
 

 

KLASYCZNA RETORYKA GRECKO-RZYMSKA 
 

 

W starożytności greckiej i rzymskiej istniały szkoły retoryczne, w których uczono teorii wymowy oraz zasad 

układania i wygłaszania mów. Podobnie istniały podręczniki uczące zasad skutecznego przemawiania. 

 
 

Najbardziej znane:  

w Grecji Ars rhetorica Arystotelesa 

w Rzymie dzieła Cycerona De oratore i Orator  

oraz Kwintyliana Institutio oratoriae  

 
 

          
 

Arystoteles         Cyceron   Kwintylian 



 

 

KLASYCZNA RETORYKA GRECKO-RZYMSKA 
 

Zgodnie z rozumieniem aktu komunikacji odróżniano w retoryce trzy elementy mające wpływ na wystąpienie: 

 

powaga mówcy (orator) 

treść wystąpienia  

układ argumentacji  

odmienność okoliczności i audytorium winno zostać uwzględnione w sposobie argumentowania i przemawiania. 
 

 

 

 

Według Kwintyliana kurs retoryki dzielił się na pięć części:  

 

o inwencji retorycznej (inventio),  

o układzie treści w mowie (dispositio),  

o opracowywaniu językowym i stylistycznym mowy (elocutio),  

o ćwiczeniu pamięci i uczeniu się na pamięć (memoria),  

o sposobie wygłaszania przemówień (pronuntiatio lub actio).  



 

 

KLASYCZNA RETORYKA GRECKO-RZYMSKA 
 
Od Arystotelesa retoryka klasyczna rozróżniała trzy rodzaje stylu retorycznego, które omawia Kwintylian:  

 

 

 

styl doradczy (genus deliberativum)  

który był używany w mowach wygłaszanych przed zgromadzeniami politycznymi  

 

 

styl sądowy (genus iudiciale)  

stosowany przed trybunałami 

 

 

styl popisowy lub pochwalny (genus demonstrativum lub laudativum) 

używany w ramach różnych celebracji, np. w mowach pogrzebowych  

 



 

 

KLASYCZNA RETORYKA GRECKO-RZYMSKA 
 

Wagę przywiązywano do ułożenia materiału w mowie, dispositio, która obejmowała cztery lub pięć etapów:  

 

– exordium (także: prooemium)  
w wstępie sygnalizowano i przygotowano temat wystąpienia oraz nawiązywano kontakt ze słuchaczami. Zwykle 

wyliczano istotne punkty przemowy, ale chodziło także o wytworzenie przyjaznej atmosfery; orator zabiegał o 

pozyskanie audytorium dla siebie i swoich poglądów (captatio benevolentiae). 
  

– narratio  

przedmiotem drugiej części mowy było przedstawienie faktów. Ten etap mowy był typowy dla stylu sądowniczego, 

a mógł zostać pominięty w mowach innego rodzaju. Według starożytnych retorów opowiadanie winno być 
przejrzyste, zwięzłe i wiarygodne, by przygotować argumentację, jaka miała być rozwinięta w następnej części.  
 

– confirmatio  

istniały dwa możliwe rodzaje argumentacji, mogące występować obok siebie w mowie: dowody przemawiające za 

jakimś faktem (probatio) lub przeciw niemu (refutatio).  
 

– conclusio (także: peroratio)  
konkluzja kończyła przemówienie i miała do spełnienia dwa cele: podsumować treści obecne w narratio i 

confirmatio oraz poruszyć uczucia słuchaczy i wywołać u nich emocje. W retoryce greckiej nacisk był położony na 
podsumowanie, w retoryce rzymskiej więcej uwagi poświęcano wzbudzeniu uczuć i emocji. 

 



 

 

 



 

 

KLASYCZNA RETORYKA GRECKO-RZYMSKA 
 

 

Istotne dla badań biblijnych jest pytanie o to, jaką rolę odegrała starożytna retoryka grecko-rzymska 

w wczesnochrześcijańskim piśmiennictwie, zwłaszcza przy formowaniu się ksiąg Nowego 

Testamentu.  

 

 

W badaniach nad Biblią analizę retoryczną stosował św. Augustyn (zm. 430), wcześniej nauczyciel 

retoryki, który w dziele De doctrina christiana wykorzystał m.in. pisma Cycerona. Św. Augustyn 

sięgnął do zasad retoryki starożytnej, by analizować styl listów Apostoła Narodów.  

 

 

Odwołanie się do retoryki antycznej w niektórych przypadkach może pogłębić analizy literackie, a w 

konsekwencji prowadzić do pełniejszego opisania specyfiki tekstów biblijnych. Brakiem tych analiz 

jest zatrzymanie się wyłącznie na funkcji retorycznej tekstu, bez uwzględnienia przesłania 

teologicznego.  

 



 

 

 

 

 

 

Dzieje  Apostolskie 
 
Mowa św. Pawła na Areopagu 
 

 

 
przykład retoryki grecko rzymskiej? 



 

 

Mężowie ateńscy - przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu - widzę, że jesteście pod 

każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną 

po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: „Nieznanemu Bogu”. Ja wam głoszę to, co 

czcicie, nie znając. 

 

Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, On, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka 

w świątyniach zbudowanych ręką ludzką i nie odbiera posługi z rąk ludzkich, jak gdyby 

czegoś potrzebował, bo sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko. On z jednego 

/człowieka/ wyprowadził cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi. 

Określił właściwie czasy i granice ich zamieszkania, aby szukali Boga, czy nie znajdą Go 

niejako po omacku. Bo w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w nim 

żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy 

bowiem z Jego rodu. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest 

podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka. 

 

Nie zważając na czasy nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do 

nawrócenia, dlatego że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez 

Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez 

wskrzeszenie Go z martwych. 
Dz 17,22-31 
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