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De rhetorica Christiana św. Augustyna: 
między filologią a filozofią

O eloquentia tanto terribilior, quanto purior, et quanto solidior, tanto vehementior. 
[O wymowo, tym straszniejsza, im czystsza, a tym gwałtowniejsza, im bardziej prawdziwa. ] 

Św. Augustyn, O nauce chrześcijańskiej IV. 14. 30. '

Panie, obdarz mnie siłą i zręcznością tych, którzy budują zdania 
długie, rozłożyste jak dąb, pojemne jak wielka dolina, aby mie
ściły się w nich światy, cienie światów, światy z marzenia [... ]. 

Zbigniew Herbert, Brewiarz1 2

1 Wszystkie cytaty z traktatu De doctrina Christiana podaję za: Św. Augustyn, De doctrina 
Christiana. O nauce chrześcijańskiej, prze!., wstępem i komentarzem opatrzył J. Sulowski, Warszawa 
1989 (Patres Ecclesiae, vol. 1). 

2 Z. Herbert, Brewiarz, [w:] idem, Wiersze wybrane, wybór i oprać. R. Krynicki, Kraków 
2005, s. 343.

3 Peter Brown zauważa, że biblioteka złożona z dzieł św. Augustyna i wyposażona przez niego 
w katalog w postaci Retractationes (Sprostowania) stała się w V w. „oazą absolutnej pewności w tak 
bardzo niespokojnym świecie”, potrzebną Kościołowi w następnych stuleciach, aby przetrwać i móc 
się dalej rozwijać. Por. P. Brown, Augustyn z Hippony, przeł. W. Radwański, Warszawa 1993, 
s. 441 (Biografie Sławnych Ludzi). Trzeba ponadto pamiętać, że św. Augustynowi przypisuje się 

Czuję się zobowiązany do poczynienia niezbędnych wyjaśnień w związku z po
wyższym tytułem, budzącym być może pewne wątpliwości oraz prowokującym do 
odtworzenia w pamięci długiej listy różnorodnych tematycznie dzieł św. Augustyna 
(354-430). Muszę bardzo wyraźnie podkreślić, że nie odnalazłem zaginionego apokry
fu, którego autorstwo przypisywano powszechnie biskupowi Hippo Regius, cudownie 
ocalonego wraz z całą obszerną biblioteką3 twórcy Confessiones z pożaru stolicy afrykań
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skiej diecezji, splądrowanej przez Wandalów. W żadnym z klasztornych księgozbiorów 
nie natrafiłem także na poszukiwaną przez wielu badaczy augustianizmu piątą księgę 
znanego traktatu o niemal identycznym tytule, De doctrina Christiana libri quattuor 
(O nauce chrześcijańskiej cztery księgi, 427), chociaż to właśnie jego fragmenty staną się 
przedmiotem moich rozważań, zogniskowanych wokół, sformułowanego przez Ernesta 
Fortina4, problemu prezentacji podstawowych reguł retoryki chrześcijańskiej (Christian 
rhetoric) św. Augustyna oraz wskazania ich najważniejszych kontekstów filozoficznych.

autorstwo traktatu zatytułowanego De rhelorica (Principia rhetorices), odwołującego się z kolei do 
najważniejszych założeń teorii retorycznej Hermogenesa z Tarsu.

4 Zob. E. L. Fortin, Augustine and the Problem of Christian Rhetoric, „Augustian Studies" 
1974, 5, s. 85-100.

5 J. J. Murphy, Rhetoric in the Middle Ages: A History of Rhetorical Theory from Saint Au
gustine to the Renaissance, Berkeley-Los Angeles-London 1974, s. 43.

6 Zob. J. B. Eskridge, The Influence of Cicero upon Augustine: in the Development of His 
Oratorical Theory for the Training of the Ecclesiastical Orator, Menasha 1912; K. Eden, The Rhe
torical Tradition and Augustinian Hermeneutics in De doctrina Christiana, „Rhetorica” 1990, 8, 
s. 45-63. Z polskich prac poświęconych temu zagadnieniu należy wymienić przede wszystkim 
artykuł Μ. Skwary, O teorii retorycznej św. Augustyna, „Pamiętnik Literacki" 1995, 4, s. 99-118 
(tam również szczegółowa bibliografia przedmiotu) oraz następujące teksty: K. Koehler, Święty 
Augustyn i retoryka czyli wyznania neofity, „Topos” 1999, 5-6, s. 59-66; oraz idem, Renesans i reto
ryka. Kilka uwag metodologicznych, [w:] Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Profesorowi 
Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin, red. A. Borowski, J. Niedźwiedź, Kraków 2007, 
s. 237-263 (Terminus. Bibliotheca Classica. Seria 2, t. 5).

7 Por. Reading and wisdom: the De doctrina Christiana of Augustine in the Middle Ages, 
ed. E. D. English, Indiana 1995.

Rozprawa biskupa Hippony, w której, zdaniem Jamesa Murphyego, przeprowadził 
on „mariaż retoryki z chrześcijaństwem” („the mariage of rhetoric and Christianity”)5, 
interesuje mnie z powodu aplikacji w pełni ukształtowanej antycznej teorii wymowy, 
głównie w postaci, jaką nadał jej Cyceron6, do określającej swe podstawowe założenia 
ideowe christianitatis. Nastąpiło to w momencie, gdy po okresie wystąpień apologe- 
tycznych, jak chociażby Tertuliana, otwarcie i zdecydowanie odrzucających filozofię 
oraz retorykę, jeśli ograniczają się one do prowadzenia jałowych spekulacji i sztuki 
manipulowania odbiorcami, pojawiła się potrzeba nawiązania przez chrześcijaństwo 
dialogu z kulturą określaną jako pogańska (traditio pagana). Problem, który pragnę 
zasygnalizować, odnosi się zatem do tego, w jaki sposób św. Augustyn określa miejsca 
retoryki w nowym modelu nauczania, po dyskredytacji artis bene dicendi w okresie 
tzw. II sofistyki, rozpoczętej wraz z upadkiem rzymskiej republiki i ograniczeniem 
wymowy niemal wyłącznie do wystąpień pochwalnych (laudationes) oraz tzw. decla- 
mationes. Spróbuję także przyjrzeć się temu, jak redefiniuje on jej podstawowe założe
nia, aby mogła znaleźć swe miejsce w systemie edukacyjnym kształcącym przyszłych 
głosicieli Słowa Bożego. Dzieło św. Augustyna odegrało istotną rolę w stworzeniu 
fundamentów pod teorię kaznodziejstwa7 i stanowiło dla jej późniejszych twórców, 
na przykład Johanna Reuchlina w Liber congestorum de arte praedicandi (Pforzheim 
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1504)8 9, Erazma z Rotterdamu w traktacie Ecclesiastes, sive de ratione concionandi libri 
quattuor (Bazylea 1535), Agostina Valiera (znanego także pod nazwiskiem Valieri, 
1531-1606) w De rhetorica ecclesiastica (Wenecja 1574), Ludwika z Grenady w Rhe- 
toricae ecclesiasticae, sive de ratione concionandi (Lizbona 1576) lub Bartłomieja Ke- 
ckermanna (Rhetorica ecclesiastica, Hanau 1600), najważniejszy punkt odniesienia. 
Był on dodatkowo wzmocniony powagą autorytetu Doctoris Ecclesiae, którego myśl 
filozoficzno-teologiczną uważano do czasów soboru w Trydencie (1545-1563) za 
podstawę doktryny Kościoła katolickiego. Epitet Christiana wskazuje na dookreślenie 
ze strony teologii chrześcijańskiej, która tym samym wyznacza przestrzeń, w jakiej 
funkcjonuje zreinterpretowana antyczna sztuka wymowy, określa jej granice oraz 
redefiniuje podstawowe cele.

