu” zwerbowanymi przez sowieckie służby wywiadowcze. Te wykorzystywały rozbuchane ego, niespełnione ambicje, pragnienie zrobienia kariery oraz dawały twórcom odpowiedni zastrzyk finansowy, aby wpływać na
kształtowanie zachodniej opinii publicznej, w szczególności elit (o sposobach werbunku zob. A. Orlov, Handbook of Intelligence and Guerrilla Warfare, Ann Arbor 1963, s. 93–94). Między innymi dzięki tym działaniom
zdołano ukryć Wielki Głód na Ukrainie z lat 30. i inne masowe zbrodnie. Moskiewski korespondent „The New
York Times” Walter Duranty w 1932 roku otrzymał Nagrodę Pulitzera za reportaże z Rosji, w których zapewniał,
że informacje o głodzie to antysowiecka propaganda, i podważał wstrząsające doniesienia brytyjskiego dziennikarza Garetha Jonesa (T. Snyder, Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem, tłum. B. Pietrzyk,
Warszawa 2011, s. 69, 78). W kłamstwie wzięli udział zarówno prominentni twórcy i politycy, jak i irlandzki
pisarz George Bernard Shaw czy francuski premier Édouard Herriot. Bibliografia przedmiotowa dotycząca sowieckich operacji propagandowych jest gigantyczna — jedna z podstawowych pozycji to R. Deacon, A History
of the Russian Secret Service, London 1972.
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Przeżycie systemów totalitarnych miało znaczący wpływ na wizję Boga i człowieka, a w szczególności koncepcję Opatrzności i Teodyceę. Zwłaszcza Holocaust
spowodował poważne przebudowanie obrazu Boga, także wśród chrześcijan,
a nie tylko Żydów (tu istotnym dla polskiej literatury jest udział polskich Żydów
w literaturze II RP oraz PRL)6, ponieważ został podważony jeden z istotnych
boskich atrybutów, to znaczy wszechmoc, a także Przymierze z Narodem Wybranym i wiarę w Opatrzność. Stąd na przykład gnostyckie poszukiwania Hansa
Jonasa, idące w kierunku odseparowania historii od stworzenia, co pozwala na
wyjaśnienie autonomii zła:
Opcja Platońska w najlepszym razie rozwiązuje problem niedoskonałości i przyrodniczej
konieczności, ale nie problem zła pozytywnego, które implikuje wolność plenipotentną nawet względem jej Stwórcy; judaistyczna teologia musi się dziś zmagać z faktycznym istnieniem i powodzeniem zamierzonego zła, w znacznie większym stopniu z nim niż z plagami
ślepej przyczynowości przyrodniczej — z wydarzeniem Auschwitz, a nie z trzęsieniem ziemi
w Lizbonie. Tylko stworzenie z nicości implikuje j e d n o ś ć boskiej zasady oraz jej o g r a n i c z e n i e s a m e j s i e b i e , które użyczyło miejsca istnieniu autonomicznego świata7.

W Polsce po wojnie został nawet ukuty termin „pokolenie zarażone śmiercią” — tak Kazimierz Wyka nazwał grupę doświadczoną przez długotrwałe
i powszechne obcowanie ze śmiercią i nieustanne nią zagrożenie8, co zresztą
„procentowało” w wojnie domowej, znieczulając na mordowanie współobywateli
przez nowych okupantów i ich polskich współpracowników9.
6
Obszerna literatura przedmiotu m.in. w publikacjach grantowych: A. Hajduk, Poezja Henryka Grynberga
a spór o Boga po Zagładzie — wprowadzenie, [w:] Widziałem Go. Literatura wobec doświadczenia religijnego,
red. E. Goczał i J. M. Ruszar, Instytut Myśli Józefa Tischnera i JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2018; eadem, „Nie
mogę przebaczyć Ci, Panie”. Obraz Boga w poezji Henryka Grynberga, [w:] Obrazy Boga w literaturze polskiej
XX wieku, red. J. M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera i JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2019, t. 2.
7
H. Jonas: Idea Boga po Auschwitz, Kraków 2003, s. 44.
8
Termin ten stał się w pewnym momencie liczmanem, który denerwował Różewicza tak bardzo, że ostro
wystąpił przeciw temu żyjącemu własnym życiem frazesowi: „W czasie wojny i okupacji kochaliśmy życie, walczyliśmy z faszyzmem o życie i płaciliśmy życiem. W samej istocie tej walki o godność człowieka, o życie, tkwił
optymizm, nie pesymizm i nihilizm, o który (tak łatwo) oskarżano T. Borowskiego, i nie tylko Borowskiego”
(PR III, s. 291).
9
Światło na postawę literatów rzuca książka Jacka Trznadla, Hańba domowa, w której znieprawieni pisarze
uczestniczący w stalinowskiej propagandzie opowiadają sami o sobie (J. Trznadel, Hańba domowa. Rozmowy
z pisarzami, wyd. 1, Paryż 1986), a szczególne znaczenie ma sławna i znienawidzona przez dawnych stalinowców
wypowiedź Zbigniewa Herberta (Wypluć z siebie wszystko, WYW 119–164). Podobny do pozycji Trznadla cykl
rozmów (tym razem przeprowadzonych z naukowcami) wydała Magdalena Bajer (M. Bajer, Blizny po ukąszeniu,
Warszawa 2005). Zaraz po 1956 roku powstał zbiór krytycznych wypowiedzi pisarzy na temat udziału w stalinowskiej propagandzie, ale ukazał się dopiero w wolnej Polsce (Rachunek pamięci, red. P. Kądziela, Warszawa
2012). Literatura dotycząca życia i karier pisarskich w komunizmie jest stosunkowo świeżej daty i z powodu
opinii (negatywnie lub pozytywnie) oceniających postawy twórców budzi spore emocje: P. Bem, Kariera pisarza
w PRL-u, Warszawa 2014; K. Budrowska, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958, Białystok 2009,
eadem, Konkursy literackie organizowane przez MKiS w latach 1949–1950 w świetle dokumentów archiwalnych,
[w:] „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 1 (19); A. Krajewski, Między współpracą
a oporem. Twórcy kultury wobec systemu politycznego PRL (1975–1980), Warszawa 2004; Ofiary czy współwinni. Nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej, red. J. Łukasiak-Mikłasz, Warszawa 1997; PRL. Świat (nie)
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Ten rodzaj przeżyć nie mógł pogodzić idei dobrego, sprawiedliwego i wszechmocnego Boga z doświadczeniem pogardy dla człowieka i jego życia, potwornego
bestialstwa jednych i niewysłowionego cierpienia innych. Można powiedzieć, że
w XX wieku spełnienie się proroctwa Friedricha Nietzschego nabrało charakteru
ponurej groteski: nadczłowiek stał się morderczym bydlęciem, a „śmierć Boga”
uobecniła się jako śmierć bliźniego. Dla pokoleń, które doświadczyły wojny i okupacji, intelektualne rozważania niemieckiego filozofa przyjęły realną formę koszmaru wojny totalnej, a „spór o religię, o jej rozumienie nie był tylko sporem o Boga,
Jego istnienie czy istotę, lecz także o człowieka i jego miejsce we wszechświecie”10.
Filozofia religii traktuje obraz Boga łącznie z obrazem człowieka, stąd — oczywisty dla niej — związek obu wizerunków nie jest dla niej zaskoczeniem. Postawa
ta znajduje swoje uobecnienie również w literaturoznawczych badaniach, ponieważ obecna w dziełach literackich immanentna teologia ściśle współistnieje z jakąś
antropologią. Nic więc dziwnego, że przemiany samooceny człowieka wpływały
na rozumienie Boga (i Transcendencji jako filozoficznego kształtu boskości) oraz
wzajemnego stosunku Boga i człowieka. W wieku XX, tak jak w innych epokach,
łatwo przenoszono międzyludzkie relacje na stosunki Bóg–człowiek, bo wydaje
się niemal pewne, że antropologia jest jednym z kluczy do teologii.
Charakterystyczny pod tym względem jest nie tylko wpływ doświadczenia
masowych mordów, ale generalnej wizji stechnicyzowanej cywilizacji uznawanej
za przyczynę duchowej śmierci człowieka, jak w wierszu Tadeusza Różewicza,
który pozornie mówi tylko mentalnych przeobrażeniach dusz artystycznych, ale
przecież dotyczy wizji człowieka, jego samozrozumienia:
Rembrandt Velásquez
no tak oni wierzyli w zmartwychwstanie
ciała oni się modlili przed malowaniem
a my gramy
przedstawiony, red. A. Czyżak, J. Galant, M. Jaworski, Poznań 2010; K. Rokicki, Literaci. Relacje między literatami
a władzami PRL w latach 1956–1970, Warszawa 2011; B. Urbankowski, Czerwona msza czyli uśmiech Stalina,
t. 1–2, Warszawa 1998; G. Wołowiec, Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer, Wrocław 1999; Zanurzeni w historii — zanurzeni w kulturze. Literatura czasów PRL-u o PRL-u, red. M. Karwala, B. Serwatka, Kraków 2011;
Zapisywanie historii. Literaturoznawstwo i historiografia, red. W. Bolecki, J. Madejski, Warszawa 2010; S. Jankowiak, Rozliczenie z socrealizmem — VII Zjazd ZLP, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2002, nr 10 (21);
O kulturze w PRL z Jerzym Eislerem i Ryszardem Terleckim rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn Instytutu Pamięci
Narodowej” 2002, nr 10 (21); D. Jarosz, Polacy a stalinizm 1948–1956, Warszawa 2000; J. Błażejowska, Czołowy
oddział pracowników kultury, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2011, nr 3 (124). Do najobszerniejszych
książek, które tłumaczą bądź usprawiedliwiają zaangażowanie pisarzy w komunizm, należą: A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006; M. Wojtczak, Wielką i mniejszą literą. Literatura i polityka w pierwszym ćwierćwieczu PRL, Warszawa 2014. Od kilku lat pojawiają się opracowania dotyczące
poszczególnych autorów i ich twórczości z tego okresu, np. A. Zarzycka, Rewolucja Szymborskiej 1945–1957.
O wczesnej twórczości poetki na tle epoki, Poznań 2010; Raporty dyplomatyczne Czesława Miłosza 1945–1950,
red. M. Morzycka-Markowska, Warszawa 2013.
10
J. A. Kłoczowski OP, U źródeł nowoczesnego myślenia o religii. Szkice z filozofii religii dla humanistów, cz. II,
Instytut Myśli Józefa Tischnera i JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2018, s. 12.
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sztuka współczesna stała się grą
od czasów Picassa wszyscy gramy
lepiej gorzej
czy widziałeś rysunek Dürera
dłonie złożone do modlitwy
oczywiście pili jedli mordowali
gwałcili i torturowali
ale wierzyli w ciała zmartwychwstanie
w żywot wieczny
(Francis Bacon, czyli Diego Velásquez na fotelu dentystycznym, [w:] Zawsze fragment, 1996)

Historia XX wieku uznana została za katastrofę. Nieważna jest sama literacka
nazwa — „czas marny” (Hölderlin), „ziemia jałowa” (Eliot), „ziemia Ulro” (Miłosz
za Blakiem) czy „śmieciowy świat” (Różewicz) — istotne jest samo traktowanie
natury i siebie jako elementu produkcji. W polskiej literaturze końca XX wieku
największą karierę zdobył literacki termin „recycling”, wprowadzony przez Tadeusza Różewicza. Jak pisze Joanna Adamowska:
[r]ecycling jest pojmowany przez poetę „na sposób Heideggerowski” — nie jako jedna
z pożytecznych, ekologicznych metod ochrony środowiska naturalnego, lecz jako przejaw
nowoczesnej woli mocy, jako forma techniczno-naukowego rozumienia świata w kategoriach użyteczności Bestand11. Rzeczywistością opisywaną przez autora Niepokoju rządzi
Heideggerowski „ze-staw” — rodzaj poznania kwestionujący autonomię rzeczy, „niepozwalający bytom być”, sprawiający, że zarówno natura, jak i sam człowiek podlegają
uprzedmiotowieniu. Nowoczesna technika — w przeciwieństwie do starożytnej techne,
służącej samoujawnieniu się tego, „co już obecne”, będącej „przyzwoleniem na nadejście”,
„powołaniem do bycia” — dąży przede wszystkim do eksploatacji przyrody w celu osiągnięcia praktycznych korzyści: w horyzoncie „ze-stawu” rzeka „odsłania się jedynie jako
źródło energii”, las jest wyłącznie dostarczycielem drewna, a człowiek staje się „materiałem
(zasobem) ludzkim”12.

Zwłaszcza eksploatacja użytecznych „zasobów ludzkich” w postaci dwudziestowiecznego niewolnictwa (łagry i lagry), a nawet przetwarzanie „odpadków
ludzkich”, wpłynęły na samopostrzeganie i samorozumienie siebie przez człowieka XX wieku, a tym samym na ewolucję obrazu Boga w twórczości literackiej. A że
ewolucja dziejów współczesnych ma charakter dynamiczny, a miejscami wręcz
rewolucyjny — tempo następujących po sobie obrazów Boga jest oszałamiające.
Nic więc dziwnego, że są to wyobrażenia nieprzystające do siebie i trudno znaleźć
jakieś elementy ciągłości.

11

J. Young, Heidegger, filozofia, nazizm, tłum. H. Szłapka, Warszawa–Wrocław 2000, s. 175–178, 193.
J. Adamowska, Różewicz i Herbert. Aksjologiczne aspekty twórczości, Kraków 2012, s. 112/123. Autorka przywołuje znaną wypowiedź Martina Heideggera Pytanie o technikę, tłum. K. Wolicki, [w:] idem, Budować, mieszkać, myśleć, red. K. Michalski, Warszawa 1977.
12
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Po „śmierci Boga”
Poza historią w XX wieku zasadniczo zmieniła się filozofia, a jej umownym
punktem zwrotnym jest Fryderyk Nietzsche, którego radykalna wizja zburzyła wszelkie dotychczasowe fundamenty europejskiej filozofii13. Nietzsche
przekonał europejskie elity intelektualne, że nie istnieje świat, poza widzialnym, a jego wszelkie metafizyczne fundamenty są ułudą. Ogłoszone czy raczej
zdiagnozowane przez filozofa nadejście epoki nihilizmu należało zarazem rozumieć jako kres wartości najwyższych, takich jak całość, sens, czy cel14. Nie
dość na tym. Absolutna immanencja tego świata (który można przecież poznać dzięki nauce) została zakwestionowana dzięki podważeniu wiary w formy
naszego naukowego poznania, a następnym krokiem było zakwestionowanie
realności rzeczy i kategorii, jak ruch, jedność i pozostałe pojęcia wypracowane
przez europejską filozofię. Skoro również warunki naszego poznania zostały
podważone w swej obiektywności, to i radykalizm sceptycyzmu osiągnął swoje
maksimum w tzw. mocnym nihilizmie, rozumianym jako utrata wartości absolutnych15. Ostatnim — logicznie — krokiem była likwidacja samego podmiotu
jako „podmiotu twardego”.
Tak zwany przewrót nietzscheański rozumiany jest jako koniec platońsko-chrześcijańskiej wizji świata, co najdobitniej sformułował Martin Heidegger16.
W literaturze przełomu XIX i XX wieku obawa przed światem bez Boga (a więc
nihilistycznym) zaowocowała sławną formułą Dostojewskiego: „Jeśli Boga nie ma,

13

Był to w rzeczywistości proces dłuższy, a nawet samo pojęcie nie należy do Nietzschego — o „śmierci Boga”
pierwszy pisał Hegel, w zaniku religijnie rozumianej transcendencji widząc szanse dla uwolnienia filozofii od
religii (patrz: idem, Wykłady z filozofii religii, t. 1, tłum. Ś. F. Nowicki, Warszawa 2006, s. 18.).
14
M. Januszkiewicz, badacz współczesnego nihilizmu (w rozdziale Nihilizm i nowoczesność, [w:] idem, W poszukiwaniu sensu. Hermeneutyka i phronesis, Poznań 2017) przytacza najważniejsze formuły, które rządzą
współczesnym myśleniem europejskim, a które uważa za równo-ważne; są to: „Wszystko co stałe rozpływa się
w powietrzu, a to co święte desakralizuje się” (K. Marks), „Bóg umarł” (F. Nietzsche), „Jeżeli Boga nie ma,
to wszystko wolno” (F. Dostojewski), „Odczarowanie świata” (M. Weber). Wspomniany badacz, przywołując
opinie takich myślicieli jak Gilles Deleuze czy Karl Jaspers, twierdzi, że słowa Nietzschego nie mają charakteru
spekulatywnego (nie chcę objawić ostatecznej prawdy o istnieniu bądź nieistnieniu Boga), ale maja charakter
„dramatyczny” i objawiają stan ducha nowoczesności (patrz: G. Deleuze, Nietzsche i filozofia, tłum. B. Banasiak,
Warszawa 1998, s. 162 i n.; K. Jaspers, Nietzsche. Wprowadzenie do rozumienia jego filozofii, tłum. D. Stroińska, Warszawa 1997, s. 194 i n.). Na temat różnych form nihilizmu patrz: T. Gadacz SP, Myślenie z wnętrza
nihilizmu, [w:] „ZNAK” 1998/12, <https://opoka.org.pl/biblioteka/F/FH/z_wnetrza_nihilizmu.html> [dostęp:
2019.02.12]; V. Possenti, Filozofia po nihilizmie, tłum. J. Merecki, Lublin 2003.
15
F. Nietzsche, Wola mocy. Próba przemiany wszystkich wartości, tłum. S. Frycz, K. Drzewiecki, Kraków 2003,
s. 11. J. Wasiewicz, Oblicza nihilizmu. Z dziejów nihilizmu europejskiego w XIX w., Wrocław 2010; M. Januszkiewicz, Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz, Borowski, Różewicz, Poznań 2009.
16
Heidegger powiada: „miana w myśli Nietzschego używane są do oznaczenia świata nadzmysłowego w ogóle.
Bóg to miano sfery idei i ideałów. Owa sfera tego, co nadzmysłowe, od czasu Platona, a dokładniej mówiąc, od późno-greckiej i chrześcijańskiej wykładni filozofii platońskiej, uchodzi za prawdziwy i rzeczywiście autentyczny świat.
W odróżnieniu od niego świat zmysłowy jest jedynie światem, zmiennym i dlatego czysto pozornym i nierzeczywistym. (...) Słowa znaczą: świat nadzmysłowy utracił swą skutkującą siłę; nie daje żadnego życia” (M. Heidegger,
Powiedzenie Nietzschego „Bóg umarł”, tłum. K. Wolicki, [w:] idem, Drogi lasu, Warszawa 1977, s. 177).
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to wszystko wolno”17. Na płaszczyźnie filozofii i socjologii zwrot ów skutkował
tzw. odczarowaniem świata i obserwacją realnej sekularyzacji społecznej i kulturowej, o jakiej marzyli racjonaliści-ateiści od czasów Oświecenia18. Zmaganie się
polskiej literatury z kwestią Boga przez cały wiek XX odbywa się w „odczarowanym świecie” i jest próbą znalezienia jakiegoś modus vivendi między zracjonalizowaną kulturą (europejską cywilizacją) a przeczuciem sacrum, oszałamiającymi
możliwościami techniki a pierwiastkiem irracjonalnym w człowieku, rozbiciem
świata a marzeniem o rzeczywistości rozumianej jako sensowna całość19, o której
braku z taką brutalną perfekcją pisze Max Weber:
Wzrastająca intelektualizacja i racjonalizacja nie oznacza zatem wzrostu powszechnej wiedzy o warunkach życiowych, którym podlegamy. Oznacza ona coś innego: wiedzę o tym,
albo wiarę w to, że gdyby tylko człowiek tego chciał, to mógłby w każdej chwili przekonać
się, że nie ma żadnych tajemniczych, nieobliczalnych mocy, które by w naszym życiu odgrywały jakąś rolę, ale wszystkie rzeczy można w zasadzie opanować przez kalkulację20.