8 Zob. German writers of the Renaissance and Reformation, 1280-1580, eds. J. Hardin, M. Rein
hart, Detroit 1997, s. 176; oraz G. R. Evans, The Ars Praedicandi of Johannes Reuchlin (1455-1522), 
„Rhetorica” 1985, 3, s. 99-104.

9 Por. J. J. O’Donnell, Doctrina Christiana, [hasło w:] Augustine through the Ages: An 
Encyclopedia, ed. A. D. Fitzgerald, foreword J. Pelikan, Grand Rapids, MI 1999, s. 278-280; 
N. Cipriani, Rhetoric, transl. M. O’Connell, [hasło w:J Augustine through the Ages..., s. 724-726.

10 Sw. Augustyn,O nauce chrześcijańskiej. Sprostowania,przei.j.Suiowski,Warszawa 1979, 
s. 249-250 (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. 22).

11 Zob.G. A. Press, The Content and Argument ofAugustine's De doctrina Christiana, ,,Au- 
gustiniana” 1981, 31, s. 165-182; oraz idem, The Subject and Structure of Augustine’s De Doctrina 
Christiana, „Augustinian Studies” 1980, 11, s. 99-124.

Praca nad interesującą nas rozprawą zajęła afrykańskiemu biskupowi przeszło 
trzydzieści lat, jeśli za jej początek uznamy koniec 396 lub pierwsze miesiące 397 roku 
(tuż po konsekracji na biskupa Hippony)’. Św. Augustyn wspomina w Retractationes 
(Sprostowania, Retr. 2. 4.), że tekst pozostawał przez długi okres czasu nieukończony 
i liczył początkowo trzy księgi, z których ostatnia wymagała niezbędnej korekty autora 
(ostatecznie jej zakończenie otrzymało zupełnie nową redakcję):

Dodałem również ostatnią księgę i zamknąłem dzieło w czterech księgach. Trzy z nich 
pomagają w zrozumieniu Pisma, czwarta natomiast poucza, w jaki sposób należy wygłaszać 
to, co zrozumieliśmy10 11.

Przywołuję okoliczności powstania rozprawy De doctrina Christiana, gdyż nie 
pozostają one bez znaczenia dla kompozycji traktatu, a także okażą się pomocne 
w zrozumieniu zasad jego funkcjonowania w czasach średniowiecza. Dyspozycja tekstu 
podporządkowana została uważnej analizie, zasadniczej dla retoryki oraz wszelkiej 
teorii znaczenia, relacji pomiędzy dwiema sferami rzeczywistości, rzeczy (res) oraz 
słów (verba). I tak księga pierwsza", poprzedzona krótkim wstępem (prooemium), 
w którym autor przedstawia przyczyny, jakie skłoniły go do napisania tekstu wyjaś
niającego zasady doctrinae christianae (przekonanie o możliwości sformułowania 
ogólnych reguł dotyczących interpretacji ksiąg biblijnych), szczegółowo traktuje 
o najważniejszych rzeczach (res) dla życia chrześcijanina, które winny stać się właści
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wym tematem kościelnych wystąpień12. We wprowadzeniu do traktatu sięga również 
po retoryczną figurę praemunitio, zwaną prolepsis (anteoccupatió), polegającą na 
uprzedzeniu potencjalnych zarzutów krytyków oraz refutacji ich zastrzeżeń: jedni nie 
zrozumieją celu, jaki mu przyświecał, drudzy stwierdzą, że rozprawa jest bezowocna, 
gdyż nie uwzględnia wszystkich niejasności, które pojawiają się w trakcie lektury Pis
ma Świętego, inni zaś, samodzielnie i poprawnie wykładający sensy Biblii, uznają go 
po prostu za niepotrzebny. Dwa kolejne rozdziały rozprawy podejmują zagadnienie 
egzegezy ksiąg biblijnych i dotyczą słów (verba), a właściwie znaków (signa), przy 
czym księga druga posiada charakter wykładu semiotyki, trzecia zaś normatywnego 
przedstawienia zasad interpretacji Pisma Świętego, uzupełnionego wskazaniem ich 
praktycznej aplikacji w lekturze Biblii. Thomas Conley trafnie zauważył, że trzy pierwsze 
księgi poświęcono zagadnieniom związanym z inventio, natomiast ostatnia traktuje 
o elocutio, którą św. Augustyn rozumie jako poszukiwanie odpowiedniej ekspresji 
językowej dla tego, co zostało zrozumiane13. Głównym tematem ostatniego rozdziału, 
napisanego prawdopodobnie w 426 lub 427 roku, luźno związanego z wcześniejszymi, 
przybierającymi postać konsekwentnie realizowanej prezentacji zarysu hermeneutyki 
biblijnej, pozostaje kwestia wygłaszania kazań, chociaż jego zakres tematyczny wcale 
nie ogranicza się do etapu pronuncjacji w przygotowaniu przez kaznodzieję wystąpie
nia kościelnego. W wiekach średnich usamodzielnił się on nawet do tego stopnia, że 
został wyłączony z całości tekstu i był opatrywany autonomicznym tytułem De arte 
praedicandi (O sztuce wygłaszania kazań), stosowanym jeszcze przez pierwszych 
wydawców pism św. Augustyna z lat sześćdziesiątych XV stulecia (Casper Straube14).

12 Por.G. A. Kennedy, Classical Rhetoric and Its Christian andSecular Tradition from Ancient 
to Modern Times, Chapel Hill 1999, s. 175.

13 T. M. Conley, Rhetoric in the European Tradition, Chicago 1990, s. 76-77.
14 Ok. 1478 roku Straube wydał w Krakowie interesujący nas tekst pod następującym tytułem: 

De doctrina Christiana tres, praeter quartum qui tractat de modo pronunciandi sermones catholicos 
(O nauce chrześcijańskiej trzy księgi z wyjątkiem czwartej, która dotyczy sposobu wygłaszania kazań 
katolickich).

15 „Duae sunt res, quibus nititur omnis tractatio scripturarum, modus inveniendi, quae intel- 
ligenda sunt, et modus proferendi, quae intellecta sunt.” (s. 10-11).

Zanim przyjrzymy się bliżej głównym problemom poruszanym przez autora 
w ostatnim rozdziale traktatu, a związanym z prezentacją podstawowych zasad ka
znodziejstwa, zrekonstruujmy koncepcje zarysowane w księgach wcześniejszych, 
które okażą się pomocne w zrozumieniu Augustiańskiego wykładu zasad homiletyki. 
Początek rozprawy wprowadza nas bezpośrednio w złożoną problematykę egzegezy 
Pisma Świętego:

Wszelki wykład Pisma opiera się na dwóch podstawach: jedną jest wynajdywanie tego, 
co trzeba dokładnie zrozumieć, drugą jest przedstawienie tego, co zostało zrozumiane. 
(Doc. chr. I. 1. I.)15
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Hermeneutyka biblijna składa się z dwóch, ściśle powiązanych ze sobą umiejętności, 
zakładających zdolność wynajdywania (modus inveniendi) zagadnień, które domaga
ją się objaśnienia chociażby z powodu polisemantyczności wyrażeń występujących 
w danym fragmencie Pisma Świętego oraz prezentacji ostatecznych efektów egzegezy 
w formie kazania (sermo), listu (epistula), traktatu teologicznego lub bardziej rozbu
dowanego komentarza (modusproferendi). Łacińskie słowoprofero oznacza zarówno 
„wydobywanie czegoś”, jak i „wygłaszanie, wypowiadanie słów” oraz „zwracanie na 
coś szczególnej uwagi”. Z łatwością możemy dokonać transpozycji wspominanych 
umiejętności na występujące w klasycznej retoryce partes artis. Modus inveniendi jest 
bowiem identyczny w sposobie funkcjonowania z pojmowaniem retorycznej inwencji, 
która dotyczy wyszukiwania tematu wystąpienia, a następnie kolejnych argumentów 
w „miejscach wspólnych”. Ten etap pracy nad przygotowaniem wystąpienia odwołuje się 
poza tym do rozróżnienia między wynajdywaniem tego, co powinno zostać objaśnione, 
a odkrywaniem tego, co ma służyć dowodzeniu. W przypadku retoryki chrześcijańskiej 
najważniejszym źródłem toposów inwencyjnych są księgi biblijne. Mamy wówczas 
do czynienia z tak zwanymi loci communes w postaci sententiae ex Scripturae locis, by 
posłużyć się późniejszym terminem Erazma z Rotterdamu. Z kolei modus proferendi 
obejmuje pozostałe części przygotowania mowy od aspektu dyspozycyjno-elokucyjnego, 
aż po memoratywno-pronuncjacyjny.

Kluczowym dla zrozumienia pierwszej księgi i koncepcji hermeneutyki biskupa 
Hippony pozostaje rozróżnienie pomiędzy dwiema możliwymi postawami, jakie 
człowiek może zająć wobec rzeczy, z którymi nieuchronnie styka się w doczesnym 
życiu. Tłumaczenie łacińskich terminów, którymi posłużył się autor dla ich określenia, 
sprawia wiele trudności. Słowo uti (utor) odsyła do takich sensów jak: posługiwać 
się czymś, używać, wykorzystywać, podczas gdy frui (fruor) oprócz wymienionych 
sensów może ponadto oznaczać: cieszyć się, radować, a nawet czerpać przyjemność. 
Św. Augustyn usiłuje dokładnie sprecyzować znaczenie, na które pragnie zwrócić 
szczególną uwagę:

Radować się w rzeczy samej znaczy tyle, co z miłością przylgnąć do jakiegoś przedmiotu 
miłości ze względu na niego samego. Tymczasem korzystać to tyle, co przyporządkować 
przedmiot, którym posługujemy się, do zdobycia obiektu umiłowanego, pod warunkiem, 
że jest on godny miłości. (Doc. chr. I. 4. 4.)16

16 „Frui est enim amore inhaerere alicui rei propter se ipsam. Uti autem, quod in usum venerit, 
ad id, quod amas obtinendum refere, si tamen amandum est.” (s. 12-13).