Weber nie pozostawia złudzeń co do przedmiotu poznawanego przez rozum
praktyczny, „kalkulujący”, „interesowny”. Co dają nauki szczegółowe? — Władzę.
Ale jest pewne, że niczego nie mogą powiedzieć o sensie świata i jaki jest skutek
ich dokonań:
Oznacza to jednak odczarowanie świata. Nie jesteśmy już jak dzicy, którzy w takie moce wierzyli i sięgali do magicznych środków, by duchy te opanować lub przebłagać. Rolę tę spełniają
dziś techniczne środki i kalkulacja. To właśnie oznacza przede wszystkim intelektualizacja
jako taka. Czy jednak ów proces odczarowywania dokonujący się od tysiącleci w kulturze zachodniej i w ogóle ów „postęp”, którego nauka stanowi organiczną część i silę napędową, posiada jakikolwiek sens wykraczający poza dziedzinę tego, co czysto praktyczne i techniczne?21
17
Poniekąd odpowiedzią na to antynihilistyczne stanowisko była próbą zbudowania etyki nihilistycznej przez
Jeana Paula Sartre’a, (idem, Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej, Kraków 2007).
18
Szerzej na ten temat pisze J. A. Kłoczowski w rozdziale Max Weber przygotowuje postsekularzym, [w:] idem,
U źródeł nowoczesnego myślenia..., op. cit., s. 31–40.
19
Metodologia badań literackich usiłuje ustalić zasadnicze sposoby postępowania z tekstami podejmującymi zagadnienie sacrum w literaturze, a także ustalić normy i reguły takiego postępowania, patrz: K. Dybciak,
Trudne spotkanie. Literatura polska XX wieku wobec religii, Kraków 2005; H. G. Frankfurt, O prawdzie, tłum.
H. Jankowska, Krosno 2008; W. Gutowski, Wśród szyfrów transcendencji. Szkice o sacrum chrześcijańskim w literaturze polskiej XX wieku, Toruń 1994; Interpretacja kerygmatyczna. Doświadczenia — re-wizje — perspektywy,
red. J. Borowski, E. Fiała, I. Piekarski, Lublin 2014; M. Jasińska-Wojtkowska, Horyzonty literackiego sacrum, Lublin 2003; M. Maciejewski, „Ażeby ciało powróciło w słowo”. Próba kerygmatycznej interpretacji literatury, Lublin
1991; H. R.Niebuhr, Chrystus a kultura, tłum. A. Pawelec, Kraków 1996; P. Nowaczyński, Z historii i teorii badań
nad literaturą religijną, [w:] idem, Studia z literatury XX wieku, Lublin 2004; Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Lublin 1983; S. Sawicki, Z pogranicza literatury i religii. Szkice, Lublin
1978; D. Siwicka, Surowe oko kerygmatu. „Teksty Drugie” 1992, nr 3; I. Sławińska, Moja gorzka europejska ojczyzna. Wybór studiów, oprac. O. Sieradzka, Warszawa 1988; Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u,
red. M. Ołdakowska-Kuflowa, W. Felski, Lublin 2012; Z. Zarębianka, Czytanie sacrum, Kraków 2008; Z. Zarębianka, Poezja wymiaru sanctum. Kamieńska — Jankowski — Twardowski, Lublin 1992.
20
M. Weber, Nauka jako zawód i powołanie (Wissenschaft als Beruf), tłum. P. Dybel, [w:] Z. Krasnodębski, Max
Weber, Warszawa 1999, s. 206.
21
Ibidem.

96 J ÓZ EF MARIA RU S Z A R
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he to r i ca e , IS S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 4 /20 1 9, s . 8 7–1 1 0

Pogrzebanie metafizyki i sytuacja zamknięcia się w absolutnej immanencji
świata powoduje, że jednym z największych problemów egzystencjalnych staje się
bezsensowność nie tyle życia, co śmierci. Na wiele lat przed pojawieniem się egzystencjalistów Max Weber pisze:
Człowiek cywilizowany [...], wprzęgnięty w proces ciągłego wzbogacania cywilizacji własną myślą, wiedzą i problemami, może być wprawdzie zmęczony życiem, ale nie jest go
syty. [...] A skoro śmierć jest pozbawiona sensu, pozbawiona jest go również cywilizacja
jako taka, która właśnie przez swoją bezsensowną postępowość odciska na życiu piętno
bezsensowności22.

Usunięcie metafizycznego gruntu przez wpływowych filozofów XX wieku nie
przerwało jednak namysłu nad istotą religii i stosunkiem człowieka do Transcendencji. Podczas seminariów w ramach grantu Obrazy Boga kwestię podejmuje Jan
Andrzej Kłoczowski:
Czym jednak jest religia w swej istocie? Czy wystarczy przywołać słowo „Bóg”, aby sprawa
stała się oczywista? Krytyczny człowiek nowożytnej Europy zaczął podważać to przekonanie. Skoro religia oznacza więź pomiędzy Bogiem a człowiekiem, to przedmiotem debaty na jej temat staje się nie tylko istnienie Boga (niejednokrotnie kwestionowane przez
przedstawicieli nauki), ale także sam człowiek. Jeżeli Boga nie ma, to człowiek religijny jest
człowiekiem zagubionym, mylnie szukającym w Bogu spełnienia sensu swojego życia. Czy
religia jest platonizmem dla prostaczków, jak głosił Friedrich Nietzsche? Czy uwaga Karola
Marksa o „opium ludu”, udręczonego wyzyskiem i tęsknie wyglądającego sprawiedliwości
niebiańskiej, była trafna? A może religia w obecnej postaci jest tylko pozostałością archaicznych kultów, przy pomocy których nasi przodkowie starali się zażegnać lęk, jaki rodziła
w nich świadomość śmierci?23

Projektowana samowystarczalność świata i człowieka wyzwolonego z okowów
religii i metafizyki — „absolutna immanencja” — doprowadziły do „terryzmu”,
jak ks. Józef Tischner nazwał zamknięcie się człowieka w wymiarze ziemskiej nadziei: „Terryzm wiąże całą nadzieję świata z doczesnością i domaga się od niego
zgody na scenę jako jego ostateczność. Jest ślepy na przygodność, metaforyczność, względny charakter sceny [czyli świata — przyp. J.M.R.]”24. Terryzm to także połączenie władzy racjonalistycznego rozumu (dostrzegającego wyłącznie to,
co powszechne, policzalne i abstrakcyjne) oraz techniki umożliwiającej bezgraniczne eksploatowanie przyrody, co doprowadziło do jednopłaszczyznowej wizji
świata i niezhierarchizowanej nadziei. Filozoficzne aporie, na jakie natrafia myśl
pozbawiona Boga, a właściwie Absolutu, doprowadziła do kryzysu oświeceniowego światopoglądu i wykształcenia się postmodernizmu25.

22
23
24
25

Ibidem.
J. A. Kłoczowski, U źródeł nowoczesnego myślenia..., s. 11.
J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1982, s. 358.
Por. Postmodernizm. Antologia przekładów, wyb. i oprac. R. Nycz, Kraków 1997.
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Postsekularyzm
Dwudziesty wiek nie potwierdził tezy Augusta Comte’a, który dla dziejów ludzkości przewidział trzy etapy: magiczny, metafizyczny i naukowy26. Wiek sekularyzacji (w czym główną rolę należy przypisać cywilizacji europejskiej) nie spełnił
pokładanych w nim oświeceniowych nadziei, co doprowadziło do myśli postsekularnej. Sam termin wprowadził do filozofii Jean-François Lyotard w 1979 roku
(La Condition postmoderne)27, ale odejście od ducha scjentyzmu, a nawet marksistowskiej utopii społecznej nie jest zasadniczym wyznacznikiem. Ruch nie jest
ani konsekwentny, ani jednolity i chyba jedynie optymistyczna idea nieustannego postępu została definitywnie porzucona. Jak różnorodne może być samozrozumienie postsekularystów świadczy książka pod redakcją Piotra Bogaleckiego
i Aliny Mitek-Dziemby Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach28. Opisując zjawisko, Michał Januszkiewicz konstatuje:
O postsekularyzmie mówić można, jak wiadomo, z różnych perspektyw światopoglądowych, np. chrześcijańskiej, szeroko pojmowanych religii monoteistycznych, New Age
i innych rozmaitych sekt; refleksję postsekularną podejmują filozofowie będący zdeklarowanymi ateistami (jak Alain Badiou, Richard Rorty, Jean-Luc Nancy czy Slavoj Žižek)
bądź podejmujący „autorskie” projekty filozoficzne, jak postsekularyzm judaistyczny (i antychrześcijański zarazem) proponowany przez Agatę Bielik-Robson. (...)
Przez postsekularyzm rozumiem zjawisko nierozerwalnie związane z zachodnią kulturą nowoczesną, w obrębie której pojawia się potrzeba i pragnienie przemyślenia na nowo
i krytycznie konsekwencji wynikających dla tej kultury z faktu jej sekularyzacji. Innymi
słowy: postsekularyzm nie jest czymś, co chronologicznie następuje po sekularyzmie
(przedrostek „post-” jest tu mylący), ale pewną tendencją, która ujawnia się w obrębie zsekularyzowanej kultury Zachodu. Oznacza to zarazem, że postsekularyzmu nie należy też
postrzegać po prostu jako „powrotu religii”, choć — nie da się ukryć — sformułowanie
to brzmi efektownie. Odnosiłoby się ono jednak do pewnego aspektu refleksji postsekularnej. Postsekularyzmu nie należałoby także utożsamiać z wszelką współczesną refleksją
o tematyce teologicznej czy religijnej (np. socjologia religii, filozofia religii), ale tylko z tą
jej częścią, która dotyczy namysłu nad duchowością zachodniego świata nowoczesnego29.

Naiwna wiara spadkobierców Oświecenia, że religia zniknie w sensie socjologicznym, a także jako potrzeba duchowa „człowieka racjonalnego”, została zdemistyfikowana przez rzeczywistość. Leszek Kołakowski — o czym przypomina
26

Trójkowa „fazowość” naszej cywilizacji ma od czasów Hegla niesłychane powodzenie, dość wspomnieć postmodernistyczne wizje (epoka przednowoczesna, nowoczesna i ponowoczesna) czy pogląd Johna Caputo, który
mówi o epoce sakralnej, sekularyzacji i postsekularnej.
27
J. F. Lyotard, Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, tłum. M. Kowalska, J. Migasiński, Warszawa
1997.
28
Drzewo poznania. Postsekularyzm w przekładach i komentarzach, red. P. Bogalecki, A. Mitek-Dziemba, Katowice 2012.
29
M. Januszkiewicz, O postsekularyzmie z perspektywy hermeneutycznej, [w:] Szkoda, że cię tu nie ma. Filozofia
religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów, red. M. Ciesielski i K. Szewczyk-Haake, Instytut Myśli
Józefa Tischnera i JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2018, s. 14.
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w swym eseju Januszkiewicz — jako jeden z pierwszych nie tylko zwrócił uwagę na
falsyfikację tezy o sekularyzmie, ale poza jej wymiarem socjologicznym i psychologicznym zaproponował trzecie rozumienie sekularyzacji: zatarcie granicy między
sacrum i profanum, które prowadzi — także intelektualnie — w ślepy zaułek:
Kiedy sens sakralny ulatuje z kultury, sens toutcourt ulatuje także. Razem z zanikiem sacrum, które narzucało granice doskonalenia profanum, upowszechniać się musi jedno
z najniebezpieczniejszych złudzeń naszej cywilizacji: złudzenie, iż przekształcenia życia
ludzkiego nie znają barier, że społeczeństwo jest „w zasadzie” doskonale plastyczne i że plastyczność tę i tę zdolność do doskonalenia kwestionować, to przeczyć całkowitej autonomii
człowieka, a więc samego człowieka zanegować. Złudzenie to jest nie tylko szaleńcze, ale
wiedzie do rozpaczy30.

W polskiej nauce szczególnie głośna jest wersja postgnostycka. W autopromocyjnym samookreśleniu postsekularyzm należy do najnowszych zdobyczy myśli
filozoficznej:
W dzisiejszej awangardzie humanistycznej toczy się wielka walka między zwolennikami
„absolutnej immanencji”, która nie dopuszcza w myśleniu o świecie jakiejkolwiek transcendentnej hipotezy, a rzecznikami „immanencji wzbogaconej”, która chciałaby móc pamiętać o instancji transcendentnej, choćby w postaci śladowej. Pierwsza linia pozostaje
wierna nowoczesnemu ideałowi sekularyzacji, chcącemu wygnać ze świata wszelkie pozostałości wiary religijnej jako, słowami Kanta, „zależności od obcego duchowego kierownictwa”, które nie pozwala się ustanowić człowiekowi jako w pełni dojrzały i autonomiczny
podmiot31. Ta druga zaś wyrasta z kontestacji tego ideału, coraz silniej przekonana, że sama
konstytucja jednostki wolnej i podmiotowej jest w jakiś sposób pochodna od religijnej
normy sformułowanej tylko na gruncie judeochrześcijaństwa. (...) Dla jednych religia to
przeszkoda na drodze do wyzwolenia — dla drugich religia, choć szczególnie pojęta, to
gwarant, że człowiek nadal będzie do wyzwolenia dążyć32.