Uti (posługiwać się) podkreśla instrumentalny sposób traktowania danego przed
miotu, który pełni funkcję narzędzia, odkładanego po wykonaniu danej czynności 
w sytuacji, gdy nie jest już więcej potrzebne. O rzeczy, z którą postępujemy w ten 
sposób, możemy powiedzieć, że jest użyteczna (utilis), jeśli nie sprawia trudności 
w eksploatacji, a przede wszystkim jeśli umożliwia skuteczne osiągnięcie zamierzonego 
celu, czy też wykonanie zaplanowanej pracy. Natomiast zupełnie inaczej przedstawia 
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się rozumienie terminu frui (radować się), które akcentuje autoteliczność przedmio
tu zainteresowania. Poświęcamy czas na zajmowanie się daną rzeczą dla niej samej 
bądź tylko ze względu na nią. Nie tyle jest ona dla nas pożyteczna (fructibilis), co 
przyczynia się do pogłębienia i wzbogacenia naszej wrażliwości, której najważniej
szymi owocami (fructa) staje się otwartość na piękno tego, co stworzone, połączona 
z pragnieniem poszanowania jego wyjątkowości. Zastanówmy się teraz nad wyborem 
właściwej strategii postępowania w przypadku tak specyficznego przedmiotu, jakim 
są „uderzające o powietrze” (verberato aere) wypowiadane słowa oraz utrwalone 
przy pomocy liter ich wizualne odpowiedniki. W praktyce codziennego życia stają 
się one niezbędnym narzędziem komunikacji i są traktowane jako najskuteczniejszy 
sposób przekazywania oraz wymiany myśli. W dialogu De magistro (O nauczycielu) 
św. Augustyn wyjaśnia swemu naturalnemu synowi, Adeodatowi (Conf IX. 6.), że 
także wszelka refleksja i intelektualny namysł uzależniony jest od słów: „[...] nie 
wydając głosu, mówimy jednak wewnątrz duszy, przez to samo, że myślimy słowami 
[...]”17 18. Kiedy zaś w Wyznaniach (Conf IX. 5.) przedstawia przyczyny rezygnacji 
z profesji nauczyciela retoryki w Mediolanie, nazywa retora-wykładowcę mianem 
„sprzedawcy słów” (yenditor verborum)'\ który uczy ozdobnego sposobu mówienia, 
aby z łatwością osiągnąć zamierzony cel perswazji. Postawa określana jako frui możliwa 
jest do urzeczywistnienia również w trakcie lektury Pisma Świętego po właściwym 
przygotowaniu do wsłuchiwania się w Słowo wypowiedziane przez samego Stwórcę. 
Proces stopniowego odkrywania sensu figuratywnego Biblii zostaje wpisany przez 
św. Augustyna w ogólniejszy i znacznie szerszy projekt moralnego i duchowego 
samodoskonalenia kaznodziei, w którym najważniejszą rolę odgrywa bojaźń Boża 
(timor Dei), pobożność (pietas) oraz pokora (humilitas). Dzięki nim kapłan wznosi 
się po stopniach poznania siebie i świętego tekstu, aby odnaleźć ograniczony udział 
w Bożej mądrości (sapientia), która w odróżnieniu od wiedzy (scientia) o świecie 
oznacza intelektualny wgląd w wieczne i niezmienne prawdy, biorące swój początek 
z rozporządzeń Stwórcy. Wnikliwe studium Pisma Świętego jest pracą (ale też trudem, 
labor), która uczy kaznodzieję pokory (humilitas), gdyż nieustannie uzmysławia mu 
nieprzekraczalne granice rozumienia i języka19.

17 Zob. Św. Augustyn, O nauczycielu, przeł. J. Modrzejewski, [w:] idem, Dialogi filozoficzne, 
red. J. Domański, t. III: O nauczycielu, O wolnej woli, przeł. J. Modrzejewski, A. Trombala, 
Warszawa 1953 (Pisma filozoficzne. Święty Augustyn, t. 3), s. 20.

18 Por. R. Copeland, Rhetoric, Hermeneutics, and Translation in the Middle Ages: Academic 
Traditions and Vernacular Texts, Cambridge 1991, s. 45 (Cambridge Studies in Medieval Literature).

19 Zob.L. Poland, The Bible and the Rhetorical Sublime, [w:] The Bible as Rhetoric: Studies in 
Biblical Persuasion and Credibility, ed. M. Warner, New York-London 1990, s. 29-47, a zwłaszcza 
s. 39-41.

Opozycja uti - frui łączy się ponadto bardzo ściśle z ostrym przeciwstawieniem 
sobie dwóch uczuć (ajfectus): caritas (miłość) - cupiditas (pożądanie), z których 
pierwsze św. Augustyn definiuje następująco:
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Miłością nazywam poruszenie umysłu ku radowaniu się Bogiem ze względu na Niego 
samego i radowaniu się sobą oraz bliźnim ze względu na Boga.” (Doc. chr. III. 10. 16.)20

20 „Caritatem voco motum animi ad fruendum deo propter ipsum et se atque proximo propter 
deum.” (s. 134-135).

21 Zob. E. R. Hintz, Learningand Persuasion in the German Middle Ages, New York-London 
1997, s. 8-22.

22 Por. Brown 1993, s. 270-271.
23 „Sed quaecumque sunt de hac re observationes atque praecepta, quibus cum accedit in 

verbis plurimis ornamentisque verborum linguae solertissima consuetudo, fit ilia quae facunda vel 

Miłość przynależy do sfery frui, jeśli jej ostatecznym i niezmiennym punktem 
odniesienia pozostaje Bóg. W tym kontekście pożądanie jawi się jako „poruszenie” 
pozbawione łączności z tym, co Boskie, i dlatego dotyczy ono jedynie utylitarnego 
posługiwania się przedmiotami. Caritas nie tylko organizuje ludzkie życie, ale staje 
się także najważniejszym elementem modelu egzegezy, jaki proponuje św. Augustyn, 
który możemy określić mianem aedificatio (por. Doc. chr. I. 36. 40.)21. Miłość stanowi 
niezbędny warunek rozumienia znaczeń ksiąg biblijnych, ponieważ umożliwia duchowe 
oczyszczenie czytelnika Pisma Świętego przez wyzbycie się przez niego dumy i pychy, 
a otwarcie się na słowa Stwórcy, który postanowił przemówić do człowieka w jego 
własnym języku, aby w ten sposób mu się objawić. Caritas, rozpatrywana jako zasada 
hermeneutyczna, oznacza umiejętność interpretowania sensów Biblii (literalnego, 
jak i figuratywnego) w kontekście miłości, a następnie odnoszenia ich do sytuacji 
konkretnego czytelnika lub określonej wspólnoty wiernych. Stąd metafora wznosze
nia budowli (aedificatio), która ewokuje obraz stopniowej i systematycznej pracy nad 
realizacją wyznaczonego projektu, polegającej na jego pełnym urzeczywistnieniu.

Nieufność czy też niechęć św. Augustyna do sztuki wymowy bierze swój początek 
z przekonania, że ogranicza się ona wyłącznie do instrumentalnego posługiwania się 
(uti) słowami, które winny być w pierwszej kolejności użyteczne w tworzeniu przeko
nującej argumentacji. Pragmatyczne zorientowanie retoryki przesłania refleksję nad 
dotarciem do znaczeń zawartych w tekście. Rezygnacja z tytułu Rhetorica christina, 
który znacznie lepiej odzwierciedlałby tematykę podręcznika poświęconego syste
matycznemu wykładowi biblijnej egzegezy i sztuki wygłaszania kazań, nie była tylko 
wyrazem zastrzeżeń biskupa Hippony wysuwanych pod adresem teorii wymowy, ale 
stanowiła próbę przewartościowania dyscyplin tworzących podstawę późnorzymskiego 
modelu edukacji22, wśród których najważniejsze miejsce zajmowała ars bene dicendi, 
a jej znajomość stanowiła przepustkę do kariery urzędniczej lub politycznej.