Stanowisko Bielik-Robson (a raczej całego nurtu) nie pozostawia chrześcijanom żadnych złudzeń, że zostaną zaakceptowani, ponieważ „nie każda postać religii budzi sympatię i zainteresowanie postsekularystów”, a jedynie „nowoczesna”,
czyli „kooperująca z oświeceniem”33.
Bielik-Robson chyba jednak zdaje sobie sprawę z niewielkiej atrakcyjności
i trudnej akceptacji tak spreparowanej religii, skoro powołuje się na niewielkie

30

L. Kołakowski, Odwet sacrum w kulturze świeckiej, [w:] idem, Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych
kazań, Londyn 1983, s. 172.
31
I. Kant, Co to jest oświecenie?, tłum. A. Landman, [w:] Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma
historiograficzne, Toruń 1995, s. 53.
32
Deus otiosus. Nowoczesność w perspektywie postsekularnej, red. A. Bielik-Robson i M. A. Sosnowski, Warszawa 2013, s. 6. W tym miejscu trzeba dodać, że o ile pierwsza grupa to np. Nietzsche, a później Gilles Deluze,
o tyle do drugiej Bielik-Robson zalicza takich myślicieli, jak Jürgen Habermas (idem, Zwischen Naturalismus
und Religion. Philosophische Aufsätze, Frankfurt am Main 2005) oraz Slavoj Žižek (idem, Kruchy absolut. Czyli
dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo, tłum. M. Kropiwnicki, Warszawa 2009.
33
Określenie Habermasa (Deus otiosus..., s. 6–7.).
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zainteresowanie jej seminarium poświęconemu postsekularyzmowi. Ateiści —
według jej sprawozdania — nie rozumieją, po co jeszcze filozofia ma się zajmować
religią, skoro sprawa została definitywnie zamknięta, a studenci z „wyznaniami
normatywnymi” (chodzi chyba po prostu o studentów wierzących?) nie potrafią
się znaleźć w proponowanej przez postsekularystów formule religijności: „Twierdzą, że jest to religia nieistniejąca, filozoficznie spreparowana, a na dodatek instrumentalnie wykorzystywana przez myśl nowoczesną”34. Wydaje się, że wypowiedź
autorki dowodzi, że zwyczajnie nie rozumie, czym dla wierzących jest religia, skoro dziwi ją taka reakcja i dla własnego komfortu psychicznego upraszcza sobie zadanie, sądząc, że jest to wynik bezmyślności wierzących, którzy przeżywają „szok
poznawczy, kiedy naraz wyuczony na katechizmie student odkrywa, że religia to
coś więcej niż tylko archaiczny zestaw dogmatów — że to także wielka metafizyczna spekulacja”35. Pomińmy obraźliwe kategorie, w jakich człowieka wierzącego
ujmuje redaktorka Deus otiosus, ale postulat, aby człowiek religijny miał z jakiś
powodów przyjmować na wiarę, że Bóg jego wiary m u s i b y ć r o z w a ż a n y
(albo powinien być pojmowany) jako ktoś „w postaci śladowej, widmowej, zaprzeszłej”, a więc Deus absconditus (Bóg nieobecny) lub Deus otiosus (Bóg, który się
wycofał) — jest raczej kuriozalny. Przecież to właśnie jego wiara — jeśli mocna,
trwała i głęboka — ma być sprzeciwem dla idei Boga „niechcianego, zepchniętego
w nieważkość, schowanego do lamusa — typowego Boga epoki nowożytnej”36.
A właśnie element „misyjności”, wpisany w religię, kłóci się z „misyjnością” postsekularystów, którzy według omawianych teorii sądzą, że jedyna dziś „autentyczna” religijność jest gnostycka (cokolwiek znaczy ta definicja)37.
Nieufność wobec intencji Bielik-Robson budzi też fakt, że przywołując tradycje
krytyki religii, powołuje się na Kanta, który przecież próbował — w myśl ideałów
swojej epoki — znaleźć racjonalne jądro „religii naturalnej” i przeciwstawić się wojnom religijnym, natomiast pomija teorie i działania uczniów Hegla, zwłaszcza marksistów, którzy nie tylko wypracowali pojęcie „opium ludu” (a następnie „opium dla
ludu”), a uczyniwszy religii zarzut świadomego oszustwa, przeszli w Rosji Sowieckiej
do czynów, czyli masowych mordów „funkcjonariuszy kultu” — jak nazywano kler
i aktywnych wiernych. Co zaś do „kooperacji z oświeceniem”, to warto pamiętać, że
pierwsze nowożytne ludobójstwo w Europie miało miejsce w Wandei, gdzie katolików wymordowała armia Rewolucji Francuskiej. Autorka zaś sugeruje, że obecne
odejście od sekularyzmu do postsekularyzmu dzieje się za sprawą współczesnych
marksistów38, nie wspominając jakichkolwiek zaszłości historycznych.
34

Ibidem, s. 7.
Ibidem.
36
Ibidem, s. 8.
37
Ibidem, s. 9.
38
Bohaterem jest np. Slavoj Žižek, autor książki Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa, tłum.
M. Kropiwnicki, Wrocław 2006.
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Przy wszystkich możliwych zastrzeżeniach wobec postsekularnych dociekań,
obserwacja wskazująca, że religia ani głód wiary nie zamarły wraz z postępem, jest
objawem postępu w myśli sekularnej. Czy postnowoczesność jest kolejnym zagrożeniem czy raczej szansą dla namysłu nad religią — jest kwestią sporną. Optymistą w tym względzie jest na przykład wspomniany już Michał Januszkiewicz39.
Różewicz — przemyślana idea śmierci Boga
Chybotliwe obrazy odchodzącego Boga, koncepcja zatartych czy słabo widocznych „śladów”, jakie po nim pozostały, trudność ze zrozumieniem niewyraźnych
lub niejasnych przekazów — wszystkie te idee (zwłaszcza autorstwa filozofów niemieckich) można znaleźć w twórczości Różewicza. Trzeba jednak zgłosić istotne
zastrzeżenie: poeta — choćby z powodu wielkiej zażyłości z Biblią — bliższy jest poglądom Hansa Jonasa, który podkreśla, że koncepcja Boga niepoznawalnego (Deus
absconditus), a zwłaszcza Boga całkiem ukrytego, jest nie do pogodzenia z biblijną
wizją, w której mowa o komunikowaniu się poprzez przykazania, prawo i objawienia proroków40. Postsekularna myśl w jednym jeszcze aspekcie mija się z mentalnością poety: w kwestii wiary jako łaski. Przemysław Dakowicz, chcąc zajrzeć w głąb
osobowości poety, czytał pod tym kątem korespondencję z Nowosielskim, ale — jak
powiada — znalazł człowieka wyjątkowo konsekwentnego, ponawiającego
[t]e same, niemal rytualne gesty. Nie jest to jednak konsekwencja zadeklarowanego ateisty. [...] Jedną z najbardziej przejmujących wypowiedzi o konsekwencjach niewiary znalazła się w liście z maja 1969 roku, w którym poeta zastanawia się nad przyczyna własnego
obezwładniającego przygnębienia: „Czy to nie jest smutek zwierzęcia (człowieka niewierzącego?). Smutek przejścia z istoty ludzkiej w istotę zwierzęcą... a może jest to smutek
przedmiotu (rzeczy). Ale przedmiot nie odczuwa smutku i zniechęcenia41.

Badacz wskazuje na grę słów (z-wierzę = ktoś, kto rozstał się z wiarą) i związek z wierszem Kamieniołom (T), w którym mowa o „dziwacznym, metafizycznym
ssaku”, a także przytacza wielokrotnie powtarzane określenia wzięte w cudzysłów:
„ateista”, „mniej wierzący” i „bezbożny”, używane na ogół w sfomułowaniach wskazujących na „żart, kpinę i autoironię”42. W czasie swych badań Dakowicz znajduje
pogląd wyrażony expressis verbis przez poetę deklarującego, że „wiara jest niezwykłą
łaską. Kto jest nią obdarzony, jest człowiekiem szczęśliwym” (TRJN 427). „Wiara jest
łaską” — mówi autor Płaskorzeźby — a badacz jego twórczości konkluduje: „Szafarką łask bywa historia”43. W świetle likwidacji metafizycznej sankcji, postsekularnej
39

M. Januszkiewicz, O postsekularyzmie..., s. 13–34.
A. Bielik-Robson cytuje fragmenty z książki Hansa Jonasa, Mortality and morality. A search for the God after
Auschwitz, Chicago 1996, s. 140. Cyt. za Deus otiosus..., s. 28.
41
P. Dakowicz, Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza, Łódź 2015, s. 67.
42
Ibidem, s. 68.
43
Ibidem, s. 71.
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wizji odchodzącego Boga oraz nie wszystkim danej łaski wiary zrozumiałe są te
wiersze Różewicza, które rozpatrują kwestię odejścia Boga od człowieka i odejścia
człowieka od Boga. Jest ich wiele i można by ułożyć z nich sporą antologię. Niektóre
z nich były przywoływane z powodu swych związków z innymi tematami. Ale jeden
utwór, bez (P), napisany w 1989 roku przez niemłodego już poetę, zbiera cały istotny
sens tragicznego doświadczenia życiowego zabójcy Boga:
życie bez boga jest możliwe
życie bez boga jest niemożliwe

Przekaz jest jasny i dobitny, choć sformułowany jako, może pozorny, paradoks:
odrzucony przez Boga człowiek nie umiera, więc jego biologiczna egzystencja nie
wydaje się zagrożona, ale zatraciła swój sens. Możliwość biologiczna nie przekłada
się na możliwość aksjologiczną. B y c i e n i e m u s i b y ć b y c i e m w a r t o ściowym. Istnienie i sens żyją równolegle jak dwa wersy
w i e r s z a . Wiersza bez, napisanego pół wieku po Lamencie (NIE), nie czyta się
już w kontekście wojennego bezmiaru cierpienia. Tłem jest sytuacja współczesnej
kultury po „ogłoszeniu śmierci Boga”. Utwór nie zajmuje się kwestią (nie)istnienia
Stwórcy — bo skoro „odszedł”, to na pewno był, a może jeszcze gdzieś jest? Choć
nie wiadomo ani gdzie, ani po co44. To charakterystyczna cecha „religijnych/antyreligijnych” wierszy Różewicza: nie ma w nich tradycyjnego ateizmu, polegającego na prostej negacji istnienia Boga albo na maksymalistycznym indyferentyzmie.
Obecność Boga lub jego brak to sprawa boleśnie ważna, a jednocześnie nie do
końca jasna, i dlatego kwestia ta ciągle powraca, szczególnie w późnych utworach
poety. Ta uporczywość wskazuje na obsesję na punkcie poszukiwania śladów.
Jeśli wziąć pod uwagę wyraźnie modlitewny ton niektórych fragmentów wiersza, a także bezpośrednie zwroty do „Ojca”, można przyjąć, że bohater lub autor
wiersza (ich związek lub tożsamość jest kwestią interpretacji) uznaje jakieś jego
istnienie, a może nawet możliwość kontaktu. Początek utworu sugeruje, że śmierć
Boga może niekoniecznie jest ostateczna i być może jest zjawiskiem jedynie subiektywnym? W każdym razie czytanie trzeciego i czwartego wersu łącznie lub
rozłącznie (z uwzględnieniem przerzutni lub nie) nie jest bez znaczenia:
największym wydarzeniem
w życiu człowieka
są narodziny i śmierć
Boga

Rozczłonkowanie tekstu i zastosowanie przerzutni pozwalają na zawieszenie
głosu i podwojenie sensu, bo — jak się okazuje — wyrażone w liczbie pojedynczej
„najważniejsze wydarzenie” to w istocie dwa najważniejsze momenty dotyczące
44

Por. M. Januszkiewicz, Poeta „słabej” wiary, [w:] idem, Horyzonty nihilizmu..., s. 251–266, s. 355–364.
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życia człowieka i życia Boga. Że nasze ludzkie doświadczenia są dla nas ważne,
raczej przekonywać nie trzeba, skoro nawet pewien typ samobójstwa bywa afirmacją istnienia. Ale jak w kontekście braku wiary interpretować „ważność” życia
Boga? Sprzeczność jest tylko formalna. Ateizm obojętny, czyli indyferentyzm, jest
oczywistym wyrazem bezwartościowości istnienia transcendencji. Ateizm walczący docenia nieistnienie przeciwnika w istniejących wiernych, z którymi trzeba
walczyć, aby porzucili swoje zabobony. Ale śmierć Boga nie jest sprawą obojętną, jeśli pozostaje po nim pustka, jakiś dojmujący brak. Faktu, że może istnieć
„ateizm bolesny”, dowodzi lektura innych wierszy Tadeusza Różewicza, jak Cierń
(RE). A że sprawa nie jest błaha, czytamy w jednym z licznych poetyckich pojedynków ze spuścizną Dostojewskiego (*** Dostojewski mówił, W):
bez Jezusa
nasza mała ziemia
jest pozbawiona wagi

Podobnie jest w wierszu bez (P), w którym nie da się zauważyć cienia zadowolenia z powodu „śmierci Boga”. Należy podkreślić, że chociaż w utworze znajdujemy zwroty do Ojca, to jedyną osobą Trójcy Świętej, która się narodziła i umarła,
jest Jezus. Wynika z tego, że mamy do czynienia nie tylko z możliwą aluzją do
diagnozy Nietzschego, ale także do Ewangelii. Tak czytany fragment zapewnia, że
narodziny i śmierć, a więc życie Jezusa, to największe wydarzenie w życiu człowieka, po czym następuje lament:
ojcze Ojcze nasz
czemu
jak zły ojciec
nocą
bez znaku bez śladu
bez słowa
czemuś mnie opuścił
czemu ja opuściłem
Ciebie

Kto jest odpowiedzialny za separację Ojca i syna? Pojawiają się dwa możliwe
wyjaśnienia. Odpowiedź pierwsza brzmi: Bóg. Odpowiedź druga brzmi: ja. Ale
nie mamy do czynienia z alternatyą „albo–albo” — obie sugestie traktowane są
jako prawdziwe, choć opis winy Boga jest bardziej rozbudowany, a własny wkład
autora został dyskretnie pominięty. Najpierw pojawia się obraz współczesnego
ojca, który porzuca rodzinę (poeta wykorzystuje tutaj XX-wieczny stereotyp nieodpowiedzialnego mężczyzny, a może też szczegół autobiograficzny), ale ta figura
zostaje natychmiast skontrowana wyznaniem własnej winy.
W młodzieńczym wierszu Lament (NIE) mamy do czynienia z mocnym antycredo i tylko tytuł oraz forma psalmu wskazują na ból bohatera, który wie, że jest
WIZ ERUNK I BOG A I CZ ŁOWIE KA W L I T ER AT UR Z E P O LS K I E J O S TATN I C H S TU L AT 103
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

to wyznanie pełne rozpaczy i krzyku. W pół wieku później starcza refleksja po
wielkiej stracie jest cicha i melancholijna, pełna skargi, ale i wyznania win — miejscami przypomina modlitwę i nawiązuje do Modlitwy Pańskiej oraz ostatnich
słów Jezusa na krzyżu. Pojawia się też dwuznaczna ocena zniknięcia Boga z życia
bohatera wiersza. Z jednej strony przywiązuje się do tego faktu wagę najwyższą,
z drugiej — zwraca się uwagę na jego znikomy wpływ, sytuacyjne rozmycie się
faktu w kulturze, która przecież bez Boga obywa się na co dzień. Wydaje się, że ta
sprzeczność wynika ze zmiany perspektywy opisu. Podobnie jak z dwuwersem:
życie bez boga jest możliwe
życie bez boga jest niemożliwe

Paralela czy też antynomia dwuwersu, którą skłonni są widzieć niektórzy badacze45, jest pozorna, ponieważ każda wypowiedź pisana jest z innego punktu
widzenia i zmienia się jej nacechowanie aksjologiczne. Świat po „śmierci Boga”
różni się od świata przed jego śmiercią. Nic nie jest już wartościowe, bo zniknęły
wartości, a może nawet wiedza na ten temat. Dlatego należy stwierdzić stanowczo:
to nie jest paralela, lecz wniosek.
Obraz Boga w twórczości Tadeusza Różewicza ujmowany był w różnych dyskursach badawczych. W mojej opinii niedostatecznie silnie akcentowano perspektywę biblijną i jej zasadniczy wymiar mierzony ideą bliźniego. Podstawą
biblijnego świata — jej arché — jest przekonanie, że skoro człowiek jest dzieckiem
Boga, to k a ż d y j e s t b l i ź n i m i wszelkie inne podziały między ludźmi, choćby nie wiadomo jak angażujące emocjonalnie lub intelektualnie, muszą przed tą
zasadą ustąpić. Trzeba twardo powiedzieć, że usunięcie tego związku umożliwia
zbudowanie nowej cywilizacji, która nie jest już cywilizacją judeochrześcijańską.
Oczywiście, rozwój idei bliźniego — zgłębienie jej etycznego i antropologicznego
znaczenia — nie miał historii krótkiej, a ewolucja nie przebiegała bezkonfliktowo.
Świadomość, że każdy człowiek jest bliźnim, nie tyle zwyciężała, ile musiała nieustannie walczyć o zwycięstwo z postawami wykluczającymi lub zawężającymi
pojęcie do własnej grupy etnicznej, religijnej albo socjalnej. Niemniej dynamika
idei bliźniego zawsze dążyła do uznania, że każda istota ludzka jest w oczach Boga
jego dzieckiem.
Chociaż w religii Żydów, a następnie chrześcijan używano wielu metafor określających Boga (Stworzyciel, Król, Pan), najważniejszym jego tytułem, który dzięki
potędze chrześcijaństwa stał się w Europie obrazem podstawowym, jest Ojciec.
Ewangelie nie tylko przedstawiają centralną postać Chrystusa jako Syna, ale także
wiernych podnoszą do godności Dzieci. Pojawienie się Friedricha Nietzschego
i jego tezę o „śmierci Boga”, zdarzenia o niezwykłej doniosłości dla współczesnego
namysłu nad kondycja ludzką, często są interpretowane jako koniec metafizyki.
45

Tak np. P. Dakowicz, Różewicz poeta (bez)religijny..., s. 15.