Czym jednak jest dla św. Augustyna retoryka, której reguł sam kiedyś nauczał? 
Oto, co rozumie pod nazwą ars rhetorica:

Otóż wszelkie zasady oraz przepisy tej sztuki, poparte wprawą i wytrawnym posługiwa
niem się językiem, biegłym zwłaszcza w przekazywaniu wartości i bogactwa słownictwa, 
a także piękności stylu, stanowią to, co nazywa się krasomówstwem albo sztuką wymowy. 
(Doc. chr. IV. 3. 4.)23
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Sztuka wymowy oznacza w tym przypadku nie tylko teoretyczną znajomość reguł 
i zasad tworzenia wypowiedzi, ale też zakłada praktyczną umiejętność ich wykorzy
stania, dla której najważniejszą jest językowa organizacja dyskursu. Kenneth Burkę24 
zwraca uwagę, że zaproponowane przez św. Augustyna ujęcie retoryki pozostaje zbyt 
wąskie, gdyż koncentruje się wyłącznie wokół nauczania doktryny chrześcijańskiej, 
i jednocześnie nazbyt szerokie, ponieważ perswazję, ukierunkowaną na pouczanie 
oraz poruszanie, łączy z uniwersalnym punktem odniesienia (plan Bożej Opatrzności). 
Nie ma bowiem w całym świecie żadnej rzeczy (res), która nie pozostawałaby w jakiejś 
relacji do Boga, który, zgodnie z koncepcją creatio continua, nieustannie stwarza świat 
wciąż na nowo, wywołując go z nicości i podtrzymując w istnieniu. Z tego powodu 
Stwórca pozostaje Toposem wszystkich toposów (focus locorutn communium) i ciągle 
otwartą Quaestio, do której prowadzi każda, nawet najmniejsza causa.

eloquentia nominatur, extra istas litteras nostras seposito ad hoc congruo temporis spatio apta et 
convenienti aetate discenda sunt eis, qui hoc celeriter possunt.” (s. 182-183).

24 Zob. K. Burke, Tradycyjne zasady retoryki, [w:] Retoryka, red. M. Skwara, przeł. K. Bi
skupski, Gdańsk 2008, s. 74-79 (Tematy Teoretycznoliterackie).

25 Por. Brown, op. cit., s. 271.
26 Zob. G. A. Press, Doctrine in Augustine's De doctrina Christiana, „Philosophy and Rhe

toric” 1984,17, s. 98-120.
27 Św. Hieronim, Listy do Eustochium, przeł., wstęp i oprać. B. Degórski, Kraków 2004,

s. 164-166 (Źródła Monastyczne. Starożytność, 23).
29 Por. S. MacCor mack, The Shadows of Poetry: Vergil in the Mind ofAugustine, Berkeley-Los 

Angeles 1998, szczególnie rozdz. II: ‘The Scent of a Rose’: Language and Grammar between Pagans and 
Christians (s. 45-88) oraz III: ‘The Tears Run Down in Vain: Emotions, Soul, and Body (s. 89-131).

24 Zob. C. Harrison, Augustine: Christian Truth and Fractured Humanity, Oxford 2000, 
s. 46-79 (Christian Theology in Context).

W ostatnim rozdziale traktatu (Doc. chr. IV. 1. 2.) autor zwraca się do czytelni
ków z wyjaśnieniem, że wcale nie zamierza wykładać zasad artis bene dicendi. Nie 
deprecjonuje jednak nauczania reguł retoryki, gdyż doskonale zdaje sobie sprawę 
z ich przydatności w konstruowaniu mowy. Podobno, pracując nad czwartą księgą 
rozprawy, myślał on także o napisaniu niewielkiej rozprawy o stylu, ale zrezygnował 
z tego pomysłu, aby nie łączono jego nazwiska z zawodem nauczyciela retoryki25. 
Krytyczny stosunek św. Augustyna do teorii wymowy oraz jej głównych założeń nie 
prowadzi do radykalnego odrzucenia artis rhetoricae, ale takiego jej strukturalnego 
przekształcenia i zmiany rozłożenia akcentów w przypadku pełnionych funkcji, 
aby mogła służyć głoszeniu nauki chrześcijańskiej (doctrina Christiana)26. Starannie 
wykształcony w literaturze rzymskiej, podobnie jak św. Hieronim ze Strydonu (por. 
list XXII adresowany do Eustochium27), który miał zwyczaj podróżować ze swoją 
pokaźną biblioteką obficie zaopatrzoną w dzieła rzymskich twórców, podziwiał 
w okresie wczesnej młodości retoryczną doskonałość prozy Cycerona (Conf. III. 5.) 
i eposu Wergiliusza (miał płakać nad śmiercią Dydony, Conf. I. 13.)28, a także poe
tycki kunszt Horacego, i dlatego nie wyobrażał sobie, aby model kształcenia, który 
pragnie zaprezentować, mógł sprawnie funkcjonować po wykluczeniu retoryki29.
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Jego centrum miało stanowić studiowanie znaczeń ksiąg biblijnych, do którego 
znakomitą podbudowę stanowiła znajomość pogańskiej kultury literackiej, przy
nosząca podstawowe wiadomości z zakresu historii starożytnej Bliskiego Wschodu, 
języka hebrajskiego i greckiego oraz hermeneutyki tekstu, w tym uniwersalnych 
metod jego literalnej i metaforycznej interpretacji.

Zagadnienie przedstawienia zarysu zreformowanego systemu edukacji łączy 
się z kwestią, której św. Augustyn poświęca najwięcej uwagi. Pozostaje nią pytanie 
o intelektualno-moralne kwalifikacje mówcy kościelnego, którego Johannes Reuchlin 
określił u progu XVI stulecia jako vir religiosus, dicendi peritus·.

[...] jaki powinien być taki mówca, który usiłuje przemawiać według wskazań zdrowej 
nauki, czyli nauki chrześcijańskiej. (Doc. chr. IV. 31. 64.)30

30 „[...] qualis esse debeat, qui in doctrina sana, id est Christiana, laborare studet.” (s. 262-263).
31 „Dixit enim quidam eloquens, et verum dixit, ita dicere debere eloquentem «ut doceat, ut 

delectet, ut flectat». Deinde addidit: «Docere necessitatis est, delectare suavitatis, flectere victoriae». 
Horum trium, quod primo loco positum est, hoc est dicendi necessitas, in rebus est constituta quas 
dicimus, reliqua duo in modo, quo dicimus.” (s. 210-211).

Wszelkie szczegółowe rozważania teoretyczne nad zasadami sztuki wymowy są 
odnoszone przez biskupa z Hippony do problemu idealnego kaznodziei, nazywane
go „naszym mówcą” (noster eloquens; por. Doc. chr. IV. 15. 32.) lub „nauczycielem 
kościelnym” (doctor ecclesiasticus·, por. Doc. chr. IV. 18. 35.). Wykład podstawowych 
przepisów retoryki chrześcijańskiej rozpoczyna się od przypomnienia przez autora 
interesującego nas traktatu teorii trzech powinności mówcy (tria officia dicendi):

Pewien orator wyraził się, i należy mu w tym przyznać rację, że do obowiązków mówcy 
należy: „uczyć, zachwycać i wzruszać”. W dalszych słowach dorzucił: „uczyć - obowiązek; 
zachwycać - przyjemność; wzruszać - osiągnięcie”. Z tych trzech na pierwszym miejscu 
postawił obowiązek nauczania odnoszący się do rzeczy wykładanej, pozostałe zaś dwa 
dotyczą wygłaszania. (Doc. chr. IV. 12. 27.)31

Odwołując się do traktatu Mówca (Orat. 21. 69.) Cycerona (quidam eloquens), 
twórca Wyznań wysuwa na pierwsze miejsce obowiązek pouczania, który wiąże się 
ściśle z potrzebą zdobycia odpowiedniej wiedzy, pozwalającej na przekazanie odbiorcy 
wyczerpujących i w miarę kompletnych informacji na temat omawianej rzeczy. Dù
cere (intimare) wymaga od oratora gruntownej znajomości przedmiotu mowy, który 
w przypadku rhetoricae christianae wyznaczają zagadnienia kościelne (quaestiones 
ecclestiasticae·, por. Doc. chr. IV. 18. 35.) dotyczące wyjaśniania i przypominania wier
nym zasad wiary, a także sygnalizowania konieczności ich realizacji w codziennym 
życiu. Kryterium wypełnienia przez kaznodzieję postulatu nauczania, traktowanego 
jako najważniejsza powinność, stanowi zrozumienie przez odbiorcę wygłoszonej 
oratio. Szczególnego znaczenia nabiera w tej sytuacji troska o jasność i przejrzystość 
wykładu. Dwa pozostałe cele wystąpienia oratora, poruszanie (movere, erigere) i spra
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wianie przyjemności estetycznej (flectere), realizują się najpełniej w sferze językowej 
organizacji materii wystąpienia, która odsyła nas do szczegółowych kwestii związanych 
z zasadami elokucji. Zachwycenie słuchacza pozwala na zwrócenie jego uwagi na 
określony fragment wypowiedzi, którego ważność celowo podkreśla się przy pomocy 
rozmaitych tropów i figur (Doc. chr. III. 29. 40.). Wzruszanie natomiast ma zmusić 
odbiorcę do aktywnego działania i dlatego zakłada umiejętność apelowania do uczuć. 
Podsumowując, możemy stwierdzić, że docere dotyczy wyboru tematu i strukturyzacji 
zawartości semantycznej mowy {quid?) i odwołuje się do wiedzy kaznodziei, podczas 
gdy flectere i movere urzeczywistnia się w sposobie przemawiania (quomodo?) i świadczy 
o poziomie retorycznej sprawności w komponowaniu i wygłaszaniu mowy, w dalszej 
zaś perspektywie ukazuje jego kulturę literacką.

Kolejna kwestia rozpatrywana przez św. Augustyna dotyczy problemu trzech stylów, 
szczegółowo omówionego na gruncie rzymskiej teorii artis oratoriae przez „samego 
mistrza rzymskiej wymowy” (ipse Romani auctor eloquii, por. Doc. chr. IV. 17. 34.):

Chociaż nasz doktor powinien być mówcą zajmującym się zagadnieniami wielkimi, nie 
może ich ustawicznie omawiać stylem wzniosłym, lecz stylem prostym, kiedy naucza, 
a stylem umiarkowanym, kiedy gani lub chwali. (Doc. chr. IV. 19. 38.)32

32 „Et tamen cum doctor iste debeat rerum dictor esse magnarum, non semper eas debet 
granditer dicere, sed submisse, cum aliquid docentur; temperate, cum aliquid vituperatur sive 
laudator.” (s. 224-225).

Kaznodzieja porusza w swoich wystąpieniach zagadnienia doniosłe, odnosząc 
poszczególne rzeczy związane z ludzką egzystencją do porządku boskiego i wpisując je 
niemal za każdym razem w perspektywę eschatologiczną. Tego typu kwestie powinny 
być, zgodnie z zaleceniami teoretyków retoryki (głównie Cycerona i Kwintyliana), 
omawiane przy użyciu stylu wzniosłego, charakteryzującego się wykorzystaniem licz
nych tropów i figur. Kazanie (sermo) jest jednak gatunkiem, na terenie którego autor 
traktatu zaleca umiejętne i staranne mieszanie trzech stylów w ścisłej zależności od 
zamierzonego przez mówcę kościelnego celu perswazji. Analizując wybrane fragmenty 
pism św. Cypriana z Kartaginy oraz św. Ambrożego z Mediolanu, pokazuje on, w jaki 
sposób można przykładowo przejść od stylu wzniosłego, pozwalającego poruszyć 
odbiorcę, do stylu umiarkowanego, umożliwiającego krytykę jego niewłaściwego 
z punktu widzenia doktryny chrześcijańskiej postępowania, a następnie do stylu pro
stego, najwłaściwszego dla nauczania.