104 J ÓZ EF MARIA RU S Z A R
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he to r i ca e , IS S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 4 /20 1 9, s . 8 7–1 1 0

Poniekąd jest to słuszna perspektywa, choć niekoniecznie jedyna i może nie najważniejsza. Wydaje się, że doszło do istotnej zmiany wizji człowieka — do zmiany
antropologii. Powstaje pytanie, czy mord na Bogu, który metaforycznie opisuje Nietzsche, dokonał się na płaszczyźnie metafizycznej czy też etycznej? Odpowiedzi są odmienne w dziełach różnych pisarzy, ale chyba nie ma wątpliwości,
że twórczość Tadeusza Różewicza przekonuje o załamaniu się etyki jako fundamentu antropologii. Czy jest to odpowiedź prawidłowa i czy raczej nie przyznać
pierwszeństwa metafizyce — to inna sprawa. Wybór poety — słuszny czy nie —
arbitralnie spór rozstrzyga, a zatem w tej perspektywie należy czytać jego dzieła.
Bóg i Absolut
Wielka literatura, jak każda wielka sztuka, objawia nam sens naszej egzystencji.
W tym znaczeniu poezja jest działalnością na poły religijną, nawet jeśli powstaje poza religią, wbrew utwardzonym ścieżkom religijnych wyobrażeń, poza intelektualnym opracowaniem pojawiającym się w dogmatach, albo na szerokich
oceanach metafizycznego lub mistycznego myślenia. Oczywiście, istnieje też pisarstwo rozrywkowe, tak jak tworzy się sztukę konsumpcyjną, służącą do prostego
uprzyjemnienia życia, zabicia czasu, ku zabawie lub rozweseleniu. Ale ta użytkowa wersja, służąca rozrywce, choć bywa cenna i pożyteczna, może usuwać zmęczenie i organizować chwile wytchnienia, ale nie stanowi o wielkości literatury.
Wielcy poeci dysponują ową nieprawdopodobną możliwością zaproszenia nas
do świata własnej walki o poznanie sensu życia — bitwy o zawsze niepewnym
i nieostatecznym wyniku. Prawdę mówiąc, ich szanse na zwycięstwo — to znaczy absolutne porozumienie — są niewielkie, także ze względu na niemożliwą
jasność przekazu. Paradoks polega na tym, że ogromna precyzja poetyckich obrazów, właśnie przez swoją potężną zasobność jest trudna do ogarnięcia, a poddana różnym interpretacjom i misinterpretacjom, często wprowadza zamęt — tym
większy i mocniejszy, im bardziej otchłanny jest przekaz zawarty w metaforze.
Inaczej mówiąc, szansa na nieporozumienie wzrasta wraz z głębią przekazu i jego
doniosłością. Dzieje interpretacji ważnych utworów są dowodem na tę tezę. Poeta
jest jak Apollo, o którego wieszczeniu Heraklit powiada: „Pan, którego wyrocznia
znajduje się w Delfach, nie mówi i nie ukrywa, a tylko daje znak”46.
Analizując poszczególne utwory literackie oraz postawy twórców, warto pamiętać, że polscy poeci nie wychowywali się w jakiejś nieokreślanej religii, ani
nie odczuwali „niejasnej transcendencji”, ale zostali ukształtowani głównie przez
katolicyzm (rzadziej protestantyzm lub prawosławie), który oferuje spójną, skomplikowaną i bogatą tradycję symboliczną, kształtującą wyobraźnię, emocje, a także intelekt, albo wyszli z kultury jeszcze starszej, bo judaistycznej, przez wieki
46

Heraklit, B 93, [w:] W. Heinrich, Zarys historii filozofii, t. 1, Gebethner i Wolf, 1925.
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obecnej w polskiej kulturze. Zróżnicowany wewnętrznie, ale jednak spójny judeochrześcijański fundament — nawet jeśli konkretny autor fascynował się metafizyką Dalekiego Wschodu albo New Age — tak czy inaczej jest głównym punktem
kulturowego odniesienia polskiej literatury47.
Fakt urodzenia i wzrastania w kulturze przesiąkniętej duchem judeochrześcijańskim powoduje, że wiara nie jest kwestią niedoskonałej wiedzy czy też niepewnego domysłu — jak traktuje ją myśl sekularna i postsekularna — ale sprawą
z a w i e r z e n i a , a Bóg nie jest zwornikiem intelektualnej spekulacji, czyli Absolutem, ale Osobą48. W religii nie chodzi o epistemologię lecz egzystencję. W Starym
Testamencie „ojcem wiary” jest Abraham, który podejmuje ryzykowną podróż
z ojczyzny w nieznane, a nawet jest gotów zamordować własnego (upragnionego,
jedynego!) syna — co jest zgorszeniem zarówno etycznym, jak i intelektualnym
(Rdz 12, 1–4; 15,6; 21,5; 22,1–19). Symbolem wiary w Nowym Testamencie jest
setnik — poganin i żołnierz wojsk okupacyjnych — któremu Jezus uzdrawia sługę
(Łk 7, 1–10), a jego słowa — „Panie nie jestem godzien” — weszły do katolickiej
liturgii. Wiara biblijna jest więc o s o b i s t y m i w s p ó l n o t o w y m z a w i e r z e n i e m (Hbr 1,11) i dlatego między innymi jest tak wrażliwa na okoliczności
historyczne, skoro judeochrześcijański Bóg przejawia się w dziejach człowieka.
Wiara religijna i polska literatura ostatnich stu lat
Podwójny wymiar wiary, jako aktu ludzkiego zaufania oraz łaski danej od Boga,
jest istotnym problemem w dwudziestowiecznej religijności literatów. Kwestia ta
powraca bez względu na to, czy zajmujemy się duchowymi przeżyciami Juliana
Tuwima, Józefa Wittlina, Jana Lechonia, Aleksandra Wata, Władysława Sebyły49
czy też wyznaniami Tadeusza Różewicza na temat niemożliwości wiary, który
jednocześnie wyśmiewa swych interpretatorów nazywających go „ateistą”50.
Poeta — w przeciwieństwie do intelektualnego konstruktora metafizycznych
spekulacji — potrzebuje Osoby, do której może wołać, z którą czasami chce się
spierać lub nawet oskarżać Ją o zło historii, jak bywa to w poezji Mieczysława
Jastruna, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czy Henryka Grynberga. W przeraźliwej samotności poeta może domagać się Głosu, jak Aleksander Wat, albo modlić
47
Co nie znaczy, że tego rodzaju poszukiwania nie są obecne, patrz szkice o twórczości Edwarda Stachury
i Ryszarda Krynickiego, patrz odpowiednie rozdziały w t. 2, Obrazy Boga w literaturze...
48
Od czasów Oświecenia wiara rozumiana jest „racjonalnie”, czyli „epistemologicznie” jako mniemanie czy
też opinia oparta o niewystarczające dane, czego przykładem może być uwaga Immanuela Kanta w Metodologii
transcendentalnej: „Mniemanie jest uważaniem [czegoś] za prawdę ze świadomością, że jest ono niewystarczające ani podmiotowo, ani przedmiotowo. Jeżeli to uważanie za prawdę jest tylko podmiotowo wystarczające i uważa się je zarazem za niewystarczające przedmiotowo — to nazywa się wiarą” (idem, Krytyka czystego rozumu,
tłum. R. Ingarden, t. 2, Warszawa 1957, s. 566).
49
Patrz odpowiednie rozdziały w: t. 1, Obrazy Boga w literaturze...
50
Por. J. M. Ruszar, Mane tekel fares. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza, Instytut Myśli Józefa
Tischnera, Kraków 2019.
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się — jak to się dzieje w poezji Jerzego Lieberta i Karola Wojtyły, a nawet późnej twórczości Zbigniewa Herberta51. Raczej nie mamy do czynienia z sytuacją
intelektualnego, zimnego, niezaangażowanego uczuciowo dyskursu, co wcale
nie dziwi, skoro wiersze podejmują ważne kwestie egzystencjalne, a autorom nie
chodzi o „rozmowę z Absolutem na migi” — jak żartobliwie wyraził się Herbert
w korespondencji z Henrykiem Elzenbergiem52 — ale o kontakt z takim rodzajem
transcendencji, dla której ludzkie losy nie są obojętne. Bóg nie może być mniej
czy bardziej konieczną hipotezą, zwornikiem koncepcji, ale elementem osobistej
więzi. Tymczasem — jak powiada autor Tropów myślenia religijnego — Boga żywej
wiary wypiera Absolut, element skończonych, zamkniętych, racjonalnych systemów, a współczesna filozofia żyje „żałobą po Bogu”53. Nic więc dziwnego, że są to
wyobrażenia nieprzystające do siebie i trudno znaleźć jakieś elementy ciągłości.
Stąd też decyzja edytorska, aby prezentować twórców chronologicznie, za podstawę biorąc ich daty urodzenia, a poniekąd pokoleniowe doświadczenia.
W pierwszym tomie prezentowane są przede wszystkim postawy poetów należących do pokoleń urodzonych na przełomie wieków, którzy swój najbardziej
twórczy okres przeżyli w Drugiej Rzeczypospolitej i uczestniczyli w awangardowych lub klasycyzujących poszukiwaniach zdetronizowanego Boga, ale — przynajmniej do września ’39 roku — funkcjonujących w komfortowych warunkach
historycznych (przynajmniej jak na polskie dzieje), by następnie doświadczyć
końca państwowej niepodległości i liberalnego świata54. W tomie drugim dominuje pokolenie wojenne, urodzone i wychowane w wolnej Polsce, które w krótkim
51

Patrz odpowiednie rozdziały w t. 2, Obrazy Boga w literaturze...
„A przy tym wszystkim nie bardzo odpowiada mi koncepcja prywatnej religii (rozmowa z Absolutem na
migi) i potrzeba mi gestu sakralnego, dymu i beku zwierząt ofiarnych” (Zbigniew Herbert — Henryk Elzenberg,
Korespondencja, Warszawa 2002, s. 70.).
53
Tarnowski K., Dwie twarze teologii negatywnej: Heidegger i Lévinas (Bóg i czas), [w:] Tropy myślenia religijnego, Kraków 2009, s. 107–130.
54
Panorama tego okresu tylko pobieżnie uwzględnia twórczość Czesława Miłosza, którego duchowe zmagania są przedmiotem licznych analiz, przekraczających — także rozmiarami — niniejszą publikację. Wybrana
bibliografia przedmiotu jest imponująca: J. Szymik, Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława
Miłosza, Katowice 1996; Z. Kaźmierczyk, Zapis doświadczenia gnostyckiego we wczesnej twórczości Czesława
Miłosza, Gdańsk 1997; Marian Stala, Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana
i Czesława Miłosza, Kraków 2001; Łukasz Tischner, Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła, Kraków
2001; M. Bernacki, „Wyprowadził mnie z Ziemi Ulro”. Szkice o twórczości Czesława Miłosza, Bielsko-Biała 2005;
T. Garbol, Po upadku. O twórczości Czesława Miłosza, Kraków 2008; A. Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Kraków 2011; Z. Kaźmierczyk, Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji we
wczesnej poezji Czesława Miłosza, Gdańsk 2011; Poznawanie Miłosza 3, 1999–2010, Kraków 2011; G. Sztukiecka,
Umrę cały. Rozmowy w cieniu śmierci. Senilna poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta
i Jarosława Marka Rymkiewicza, Warszawa 2011; J. Szymik, Nie jestem stąd. O chrześcijańskim obliczu twórczości
Czesława Miłosza, Katowice 2011; Ł. Tischner, Miłosz w krainie odczarowanej, Gdańsk 2011; A. Stankowska,
„Żeby nie widzieć oczu zapatrzonych w nic”. O twórczości Czesława Miłosza, Poznań 2013; Zofia Zarębianka,
Wtajemniczenia (w) Miłosza. Pamięć, duch(owość), wyobraźnia, Kraków 2014; M. Antoniuk, Słowo raz obudzone. Poezja Czesława Miłosza. Próby czytania, Kraków 2015; Martyna Milewska, Czy możliwa jest jeszcze druga
przestrzeń? Ksiądz Seweryn i Don Manuel — bohaterowie Czesława Miłosza i Miguela de Unamuno na scenie
epoki świeckiej, Kraków 2015; K. Hoła, Czesław Miłosz. Inspirujące pragnienie Boga, Gdynia 2017.
52
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okresie przyśpieszonego dojrzewania zostało osaczone przez totalizm hitlerowski
i sowiecki, a następnie tylko sowiecki55. Wyzwanie egzystencjalne nie miało sobie
równych w dotychczasowej historii ani co do skali moralnego i fizycznego zagrożenia, ani powagi intelektualnej i duchowej próby56. Skutki moralnego i politycznego pęknięcia, jakie dokonało się w latach 40. i 50. widoczne są do dzisiaj. Tom
trzeci częściowo zajmuje się kwestią obecności treści metafizycznych i religijnych
w literaturze przełomu XX i XXI wieku w epoce postsekularnej, a po części trendami w badaniach literackich zajmujących się najnowszą literaturą.
Egzystencjalna waga metafizycznych pytań obecnych w literaturze spowodowała, że wielu badaczy opracowań zwróciło uwagę na pomoc, jaką literaturoznawcy daje filozofia religii — dziedzina, która rozkwitła w dobie dwudziestowiecznej
sekularyzacji. Pomocne stały się dwie publikacje Jana Andrzeja Kłoczowskiego57
i jego seminarium prowadzone dla uczestników grantu (jesień 2016–wiosna 2017),
a także wystąpienia, jakie przygotowali zaproszeni goście: Andrzej Gielarowski,
Robert Grzywacz SJ, Krzysztof Mech, Łukasz Tischner, Adam Workowski58, Wojciech Zalewski z kolei krótko naszkicował relacje Boga i człowieka w filozofii wybranych filozofów dwudziestowiecznych: Gabriela Marcela, Alberta Camusa, Paula
Ricoeura, Karla Jaspersa oraz Martina Bubera, pomocne w badaniach literackich,
55
Panorama tego pokolenia nie uwzględnia artykułu na temat Tadeusza Różewicza, ponieważ w ramach grantu poecie poświęcona jest osobna książka: J. M. Ruszar, Mane tekel fares. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza
Różewicza, IMJT, Kraków 2019. Poza tym sprawa stosunku Różewicza do Boga omawiana jest szeroko w wielu
publikacjach, a kilka z nich zajmują się nią szczegółowo, np.: D. Szczukowski, Tadeusz Różewicz wobec niewyrażalnego, Kraków 2008; M. Januszkiewicz, Horyzonty nihilizmu. Gombrowicz — Borowski — Różewicz, Poznań
2009; M. Dzień, Człowiek w perspektywie eschatologicznej w poezji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza. Studium analityczno-interpretacyjne, t. 1–2, Bielsko-Biała 2011; G. Sztukiecka, Umrę cały. Rozmowy w cieniu śmierci. Senilna poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza,
Warszawa 2011; P. Dakowicz, Poeta (bez)religijny. O twórczości Tadeusza Różewicza, Łódź 2015.
56
Jednym z poetów, który podjął próbę sprostania etycznemu i metafizycznemu nihilizmowi był Zbigniew
Herbert. Jego twórczość również została potraktowana wycinkowo zważywszy na sporą bibliografie przedmiotu:
Herbert. Poetyka, wartości i konteksty, red. E. Czaplejewicz i W. Sadowski, Warszawa 2002; J. M. Ruszar, Stróż
brata swego. Zasada odpowiedzialności w liryce Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004; Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta, red. J. M. Ruszar, M. Cicha,
Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2005; T. Garbol, Chrzest ziemi. Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta, Lublin
2006; D. Zawistowska-Toczek, Stary poeta. Ars moriendi w późnej twórczości Zbigniewa Herberta, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008; Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta,
red. J. M. Ruszar, Wydawnictwo Platan, Kraków 2010; G. Szczukiecka, Umrę cały? Rozmowy w cieniu śmierci. Senilna poezja Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza,
Warszawa 2011; Między nami a światłem. Bóg i świat w twórczości Zbigniewa Herberta, red. G. Halkiewicz-Sojak,
R. Sioma, Toruń–Kraków 2012; Nie powinien przysyłać Syna. Etyczne i metafizyczne aspekty twórczości Zbigniewa
Herberta, red. J. M. Ruszar, Wydawnictwo JMR Trans-Atlantyk i Instytut Myśli Józefa Tischnera, Kraków 2018.
57
J. A. Kłoczowski OP, Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów, Instytut Myśli Józefa Tischnera,
Kraków 2017 i idem, U źródeł nowoczesnego myślenia...
58
A. Gielarowski, Bóg i człowiek w filozofii Gabriela Marcela; idem, Bóg filozofii Bubera, Levinasa i Henry’ego;
idem, Filozofia Rene Girarda; Robert Grzywacz SJ, Hermeneutyka Paula Ricœura; M. Januszkiewicz, Historia
hermeneutyki; idem, Hermeneutyka Martina Heideggera; K. Mech, Filozofia Paula Tillicha i Martina Heideggera;
idem, Martin Heidegger o Bogu i byciu; Ł. Tischner, Filozofia Charles’a Taylora; A. Workowski, Zaufanie jako
troska, idem, Søren Kierkegaard. Zapis wideo seminariów i wykładów można znaleźć na: <https://bpc.org.pl/pl>.
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ze szczególnym uwzględnieniem związków między wiarą, złem oraz koncepcją
religii59. Wybór wymienionych myślicieli nie był przypadkowy, bo filozofowie ci
skupiają się w swojej twórczości na człowieku, kładąc akcent na doświadczenie
i przeżywanie sfery religijnej, nie zaś na jej aspekt teoretyczno-obiektywny, a poza
tym wszyscy ci myśliciele wykazują bliższe lub dalsze związki z literaturą.
Metodologiczny namysł60 uwzględniał także poglądy filozofów szczególnie
ważnych dla konkretnych autorów, jak Henryk Elzenberg dla postawy Zbigniewa
Herberta, albo Karl Jaspers i Martin Heidegger dla twórczości Tadeusza Różewicza. Czasami jest to jakiś nurt, jak filozofia dialogu istotna dla twórczości ks. Janusza Pasierba, myśl apofatyczna dla poezji Aleksandra Wata, albo przedstawiciele
żydowskiej rewizji teologicznej „Boga po Holokauście”, reprezentowani przez Richarda L. Rubensteina, Irvinga Greenberga oraz Hansa Jonasa — ważni dla
interpretacji wierszy Henryka Grynberga. Różnorodność metodologiczna (chodziło raczej o uznanie prymatu świadomości metodologicznej nad metodologią
normatywną) związana została z wątkami obecnymi w twórczości omawianych
autorów, ale badacze nie stronią również od omawiania przydatnych teorii, jak
kontekstualizm konstruktywistyczny Stevena T. Katza, antropologia w myśli René
Girarda czy Literaturtheologie w niemieckich badaniach relacji między literaturą
a religią. Przypomniano również metody tradycyjne, jak krytykę archetypowo-mitograficzną Northopa Frye’a oraz krytykę kerygmatyczną i jej twórcę Mariana
Maciejewskiego (w kontekście tzw. lubelskiej szkoły badania sacrum w literaturze). Ważny nurt postsekularyzmu znalazł odbicie w pokonferencyjnym tomie
Szkoda, że cię tu nie ma61 oraz opracowaniu Jana Andrzeja Kłoczowskiego OP,
U źródeł nowoczesnego myślenia o religii62. Efektem prac — nie licząc wystąpień na
obcych konferencjach — jest dziewięć tomów, w których przedstawiono badania
uczestników grantu oraz zaproszonych gości*.
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W. Zalewski, Obrazy Boga i człowieka u wybranych filozofów dwudziestowiecznych, [w:] Szkoda, że cię tu nie
ma. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów, red. M. Ciesielski i K. Szewczyk-Haake,
Instytut Myśli Józefa Tischnera i JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2018.
60
Widziałem Go. Literatura wobec doświadczenia religijnego, red. E. Goczał i J. M. Ruszar, Instytut Myśli Józefa
Tischnera i JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2018.
61
Szkoda, że cię tu nie ma. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów, red. M. Ciesielski
i K. Szewczyk-Haake, Instytut Myśli Józefa Tischnera i JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2018.
62
J. A. Kłoczowski OP, U źródeł nowoczesnego myślenia...
* Tekst jest sprawozdaniem kierownika grantu NPRH, a poszczególne fragmenty tekstu były użyte w publikacjach grantowych.
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Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku
Biblioteka Pana Cogito — publikacje grantowe:
M. Januszkiewicz, Być i rozumieć. Rozprawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej, Instytut Myśli
Józefa Tischnera, Kraków 2017.
J. A. Kłoczowski OP, Drogi i bezdroża. Szkice z filozofii religii dla humanistów (cz. I), Instytut Myśli
Józefa Tischnera, Kraków 2017.
J. A. Kłoczowski OP, U źródeł nowoczesnego myślenia o religii. Szkice z filozofii religii dla humanistów
(cz. II), Instytut Myśli Józefa Tischnera i JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2018.
Szkoda, że cię tu nie ma. Filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów, red. Mieszko Ciesielski i Katarzyna Szewczyk-Haake, Instytut Myśli Józefa Tischnera i JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2018.
Widziałem Go. Literatura wobec doświadczenia religijnego, red. E. Goczał i J. M. Ruszar, Instytut
Myśli Józefa Tischnera i JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2018.
J. M. Ruszar, Mane tekel fares. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza, Instytut Myśli Józefa
Tischnera, Kraków 2019.
Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pierwszej do drugiej wojny światowej,
red. J. M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera i JMR Trans-Atlantyk, Kraków
2019.
Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Od pokolenia wojennego do Nowej Fali,
red. J. M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera i JMR Trans-Atlantyk, Kraków
2019.
Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Przełom XX i XXI wieku, red. J. M. Ruszar i D. Siwor, Instytut Myśli Józefa Tischnera i JMR Trans-Atlantyk, Kraków 2019.
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LUBUSKI KONKURS LITERACKI JAKO PRZYKŁAD
DOBRYCH PRAKTYK W OBSZARZE EDUKACJI
POLONISTYCZNEJ (SPRAWOZDANIE)