Wiele miejsca w czwartej księdze rozprawy poświęca św. Augustyn pokazaniu, że 
wiele fragmentów Pisma Świętego zostało napisanych pięknym stylem i dlatego śmiało 
mogą być one zestawiane z doskonałymi pod względem retorycznym tekstami autorów 
pogańskich. Szczegółowej analizie retorycznej poddaje autor omawianego traktatu 
wybrane wyjątki z listów św. Pawła, który jego zdaniem znacznie przewyższa innych 
twórców, gdyż z niezrównanym mistrzostwem operuje środkami artis bene dicendi. 
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W wielu przypadkach św. Augustyn nieraz aż nazbyt drobiazgowo omawia fragmenty 
zaczerpnięte z ksiąg biblijnych, ponieważ nie poprzestaje na etapie rozpoznania za
stosowanych figur retorycznych i wyjaśnieniu ich znaczenia, na przykład klimaksu 
we fragmencie Listu do Rzymian (Rz 5,3-5), ale rozbija złożone okresy retoryczne na 
poszczególne kola i kommata i dokładnie wylicza każdą cząstkę periodu. Z powodu 
wyjątkowej biegłości w sztuce wymowy biskup z Hippony nazywa św. Pawła (Doc. 
chr. IV. 7. 12.) mianem comes sapientiae („przyjaciel mądrości”) oraz dux eloquentiae 
(„książę wymowy”). Zgodnie z przekonaniem Cycerona {De orat. III. 16. 59.), które 
przypomina również Kwintylian (Inst. orat. XII. 2. 6.), że „sztuka wymowy wypływa 
z najgłębszych źródeł mądrości” („dicendi facultas ex intimis sapientiae fontibus 
fluere”)33, św. Augustyn wskazuje na istnienie ścisłego powiązania pomiędzy sapientia 
a umiejętnością jej artykulacji przy pomocy starannie dobranych słów. Ta pierwsza jest 
przy tym ściśle uzależniona od znajomości Pisma Świętego, która polega nie tyle na 
pamięciowym opanowywaniu jego fragmentów, ile wytrwałym docieraniu do ukry
tych sensów ksiąg biblijnych i przekazywaniu ich wiernym („non solum sibi sed aliis 
etiam”)34. Po raz kolejny retoryka kanoniczna, czyli dająca się przedstawić w postaci 
zbioru reguł i zasad sztuka konstruowania wypowiedzi, ustępuje miejsca hermeneutyce, 
atopicznej zdolności intuicyjnego odkrywania znaczeń (oculus cordis videre-, por. Doc. 
chr. IV. 5. 7.), chociaż także ona kieruje się ogólnymi przepisami.

33 Por. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przel. i oprać. A. Bo- 
rowski, Kraków 2005, s. 73 oraz Burke 2008, s. 77.

34 Zob. M. Camargo, „Non solum sibi sed aliis etiam”: Neoplatonism and Rhetoric in Saint 
Augustines De doctrina Christiana, „Rhetorica” 1998, 4, s. 393-408.

Postępowanie autora De doctrina Christiana pozostaje analogiczne do zachowania 
Platona, który po okresie nieufności i podejrzeń wobec artis bene dicendi, jeśli swym 
priorytetem czyni ona perswazję przy pomocy starannie dobranych i wytwornych 
słów (Gorgiasz), zdecydował się na redefinicję pojęcia i funkcji retoryki (Fajdros). 
Zabieg ten został niejako wymuszony przez niemożność wyjścia poza sztukę wy
mowy, gdyż to oznaczałoby konieczność zamilknięcia, które w dodatku może zostać 
odczytane jako jedna ze strategii retorycznych. Obu myślicieli łączy ponadto prze
konanie, że zręczny mówca (orator peritus) może przekazywać swoim słuchaczom 
zarówno prawdę, jak i fałsz, chociaż zagadnienie to z łatwością daje się wytłumaczyć 
na gruncie augustiańskiej koncepcji wolnej woli (liberum arbitrium), nawet wtedy, gdy 
przyjmujemy istnienie przedwiedzy Boga (praescientia Dei), dotyczącej znajomości 
wszystkich przyszłych wydarzeń. Skoro ludzie przewrotni sięgają po zasady sztuki 
wymowy, aby służyć niesprawiedliwości i manipulować odbiorcami, to zrozumiała 
staje się konieczność uzbrojenia w podobną broń wszystkich tych, którzy pragną 
głosić Słowo Boże i nauczać wiernych. Postulat Cycerona dotyczący etycznej niena- 
ganności każdego mówcy (vir bonus) staje się na gruncie retoryki chrześcijańskiej 
kwestią o najważniejszym znaczeniu:
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Nasz mówca głosi to, co słuszne, dobre i święte, gdyż nic innego głosić nie powinien, 
i przemawiając stara się w miarę własnych sił, żeby był zrozumiany, a także żeby chętnie 
i z szacunkiem go słuchano. (Doc. chr. IV. 15. 32.)35

35 „Agit itaque noster eloquens, cum iusta et bona et sancta dicit; neque enim alia debet dice- 
re; agit ergo quantum potest, cum ista dicit, ut intellegentur, ut libenter, ut oboedienter audiatur.” 
(s. 216-217).

36 „[...] quia iam quae transierunt nec infecta fieri possunt, in ordine temporum habenda sunt, 
quorum est conditor et administrator deus. Aliud est enim facta narrare, aliud docere facienda. 
Historia facta narrat fideliter atque utiliter. [...]” (s. 96-97).

Ważne znaczenie dla augustiańskiej koncepcji wzorowego kaznodziei posiada 
przekonanie, że najpierw powinien być on osobą spędzającą wiele czasu na mod
litwie, a dopiero potem mówcą zabierającym głos przed zgromadzeniem wiernych 
(„sit orator anteąuam dictor”; por. Doc. chr. IV. 15. 32.). W przywołanym wskazaniu 
zwraca naszą szczególną uwagę gra językowa, na jaką pozwala sobie autor omawianego 
traktatu egzegetyczno-homiletycznego, wykorzystując polisemantyczność łacińskiego 
czasownika oro, który oznacza „przemawiać”, „mówić”, a także „modlić się”. Utworzony 
od niego rzeczownik orator (jednym ze znaczeń słowa oratio jest modlitwa), którym 
posługują się w swym wykładzie przepisów wymowy zarówno Cyceron, jak i Kwinty- 
lian, był prawdopodobnie w czasach biskupa z Hippony automatycznie identyfikowany 
z osobą przemawiającą w obecności tłumu (coram populo). Przeciwstawiając sobie dwa 
rzeczowniki o zbliżonym do siebie polu semantycznym (orator - dictor), św. Augustyn 
wydobywa i podkreśla istniejące pomiędzy nimi różnice, które prowadzą w efekcie do 
tego, że na gruncie retoryki chrześcijańskiej orator przestaje być utożsamiany wyłącz
nie z mówcą, a modlitwa coraz częściej jest wykorzystywana przez kaznodziejów jako 
wstęp do kazania lub forma jego zakończenia, wyraźnie podkreślana słowem Amen.