Streszczenie: Tekst stanowi sprawozdanie z Lubuskiego Konkursu Literackiego, organizowanego
przez pracowników i studentów Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Celem konkursu jest przed wszystkim edukacja w zakresie pisania kreatywnego i literatury popularne. Konkurs ma zasięg wojewódzki i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży.
W roku 2019 odbędzie się czwarta edycja konkursu na najlepsze opowiadanie fantastyczne.
Słowa kluczowe: literatura popularna, pisanie kreatywne, dydaktyka, edukacja

Lubuski Konkurs Literacki as an example of good practice in the ﬁeld
of Polish language education (report)
Summary: The text is a report from the Lubuskiego Konkursu Literackiego, organized
by employees and students of the Institute of Polish Philology at the University of Zielona
Góra. The competition’s goal is, education in the field of creative writing and popular literature.
The competition has a provincial range and is very popular among children and young people.
In 2019 will be the fourth competition for the best fantastic story.
Keywords: popular literature, creative writing, didactics, education

Lubuski Konkurs Literacki1 powstał w wyniku namysłu nad kilkoma problemami.
Jednym z nich były wyniku Raportu Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa
w Polsce, według którego obserwuje się ciągły spadek zainteresowania literaturą2. Niski stopień czytelnictwa wynika z faktu, że „w Polsce brakuje przede wszystkim świadomości o kulturotwórczej roli literatury, co przekłada się na brak spójnej i dobrze
1

Dalej używany jest skrót — LKL.
Stan czytelnictwa w Polsce w 2015 roku. Raport Biblioteki Narodowej, <https://www.bn.org.pl> [dostęp:
25.07.2019].
2
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zorganizowanej polityki kulturowej, której głównym celem byłaby edukacja czytelnicza”3. Kolejna bolączka to wyniki analizy lokalnej oferty w obszarze literackiej
edukacji kulturowej. Istnieją oczywiście w województwie instytucje doskonale realizujące zadania w wyżej wymienionym zakresie. Wiodące są tu Regionalne Centrum
Animacji Kultury będące instytucją o zasięgu wojewódzkim, Zielonogórski Ośrodek
Kultury czy Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”. Wszystkie one organizują zajęcia, warsztaty, konkursy czy festiwale skierowane do dzieci
i młodzieży. Zauważono natomiast, że jeżeli działania dotyczą literatury, poświęcone
są przede wszystkim poezji4. Jedynym lokalnym konkursem na opowiadanie fantastyczne były wówczas Fantazje Zielonogórskie, organizowane przez Klub Fantastyki
Ad Astra5. Zaobserwowano pewną niszę, którą należało zagospodarować. Instytut
Filologii Polskiej, posiadając zasoby kadrowe, mógł doskonale wypełnić tę lukę,
jednocześnie „wychodząc naprzeciw rozmaitym sugestiom i prośbom płynącym od
rodziców, często samych młodych czytelników, a także nauczycieli”6. Pedagodzy sygnalizowali bowiem chęć poszerzania wiedzy z zakresu literatury popularnej.
Uznano, że pojemna formuła konkursu pozwoli zrealizować założone cele,
które zawrzeć można w pięciu punktach:
1. Kształcenie dzieci i młodzieży w zakresie pisania kreatywnego.
2. Promowanie czytelnictwa.
3. Nawiązywanie współpracy w sektorze edukacji.
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu nauczania literatury i kultury popularnej wśród nauczycieli.
5. Promocja Instytutu Filologii Polskiej.
Konkurs zorganizowany została przez pracowników, studentów i współpracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od samego
początku w składzie komitetu organizacyjnego znajdowali się Rafał Bartos, dr Katarzyna Grabias-Banaszewska, Adam Mocny, dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ. Przedsięwzięcie współtworzą również dr Kamila Gieba, Waldemar Gruszczyński, dr
Aneta Narolska, Klaudiusz Mirek, dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ, dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ, dr hab. Katarzyna Węgorowska, prof. UZ7. Patronat nad
wydarzeniem objęli Lubuski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Lubuskiego,
Kanclerz oraz Dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Konkurs skierowany został do dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjów
3
K. Fijołek, Szkolne budowanie mostu między literaturą popularną i literaturą wysoką na przykładzie „Igrzysk
śmierci” Suzanne Collins i „Utopii” Wisławy Szymborskiej, „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne” 2018, nr 10, s. 91.
4
Wymienić warto: Lubuski Konkurs Recytatorski (RCAK), Konkurs poetycki (ZOK, RCAK), Ogólnopolski
Konkurs Literacki im. Anny German (ZOK, Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów).
5
Fantazje Zielonogórskie. Konkurs na opowiadanie fantastyczne, <https://fantazje.adastra.zgora.pl> [dostęp:
26.07.2019], cieszy się dużym zainteresowaniem, ale kierowany jest przede wszystkim do dorosłych uczestników.
6
B. Trocha, Wstęp, [w:] Opowiadania Lubuski Konkurs Literacki 2016, Zielona Góra 2016, s. 9.
7
Kolejność nazwisk w układzie alfabetycznym.
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oraz szkół ponadpodstawowych. Regulamin zakłada ocenę prac w trzech kategoriach wiekowych 9–13 lat, 14–16 lat, 17–20 lat8. Już pierwsza edycja (2016) spotkała
się z niebywałym zainteresowanie, spłynęło wówczas 248 prac konkursowych. Liczba
ta podwoiła się w kolejnym roku, a duże zainteresowanie utrzymuje się nadal. Każdego roku uczniowie piszą na inny temat: Strach, który nie straszy (2016), Zbrodnia
i zagadka kryminalna w fantastycznych światach (2017), Fantastyczni bohaterowie
w fantastycznych światach (2018), Tajemnice lubuskich lasów (2019). W trzech zamkniętych edycjach konkursu wzięło udział 1089 osób9. Z grupy tej wyłoniono
180 laureatów, których opowiadania zostały opublikowane w trzech tomach antologii pokonkursowej10. Publikacje stanowią jedną z nagród. Każdy laureat otrzymuje
książkę z własnym opowiadaniem. Tomy dostępne są również w zakładce publikacje
na stronie internetowej konkursu11. Wydanie antologii jest najbardziej kosztochłonnym, a jednocześnie jednym z istotniejszych etapów konkursu. Uczestnicy widząc
swój tekst drukiem, nabierają pewności siebie, co skłania ich do dalszego pisania.
Przekłada się to również na ich promocję w środowisku lokalnym. Śledząc strony
internetowe szkół oraz gmin, z których pochodzą laureaci, zauważyć można artykuły na temat ich sukcesów. Jest to szczególnie ważne, bowiem 37,5% uczestników
pochodzi z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Często są to miejscowości z ograniczonym dostępem do kultury (wykresy 2, 4, 6). Wspominany już Raport Biblioteki
Narodowej bada czytelnictwo wśród osób po piętnastym roku życia. Natomiast na
temat młodszych grup wiekowych pisała w 2014 roku Zofia Zasacka, która badała
dwunasto- i piętnastolatków. Z ustaleń autorki wynika, że „najwięcej codziennych
czytelników książek wywodzi się ze środowisk miejskich, a zwłaszcza wielkomiejskich — aż co czwarty, natomiast najmniej ze środowisk wiejskich”12. Wnioski te
mają przełożenie na dane zgromadzone przez organizatorów LKL. Najliczniejszą
grupą uczestników konkursu, bo aż 62,25%, były dzieci pochodzące z gmin miejskich, następnie miejsko-wiejskich 21,68% i wiejskich 16,07% (wykres 8). Zainteresowanie czytelnictwem przekłada się, więc proporcjonalnie na pasje pisarskie. Drugą
ważną obserwacją poczynioną przez Zofię Zasacką jest to, że wśród nie-czytelników
jest dwukrotnie więcej chłopców niż dziewcząt. Jak pisze autorka:
płeć najsilniej zróżnicowała obecność praktyk czytelniczych w codzienności nastolatków.
Dziewczęta szczególnie przeważają w grupie codziennych czytelników. Chłopcy, przede
wszystkim piętnastoletni, dominują wśród tych, którzy w ogóle nie mają zwyczaju czytać13.

8

Regulamin dostępny na stronie internetowej konkursu: <http://lklstrach.mystrikingly.com/#regulamin>.
Edycja IV (2019) jest jeszcze w toku, dlatego brak danych na temat liczby uczestników.
10
Opowiadania Lubuski Konkurs Literacki 2016, Zielona Góra 2016; Opowiadania Lubuski Konkurs Literacki
2017. Zbrodnia i zagadka kryminalna w fantastycznych światach, Zielona Góra 2017; Opowiadania Lubuski Konkurs Literacki 2018. Fantastyczni bohaterowie w fantastycznych światach, Zielona Góra 2018.
11
<http://lklstrach.mystrikingly.com>.
12
Z. Zasadzka, op. cit., s. 37.
13
Eadem, Czytelnictwo dzieci i młodzieży, Warszawa 2014, s. 29.
9
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W Lubuskim Konkursie Literackim również dominujący udział mają dziewczęta stanowią 74%. Daje się jednak zaobserwować coś bardzo ciekawego, a mianowicie wzrost udziału chłopców w grupie wiekowej 17–20 lat. Ilustrują to dane
z 2016 roku (tabela 1), w którym 27,5% uczestników ze szkół ponadpodstawowych stanowili chłopcy. Ciekawe jest również, że w tej grupie wiekowej to właśnie chłopcy piszą najlepiej oceniane opowiadania. W pierwsze edycji konkursu
stanowili oni 35% laureatów wśród szkół ponadpodstawowych natomiast w roku
2018 aż 65%.
Ważnym celem LKL-u jest edukacja uczestników. Formuła konkursu przewiduje tzw. galę finałową. Zaproszeni zostają na nią wszyscy laureaci. Corocznie jest
to sześćdziesięciu uczniów (dwudziestu z każdej kategorii wiekowej), którzy mają
możliwość skorzystania z warsztatów pisarskich. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co stwarza doskonałą okazję do tego, aby uczestnicy nawiązali nowe
znajomości. Fakt, że są to uczniowie zaangażowani, posiadający ochotę i potencjał
do pracy przekłada się na efekt spotkania. Warsztaty prowadzone są przez pracowników naukowych Instytutu Filologii Polskiej: dr Kamilę Giebę, dr Katarzynę
Grabias-Banaszewską, dr Anetę Narolską, dr hab. Katarzynę Węgorowską, prof. UZ,
które na co dzień prowadzą kursy akademickie z pisania kreatywnego i literatury
popularnej. Trenerki podejmują takie zagadnienia, jak: kreacja bohatera, budowa
świata przedstawionego, narracja, bajka magiczna, schemat fabularny czy struktura
intrygi. Zajęcia mają charakter warsztatów z naciskiem na ich praktyczny wymiar.
Zaobserwowano, że uczniowie biorący udział w warsztatach w latach kolejnych, ponownie startują w konkursie, zajmując wysokie lokaty na listach laureatów.
Zgłoszenia udziału dokonuje nauczyciel uczestnika. Jest to bardzo ważne z kilku powodów. Po pierwsze w przypadku mniejszych dzieci daje pewność poprawnie wypełnionego formularza. Po drugie nauczyciele dokonują pierwszej selekcji
prac, dzięki czemu do konkursu trafiają wyłącznie dobre i bardzo dobre opowiadania. Po trzecie, co najważniejsze, metoda ta pozwala budować sieć kontaktów w obszarze edukacji. Dzięki konkursowi Instytut Filologii Polskiej nawiązał
współpracę z wieloma jednostkami z tego sektora, stając się centralnym organem
sieciowania dobrych praktyk w zakresie pisania kreatywnego oraz nauczania literatury popularnej. Te dwa obszary są bowiem przewodnie zarówno dla LKL-u jak
i organizującej go Pracowni Mitopoetyki i Filozofii Literatury14. Konkurs ma status inicjatywy wojewódzkiej a organizatorom zależy na budowaniu sieci o takim
właśnie zasięgu15. W dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział ponad
350 placówek. Zamieszczone na końcu tekstu zestawienia dowodzą, że współpracę, o której mowa, udaje się budować z sukcesami.
14

<http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/o-instytucie/pracownia-mitopoetyki-i-filozofii-literatury>.
Konkurs nie jest ograniczony ze względu na zasięg, dlatego brali w nim również udział uczestnicy z innych
województw.
15
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Kolejnym zadaniem wpisanym w formułę Lubuskiego Konkursu Literackiego jest kształcenie nauczycieli. Każda edycja konkursu wzbogacona jest o panel
metodyczny. W czasie gdy uczniowie biorą udział w warsztatach pisarskich, nauczyciele wysłuchują wykładu oraz uczestniczą w dyskusji na temat związany
z nauczaniem literatury i kultury popularnej w szkole. Przykładowe tematy to:
— Literatura popularna przekleństwo czy szansa dla nauczycieli.
— Co i dlaczego czyta młodzież?
— Literatura popularna w perspektywie horyzontu oczekiwań odbiorcy.
Prelekcje prowadzone są przez dr. hab. Bogdana Trochę, prof. UZ Kierownika Pracowni Mitologizacji i Filozofii Literatury, które we wstępie do pierwsze antologii pisał:
W czasach, gdy najwięcej czasu wolnego spędzamy przed monitorami komputerów lub
ekranami telewizorów, a Polacy w rankingach badających czytelnictwo zajmują końcowe
miejsca, fakt, że młodzi ludzie nie tylko czytają, ale i sami piszą, zasługuje na najwyższą uwagę i wsparcie. Liczba chętnych jest dla Organizatorów nie tylko ogromnym zaskoczeniem,
ale także wielkim wyzwaniem. Pomysły, motywy i ich stylistyczne wykorzystanie wskazuje,
nie tylko na bujną wyobraźnię, ale także bardzo często na znaczne oczytanie młodych Autorów. Człowiek, który potrafi czytać ze zrozumieniem, staje się bogatszy o doświadczenia
ludzi, których nigdy nie spotka, a jeżeli jeszcze zaczyna wkraczać do Biblioteki, nawet jeżeli
jest ona popularna, to otwiera się przed nim cały znany nam świat. W USA od wielu już lat
nauczyciele i opiekunowie dzieci i młodzieży mają dostęp zarówno do książek jak i opracowań dotyczących fikcji spekulacyjnej, to jest tego typu literatury, który za pomocą atrakcyjnych estetycznie i kulturowo modeli, pozwala młodym ludziom wkraczać do literackich
światów, w których wskazuje się na rozmaite rozwiązania nurtujących ich problemów. Skutkuje to tym, że młody czytelnik czyta to, co jest wartościowe dla niego, a nauczyciel zna te
treści i wie, jak je wykorzystać w praktyce szkolnej16.

W wykładach prof. Trochy corocznie bierze udział od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu pedagogów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadpodstawowych. Wystąpienia są wysoko oceniana przez słuchaczy, którzy szczególną wagę
przykładają do możliwości pozyskania nowej wiedzy i wykorzystania podejmowanych zagadnień w pracy z uczniami. W praktyce szkolnej teksty kultury popularnej
występują bowiem rzadko. Wynika to z faktu, że zajmują one drugorzędne miejsce w treściach podstawy programowej skoncentrowanej na „retransmisji wiedzy,
a nie na kształceniu umiejętności rozumienia i interpretacji tekstów, samodzielnego stawiania pytań i rozwiązywania problemów”17. A przecież literatura popularna
i wysoka mogą się wzajemnie uzupełniać, czego dowodzi Dariusz Szczukowski,
proponując kilka zasad funkcjonowania (pop)literatury w praktyce szkolnej18. Stosowanie ich okazuje się wyjściem z tej bardzo trudnej kulturowo sytuacji, bowiem,

16

B. Trocha, op. cit.
D. Szczukowski, Po co i jak czytać literaturę popularną w szkole, „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo
Humanistyczne” 2017, nr 8, s. 8.
18
Ibidem, s. 10.
17
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jak zaznacza Zbyszko Melosik, „ignorowanie kultury popularnej jest równoznaczne
z ignorowaniem młodzieży i przynosi nieuchronnie ignorowanie pedagogiki przez
młodzież”19. Według badacza kultura popularna może stanowić istotną płaszczyznę działania pedagogicznego20. Wyniki najnowszych badań wskazują „na szanse
przełamywania bezradności polonistów w zachęcaniu młodych ludzi (szczególnie
chłopców) do lektury, poprzez poszukiwania nowych mechanizmów motywacyjnych, uwzględniających potrzeby i pragmatyzm młodego pokolenia, a także jego
przyzwyczajenie do interaktywności”21. Ogromne znaczenie ma również to, jaki
dostęp do literatury mają uczniowie. Niestety różnorodne i atrakcyjne dla uczniów
zbiory z zakresu literatury popularnej, którą młodzież najchętniej wybiera do czytania w czasie wolnym, posiada tylko około 10% bibliotek szkolnych22. Wychodząc
naprzeciw tej sytuacji, organizatorzy LKL-u nagradzają najlepszych młodych pisarzy ciekawymi książkami dobranymi do ich wieku i płci.
Dane z trzech ostatnich lat wskazują, że w konkursie, warsztatach i szkoleniach udział biorą uczniowie i nauczyciele z powtarzających się jednostek. Aż
73% szkół brało udział we wszystkich edycjach konkursu, natomiast 27% to placówki zmienne. Fakt, że w kolejnych latach ci sami nauczyciele promują konkurs
i kierują dzieci do udziału w nim, świadczy o powodzeniu inicjatywy. Potwierdza to również ewaluacja. Prowadzona jest ona w formie anonimowego badanie
satysfakcji udziału w konkursie. Elektroniczna ankieta kierowana jest zarówno
do uczestników, jak i nauczycieli. Wyniki ewaluacji przyczyniły się do ulepszenia
konkursu. Zapoczątkowały również pracę nad projektem „Małej Akademii Fantastyki” mającej formułę warsztatów i wykładów wyjazdowych.
Działania związane z konkursem trwają cały rok i zaangażowani są w nie również studenci Instytutu Filologii Polskiej. Są to przede wszystkim członkowie kół
naukowych studiujący na kierunkach filologia polska oraz literatura popularna
i kreacje światów gier o specjalności pisanie kreatywne. Do zadań studentów należą prace redakcyjne, organizacyjne oraz obsługa medialna. Zaangażowani są
oni również w promocję kierunków studiów. Jednym z jej elementów jest również LKL. Stanowi on ważne wydarzenie w kalendarzu uniwersyteckim, dzięki
któremu corocznie na Wydziale Humanistycznym gości około stu dwudziestu
osób zainteresowanych pisaniem kreatywnym i literaturą popularną. Uczestnicy
konkursu są potencjalnymi kandydatami na studia polonistyczne, dlatego stała
współpraca ze środowiskiem oświaty daje nadzieję skutecznej promocji.

19

Z. Melosik, Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej, [w:] Edukacja. Kultura. W stronę
edukacji medialnej, pod red. W. Skrzydlewski, S. Dylak, Poznań–Rzeszów 2012, s. 32.
20
Ibidem.
21
A. Janus-Sitarz, „Czytanie nie gryzie, ale...” Postawy gimnazjalistów wobec literatury, „Edukacja” 2015, nr 1,
s. 97–116.
22
P. Kalwiński, Literatura popularna w zasobach bibliotek gimnazjalnych, „Edukacja” 2015, nr 3, s. 114–122.
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Lubuski Konkurs Literacki cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a jego
formuła rozrasta się i ulepsza. Okazała się dobrym narzędziem do realizacji założonych celów. Pozwala bowiem na zorientowanie się w zainteresowaniach młodzieży
oraz daje szansę na profilowe ich rozwijanie. Pozostając we współpracy z nauczycielami, organizatorzy śledzą losy laureatów konkursu. Wygrywają oni ogólnokrajowe
konkursy literackie, podejmują naukę w klasach o profilu humanistycznym oraz
studia wyższe z zakresu filologii, również na Uniwersytecie Zielonogórskim.
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Wykres 1. Uczestnicy LKL w 2016 r. podział ze względu na typ szkoły.
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Wykres 2. Uczestnicy LKL w 2016 r. podział ze względu na typ gminy.
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Wykres 3. Uczestnicy LKL w 2017 r. podział ze względu na typ szkoły.
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Wykres 4. Uczestnicy LKL w 2017 r. podział ze względu na typ gminy.
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Wykres 5. Uczestnicy LKL w 2018 r. podział ze względu na typ szkoły.
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Wykres 6. Uczestnicy LKL w 2018 r. podział ze względu na typ gminy.
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Wykres 7. Liczba uczestników edycji 2016–2018 podział ze względu na typ szkoły.
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Wykres 8. Liczba uczestników edycji 2016–2018, podział ze względu na typ gminy.
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Wykres 9. Miejscowości, w których pracują nauczyciele biorący udział w warsztatach w 2016 r.
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Wykres 10. Miejscowości, w których pracują nauczyciele biorący udział w warsztatach w 2017 r.
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Wykres 11. Miejscowości, w których pracują nauczyciele biorący udział w warsztatach w 2018 r.

Tabela 1. Uczestnicy LKL w 2016 r. — podział ze względu na płeć
Uczestnicy
Typ szkoły
Ogółem

Chłopcy

Dziewczęta

%

Laureaci
(łącznie 60 osób)
Chłopcy
Dziewczęta

%

%

%

Gimanzjum

110

20

18,18

90

81,82

6

30

14

70

Podstawowa

98

21

21,43

77

78,57

4

20

16

80

Ponadpodstawowa

40

11

27,5

29

72,5

7

35

13

65

Podsumowanie

248

52

20,97 196 79,03

17

28

43

72
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RECENZJE / REVIEWS
Retoryka i kompozycja w dobie postprawdy
Bruce McComiskey1, Post-Truth Rhetoric and Composition, Utah State Univ.
Press, Colorado 20171 / Framework for Success in Postsecondary Writing,
Developed by Council of Writing Program Administrators National
Council of Teachers of English National Writing Project, Published January
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Uniwersytet Warszawski
Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki
zjlichan@uw.edu.pl
https://orcid.org/0000-0002-1943-5069

Problem poradzenia sobie w szkole (i nie tylko!) z tzw. fake-newsami, takim
zjawiskiem jak bullshit (wciskanie kitu) i podobnymi, stał się poważnym wyzwaniem m.in. dla szkoły3. Dlatego postanowiłem wskazać na dwie publikacje,
których przyswojenie polskiemu odbiorcy może pomóc w walce z zalewającą nas
falą bredni.
Zacznę od materiału, który został pomyślany i przygotowany jako pomoc
dla nauczycieli w zakresie nauczania retoryki i kompozycji. Mam na myśli publikację Framework for Success in Postsecondary Writing została opracowana
przez National Council of Teachers of English (Krajowa Rada Nauczycieli Języka Angielskiego)4, organizację, która istnieje od ponad 100 lat, a jej podstawowym zadaniem, jak czytamy na jej stronie: „jest doskonalenie nauczania
i uczenia się języka angielskiego oraz sztuki językowej na wszystkich poziomach edukacji”. Przygotowała ona wspominaną publikację; nie będę jej szczegółowo omawiał, a uwagę skupię wyłącznie na kwestiach nauczania retoryki.
W tym zakresie autorzy piszą:

1

O autorze możemy przeczytać: Bruce McComiskey specializes in rhetoric and composition, classical rhetoric, and professional writing at the University of Alabama at Birmingham. His publications include Microhistories of Composition, Dialectical Rhetoric, Teaching Composition as a Social Process, Gorgias and the New Sophistic
Rhetoric, and the edited collection English Studies: An Introduction to the Disciplines, <https://www.amazon.
com/>Post-Truth-Rhetoric-Composition-Bruce-Mccomiskey/dp/1607327449 [dostęp: 27.04.2018].
2
Cf. Editorial w „Forum Artis Rhetoricae” 2018: 1 (52), s. 4–6.
3
Cf. H. Frankfurt, O wciskaniu kitu. On Bullshit, tłum H. Pustuła, Wydawnictwo Czuły Barbarzyńca, Warszawa.
4
Cf. http:/</www2.ncte.org/> [dostęp: 27.04.2018]; także <http://wpacouncil.org/framework, (2018–04–27)
oraz http://wpacouncil.org/fi les/framework-for-success-postsecondary-writing.pdf> [dostęp: 27.04.2018].
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Ramy te wyjaśniają, w jaki sposób nauczyciele mogą wspierać te nawyki umysłowe poprzez
pisanie, czytanie i krytyczne doświadczenia analityczne5.

Te doświadczenia mają na celu rozwijanie umiejętności uczniów:
— Wiedza retoryczna — umiejętność analizy i działania w zakresie rozumienia
odbiorców, celów i kontekstów w tworzeniu i rozumieniu tekstów.
— Krytyczne myślenie — umiejętność analizowania sytuacji lub tekstu i podejmowania przemyślanych decyzji z wykorzystaniem tej analizy, poprzez pisanie, czytanie i badania.
— Procesy pisania — wiele strategii podejścia do pisania i badań.
— Znajomość konwencji — formalnych i nieformalnych wytycznych, które definiują to, co jest uważane za poprawne i właściwe lub niewłaściwe i niestosowne, w jednym piśmie.
— Umiejętność komponowania w wielu środowiskach — od tradycyjnego pióra
i papieru po technologie elektroniczne.
Rozwijanie wiedzy retorycznej6
Wiedza retoryczna to umiejętność analizy i działania w zakresie zrozumienia odbiorców, celów i kontekstów w tworzeniu i zrozumieniu tekstów.
5

The Framework then explains how teachers can foster these habits of mind through writing, reading,
and critical analysis experiences. These experiences aim to develop students’
— Rhetorical knowledge — the ability to analyze and act on understandings of audiences, purposes, and contexts in creating and comprehending texts;
— Critical thinking — the ability to analyze a situation or text and make thoughtful decisions based on that
analysis, through writing, reading, and research;
— Writing processes — multiple strategies to approach and undertake writing and research;
— Knowledge of conventions — the formal and informal guidelines that defi ne what is considered to be correct and appropriate, or incorrect and inappropriate, in a piece of writing; and
— Ability to compose in multiple environments — from traditional pen and paper to electronic technologies.
6
Developing Rhetorical Knowledge
Rhetorical knowledge is the ability to analyze and act on understandings of audiences, purposes, and contexts in creating and comprehending texts.
Rhetorical knowledge is the basis of good writing. By developing rhetorical knowledge, writers can adapt to
different purposes, audiences, and contexts. Study of and practice with basic rhetorical concepts such as purpose, audience, context, and conventions are important as writers learn to compose a variety of texts for different
disciplines and purposes. For example, a writer might draft one version of a text with one audience in mind, then
revise the text to meet the needs and expectations of a different audience.
Teachers can help writers develop rhetorical knowledge by providing opportunities and guidance for students to
— learn and practice key rhetorical concepts such as audience, purpose, context, and genre through writing;
and analysis of a variety of types of texts (nonfiction, informational, imaginative, printed, visual, spatial,
auditory, and otherwise);
— write and analyze a variety of types of texts to identify;
— the audiences and purposes for which they are intended;
— the key choices of content, organization, evidence, and language use made by their author(s);
— the relationships among these key choices and the ways that the text(s) appeal or speak to different audiences;
— write for different audiences, purposes, and contexts;
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Wiedza retoryczna jest podstawą dobrego pisania. Przez rozwijanie retorycznej
wiedzy piszący mogą się dostosować do różnych celów, odbiorców i kontekstów.
Badanie i ćwiczenia z podstawowymi pojęciami retorycznymi, takimi jak:
Cel, publiczność, kontekst; konwencje są ważne, gdy uczą piszących komponowania różnorodnych tekstów dla różnych dyscyplin i celów. Na przykład piszący może opracować jedną wersję tekstu z myślą o konkretnej publiczności,
a następnie zrewidować/zredagować tekst w celu spełnienia potrzeb i oczekiwania
różnych/innych odbiorców.
Nauczyciele mogą pomóc piszącym rozwinąć wiedzę retoryczną, zapewniając
im możliwości i dając wskazówki w zakresie:
— ucz się i ćwicz kluczowe koncepcje retoryczne, takie jak odbiorcy, cel, kontekst
i gatunek poprzez pisanie i analizę różnych rodzajów tekstów (literatura faktu,
informacja, pomysłowe, drukowane, wizualne, przestrzenne, słuchowe i inne);
— pisania i analizowania różnych typów tekstów do identyfikacji odbiorców i celów, dla których są przeznaczone;
— kluczowe wybory treści, organizacji materiału w tekście, dowodów i używania
języka przez ich autora (autorów);
— relacje pomiędzy tymi kluczowymi wyborami i sposoby, w jakie tekst(y) odwołuje(ą) się lub mówi(ą) do różnych odbiorców;
— pisanie dla różnych odbiorców, celów i kontekstów;
— pisanie dla prawdziwej publiczności i celów, i analizowanie wyborów piszącego w świetle tych odbiorców i celów; i
— przyczynianie się, poprzez pisanie, do [powstawania] własnych pomysłów
i opinii [przy prowadzeniu] rozmowy na dany temat.
Opracowanie elastycznych procesów pisania7
Procesy pisania to różne strategie używane przez piszących do pisania i badania. Procesy pisania nie są liniowe. Udane programy piszące używają różnych procesów, które
zmieniają się w czasie i zależą od konkretnego zadania. Na przykład autor może badać