Św. Augustyn kładzie nacisk na szczególną rolę obcowania z literaturą w trakcie 
samodzielnej, a nadto uważnej lektury kanonicznych ksiąg Pisma Świętego oraz utwo
rów pisarzy chrześcijańskich, która w najlepszy sposób uczy pięknego oraz „zgodnego 
z zasadami wiary i pobożności” („secundum regulam pietatis ac fidei”, por. Doc. chr. 
IV. 3.4.) wyrażania myśli poprzez naśladowanie (imitatio) stylu uznanych i cenionych 
powszechnie autorów, w tym historyków:

Wydarzenia bowiem minione już nie mogą być uznane za niebyłe, należą bowiem do 
porządku czasowego, który stworzył i którym kieruje Bóg. Co innego bowiem opowiadać 
o tym, co się stało, a co innego uczyć, jak należy postępować. Historia wiernie i z pożytkiem 
opowiada wydarzenia dokonane. (Doc. chr. II. 28. 44.)36

Narracja historyczna relacjonuje wydarzenia, które zaistniały w porządku cza
sowym i teraz stanowią zamkniętą domenę przeszłości. Św. Augustyn podkreśla 
różnicę pomiędzy snuciem opowieści historycznych a nauczaniem wiernych, którą 
jest odmienny cel wypowiedzi. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z próbą 
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możliwie pełnego przedstawienia sekwencji konkretnych zdarzeń, które miały miejsce 
w ściśle określonym miejscu i czasie, w drugim zaś uwagę kaznodziei zajmuje wska
zanie słuchaczom właściwego sposobu postępowania w codziennym życiu, zgodnego 
z moralnym nauczaniem Kościoła. Zarówno konstruowanie narracji historycznej, jak 
i pouczanie wiernych odwołuje się jednak do tego samego mechanizmu tworzenia 
wypowiedzi, jakim pozostaje przypominanie (commemoratio) minionych wydarzeń 
czy też chrześcijańskich reguł etycznych. Historia, która wiernie (fideliter) prezentuje 
to, co się wydarzyło, może okazać się źródłem przykładów (exempla) ludzkich po
staw i zachowań, pomocnych w pracy nad kazaniem z powodu ukazywania pewnej 
powtarzalności sposobów postępowania człowieka, niezależnych od historycznie 
uwarunkowanego miejsca i czasu.

Augustiańska koncepcja retoryki chrześcijańskiej (rhetorica Christiana) charakte
ryzuje się przeniesieniem punktu ciężkości z systematycznego wykładu reguł przema
wiania na kwestie związane z moralno-intelektualną kondycją kapłana. Posiada ona 
charakter bibliocentryczny i dlatego stanowi połączenie sztuki rozumienia i interpretacji 
(egzegeza Pisma Świętego) z umiejętnością wysłowienia tego, co zostało zrozumiane 
(retoryka). Prawdy wiary nie wymagają artis oratoriae, gdyż zakłada się, że obowiązują 
na mocy swej oczywistości, która zawiesza obowiązek argumentowania na rzecz ich 
uznania w myśl zasady głoszącej, że nie należy przekonywać przekonanego. Retoryki 
potrzebuje jednak człowiek, który nieustannie poszukuje pewności i trwałego oparcia 
dla swoich przekonań. Perswazja oznacza na gruncie retoryki chrześcijańskiej ciągłe 
sygnalizowania konieczności poprawy swojego życia przez porzucenie grzechu i po
stępowanie zgodne z nauką chrześcijańską.

W Fajdrosie retoryka odzyskuje utracone znacznie i miejsce w systemie filozo
ficznym autora Państwa, ale conditio sine qua non jej umiarkowanej i ograniczonej 
akceptacji głosi, że zostanie w całości podporządkowana dążeniu do prawdy jako 
najważniejszemu celowi, a swe perswazyjne aspiracje obróci na wynajdywanie właści
wego wyrazu językowego dla uniwersalnej, gdyż odpornej na jakiekolwiek wątpliwości 
wiedzy o ideach. Identycznie postępuje św. Augustyn, schrystianizowany platonik37, 
dla którego ars rhetorica staje się nie tyle sztuką przekonywania do prawdy, co przede 
wszystkim umiejętnością jej skutecznego głoszenia. Z Platońskiej koncepcji retoryki 
jako znajomości reguł „prowadzenia duszy za pomocą słów” (ψυχαγωγία τις διά λόγων, 
Fajdros 216 b) rodzi się pod piórem biskupa Hippo Regius idea, która odtąd będzie 
wyznaczać kształt i funkcje chrześcijańskiego kaznodziejstwa, będącego umiejętnością 
nauczania i wychowywania wiernych przy pomocy mów i w ten sposób prowadzenia 
ich do Boga. Na nowo określona w zakresie swoich zadań tradycyjna ars bene dicendi, 
głównie w formie, jaką obdarzyli ją Cyceron i Kwintylian, daje tym samym początek 
średniowiecznej artispraedicandi, sztuce komponowania wystąpień kościelnych oraz 

37 Por. J. M. Rist, Augustine: ancient thought baptized, Cambridge 1994, s. 23-40; R. D. Crou
se, Augustinian Platonism in Early Medieval Theology, [w:] Augustine: From Rhetor to Theologian, 
ed. J. McWilliam, T. Barnes, M. Fahey, P. Slater, Waterloo, ON 1992, s. 109-120.
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nowożytnej artis concionandi, umiejętności tworzenia i wygłaszania kazań. Retoryka 
chrześcijańska bierze swój początek w Augustiańskiej koncepcji językowej artykulacji 
uchwyconego sensu (Doc. chr. I. 13.), wedle której mamy wówczas do czynienia z jed
nością, a czasem nawet jednoczesnością trzech elementów: idei (ideae) wytwarzanych 
przez umysł, słów (verba) przechowywanych w sercu i ust obdarzających je słyszalnym 
dźwiękiem (locutiones).
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Abstract
ST. AUGUSTINE’S DE RHETORICA CHRISTIANA:

BETWEEN PHILOLOGY AND PHILOSOPHY

The main purpose of this paper is the presentation of the principal foundation creating the 
Christian rhetoric (rhetorica chrisitana) by the interpretation of some selected problems from 
the St. Augustine’s treatise entitled De doctrina Christiana (427). The discourse of the bishop 
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of Hippo was treated through the centuries as the datum-point for authors of medieval artes 
praedicandi and later theoreticians of the ecdesial eloquence (e. g. Johannes Reuchlin, De
siderius Erasmus, Agostino Valier, Louis of Grenada and Bartholomew Keckermann). The 
analyses are focused on the influence of the Ciceronian theory of rhetoric upon Augustine in 
the development of his Christian rhetoric. Augustine’s concept of ecdesial persuasiveness is also 
presented as the consequence of philosophical and theological presumptions, prescribing the 
most important ways of his (re)interpretation of the rhetorical tradition, especially the Latin 
authors (Cicero and Quintilian).
Keywords: the Christian rhetoric, homiletic, preaching, modus inveniendi - modus proferendi, 
uti - fruì, the Ciceronian theory of rhetoric.
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