— write for real audiences and purposes, and analyze a writer’s choices in light of those audiences and purposes;
and
— contribute, through writing, their own ideas and opinions about a topic to an ongoing conversation.
Tu można wskazać też na doświadczenia niemieckie, por. J. Dyck, wyd., Rhetorik in der Schule bądź specjalny numer rocznika Rhetorik. Ein Jahrbuch. Z opracowań w języku polskim warto sięgnąć po: Nauczanie retoryki
w teorii i praktyce (1997) oraz Uwieść słowem, czyli retoryka praktyczna (2003).
7
Writing processes are the multiple strategies writers use to approach and undertake writing and research.
Writing processes are not linear. Successful writers use different processes that vary over time and depend
on the particular task. For example, a writer may research a topic before drafting, then after receiving feedback
conduct additional research as part of revising. Writers learn to move back and forth through different stages
of writing, adapting those stages to the situation. This ability to employ flexible writing processes is important
as students encounter different types of writing tasks that require them to work through the various stages independently to produce final, polished texts.
RECENZJE 127
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

temat przed opracowaniem, a następnie po otrzymaniu informacji zwrotnej przeprowadzić dodatkowe badania w ramach przeglądu [zebranego materiału]. Piszący uczą
się poruszać „po spirali” na różnych etapach pisania, dostosowując te etapy do sytuacji. Umiejętność korzystania z elastycznych procesów pisania jest ważna, ponieważ
uczniowie napotykają różne rodzaje zadań pisarskich, które wymagają niezależnej
pracy na różnych etapach, aby uzyskać ostateczne, dopracowane teksty.
Nauczyciele mogą pomóc piszącym w rozwijaniu elastycznych procesów dzięki uczeniu ich:
— ćwiczenia wszystkie aspekty procesów pisania, w tym inwencji, badania, redagowania, dzielenie się z innymi [zdobytą wiedzą], przeredagowywanie [tekstu]
w odpowiedzi na recenzje i wreszcie — edycję [gotowego tekstu];
— generowania pomysłów i tekstów za pomocą różnych procesów i sytuowania ich w ramach różnych dyscyplin i kontekstów akademickich [a także
życiowych];
— włączania dowodów i pomysłów z tekstów już napisanych, wizualnych, graficznych, werbalnych i innych;
— wykorzystywania informacji zwrotnych do korekty tekstów, aby były odpowiednie dla dyscypliny naukowej lub kontekstu, do którego tekst/pismo jest
przeznaczony(e);
— pracowania z innymi na różnych etapach pisania; i
— zastanowienia się, w jaki sposób różne zadania pisemne i elementy procesu
pisania przyczyniają się do ich rozwoju jako piszących.
Już te uwagi wskazują, iż uczniowie otrzymują bardzo solidne przygotowanie
w zakresie opanowania różnorodnych procesów pisania niezależnie od techniki,
jaką będą się chcieli posługiwać. I to jest baza, do której odwołuje się w swym
studium Bruce McComiskey. Książka składa się z trzech rozdziałów: Post-Truth
Rhetoric (zawiera części: Bullshit, Fake News, Ethos (at the Expense of Logos), Pathos (at the Expense of Logos), The Trump Effect), Post-Truth Composition, Consequences of Neglecting of Act. Uzupełniają ją ponadto: Notes, References oraz
About the Author.
Praca analizuje niebezpieczeństwa, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej.
Teachers can help writers develop flexible processes by having students
— practice all aspects of writing processes including invention, research, draft ing, sharing with others, revising
in response to reviews, and editing;
— generate ideas and texts using a variety of processes and situate those ideas within different academic disciplines and contexts; incorporate evidence and ideas from written, visual, graphic, verbal, and other kinds
of texts;
— use feedback to revise texts to make them appropriate for the academic discipline or context for which
the writing is intended;
— work with others in various stages of writing; and
— reflect on how different writing tasks and elements of the writing process contribute to their development as
a writer.
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Autor ostrzega, iż:8
Sukces bzdury, na przykład, wymaga publiczności, która nie jest ciekawa: ta publiczność
boi się świata zewnętrznego i nie chce wiedzieć nic więcej na jego temat; szukają i cenią
jedynie informacje, które już wspierają ich ograniczone systemy wierzeń. Naucz ciekawości i naucz potencjalnego przeciwstawienia się podatności na bzdury. Sukces fałszywych
wiadomości wymaga odbiorców, którzy nie są otwarci lub zaangażowani. Fałszywe wiadomości odnoszą sukces, ponieważ rozprzestrzeniają się w izolującym kontekście baniek
z filtrów społecznościowych, które uniemożliwiają łączenie się z innymi, którzy mogą mieć
inne przekonania. Jeśli na przykład studenci otrzymują wiadomości przez Facebook, Google, Instagram lub Twitter, widzą tylko wiadomości przefiltrowane przez ideologicznie
restrykcyjne algorytmy, które przedstawiają je jako „niewiarygodne”, a także gdy są kwestionowane lub rozszerzane. Naucz otwartości i zaangażowania [...].

W zakończeniu (s. 43–44) Autor pisze9:
[b]ullshit (choć możemy nazwać to czymś innym), fałszywe wiadomości i teksty, które
wykorzystują etos i patos, i musimy zająć się efektem Trumpa poprzez społeczny wymiar
języka. Musimy uczyć retoryki po prawdzie jako nieetycznego języka lub nieodwracalnie zainfekuje ona nasze klasy i dyskurs publiczny. Konsekwencje zaniechania działania.
Jeśli mam rację, skutki retoryki po prawdzie mogą zdewastować studia kompozycji, jeśli pozostaną niezauważone, oraz że plan działania już istnieje w dyscyplinarnych białych
dokumentach, takich jak ramy sukcesu w pisaniu po pracy i wyniki WPA Oświadczenie
dotyczące składu pierwszego roku, a następnie zaniechanie działania jest niewybaczalne z naszej strony. Musimy podwoić wartości, które już wyartykułowaliśmy i opublikowaliśmy. Konsekwencje są zbyt poważne, by pozwolić, by retoryka po prawdzie nie była

8

The success of bullshit, for example, requires audiences that are not curious: these audiences fear the outside
world and do not want to know more about it; they seek and value only information that already supports their
restricted belief systems. Teach curiosity, and you teach a potential counter to the susceptibility to bullshit. Th
e success of fake news requires audiences that are not open or engaged. Fake news succeeds because it is spread
within the isolating context of social media fi lter bubbles, which prevent people from connecting with others
who may have diff erent beliefs. If students receive their news through Facebook, Google, Instagram, or Twitter,
for example, then they see only news fi ltered through ideologically restrictive algorithms that present them with
ideas they already believe, and so their beliefs are never challenged or expanded. Teach openness and engagement [...]
9
[b]ullshit (though we may call it something else), fake news, and texts that exploit ethos and pathos, and we
need to address the Trump eff ect through the social dimensions of language. We must teach post-truth rhetoric as unethical language or it will infect our classrooms and public discourse irretrievably. Consequences
of Neglecting to Act If I’m right that the effects of post-truth rhetoric may devastate composition studies if left
unchecked, and that a plan for action already exists in disciplinary white papers like the Framework for Success
in Postsecondary Writing and the WPA Outcomes Statement for First-Year Composition, then neglecting to act
is inexcusable on our part. We need to double-down on the values we have already articulated and publicized.
The consequences are too serious to let post-truth rhetoric go unchecked, and writing teachers are in a good
position to fight against its effects. If post-truth rhetoric goes unchecked, then the fears that were the exigence
of the three organizational statements following the 2016 presidential campaign and election will become realities. Xenophobia will replace social justice, isolationism will invalidate cultural freedom, shouting will trump
listening, disruption will drown out response, insults will replace respect, exclusion will diminish diversity, divisiveness will preclude negotiation, invective will erode support, fear will challenge safety, and success at all
costs will invalidate responsible inquiry. This is not post-truth bullshit; this is the Trump effect, and it is already
happening. If we as a community, committed to social justice.
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kontrolowana, a nauczyciele piszący są w dobrej pozycji do walki z jej skutkami. Jeśli retoryka po prawdzie pójdzie niezauważona, obawy, które były wynikiem trzech deklaracji
organizacyjnych po kampanii prezydenckiej i wyborach w 2016 r., staną się rzeczywistością. Ksenofobia zastąpi sprawiedliwość społeczną, izolacjonizm unieważni wolność kulturową, krzyk przebije słuchanie, zakłócenie zagłuszy reakcję, obelgi zastąpią szacunek,
wykluczenie zmniejszy różnorodność, podziały wykluczą negocjacje, inwektywa zaprzepaści wsparcie, strach rzuci wyzwanie bezpieczeństwu, a sukces osłabi wsparcie, strach rzuci
wyzwanie bezpieczeństwu, a sukces za wszelką cenę unieważni odpowiedzialne dochodzenie. To nie jest bzdura po prawdzie; to jest efekt Trumpa i już się dzieje. Jeśli my, jako społeczność, jesteśmy oddani sprawiedliwości społecznej, [...] wolność kulturowa, słuchanie,
reakcja, szacunek, różnorodność, negocjacje, wsparcie i odpowiedzialne dochodzenie, nie
rzucają natychmiastowego i zdecydowanego wpływu na efekt Trumpa, a wkrótce potem
umiejętności retoryczne Post-Truth i Kompozycji [44], które nasi uczniowie przyniosą naszym klasom, będą wzniecać ksenofobię, wycofywać się do izolacjonizmu, uciekać się do
krzyków, powodować zakłócenia, tryskać obelgami, zabezpieczać wykluczenie, zachęcać
do dzielenia się, wyrzucać inwektywy, wykorzystywać strach i pragnąć sukcesu za wszelką
cenę. Te nieetyczne cechy retoryki będą tym, co nasi uczniowie widzą każdego dnia i zobaczą, że działają. To retoryczna ekologia, w której nie chcę uczyć. Uważam, że musimy
skonfrontować retorykę po prawdzie z czołem. Gówno prawda musi być utrzymywana na
poziomie dowodu, że nie może przetrwać. Fałszywe wiadomości muszą być utrzymywane
zgodnie z normą prawdy, której nie mogą znieść.
Etos i patos kosztem logosu muszą być utrzymywane zgodnie ze standardem rozumowania, którego nie mogą znieść. Efekt Trumpa należy przeciwstawić etycznym standardom
retorycznym, które uniemożliwiają przyszły rozwój bzdur, fałszywych wiadomości, etosu
i patosu kosztem logo. Chociaż w tym eseju nie mam miejsca na zbadanie konkretnych
strategii pedagogicznych nauczania retoryki etycznej i kwestionowania nieetycznej retoryki po prawdzie, mam nadzieję, że przynajmniej zacząłem proces myślenia w tym kierunku.
Pisanie to potęga, a nauczanie pisania wymaga głębokiego poczucia odpowiedzialności.
Naszym obowiązkiem jest sprawdzenie i przeciwdziałanie skutkom retoryki po prawdzie
tak szybko i tak mocno, jak tylko możemy. Los naszej dyscypliny jest na wyciągnięcie ręki,
a to nie jest bzdura10.

10

[...] cultural freedom, listening, response, respect, diversity, negotiation, support, and responsible inquiry,
do not challenge the Trump effect immediately and forcefully, then soon the primary Post-Truth Rhetoric
and Composition [44] rhetorical skills our students will bring to our classrooms will be inciting xenophobia,
retreating into isolationism, resorting to shouting, causing disruption, spouting insults, securing exclusion,
encouraging divisiveness, spewing invective, exploiting fear, and desiring success at all costs. These unethical
qualities of rhetoric will be what our students see every day, and they will see that they work. This is a rhetorical
ecology in which I do not want to teach. I believe that we need to confront post-truth rhetoric head-on. Bullshit
must be held to a standard of evidence that it cannot survive. Fake news must be held to a standard of truth that
it cannot withstand.
Ethos and pathos at the expense of logos must be held to a standard of reasoning that they cannot endure.
And the Trump effect must be countered with ethical rhetorical standards that prevent the future development
of bullshit, fake news, and ethos and pathos at the expense of logos. Although I do not have space in this essay
to explore specific pedagogical strategies for teaching ethical rhetoric and challenging unethical post-truth rhetoric, I hope that I have at least started the process of thinking in that direction. Writing is power, and teaching
writing requires a deep sense of responsibility. It is our responsibility to check and counter the effects of post-truth rhetoric as quickly and as strongly as we can. The fate of our discipline is at hand, and that’s not bullshit.
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A zatem mamy narzędzie, które tylko trzeba wykorzystać — powiada Autor.
Oczywiście — zmuszamy naszych uczniów, aby zaczęli „myśleć krytycznie, żeby
stawiali pytania i szukali odpowiedzi”. Rola nauczyciela sprowadza się do pomocy
w znajdowaniu innych źródeł informacji niż te, które podsuwają np. Facebook,
Google, Instagram lub Twitter. Pozornie to mało, tymczasem sądzę, iż narzędzie,
jakim jest Internet, można wykorzystać naprawdę do tego, do czego został stworzony — do poszerzania naszej wiedzy o świecie.

Mateusz Machaj, „Gwiezdne wojny” a filozofia polityki. Powstanie i upadek
pierwszego Imperium galaktycznego, tłum. K. Zuber, Wydawnictwo Fijorr,
Wrocław 2019, 20, 136 s., [6]nlb
Mateusz Machaj, The Rise and Fall of the First Galactic Empire: „Star Wars”
and Political Philosophy, Ed. CreateSpace Independent Publishing Platform,
Scotts Valley CA, 2017
Review by Jakub Z. Lichański
Uniwersytet Warszawski
Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki
zjlichan@uw.edu.pl
https://orcid.org/0000-0002-1943-5069

Pozornie może się wydawać, iż kwartalnik retoryczny to nie miejsce na omawianie książki retoryce niepoświęconej. Jeśli to czynię, to dlatego, iż temat niniejszego numeru umożliwia mi to. Książka bowiem, acz poświęcona omówieniu filmów
z cyklu Star Wars, to jednak zarazem pokazuje, jak takie omówienie pozwala wydobyć z tego tekstu kultury ważkie treści — przez umiejętne stawianie takiemu
tekstowi pytań1.
Autor znany przede wszystkim w środowisku ekonomistów jako fundator
i główny ekonomista Instytut Misesa zajął się, jak pisze wydawca:
[opisem] idei stojących za działaniami bohaterów sagi. Dlatego też czytelnik znajdzie
w książce szeroką panoramę myśli politycznej od Platona przez Hobbesa do Schmitta. Tym
samym książka jest nie tylko świetnym prezentem dla fanów Gwiezdnych wojen, ale też
wciągającą lekturą dla wszystkich zainteresowanych przemianami politycznymi.

1

Świętnym uzupełnieniem książki jest rozmowa, jaką na łamach „Dziennika. Gazety Prawnej” przeprowadził
z autorem Sebastian Stodolak, por. „DGP” 124(5062), 28–29.06.2019, s. A18–A19.
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Do tej uwagi dodałbym — także dla zainteresowanych wybranymi kwestiami
ekonomicznymi. Machaj stara się pokazać, jak nawet tak „rozrywkowemu” tekstowi kultury można postawić ważkie i nietrywialne pytania dotyczące zarówno
idei politycznych, jak i ekonomicznych. Okazuje się bowiem, iż i taki tekst nie jest
(i nie może być wolny — o ile jest pomyślany jako coś więcej niż tylko rozrywka
bez większych ambicji) niezależny od bardzo poważnych problemów dotyczących
nas i dokonywanych przez nas wyborów.
W swym studium badacz odwołuje się i do innych dzieł m.in. Gry o tron,
Władcy pierścieni oraz pokazuje zarówno podobieństwa, jak i różnice między
tymi dziełami. Praca Machaja, acz może stanowić pewne wyzwanie dla czytelnika,
to przecież powinna znaleźć się w „kanonie” szkolnym, właśnie jako przykład, co
i w jaki sposób można „wydobyć” z lektury (tu — obejrzenia) pozornie błahego
tekstu kultury. Oraz jak można do opisu i analizy takiego dzieła „wprowadzić”
wiedzę odbiorcy z tak pozornie odległych dziedzin, jak filozofia, historia, ekonomia, wreszcie — etyka. Także, jak zadawać takiemu tekstowi pytania; np. czy na
pewno Jedi, nawet ci, którzy nie przeszli na „ciemną stronę Mocy”, są tak prawi
i szlachetni, jak pozornie może się wydawać?
Wydaje się, że taki sposób poznawania tekstów kultury, które należą do
popkultury, jest niezwykle ważny. Pokazuje bowiem, jakie treści (niespecjalnie przez twórcę/twórców ukrywane) tak naprawdę tkwią w tych tekstach. Taki
sposób lektury jest bardzo bliski temu, co zawsze proponował śp. profesor Tadeusz Żabski i co starał się nam zaszczepić; co zresztą przejęliśmy w środowisku
badaczy, którym przewodzi obecnie prof. UWr dr hab. Anna Gemra, a także,
co proponuje m.in. prof. UZG dr hab. Bogdan Trocha oraz, odwołując się do
innych przykładów, zespół kierowany przez dr. Józefa Marię Ruszara. Literatura
czy szerzej — teksty kultury — z reguły zawierają „coś więcej” niż tylko „fascynującą opowieść o jakichś przygodach. Najczęściej są to opowieści o nas samych, naszych rozterkach; temu też zagadnieniu poświęcił swą książkę Mateusz
Machaj.
Na zakończenie kilka słów o formalnym kształcie studium. Składa się ono
z czterech części (Cz. I — Filozofia Palpatine’a; Cz. II — Narodziny Imperium; Cz.
III — Upadek Imperium. Cz. IV — Dalsze refleksje na temat władzy), z których
każda rozpada się na kilka podrozdziałów. Autor zwraca uwagę na takie istotne
kwestie, jak m.in. „demokracja jako biurokracja, społeczeństwo potrzebuje wroga
bądź demokracja potrzebuje głupców czy wyniszczanie opozycji i podział władzy”. Każda z tych kwestii poparta jest oczywiście nie tylko opisem epizodów sagi,
ale literatura przedmiotu. Z tego też powodu lektura studium Machaja jest cenna,
bowiem odwołuje się on do literatury, która, w części przynajmniej, nie jest szerzej w Polsce znana — poza wąską grupą specjalistów.
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I w pełni zgadzam się z podstawową tezą autora — niech rozum będzie z tobą.
To wezwanie, szczególnie dziś (acz i w każdej chwili!), winno być naszym hasłem. Moc bowiem — z czym się w pełni zgadzam — może nas nie tylko zawieść,
ale i zwodzić. Pozostaje nam zatem Rozum i starajmy się, aby był dla nas zawsze
przewodnikiem!

Materiały na temat retoryki i edukacji w Forum Artis Rhetoricae (2015–2018)
— excerpt
Articles on rhetoric and education in the pages of the Forum Artis Rhetoricae
(2015–2018) — Excerpt
Redakcja
Jakub Z. Lichański
ID: 0000-0002-1943-5069

Redakcja Forum Artis Rhetoricae podjęła decyzję w 2016 roku, aby rozpocząć publikacje artykułów związanych najogólniej z tematem: retoryka w edukacji szkolnej. W ramach tej serii publikacji ukazały się artykuły, które dotyczyły bardzo
różnych, ale z reguły ważnych dydaktycznie kwestii. Zamieszczane od tego czasu
artykuły można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to artykuły dotyczące zmian
związanych z reforma edukacji; druga — artykuły o charakterze metodycznym.
The Editorial Board of Forum Artis Rhetoricae decided in 2016 to start publishing articles related in general to the subject: rhetoric in school education. As part
of this series of publications, articles appeared that concerned very different but
usually didactically important issues. Articles published since then can be divided into two groups. The first are articles on changes related to education reform;
the second — these are methodical articles.
***

Grupa pierwsza to artykuły, które wprost odnoszą się do zmian, jakie nastąpiły
w procesie edukacji w związku z reformą szkolną.
Niezwykle istotny jest tekst Anny Domagały Kształtowanie umiejętności retorycznych uczniów w zapisach nowej podstawy programowej z 14 lutego 2017 roku
dla szkoły podstawowej (A Critical Analysis of a New Core Curriculum (MENiS
2017) for Primary School, Concerning the Elements of Rhetorics)1. Tekst ten dotyczy
1

Cf. „Forum Artis Rhetoricae” 2018, 1(52), s. 9–18.
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istotnej kwestii, jaką jest prezentacja problematyki retorycznej w zreformowanej
polskiej szkole. Nie muszę podkreślać, iż rola i znaczenie nauczania retoryki, szczególnie obecnie, jest niezwykle istotna, bowiem, dzięki tej nauce uczeń otrzymuje
narzędzie ułatwiające mu rozeznanie się w chaosie informacji, który go otacza2.
Valentyn N. Vandyszev podejmuje w swym artykule Риторика в культурно-образовательном пространстве Украины (обзор литературы) (Retoryka
w kulturze edukacyjnej Ukrainy (przegląd literatury); Rhetoric in the culture and education in Ukraine (Review of the Literature)3 tyleż ważny, co całkiem nowy dla nas
problem opisu stanu badań nad retoryką na Ukrainie. Praca ta, pozornie tylko bibliograficzna, jest bardzo cennym uzupełnieniem naszych braków dotyczących znajomości dorobku najbliższych sąsiadów w zakresie retoryki (także w edukacji).
Niejako uzupełnieniem tych tekstów jest też tekst Jakuba Z. Lichańskiego
(Retoryka, wychowanie obywatelskie i problemy komunikacji. Co może nam dziś
oferować retoryka i filologia klasyczna? / Rhetoric, Citizenship Education and Communication. What offers Rhetoric and Classical Philology today?4); tekst podnosi kwestie zastosowania retoryki w wychowaniu obywatelskim — problem tyleż
istotny, co jednak, jak się wydaje, nieco zaniedbany.
***

Następną grupę stanowią teksty, które mogą być pomocą dla rozwiązywania konkretnych problemów metodycznych. Są to:
Tekst autorstwa Agnieszki i Karoliny Szurek Retoryka w nauczaniu multimediów. Multimedialne „progymnasmata” (analiza przypadku) (Rhetoric in multimedia teaching. Multimedial ‘progymnasmata’ (case study)5 jest niezwykle interesujący
z dwu powodów. Jest — po pierwsze — opisem konkretnego rozwiązania przyjętego
i zastosowanego w szkole. Po drugie — pokazuje, iż współcześnie można w sposób

2

Tu warto i trzeba wskazać najnowsze opracowanie Bruce’a McComiskey. Post-Truth Rhetoric and Composition, Utah State Univ. Press, Colorado 2017, w którym czytamy: [...] „wciskanie kitu” (choć możemy to nazwać
inaczej), fałszywe wiadomości i teksty, które wykorzystują etos i patos, ale musimy odnieść się także do „efektu
Trumpa”, zwracając uwagę na społeczne wymiary języka. Musimy uczyć retoryki ery post-prawdy jako języka nieetycznego lub bezpowrotnie zainfekować nasze sale lekcyjne i dyskurs publiczny. Konsekwencje zaniedbania działania, jeśli mam rację, spowodują, iż efekty retoryki post-prawdy, jeśli zostaną zlekceważone, mogą zniszczyć studia
retoryki i kompozycji; istnieje już plan działania w (odpowiednich) dokumentach naszej dyscypliny, takich jak
Framework for Success in Postsecondary Writing and the WPA Outcomes Statement for First-Year Composition, bo zaniedbanie działania jest niewybaczalne z naszej strony. Musimy podwoić (wysiłki w kwestii nauczania)
wartości, które już wyartykułowaliśmy i nagłośniliśmy. Konsekwencje są zbyt poważne, aby retoryka post-prawdy nie została sprawdzona, a nauczyciele piszący mają dobrą pozycję do walki z jej skutkami (s. 43). W następnym numerze Redakcja postara się zaprezentować nie tylko publikację Framework for Success in Postsecondary
Writing and the WPA Outcomes Statement for First-Year Composition (2011), ale i organizację Council of Writing
Program Administrators National Council of Teachers of English National Writing Project. Por. „Forum Artis
Rhetoricae” 2018, 2(53), s. 77–82. W wersji rozszerzonej w niniejszym numerze.
3
Cf. „Forum Artis Rhetoricae” 2016, 2(45), s. 50–78.
4
Ibidem, 3(46), s. 45–63.
5
Ibidem, 4(47), s. 21–34.

134 RECENZJE
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

Fo r u m A r ti s R he to r i ca e , IS S N 1 73 3 –1 9 8 6, n r 4 /20 1 9, s . 1 25–1 3 7

efektowny i efektywny wykorzystać tradycyjne sposoby stosowane od stuleci w dydaktyce szkolnej. Progymnasmata były bowiem podstawą wychowania i w antyku,
i w szkole humanistycznej; świetną analizę ich praktycznego zastosowania w XIX-wiecznej szkole przeprowadził Richard Emil Volkmann6. Jak wiadomo progymnasmata są wciąż wykorzystywane i w edukacji, i w praktyce np. prawniczej7.
Z tym tekstem świetnie koresponduje artykuł Barbary Bogołębskiej Obecność
progymnasmatów i form spekulatywno-argumentacyjnych w tekstach literackich
i filozoficznych Leszka Kołakowskiego (Progymnasmata and Speculative-Argumentative Forms in Literary and Philosophical Texts of Leszek Kołakowski)8. Jest on niezwykle interesujący z dwu powodów. Jest po pierwsze — opisem analizy tekstów
jednego autora i może być potraktowany jako swoista „instrukcja” do rozwiązania możliwego do zastosowania w szkole. Po drugie — pokazuje, iż współcześnie
można w sposób efektowny i efektywny wykorzystać tradycyjne sposoby stosowane od stuleci w dydaktyce szkolnej.
Ważki i ciekawy jest tekst Anny Perzyńskiej Literackie życie Facebooka (The Literary Life of Facebook)9; acz nie przynosi kwestii stricte retorycznych, to przecież
pokazuje zjawisko, do opisu i analizy którego metody i narzędzia teorii retoryki
mogą zostać z łatwością zastosowane. Jednak na razie trzeba po prostu „zobaczyć przyszły obiekt” analiz, bowiem, acz znany, jest słabo rozpoznany. Artykuł
Perzyńskiej pokazuje, iż przedmiot ten jak najszybciej winien stać się przedmiotem naszych opisów i analiz!
Bardzo ważny jest także tekst Agnieszki Kruszyńskiej „Toczcie się, ponure lata”.
Płacz a dawność i pamięć w Pieśniach Osjana Jamesa Macphersona w tłumaczeniu Ignacego Krasickiego i w tłumaczeniu Seweryna Goszczyńskiego10 („Roll on, ye
dark-brown years”. Cry vs. antiquity and memory in James Macpheron’s The Poems
of Ossian: Ignacy Krasicki and Seweryn Goszczyński as translators)11. Jak podkreśla
Autorka:
Specyficzna atmosfera Pieśni Osjana Jamesa Macphersona zawsze definiowana jest jako
melancholiczna, pełna tęsknoty i smutku. Ten szczególny, osjaniczny świat, jego smutek
i liczne sceny płaczu bohaterów i bohaterek mają u swoich podstaw atmosferę dawności.

6

Cf. R. E. Volkmann, Progymnasmata..., [b.dr.] Stettin 1861.
Cf. M. Kraus, Progymnasmata. Gymnasmata, [w:] Histporisches Wörterbuch der Rhetorik, wyd. G. Ueding,
W. Jens, red. G. Kalivoda, F.-H. Robling, Th. Zinsmaier, S. Fröhlich, Max Niemeyer Vlg., Tübingen 2005, t. 7,
kol. 159–191.
8
Cf. „Forum Artis Rhetoricae” 2017, 1 (48), s. 4–12.
9
Ibidem, s. 24–43.
10
Mimo że tekst nie porusza kwestii retorycznych expressis verbis, to jednak jest interesującym opisem oraz
analizą kwestii, które, jak pokazuje zamieszczone dalej studium Sonji K. Foss, dotykają kwestii: „formy opowiadania zastosowaną przez autora, aby opisać wykreowany w ten sposób pogląd na świat”. Jest to tym bardziej
interesujące, że pokazuje, jak poeci, którzy należą do różnych formacji estetycznych, wykorzystują ten sam wzorzec, dop. Red.
11
Cf. „Forum Artis Rhetoricae” 2016, 4(47), s. 57–69.
7
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Powody smutku znajdują się w przeszłości i są przywoływane przez pamięć; taka jest idea
pieśni, które wywołują ducha minionego bezpowrotnie świata. Decyzje obu tłumaczy, których poetycka wrażliwość wyrasta z dwu różnych epok, zmieniają nieco obraz osjanicznego świata i osjanicznych bohaterów.

Z tekstami autorstwa Agnieszki i Karoliny Szurek Retoryka w nauczaniu
multimediów. Multimedialne „progymnasmata” (analiza przypadku) [Rhetoric
in multimedia teaching. Multimedial ‘progymnasmata’ (case study)] czy Barbary Bogołębskiej Obecność progymnasmatów i form spekulatywno-argumentacyjnych w tekstach literackich i filozoficznych Leszka Kołakowskiego (Progymnasmata
and Speculative-Argumentative Forms in Literary and Philosophical Texts of Leszek
Kołakowski)12 znakomicie koresponduje ważny tekst Luizy Rzymowskiej Poszerzanie możliwości stosowania retoryki w edukacji szkolnej (Broadening the applicability of rhetoric in school education)13. Jest on niezwykle interesujący z dwu
powodów. Jest po pierwsze — opisem zadań wynikających z nowej podstawy programowej przy realizacji przedmiotu retoryka w szkole. Po drugie — pokazuje,
jak praktycznie rozwiązywać różne zadnia, które stawia przed nauczycielem konieczność realizacji podstawy programowej w dydaktyce szkolnej.
Warto także zwrócić uwagę na teksty zamieszczone w nr 4 (51) 2017, w tym
artykuły Marii Joanny Gondek Techniki doskonalenia krytycznego myślenia na
przykładzie retorycznego ćwiczenia anaskeuē i kataskeuē (Techniques to improve
critical thinking skills on the example of rhetorical exercises anaskeuē and kataskeuē)14 oraz Tomasza Grzegorza Jackiewicza Rhetorical Genre Criticism na
lekcjach języka polskiego — studium przypadku (Rhetorical Genre Criticism in Polish Language Lessons — A Case Study)15 pokazuje, iż możliwe jest wykorzystanie w szkolnej edukacji w Polsce metod „krytyki retorycznej”, która w edukacji
w USA jest ważnym narzędziem edukacji zarówno szkolnej, jak i akademickiej.
Wreszcie tekst Bartłomieja Mycyka Rola gier cyfrowych w procesie edukacji. Szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem medium elektronicznej rozrywki jako pomocy naukowej na przykładzie produkcji IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad oraz
Operator numeru alarmowego. (Functions of video games in the process of education.
Opportunities and risks resulting from usage of medium of electronic entertainment as
a teaching resource, illustrated with IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad and 911 Operator games)16. Artykuł omawia nie tylko wskazane w tytule gry cyfrowe, ale pokazuje, bardzo interesująco, jak można je wykorzystać w procesie edukacyjnym w szkole.
12

Cf. B. Bogołębska, Obecność progymnasmatów i form spekulatywno-argumentacyjnych w tekstach literackich i filozoficznych Leszka Kołakowskiego (Progymnasmata and Speculative-Argumentative Forms in Literary
and Philosophical Texts of Leszek Kołakowski).
13
Cf. „Forum Artis Rhetoricae” 2017, 2(49), s. 10–54.
14
Ibidem, 4(51), s. 23–44.
15
Ibidem, s. 45–52.
16
Ibidem, 2018, 3(54), s. 27–60.
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Warto także wspomnieć o tekście Cezarego M. Ornatowskiego, który dotyczy
kwestii związanych z problemami retoryki i komunikacji strategicznej (Strategic
Communication: Rhetoric and Geopolitics in the Age of the Internet)17, w którym autor ukazuje, jak retoryka staje się narzędziem w geopolityce. Tekst ten
może być pomocny m.in. dla nauczycieli, którzy omawiają z uczniami kwestie
wiedzy o świecie współczesnym.
***

W numerach 2 i 3 z tego roku zostały opublikowane teksty, które także mogą być
przydatne w edukacji szkolnej. Są to: tłumaczenie z komentarzem Rhetorica ad Herennium18 oraz artykuły: Krzysztofa Obremskiego Polskie tytuły Józefa Stalina lat
1944–1956 w kontekście europejskiej tradycji pochwały władcy: powierzchniowo postępowe — głębinowo reakcyjne (Polish titles of Joseph Stalin in 1944–1956 in the context
of the European tradition of praise of the ruler: surface progressive — deep-reactionary), Małgorzaty Ostolskiej Kształcenie głosu jako metoda pracy nauczyciela nad
samorozwojem (Moulding vocal skills as a method of teachers work over self-development), Ewy Lewandowskiej-Tarasiuk, Magdaleny Ostolskiej, Katarzyny Kasperkiewicz-Morlewskiej. Metodyka polonistyczna wobec nowych wyzwań edukacyjnych.
Część I, Praktyka czytania — Wiedza — Interpretacja. Część II, Idee Nowego Wychowania a współczesność. Część III, Kreatywność na lekcjach z poezją w obliczu wyzwań trzeciego tysiąclecia (Methodology of Polish language teaching in the face of new
educational challenges. I. Reading practice — Knowledge — Interpretation. II. Ideas of New Education and Modern Times. III. Creativity in poetry lessons in the face
of the challenges of the third millennium) oraz Jakub Z. Lichańskiego By uczyć się pisania od mistrzów pióra, czyli lektury szkolne jako wzorce wypowiedzi argumentacyjnej. Jak budować wywód argumentacyjny: kilka spostrzeżeń (How learn writing from
the masters of the pen, or school readings as the patterns of argumentative expression.
How to build argumentative essay: a some comments.)19
W tymże numerze jest także opublikowane obszerne omówienie rozdziału VIII
Propaganda dla edukacji ze znanej książki Edwarda Bernaysa Propaganda (1927)20.
Ten tekst nasuwa wiele różnorakich myśli — szczególnie dziś — i wcale nie
zaskakuje, iż ukazał się tak dawno!
***

Przypominam tych kilka tekstów, aby uświadomić, iż problematyka praktycznego wykorzystania narzędzi retoryki, także w edukacji szkolnej jest w centrum
zainteresowania Redakcji pisma.
17
18
19
20

Ibidem, 2015, 2(41), s. 36–52.
Ibidem, 2019, 2(57), s. 5–167.
Ibidem, 3(59), s. 10–139.
Ibidem, s. 140–148.

RECENZJE 137
Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

AUTORZY NUMERU

Grabias-Banaszewska, Katarzyna, dr
Instytut Filologii Polskiej
Zakład Literatury Dawnej i Nauk Pomocniczych Filologii
Uniwersytet Zielonogórski
ORCID: 0000-0002-6937-5332
grabiasbanaszewska@vp.pl
Lichański, Jakub Z., prof. dr hab.
Redaktor Naczelny Forum Artis Rhetoricae
ORCID: 0000-0002-1943-5069
zjlichan@uw.edu.pl
Mazurkiewicz, Adam, dr hab., prof. UŁ
Wydział Filologiczny
Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Uniwersytet Łódzki
ORCID: 0000-0003-3804-6445
adammazurkiewicz@o2.pl
McComiskey, Bruce, prof. dr
Professor of English and Director of Professional Writing
The University of Alabama at Birmingham (USA)
ORCID: 0000-0002-8057-1115
mccomisk@uab.edu
Ruszar ,Józef Maria, dr
Instytut Literatury, Kraków
ORCID: 0000-0002-0321-8481.
boski.grant@gmail.com

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

4
FORUM ARTIS RHETORICAE • 2019

Cena 21,00 zł (w tym 5% VAT)

ISSN 1733–1986

FORUM
ARTIS
RHETORICAE
Redaktor
Editor-in-Chief
JAKUB Z. LICHAŃSKI

RETORYKA I EDUKACJA

NUMER SPECJALNY
Z OKAZJI IV KONGRESU
DYDAKTYKI POLONISTYCZNEJ

RHETORIC AND EDUCATION
SPECIAL NUMBER

FOR THE OCCASION OF
THE 4th CONGRESS OF THE DIDACTICS
OF THE POLISH PHILOLOGY

Nr 4 (59) październik–grudzień 2019
No. 4 (59) October–December, 2019

www.dig.pl

Digitalizacja publikacji finansowana w ramach umowy 830/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę

