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Co wiedziała retoryka o budowie tekstu?

Pamięci Profesor Marii Renaty Mayenowej (1908 – 1988)*

W artykule podejmowana jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakiej mierze dokonania retoryki 
antycznej mogą być traktowane jako antycypacja badań nad strukturą spójnej wypowiedzi; badania 
takie wyodrębniły się jako osobna dyscyplina – teoria tekstu – w połowie XX wieku, a równolegle 
zaznaczył się renesans zainteresowań retoryką. Autor przedstawia współczesne relacje tych dyscy-
plin i przeprowadza systematyczną analizę koncepcji retorycznych w obrębie trzech działów: elocu-
tio, dispositio i inventio. Historyczny przegląd kierunków nauczania sztuki wypowiedzi obejmuje 
antyczne traktaty greckie i rzymskie, jak też dzieła autorów indyjskich i chińskich, średniowieczną 
ars dictaminis oraz oryginalne rozwinięcie idei retorycznych w pismach M.W. Łomonosowa. 
Autor dowodzi, że teoria tekstu nie jest dokładnym powtórzeniem koncepcji retorycznych. Wska-
zuje przede wszystkim na atomizujące podejście charakteryzujące retorykę na wszystkich pozio-
mach tej teorii i odnotowuje brak w niej ogólnej kategorii tekstu jako spójnej ponadzdaniowej

Siergiej I. Gindin (Moskwa)

* Profesor Marii Renacie Mayenowej – Marii Lwownej, jak nazywano ją w Rosji – poświę-
ciłem też pierwszą wersję niniejszego artykułu, pt. Była-li ritorika „donaucznoj” tieoriej tieksta?  
(‘Czy retoryka była „przednaukową” teorią tekstu?’), opublikowaną w dedykowanym Jej po-
śmiertnie zbiorze Tekst w kontekście, red. T. Dobrzyńska, Wrocław 1990. O znakomitych pracach 
Mayenowej z dziedziny leksykografii historycznej i poetyki piszą jej polscy współpracownicy 
(zob. m.in. wstęp do zbioru: M.R. Mayenowa, Studia i rozprawy, red. A. Axer i T. Dobrzyńska, 
Warszawa 1993). W pamięci rosyjskich filologów pozostanie, że Maria Lwowna była jedną z nie-
licznych osób, które w latach czterdziestych i pięćdziesiątych nie dały wygasnąć tradycjom rosyj-
skiej szkoły formalnej, a od początku lat sześćdziesiątych XX wieku i w ciągu następnego ćwierć-
wiecza słowem i czynem, solidarną przyjaźnią podtrzymywała na duchu wielu naszych uczonych 
w nielekkich dla nich czasach.

To krótkie sformułowanie uwydatnia istotę rzeczy. Dokładniejszą charakterystykę przedmiotu 
i zadań teorii tekstu przedstawiłem w artykułach: S.I. Gindin, O poniatii ‘tiekst’, [w:] S.I. Gindin, 
N.N. Leontiewa, Problemy analiza i sintieza cełogo tieksta: w sistiemach maszynnogo pieriewoda, 
dialogowych i informacyonnych sistiemach, Мoskwa 1978; tegoż, Czto takoje tiekst i lingwistika 
tieksta, [w:] Aspiekty izuczenija tieksta, Мoskwa 1981; tegoż, What is a Text as a Basic Notion of 
Text Linguistics, [ w:] Text vs. Sentence Continued, Hamburg 1981. Zob. także opracowane przeze 
mnie hasła TEKST w kompendiach: Kratkaja litieraturnaja encykłopiedija, t. 9, Мoskwa 1978; 
Litieraturnyj encykłopiediczeskij słowar’, Мoskwa 1986. W hasłach tych została podjęta próba 
popularnego usystematyzowania podstawowych zagadnień i pojęć tej nowej dyscypliny.



jednostki komunikacyjnej o zasięgu ponadgatunkowym. Dostrzega jednak w kanonie retorycznym 
pierwowzory kategorii i konstrukcji teoriotekstowych – m.in. schematy kompozycyjne mów czy 
listów, które mogły się stać punktem wyjścia do stworzenia ogólnego pojęcia makrostruktury. Jako 
potwierdzenie wartości pewnych koncepcji retorycznych podaje przykłady zbieżności idei antycz-
nych z niektórymi niezależnie wprowadzanymi współczesnymi metodami analizy tekstów.

Słowa kluczowe: historia nauki, retoryka, teoria tekstu, ars dictaminis, M.W. Łomonosow

What did rhetoric know about the construction of text?

This article attempts to answer the question about the extent to which the achievements of ancient 
rhetoric may be viewed as anticipating the research on the structure of coherent utterance (piece 
of communication). Research of this type evolved into a separate discipline, referred to as ‘theory 
of text’ (or, text linguistics), in the middle of the twentieth century; in parallel, there was a marked 
wave of renewed interest in rhetoric.
Gindin discusses present-day relationships between the disciplines in question and proposes a sys-
tematic analysis of rhetorical concepts within the three constitutive domains: elocutio, dispositio, 
and inventio. The historical survey of the trends in the teaching of the art of rhetoric includes an-
cient Greek and Roman treatises, works by Indian and Chinese authors, the mediaeval ars dictami-
nis, and M.V. Lomonosov’s original expansion upon rhetoric ideas.
The question posed in the title is answered negatively, with thorough arguments given in support 
of such a stance. The author primarily points out to the atomising approach that is characteristic 
of rhetoric across the levels of its theory, and emphasises that the latter has not proposed a general 
category of text as a cohesive communicative unit with an supra-genre reach that would work above 
the sentence level. However, archetypes of categories and structures characteristic of textual theory 
are discernible in the rhetorical canon. For instance, composition patterns of orations or letters 
might have become a point of departure for developing the general notion of macrostructure. Exem-
plary convergences of ancient ideas as well as some independently developed modern text analysis 
methods are quoted with a view to confirming the value of certain rhetorical concepts.

Key words: history of knowledge, rhetoric, text analysis, ars dictaminis, M.V. Lomonosov

Was wusste die Rhetorik über die Textkonstruktion?

In dem Artikel wird der Frage nachgegangen, inwieweit die Leistungen der antiken Rhetorik als 
Antizipation der Forschung über die Struktur kohärenter Äußerungen betrachtet werden können. 
Diese Forschung bildete sich Mitte des 20. Jahrhunderts als autonome Disziplin – die Texttheo-
rie – heraus, parallel dazu erfreute sich die Rhetorik wieder eines großen Interesses. Der Autor 
bringt die beiden Disziplinen in Relationen zueinander und führt eine systematische Analyse rheto-
rischer Konzeptionen in den drei Bereichen elocutio, dispositio i inventio durch. Der geschichtliche 
Überblick über die Strömungen in der Lehre der Redekunst umfasst antike griechische und rö-
mische Abhandlungen wie auch Werke indischer und chinesischer Autoren, die mittelalterliche Ars 
dictandi sowie die ursprüngliche Weiterentwicklung der rhetorischen Ideen in den Schriften von  
M. V. Lomonosov.
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Der Autor weist nach, dass die Texttheorie rhetorische Konzeptionen nicht einfach wiederholt. Vor 
allem macht er auf einen atomisierenden Ansatz der Rhetorik aufmerksam. Er betont zudem, dass 
auf allen Ebenen der Theorie die Kategorie des Textes als kohärente satzübergreifende kommunika-
tive Einheit mit gattungsübergreifender Tragweite. Dennoch sieht der Autor im rhetorischen Kanon 
Vorbilder für die texttheoretischen Kategorien und Konstruktionen, z. B. die Kompositionssche-
mata für Reden und Briefe, die ein möglicher Ausgangspunkt für die Kategorie der Makrostruk-
turen wurden. Als Beleg für den Wert bestimmter rhetorischer Konzeptionen liefert er Beispiele für 
die Konvergenz antiker Ideen mit einigen autonom ausgearbeiteten gegenwärtigen Methoden der 
Textanalyse. 

Schlüsselwörter: Geschichte der Wissenschaft, Rhetorik, Textanalyse, Ars dictandi M.V. Lomonosov

1. Problem: równoległy rozwój dwóch dyscyplin i rozbieżne opinie na temat 
ich wzajemnych relacji

W latach 50.–70. ubiegłego wieku na obszarze filologii zachodziły równocześ- 
nie i w sposób zadziwiająco zbieżny dwa niezależnie się rozwijające, a ogromnie 
ważne procesy. Jednym z nich było odrodzenie zainteresowań zapomnianą, jak 
się zdawało – na zawsze, nauką retoryki, co doprowadziło do stworzenia tzw. 
„nowej retoryki” (czy „neoretoryki”). Drugi proces to pojawienie się nowej dzie-
dziny językoznawstwa, teorii tekstu, czy lingwistyki tekstu, badającej zjawiska 
językowe i prawidłowości przekraczające granice oddzielnego zdania, a związa-
ne z istnieniem odrębnej jednostki komunikacyjnej, jaką jest „tekst”. Obie te dys-
cypliny jednoczy w pierwszym rzędzie zainteresowanie nie samym językiem jako 
potencjalnym systemem środków komunikacji, lecz bezpośrednią rzeczywistością 
porozumiewania się przy użyciu owego systemu, to znaczy mówieniem. Wiele było 
wspólnego, gdy chodzi o okoliczności wyłonienia się obu dyscyplin, a także tempo 
i charakter ich rozwoju.

Obie dyscypliny na tym etapie swej historii wyłaniały się jako nowe i dla-
tego też na początku nie dysponowały odpowiednimi grupami specjalistów. Jak 
zwykło się uważać1, pierwszy impuls pobudzający rozwój neoretoryki pocho-
dził na początku lat pięćdziesiątych od Ch. Perelmana, który nie był filologiem, 
lecz prawnikiem i filozofem. Podobnie, teoria tekstu wyłoniła się2 na przełomie  

1 Zob. np. zarys historii retoryki do początku lat siedemdziesiątych (przede wszystkim 
w krajach frankofońskich), zamieszczony w książce: G. Dubois, F. Edeline i in., Rhétorique 
générale par le Groupe μ, Paris 1970. [Przekład polski wstępu do tego dzieła, pt. Poetyka i retoryka, 
opublikowany został w „Pamiętniku Literackim” 2010, z. 4 – zob. s. 114 przekładu; przyp. tłum.]

2 O ile wiem, nie istnieje ani jedna próba przedstawienia całościowej historii lingwistyki tekstu. 
Pewne wyobrażenie o przebiegu rozwoju lingwistyki tekstu do połowy lat siedemdziesiątych moż-
na uzyskać na podstawie prac przeglądowych dotyczących poszczególnych szkół i tradycji narodo-
wych – zob.: Current Trends in Textlinguistics, ed. by W. Dressler, New York 1978. O radzieckich  
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lat czterdziestych i pięćdziesiątych jako peryferyjne i pochodne odgałęzienie 
studiów syntaktycznych i stylistycznych (I.А. Figurowskij, N.S. Pospiełow,  
Z.S. Harris i in.), a pod wieloma względami rozwijała się poza zasięgiem pola wi-
dzenia i zainteresowań filologów – w pracach psychologów i metodyków nauczania  
(А.А. Smirnow, I.I. Żynkin i in.). Aż do początku lat sześćdziesiątych obie dys-
cypliny – ta odrodzona i ta powstająca – funkcjonują każda sama w sobie i dla 
siebie: o ich istnieniu wiedzą tylko ci, którzy się nimi zajmują. Co więcej, nawet 
w granicach jednej dyscypliny przedstawiciele niezależnie rodzących się kie-
runków, którzy sami z siebie znaleźli się w obrębie nowej dziedziny, często nie 
wiedzą o sobie nawzajem i nie podejrzewają, że zajęli się wspólną problematy-
ką. Wzajemnemu poznaniu się staje przy tym na przeszkodzie nie tylko rozpro-
szenie publikacji – każdy zamieszcza swe prace w publikacjach dotyczących tej 
tematyki, od której przeszedł do nowych zagadnień – ale i to, że nowa dziedzina 
w każdym z kierunków otrzymuje inną nazwę, często obciążoną asocjacjami ob-
cymi dla pozostałych kierunków. Tak więc w nauce radzieckiej lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych problemami tekstu, bez kontaktu wzajemnego, zajmują się przy-
najmniej trzy kierunki – powstałe w ramach badań rosyjskiej składni, stylistyki 
języków germańskich oraz psychologii procesów poznawczych i metodyki nauki 
mówienia. Dwa pierwsze z nich dla badanych dziedzin (a odpowiednio też – dla 
dyscyplin badawczych) zaproponowały nazwy: „składnia (całego) tekstu” i „sty-
listyka składniowa”. By zrozumieć, że pod obu tymi nazwami, podobnie jak pod 
zaproponowanym przez Harrisa terminem „discourse analysis” (analiza spójnej 
wypowiedzi), ukrywa się faktycznie ta sama sfera zjawisk (lub powiązane ze 
sobą dziedziny), należało dostatecznie daleko posunąć się w badaniu przedmiotu 
i w stworzeniu jego teoretycznej syntezy. 

Uwagę szerokiej społeczności filologicznej obie dyscypliny zaczynają przy-
ciągać także w tym samym czasie – pod koniec pierwszej połowy lat sześćdziesią-
tych. Zarówno w obrębie retoryki, jak i teorii tekstu proces ten nie jest już związany 
z działalnością logików czy psychologów, lecz jest rezultatem działań filologów, 
którzy – z reguły – nie uczestniczyli w rozwoju tych dyscyplin na pierwszym, „em-
brionalnym”, etapie ich historii. W retoryce to przede wszystkim R. Barthes i inni 
strukturaliści francuscy3, zaś w teorii tekstu – P. Hartmann, który właśnie w owym 
czasie proponuje termin „lingwistyka tekstu”4, obejmując jednym hasłem, jedną 

i polskich badaniach – zob. S.I. Gindin, Sowietskaja lingwistika tieksta. Niekotoryje problemy i rie-
zultaty, [w:] Izwiestija AN SSSR. Sierija literatury i jazyka, 1977, t. 36 nr 4; H. Jelitte, Textlinguistik,  
[w:] Handbuch des Russisten, München 1984; E. Janus, Obzor polskich rabot po strukturie tieksta, 
[w:] Sintaksis tieksta, Мoskwa 1979.

3 Dubois, Edeline i in., Rhétorique générale…, dz. cyt.; przekład polski – zob. s. 111. 
4 P. Hartmann, Text, Texte, Klassen von Texten, [w:] Bogawus, 1964, t. 2. Przedruk w antologii 

W.A. Kocha (zob. następny przypis). 
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nazwą – traktowane wcześniej jako oddzielne – kierunki badań K. Hausenblasa,  
R. Harwega, I.P. Sewbo i innych.

Na koniec, w latach siedemdziesiątych obie dyscypliny zyskują uznanie 
i stają się modne, co osiąga rozmiary tekstowego i retorycznego bumu. Bum 
nie obywa się bez strat: prace poświęcone zagadnieniom tekstu i retoryki za-
czynają pojawiać się dziesiątkami i setkami, a pojęcia z dziedziny retoryki 
i teorii tekstu postrzegane są jako lingwistyczne i literaturoznawcze panaceum 
– klucz do wszystkich nierozstrzygniętych problemów. Lecz równocześnie po-
czątek lat siedemdziesiątych przynosi też pierwsze próby systematycznego 
opracowania i monograficznego uogólnienia problematyki tekstowej i retorycz-
nej, pierwsze próby tworzenia podręczników, wyborów opracowań, zarysów  
historycznych5.

I właśnie na tym trzecim etapie rozwoju neoretoryki i lingwistyki tekstu 
wzrost samoświadomości w obrębie obu dyscyplin doprowadził do tego, że 
w końcu „zauważyły” się one nawzajem. Równoległy rozwój teorii tekstu i „neo-
retoryki” już na samym początku owego etapu zachęcał, by postawić pytanie 
o wzajemny stosunek obu dyscyplin. Przedstawiciele młodszej dyscypliny –  
lingwistyki tekstu – dostrzegli w tej starszej jedno, i to jedno z najdawniejszych 
źródeł problematyki swych poszukiwań6. Ze swej strony przedstawiciele retory-
ki starali się wyjaśnić nieoczekiwaną dla nich samych popularność swej nauki 
i uznali za jedną z ważniejszych tego przyczyn fakt, że retoryka rozpatrywała 
tak aktualne w naszych czasach problemy tekstu: „Współczesne odrodzenie re-
toryki można objaśnić zachodzącym pod wpływem semiotyki odnowieniem za-
interesowań problematyką tekstu…”7. Przedstawiciel innej dyscypliny – literatu-
roznawstwa teoretycznego, J.M. Łotman, stwierdzał również: „burzliwy rozwój 

5 W dziedzinie retoryki – obok wspomnianej wyżej książki Grupy μ – wymienić należy opu-
blikowane w tym samym czasie książki: R.E. Young, A.L. Becker, K.L. Pike, Rhetoric: Disco-
very and Change, New York 1970; W.G. Brandy, The Rhetoric of Argumentation, Indianapolis 
1970, a także (podobną pod względem charakteru i ukierunkowania) pracę: J. Kopperschmidt, 
Allgemeine Rhetorik, wyd. 2: Stuttgart e.a. 1976. Z zakresu teorii tekstu w pierwszej połowie 
lat siedemdziesiątych wydano: pierwszy podręcznik (W. Dressler, Einführung in die Textlingu-
istik, Tübingen 1972), pierwszy wybór prac (Strukturelle Textanalyse, ed. by W.A. Koch, Hildes- 
heim – New York 1972) oraz – łączące w sobie charakter podręcznika i antologii – opracowanie 
niemieckich uczonych (W. Kallmeyer, W. Klein e.a., Lektürkolleg zur Textlinguistik, t. 1–2. Kron- 
berg 1974–1975). Inne studia monograficzne o charakterze ogólnym wymienione zostaną  
później.

6 Dressler, dz. cyt., s. 5; T. van Dijk, Some Aspects of Text Grammars, The Hague – Paris 
1971, s. 24.

7 A.J. Greimas, J. Courtés, Rhétorique, [w:] A.J. Greimas, J. Courtés, Sémiotique Diction- 
naire…, Paris 1979; tu i dalej opracowanie to cytuję na podstawie przekładu N.A. Biesmienowej 
– zob. jej artykuł: N.A. Biesmienowa, Nieoritorika: problemy i pierspiektiwy, [w:] Siemiotika. 
Kommunikacyja. Stil. Moskwa 1983, s. 62. 
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tego działu językoznawstwa, który otrzymał nazwę ‘gramatyki tekstu’ […], nadał 
aktualność tradycyjnym zagadnieniom retoryki w ich aspekcie językowym”8.

Jednakże, choć panowała jednomyślność jeśli chodzi o stwierdzanie myślo-
wych i metodologicznych podobieństw czy zbieżności, to poglądy na aktualne 
wzajemne relacje przedmiotu, zadań i bagażu naukowego obu dyscyplin okazały 
się zdecydowanie odmienne. W. Dressler, wskazując, że retoryka badała niektóre 
tylko zagadnienia z zakresu zainteresowań współczesnej teorii tekstu, zauważał, 
iż na skutek wyraźnie deklarowanej tendencji normatywnej wiele stwierdzeń reto-
ryki uznać trzeba za „nieinteresujące” i niewystarczające wobec zadań współczes- 
nej nauki9. Równocześnie szereg autorów, wbrew opinii Dresslera, konstatuje, iż 
retoryka „w ciągu wielu stuleci stawiała przed sobą te same zadania”, co teoria tek-
stu10, czy też była teorią tekstu, nawet jeśli zaledwie „przednaukową”11, jako że nie 
znała samego terminu ‘tekst’12. Łotman, odnosząc się do historii retoryki, wspomi-
na (jakby to było zrozumiałe samo przez się) o „tradycyjnych problemach budo-
wy retorycznej obszernych odcinków tekstu”13, choć z poprzedzającego wywodu 
wynika, że miał na myśli figury mowy realizowane z reguły w granicach zdania. 

Podobne zbliżenie, a nawet utożsamienie retoryki i lingwistyki tekstu prze-
niesione zostało z historii na czasy współczesne. Choć, jak już była o tym mowa, 
na pierwszych dwóch etapach neoretoryka i lingwistyka tekstu rozwijały się 
w czasach współczesnych w sposób niezależny i bez jakiegokolwiek kontaktu, 
zwolennicy drugiego punktu widzenia i tu także skłonni byli przypisywać ide-
om retorycznym pewną determinującą rolę przy powstawaniu nauki o tekście. 
Tak zatem, w opinii historyka francuskiej neoretoryki, R. Barthes i G. Genette 
„przyjmują, że to właśnie neoretoryka przetransponowała do lingwistyki tekstu 
cały podstawowy kompleks pojęć przeniesionych […] z paleoretoryk”14. Łotman 
zaś, charakteryzując trzy z jego punktu widzenia podstawowe znaczenia terminu 
‘retoryka’ „we współczesnej poetyce i semiotyce”, dwu z nich przypisuje bez-
pośrednio określenia utożsamiające retorykę – odpowiednio – z lingwistyką lub 

8 J.M. Łotman, Ritorika, Trudy po znakowym sistiemam, t. 12, Tartu 1981, s. 23. Neutralność 
Łotmana jest zresztą w tym przypadku względna, jako że samą retorykę uważa on „przede wszyst-
kim za termin określający antyczną i średniowieczną teorię literatury” (tamże, s. 8; podkreślenie  
S.I. Gindina). Dążenie do włączenia retoryki w zakres teorii literatury w znacznym stopniu zubaża, 
jak sądzę, obraz tego, czym retoryka zajmowała się w przeszłości, i zamąca wyobrażenie o jej za-
daniach oraz przedmiotach dzisiejszych zainteresowań.

9 Dressler, dz, cyt., passim – s. 5. 
10 R. Barthes, Lingwistika tieksta, przekład rosyjski: T.D. Коrelskaja, [w:] Nowoje w zaru- 

bieżnoj lingwistikie, t. 8, Мoskwa 1978, s. 448.
11 Greimas, Courtés, dz. cyt. (za: Biezmienowa, dz. cyt., s. 62).    
12 Van Dijk, dz, cyt., s. 24–25. 
13 Łotman, dz. cyt., s. 22.
14 Biezmienowa, dz. cyt., s. 44.
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poetyką tekstu15. Podobna rozbieżność poglądów – od uznania dorobku nagroma-
dzonego w dziejach retoryki za praktycznie bezużyteczny dla lingwistyki tekstu, 
do pełnego utożsamienia ich obu – nie mogła nie znaleźć odbicia w treści studiów 
praktycznych i uogólniających omówień16.

Niezależnie jednak od tego, jak rozbieżne byłyby cytowane przez nas opi-
nie, wszystkie łączy jedna cecha: aprioryczność. Żadna z nich nie była oparta na 
specjalistycznym badaniu realnego materiału w ramach historii nauki. Próby ta-
kiego właśnie badania przedstawia niniejszy artykuł17. Postaram się mianowicie 
wyjaśnić, które z zagadnień pozostających w polu zainteresowań współczesnej 
teorii tekstu rzeczywiście poruszane były w dziejach retoryki i co retoryka uczy-
niła dla ich rozwiązania. Wykład zbudowany będzie zgodnie z wywodzącym się 
z antyku tradycyjnym podziałem nauki retorycznej na działy. Z pięciu wydziela-
nych zwykle działów weźmiemy trzy, które bezpośrednio wiążą się z utworem 
językowym, nie zaś ze związanymi z nim procesami zapamiętywania (memoria) 
i wygłaszania (pronuntiatio). Działy te (inventio – wynajdowanie / wynalezienie, 
dispositio – rozmieszczenie, elocutio – wysłowienie zamierzonych treści) będą 
tu jednak rozpatrywane nie w ich następstwie logicznym, lecz zgodnie z chro- 
nologią pojawiania się w nich „antycypacji tekstowych”.

Na jakich źródłach opieram swe badania? W ciągu wielowiekowej historii 
retoryki powstały setki podręczników i traktatów, z których część do tej pory nie 
została przebadana przez specjalistów. Stawiając przed sobą konkretny wąski cel, 
nie mogłem podjąć się pełniejszego przebadania tych dzieł i obok wzięcia pod 
uwagę niektórych oryginalnych źródeł musiałem też opierać się na pewnych wy-
borach tekstów oraz zarysach historii retoryki różnych epok. Przy takim zestawie 
źródeł nieuniknione są pewne luki i niedokładności. Przepraszając za nie czytel-
ników, dziękuję równocześnie tym, którzy wskażą w mej pracy jakieś uchybienia 
w tym zakresie.

15 Łotman, dz. cyt., s. 8–9.
16 Na przykład we wspomnianej wyżej Rhetorique générale Grupy μ cały rozdział w części II 

poświęcony został problemom struktury opowiadania, co zwykle włączano w zakres kompetencji 
teorii tekstu lub “narratologii”. 

17 Pierwszą próbę takiego rzeczywistego badania, ograniczoną w zasadzie do materiału elocu-
tio, podjąłem jeszcze we wstępie do mojej dysertacji – zob.: S.I. Gindin, Wnutriennaja organizacy-
ja tieksta: elemienty teorii i siemanticzeskij analiz (‘Wewnętrzna organizacja tekstu: elementy teorii 
i analiza semantyczna’), Мoskwa 1972, s. 16–22. Jej zasadnicze wnioski potwierdziły się w dal-
szym toku badań.
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2. „Elocutio”: pogląd, że podział treści wypowiedzi na zdania nie jest podzia-
łem jedynym

Zajmiemy się na początek elocutio – nauką o językowym ukształtowaniu 
mowy. Jak sama jej nazwa wskazuje (łac. elocutio ‘wysłowienie’), dotyczy ona 
przede wszystkim dobierania – wyboru jednostek językowych, w pierwszym rzę-
dzie słownictwa, w celu wyrażenia ogólnego zamysłu mowy i podejmowanych 
w niej kwestii szczegółowych. Jednakże tego typu jednostki trzeba nie tylko wy-
brać, ale też zestawić i powiązać, połączyć jedne z drugimi. Dlatego w owym 
dziale retoryki – obok zagadnień wyboru – nauczano też szczegółowo łączenia. 
Dionizjusz z Halikarnasu pisał: 

[...] do zadań układu należy właściwe umieszczenie wyrazów obok siebie, odpowied-
nie powiązanie członów i trafne podzielenie mowy na okresy. [...] układ [...] ma tak 
wielką siłę i znaczenie, że góruje nad wszystkimi efektami doboru wyrazów i rządzi 
nimi. [...] nie ma celu wyszukiwanie poprawnych i pięknie brzmiących wyrażeń, 
jeżeli nie otoczysz ich odpowiednim ornamentem kompozycji18.

W innym miejscu tego dzieła (VI, 39) zadania „nauki o zestawianiu” Dioni-
zjusz formułował następująco: 

[…] umiejętność komponowania zakłada trzy zadania: po pierwsze – zbadać, jakie 
składniki mają wejść w kompozycję, która z natury będzie piękna i przyjemna; po 
drugie – uświadomić sobie, jaką formę powinien posiadać każdy ze składników, któ-
re mają wejść we wzajemny związek tak, by kompozycja robiła lepsze wrażenie; po 
trzecie – zorientować się, czy jakiś ze składników nie wymaga przeróbki […] i przy-
sposobić je odpowiednio dla przyszłej potrzeby19.

18 [Tu i dalej cytaty z retoryk antycznych przytaczane są z przekładów polskich, przy za-
chowaniu zgodności treści z przekładami rosyjskimi, na których opiera swe wnioski autor arty-
kułu – przyp. tłum.]. Dionizjusz, O zestawianiu wyrazów, [w:] Trzy stylistyki greckie. Arystoteles 
– Demetriusz – Dionizjusz, przeł. i oprac. W. Madyda, Wrocław 1953, s. 172–173. Por. przekład 
rosyjski: Dionisij Galikarnasskij, O soczetanii słow, przeł. I.I. Tołstoj, [w:] Anticznyje teorii ja-
zyka i stila, Moskwa-Leningrad 1936 (zob. s. 227–228). Zob. też nowy pełny rosyjski przekład 
Dionizjusza: Anticznyje ritoriki, przeł. M.L. Gasparow, Moskwa 1978 (cytowane fragmenty – por.  
s. 168–169). W przypadku cytowania lub odwoływania się do źródeł antycznych – oprócz odesłań 
do odpowiednich stron przekładów – podawana jest kanoniczna numeracja ksiąg (pierwsza, rzym-
ska cyfra) i rozdziałów (druga, arabska cyfra) oryginałów. W dalszych rozważaniach oznaczenia 
takie wprowadzane będą bezpośrednio po cytacie lub przywołaniu źródła.  

19 Dionizjusz, O zestawianiu wyrazów, dz. cyt., s. 187 (por. przekład Tołstoja: Dionisij 
Galikarnasskij, dz. cyt., s. 228). 
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Wszystkie te zadania stawiano nie tylko w odniesieniu do łączenia słów, ale 
też – choć w mniejszym zakresie – do łączenia różnych jednostek składniowych: 
członów, zdań, okresów. Amerykański historyk retoryki Ch.S. Baldwin uważał 
nawet, iż w wykładzie dzieła Dionizjusza termin σονζεσις, łac. compositio, moż-
na by oddać jako „sentence movement” ‘ruch / przemieszczanie zdań’20 (w prze-
kładzie rosyjskim I.I. Tołstoja termin ten tłumaczony jest jako „soczetanije” ‘łą-
czenie, przyłączanie’, w tłumaczeniu zaś M.L. Gasparowa – jako ”sojedinienije” 
‘łączenie, zespalanie’21). Podobnie, w krótkim przeglądzie zagadnień antycznej 
retoryki Gasparow wydzielił „odpowiednie budowanie fraz” jako jedno z trzech 
zagadnień najbardziej typowych dla antycznej nauki o połączeniach22.

Z uwagi na cele tego artykułu ważne jest, że w trosce o „ruch zdań” i „od-
powiednie budowanie fraz” antyczni retorzy nie ograniczali się wyłącznie 
do kwestii stosunków ilościowych w obrębie fraz ze względu na ich długość 
(rytm prozy). Aby to wykazać, sięgnijmy do znakomitego nauczania o okre-
sie retorycznym, jakie Arystoteles pozostawił w trzeciej księdze swej Retoryki. 
W nowożytnej filologii europejskiej „okresem” nazywana jest pewna specjalna, 
zwykle dwuczłonowa odmiana zdania złożonego23, charakteryzująca się szcze-
gólnym zrównoważeniem i harmonią budowy. Takie rozumienie, choć bierze 
początek w podanej przez Arystotelesa (III, 9,7) charakterystyce typów okre-
sów – o członach „współrzędnych” lub „przeciwstawnych”24, wyraźnie zawęża 
antyczne rozumienie tego terminu, choćby dlatego, że w starożytności – obok 
złożonych – wydzielano też okresy proste czy jednoczłonowe. Rzecz jednak 
nie w tym. O wiele ważniejsza jest okoliczność, że w nauczaniu Arystotele-
sa okres okazuje się pojęciem pochodnym od pojęcia „układu” [ros. «слог» 
‘układ, styl’ – przyp. tłum.]: element ten określany jest nie ze względu na swą 

20 Ch.S. Baldwin, Ancient Rhetoric and Poetic: Interpreted from Representative Works, wyd. 
2, Glouchester, Mass, 1959, s. 120. Szczegółowej analizie tego pojęcia poświęcone zostały rozdzia-
ły II,3-III rozprawy o traktacie Dionizjusza – zob.: K. Pohl, Die Lehre von drei Wortsfügungsarten, 
Tübingen 1968. 

21 Dionizjusz, dz. cyt., II, 8–10; por. przekład Tołstoja, dz. cyt., s. 227–228; por. też odpowied-
ni passus w nowym pełnym przekładzie Gasparowa, dz. cyt. 

22 M.L. Gasparow, Cyceron i anticznaja ritorika, [w:] Ciceron, Tri traktata ob oratorskom 
iskusstwie, Мoskwa 1972, s. 22.

23 Zob. analizę ewolucji tego pojęcia w nauce rosyjskiej, przedstawioną w artykule  
R.D. Piatina: R.D. Piatin, Uczenija o pieriodie w antycznych tieorijach jazyka i stila w russkoj 
fiłołogiczeskoj naukie XVIII – naczała XIX, [w:] Uczonyje zapiski Kirowskogo piedagogiczeskogo 
instituta 38/2: Oczerki po russkomu jazyku, 3, 1971, s. 30–55.

24 Por. rosyjski przekład Retoryki Arystotelesa: Aristotiel, Ritorika, kniga III, przeł.  
S.S. Awierincew, [w:] Aristotiel i anticznaja literatura, Moskwa 1978, s. 191. [Te i dalsze przy-
wołania oraz cytaty z Arystotelesa podawane są na podstawie polskiego przekładu: Arystoteles, 
Retoryka, księga III, [w:] tegoż, Retoryka. Poetyka, przeł. H. Podbielski, Warszawa 1988, s. 258 
– przyp. tłum]. 
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budowę wewnętrzną, lecz ze względu na organizację składniową całej wy- 
powiedzi.

Arystoteles rozgranicza (III, 9,1–2) dwa typy „układów”, dwa style składnio-
we mowy: 

Styl może być tylko albo nizany i wiązać się w całość wyłącznie dzięki spójnikom, jak 
w preludiach dytyrambów, lub być zwarty i przeciwstawny na kształt budowy strof 
u dawnych poetów. Styl nizany jest stylem starodawnym […] Nizanym nazywam 
więc taki styl, który sam nie wytycza sobie granicy i wygasa dopiero razem z wyczer-
paniem tematu. Jest to styl nieprzyjemny, ponieważ ciągnie się w nieskończoność, 
a wszyscy chcą przecież widzieć przed sobą punkt docelowy (ArRh III, 9; 1409a)25.

Zauważmy, że „układ”, jak go określa Arystoteles, nie zależy od przedmiotu 
wypowiedzi. Ta sama treść może być wyrażona stylem nizanym lub zwartym, 
a rozróżnienie dwóch typów układów opiera się na tym, jak owa całościowa treść 
wypowiedzi będzie dzielona pomiędzy jednostki składniowe – zdania. W ten 
sposób już samo wyróżnienie dwu typów układów zakłada istnienie jakichś wy-
obrażeń całości ponadzdaniowych, choćby nawet nie zostały one objaśnione.

W stylu nizanym rozczłonkowanie składniowe niewolniczo podąża za kom-
pozycyjno-semantycznym („sam nie wytycza sobie granicy i wygasa dopiero ra-
zem z wyczerpaniem tematu”). Przeciwnie, dla stylu zwartego charakterystyczne 
jest istnienie odrębnego rozczłonkowania składniowego. Swoistą jednostką tego 
rozczłonkowania jest okres: 

Taką właśnie formę posiada styl nizany. Styl zaś zwarty jest to styl ujęty w okresy. 
Okresem nazywam taką wypowiedź językową, która posiada swój własny początek 
i koniec oraz wielkość łatwą do objęcia spojrzeniem. Wypowiedź taka jest przyjemna 
i łatwa do nauczenia. Przyjemna, bo jest przeciwieństwem nieskończoności i ponie-
waż słuchacz odnosi wrażenie, że coś ciągle osiąga i że zmierza do jakiegoś celu. 
[…] Okres musi się kończyć razem z myślą; nie powinien się ucinać (III, 9, 2–3).26

Jak widać, pojęcie ‘okresu’ wprowadzane jest najpierw poprzez wskazanie na 
typ układu (stylu), którego elementem jest okres, a dopiero później podawana jest 
charakterystyka jego własności. Przy tym, co najmniej ostatnia z tych własności: 
pokrywanie się granic składniowych z końcem myśli i wymóg by „nie ucinać” 
myśli, wyraźnie wiąże się z tymi samymi zasadami podziału całkowitej treści 
tekstu pomiędzy zdania, co i ogólna charakterystyka typów „układów” (stylów).

25 Przekład polski – wg tłumaczenia Podbielskiego, dz. cyt., s. 256–257 [przyp. tłum.].
26 Tamże, s. 257 [przyp. tłum.]. 
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We wcześniejszej krótszej publikacji27 wyraziłem pogląd, że z tymi zasada-
mi należy również powiązać pierwszy z warunków wymienionych przez Ary-
stotelesa – że okres to „odcinek mający sam w sobie początek i koniec”28. Jeśli 
ten wymóg traktować dosłownie, wydaje się on trywialny, bo każde zdanie ma 
swój początek i koniec. Lecz by zrozumieć sens wprowadzenia tego określenia 
przez Arystotelesa, założyłem, iż chodzi tu o rozpatrywanie okresu w kontekście 
sąsiednich elementów wypowiedzi. „Sam w sobie” można by w tym wypadku 
interpretować przy użyciu przeciwstawienia: ‘w sobie samym, a nie w innych 
elementach tej wypowiedzi’. Pierwszy warunek okazywał się przy takiej inter-
pretacji wymogiem znanej semantyczno-syntaktycznej autonomii okresu – braku 
w nim słów i elementów (np. zastępników), których znaczenia nie można by ob-
jaśnić bez sięgania do poprzednich zdań. Zgodność z wymogiem, by ”nie ucinać” 
myśli, zwiększa niejako stopień wiarygodności takiej interpretacji.

Jednak dalsze rozważania nad treścią tych słów doprowadziły mnie do wnio-
sku, że w całym kontekście wydzielania dwóch typów układów (stylów) za bar-
dziej prawdopodobną należy uznać inną interpretację. Po słowach o tym, że styl 
nizany „sam w sobie nie ma przystanków i ustaje dopiero wtedy, gdy wyczerpu-
je się przedmiot mowy”29 – kierowany wobec okresu wymóg, by miał on „sam 
w sobie” początek i koniec, oznacza oczywiście: ‘w samym sobie, a nie w przed-
stawianym przedmiocie’.

Dlatego też zaproponowany przeze mnie w posłowiu do rosyjskiego przekła-
du Rhetorique générale Grupy μ bezpośredni związek pierwszej z wyróżnionych 
przez Arystotelesa cech okresu z ponadzdaniową strukturą tekstu należy, jak wi-
dać, odrzucić. Niemniej, pośredni ich związek nadal zachodzi dzięki podporząd-
kowaniu zbioru własności okresu dychotomii dwu typów „układów”. Dowodem 
na to jest odmienny los pierwszej i drugiej z Arystotelesowych cech okresu w pi-
smach późniejszych teoretyków antycznych. Na przykład Demetriusz, w swym 
traktacie O wyrażaniu się (II, 12)30, z dwoma układami („odmianami mowy”) 

27 Zob.: S.I. Gindin, Ritorika i problemy struktury tieksta, [w:] Dubois, Edeline i in., Obszczaja 
ritorika, s. 358. 

28 [Autor opiera się tu na przekładzie rosyjskim Arystotelesa dokonanym przez Awierince-
wa (dz. cyt.), gdzie period określany jest jako: „odcinek mający sam w sobie początek i koniec”. 
Wersja Awierincewa jest w tym miejscu zbieżna z wcześniejszym polskim przekładem Retoryki 
Arystotelesa dokonanym przez W. Madydę, gdzie odpowiedni fragment tekstu brzmi: „Przez okres 
rozumiem taką część tekstu, która sama w sobie ma początek i koniec” – zob.: Trzy stylistyki grec-
kie…, dz. cyt., s. 30 ; przyp. tłum.].

29 Fragment podaję w przekładzie Madydy – por. Trzy stylistyki greckie…, dz. cyt., s. 28 
[przyp. tłum.].

30 Por. polski przekład Madydy: Demetriusz, O wyrażaniu się, [w:] Trzy stylistyki greckie,  
dz. cyt. [przyp. tłum]. Zob. też przekłady rosyjskie: Diemietrij, O style, przeł. N.A. Starostina 
i O.W. Smyk, [w:] Anticznyje ritoriki; przekład S.W. Mielikowoj-Tołstoj [w:] Anticznyje teorii 
jazyka i stila, dz. cyt. 
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wiąże jedynie genezę okresu i charakteryzuje okres wyłącznie ze względu na 
jego strukturę wewnętrzną, mówiąc, że „jest to układ członów [łac. membrum, 
gr. kólon – przyp. tłum.] i fraz [inna polska nazwa: „odcinek”; łac. incisum, 
gr. kómma – przyp. tłum.], zręcznie dostosowany do zawartej w nim myśli”  
(II, 10)31. W związku z tym pierwszą z Arystotelesowych własności interpretuje 
on już w odniesieniu do struktury wewnętrznej wyodrębnionego okresu. I o ile 
Demetriusz zdołał tak objaśnić „koniec” okresu (uciekając się w istocie do wy-
obrażenia o przewidywalności zakończenia zdania na podstawie jego początku), 
to „początek” pozostawiał milcząco bez interpretacji32. Cyceron zaś, który nieraz 
odnosił się do okresu, przedstawiał go już jako jednostkę czysto rytmiczną, za-
chowując spośród trzech wymienionych przez Arystotelesa cech faktycznie tylko 
tę drugą – warunek, że ma „wielkość łatwą do objęcia spojrzeniem” 33.

3. „Elocutio”: antyczna systematyka figur powtórzenia i późniejsze wyłonienie 
się nauki o nawiązaniach międzyzdaniowych przy użyciu wyrazów spajających 
tekst

Znacznie większą niż w przypadku nauki o okresie trwałość i ciągłość tra-
dycji można obserwować w wypracowywanej przez wiele pokoleń retorów an-
tycznych nauce o „figurach mowy”. Wydzielana w trakcie szczegółowej i rozga-
łęzionej klasyfikacji figur grupa tzw. „figur powtórzenia” świadczy o niebywale 
rozwiniętych nawykach zestawiania składniowo-znaczeniowych ogniw wypo-
wiedzi nie tylko na podstawie wymiaru, lecz też przy uwzględnieniu ich składu 
głoskowego i leksykalnego. Na obecnym etapie rozwoju lingwistyki owe „figury 
powtarzania” (łac. repetitio) nie mogą nie wywoływać określonych skojarzeń 
z przedstawieniami współczesnej teorii tekstu na temat powtarzania elementów 
jako środka i najważniejszego mechanizmu językowego służącego budowaniu 
spójności w obrębie części tekstu. Przykładowo, figury takie, jak „zestawianie 

31 Demetriusz, O wyrażaniu się, dz. cyt., s. 85. 
32 Tamże, s. 87. 
33 Por. fragmenty traktatów De oratore i Orator. [Polskie przekłady: M.T. Cyceron, De 

oratore, oprac. K. Kumaniecki, Lipsk 1969 (na podst. wydania: Pisma krasomówcze i polityczne 
M.T. Cycerona, przeł. E. Rykaczewski, Poznań 1873); M.T. Cyceron, O mówcy, przeł., wstęp 
i komentarz B. Awianowicz, Kęty 2010; M.T. Cyceron, Orator ad Marcum Brutum, wyd. O. Jahn, 
objaśnienia W. Troll, Berlin 1913 – na podstawie wydania: Pisma krasomówcze i polityczne…, 
przeł. E. Rykaczewski, dz. cyt. – przyp. tłum.] Zob. też rosyjskie przekłady traktatów Cycerona: Ob 
oratorie i Orator, przeł. A,N. Zograf, [w:] Anticznyje teorii języka i stila, dz. cyt., s. 240, 242, 245; 
nowy pełny przekład [w:] Tri traktata ob oratorskom iskusstwie, dz. cyt.. 

20 Siergiej I. Gindin



różnych przypadków danego wyrazu” (gr. poliptoton) oraz objaśnianie (egzegeza; 
gr. ekségesis)34, uważać można za pierwsze pojęcia odnoszące się do powtórzeń 
– odpowiednio: rdzeni wyrazowych35 bądź synonimów – albo poszczególnych 
odmian powtórzeń afiksalno-semantycznych: gr. homoióptoton, gr. homoiotéleu-
ton. Szczególnie rozgałęziona okazuje się klasyfikacja figur powtarzania dokony-
wanego przy użyciu elementów leksykalnych, co jest najbardziej oczywiste dla 
słuchacza i dlatego szczególnie ważne z punktu widzenia efektywności mowy. 
W tradycji antycznej klasyfikowano owe figury ze względu na umiejscowienie 
powtarzanych leksemów w zawierających je ogniwach wypowiedzi. Wspomnę 
tu o takich figurach, jak anafora (powtórzenie początkowego słowa zdania, czło-
nu lub wersu), epifora (powtórzenie końcowego słowa), antystrofa (powtórze-
nie zwrotu w odwróconym szyku wyrazów), symploke – łac. complexio (zbież-
ność początkowego i końcowego słowa w danym członie), epanastrofa – „styk” 
(zbieżność ostatniego słowa poprzedniej frazy z pierwszym słowem następnej), 
„schodki” – gradacja bądź klimaks (szereg następujących po sobie „styków”), 
epanalepsa, czyli regres (wyraz występujący w danym ogniwie wypowiedzi po-
wtarza się w następnych ogniwach już w zmienionym układzie). 

Znaczenie owej znakomitej klasyfikacji dla opisu i realizacji tekstu znajduje 
najlepsze potwierdzenie w fakcie, iż żyła ona nadal i była wykorzystywana także 
wówczas, gdy wielowiekowa tradycja wykładania i uczenia się retoryki uległa 
przerwaniu i, zdawać by się mogło, wygasła. Na przykład, klasyfikacja powtó-
rzeń dźwiękowych przedstawiona przez O. M. Brika 36 była w istocie utajonym 
przeniesieniem z materiału leksykalnego na fonetyczny pewnego fragmentu przy-
wołanej tu antycznej klasyfikacji figur powtórzenia. Zapożyczając tę klasyfikację  

34 Odpowiedniki terminów antycznych [stosowane przez autora w oryginalnej rosyjskiej wersji 
artykułu – przyp. tłum.] podawane są zgodnie z propozycjami zawartymi w książce: Anticznyje teorii 
jazyka i stila, dz. cyt., s. 264–271, tam też można znaleźć określenia wszystkich wymienionych 
figur. [Polskie nazwy przywoływanych figur oraz ich odpowiedniki greckie i łacińskie podaję na 
podstawie opracowania: M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 
1990 – przyp. tłum.]. Należy jednak pamiętać, że nazwy figur już w czasach antycznych podlegały 
masowo zjawiskom homonimii i synonimii, co jeszcze bardziej nasilało się w wiekach średnich  
i w późniejszych stuleciach, aż do naszych czasów. Użytecznym kluczem ułatwiającym poruszanie 
się po tym labiryncie nazw okazuje się słownik terminów łacińskich i greckich, ułożonych w porządku 
alfabetycznym: L.A. Sonnino, A Handbook to Sixteen-Century Rhetoric, London – New York 1968. 
W słowniku tym przy każdej z nazw figur przywołane zostały ich synonimy i homonimy, podano 
też reprezentatywny wybór określeń oraz przykładów ze źródeł antycznych i renesansowych.

35 Ogólną charakterystykę powtórzenia jako mechanizmu zespalania, a także wspominanych 
dalej rozmaitych odmian powtórzeń semantycznych znaleźć można w artykule: S.I. Gindin, 
Ontołogiczeskoje jedinstwo tieksta i widy wnutrietiekstowoj organizacyi, [w:] Maszynnyj pieriewod 
i prikładnaja lingwistika, Moskwa 1971, t. 14. W uściślonej wersji charakterystyki te zostały 
włączone do rozdziału pierwszego mojej dysertacji.

36 О.М. Brik, Zwukowyje powtory, [w:] Poetika (I–II), Pietrograd 1919, s. 83–97.

21Co wiedziała retoryka o budowie tekstu?



z pracy Brika, W. M. Żyrmunskij na nowo zastosował ją do powtórzeń leksy-
kalnych i zbudował z jej pomocą typologię struktur tekstów lirycznych37. Ma 
też ona odpowiedniki we współczesnej teorii związków międzyzdaniowych, np. 
dwa wyodrębnione przez F. Daneša typy progresji tematycznych38 – tematyzacja 
kontaktowa i na odległość, w których związek zdań zasadza się na powtórzeniu 
wyrazów – pokrywają się odpowiednio z klimaksem i epanalepsą.

Byłoby jednak wielkim błędem dowodzić na podstawie podobnych analogii, 
że figury powtarzania były w całości w jakimś sensie opisem zjawiska nawiązań 
międzyzdaniowych i, co za tym idzie, że retoryka już w czasach antycznych ba-
dała „zasady powiązań zdaniowych”39. Choć nakreślona klasyfikacja figur może 
służyć jako pewien – zresztą raczej niewystarczający – aparat dla opisu związku 
międzyzdaniowego, to jej twórcy nigdy jej w tych celach nie używali. Nauka  
o figurach mowy ograniczała się do utrwalania zjawiska statycznych relacji mię-
dzy składnikami leksykalnymi fraz, lecz realizowanej za pośrednictwem tych od-
niesień dynamicznej funkcji – zespalania fraz – twórcy tej nauki nie dostrzegali. 
Intuicyjne przedstawienie spójności mowy, które oczywiście istniało już w sta-
rożytności, interpretowane było jedynie w aspekcie logicznym i przedmiotowym 
(zob. np. początkowe strofy Ars poetica Horacego), nie było też w żaden sposób 
rzutowane na językową tkankę mowy, lecz w najlepszym razie wiązane z wystę-
powaniem spójników40, nie zaś z powtórzeniami.

W czym kryje się odpowiedź na zagadkę owego paradoksu z dziedziny hi-
storii nauki? Jak się wydaje, pewną rolę odegrały tu przynajmniej trzy okolicz-
ności. Po pierwsze, retoryka antyczna badała przemówienia, a co za tym idzie 
– mowę ustną. Mowa ustna zawsze znajduje się zaś w procesie powstawania, 
w każdej chwili dany jest w niej bezpośrednio tylko jeden kolejny element, pod-
czas gdy analiza związku między elementami wymaga równoczesnego rozpa-
trzenia przynajmniej dwu elementów. Po drugie, w nauce starożytnej stosunkowo 
słabo zbadana była struktura wewnętrzna samych ogniw mowy. Dlatego lokali-
zacja członów figur powtórzenia mogła być dokonywana i badana jedynie przy 

37 М. Żyrmunskij, Kompozicyja liriczeskich stichotworienij, Pietierburg 1921 (przedruk: 
München 1970).

38 F. Daneš, One Instance of Prague School Methodology, [w:] Method in Linguistics, New 
York 1970. [Przywoływaną tu klasyfikację nawiązań tematycznych znaleźć można w przełożonej 
na polski pracy F. Daneša: Semantyczna i tematyczna struktura zdania i tekstu, [w:] Tekst i język. 
Problemy semantyczne, red. M.R. Mayenowa, Wrocław 1974 – przyp. tłum.].

39 Por.: Т.М. Nikołajewa, Lingwistika tieksta i problema obszczej lingwistiki. Izwiestija AN 
SSSR, Sierija litieratury i jazyka 1977, t. 36 nr 4, s. 304. Analogiczne tezy można spotkać u szeregu 
innych autorów – zob. przywoływane wyżej wypowiedzi Barthesa i van Dijka.

40 Por.: „[styl] powiązany i jakby ubezpieczony spójnikami” – Demetriusz, O wyrażaniu się 
(IV, 193), [w:] Trzy stylistyki greckie…, dz. cyt., s. 138. Zresztą nieco wyżej (IV, 191–192) z bra-
kiem spójników Demetriusz wiąże „niejasność”, nie zaś niespójność mowy.
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uwzględnieniu zewnętrznych granic zespalanych ogniw, podczas gdy badanie 
funkcji powtórzeń w tekście staje się rzeczywiście owocne jedynie pod warun-
kiem, że wzięte będzie pod uwagę miejsce tych elementów w wewnętrznej syn-
taktycznej i funkcjonalnej strukturze zdań41. Wreszcie, co bodaj najważniejsze, 
to fakt, że retoryka rozpatrywała powtórzenia jedynie jako środek wzmocnienia 
wyrazistości mowy, jej „upiększenia”, nie zaś elementarny i konieczny środek 
zespalania zdania w obrębie jednego tekstu.

Fakt, że właśnie wymienione tu czynniki były odpowiedzialne za odnotowa-
ną paradoksalną sprzeczność między istnieniem narzędzi do badania związków 
i brakiem samego pojęcia związku, znajduje potwierdzenie w dalszych losach 
tego zagadnienia w historii retoryki. Pierwsza ze znanych mi eksplicytnych wy-
powiedzi przedstawiających związki międzyzdaniowe jako osobne zjawisko po-
jawia się w połowie XVIII wieku w książce G. Campbella Philosophy of Rheto-
ric, powstałej ściśle biorąc, jak podaje autor, w latach 1757–176042. W trzeciej 
księdze tej pracy, poświęconej „rozróżnianiu własności wysłowienia”, w osob-
nym rozdziale omawiane są wyrazy wiążące (connectives) używane do łączenia 
zdań w mowie (discourse)43. Przedstawione tam zostały dość dokładne obserwa-
cje odnośnie do typów środków zespolenia i wyrażanych przez nie relacji logicz-
nych zachodzących między zdaniami.

Ów rozdział książki Cambella o półtora wieku wyprzedza najwcześniejszą 
z prac poświęconych związkom międzyzdaniowym, wymienianą w dostępnej mi 
literaturze uwzględniającej historyczne aspekty lingwistyki tekstu, a jest to dy-
sertacja I. Nye o powiązaniach zdań44. Wypada zauważyć, że w odstępie czaso-
wym między dwiema wymienionymi pracami problem powiązań międzyzdanio-
wych nie znikał z pola widzenia badaczy i w niektórych angielskich poradnikach 
naukowych z drugiej połowy XIX wieku, poświęconych praktycznej stylistyce, 
znaleźć można dość dobrze opracowane spisy owych związków45. Jak widać, sys-
tematyczne przedstawienia związków międzyzdaniowych ukształtowały się, po 

41 Zob. też badania z końca lat sześćdziesiątych – początku siedemdziesiątych ubiegłego 
wieku: F. Daneš, dz. cyt.; I.P. Sewbo, Struktura swiaznogo tieksta i awtomatizacyja riefierirowanija, 
Moskwa 1969; N.E. Enkvist, Theme Dynamics and Style, „Studia Anglica Posnaniensia” 1974 nr 5.

42 G. Campbell, The Philosophy of Rhetoric. A new edition, with the author’s last additions 
and corrections, New York 1849, ks. III.

43 Tamże, ks. III, rozdz. V: Of the Connectives emploved in combining the sentences in 
a discourse – zob. .s. 423–425.

44 I. Nye, Sentence Connection, illustrated chiefly from Livy, New Haven 1912. Fragmenty 
tej pracy, w przekładzie na niemiecki, włączone zostały do wyboru studiów: Textlinguistik, red.  
W. Dressler, Darmstadt 1978, s. 15–23.

45 Wskażę tu wielokrotnie wydawaną książkę: А. Bain, English Composition and Rhetoric, 
która w Rosji ukazała się w przekładzie-przeróbce A. Gruzinskiego: [А.] Bain,, Stilistika i tieorija 
ustnoj i pis’miennoj rieczi, Мoskwa 1886 (о nawiązaniach – zob. s. 121–125).
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pierwsze, wówczas, gdy retoryka zajmowała się nie tylko mową ustną, lecz także 
tekstami pisanymi, a po drugie, gdy opis dotyczył nie powtórzeń, ale spójników 
i podobnych do nich nawiązań (zaimki, przysłówki itp.), których w żaden sposób 
nie można było oceniać, że stanowią dodatkowe „upiększenia” mowy. Innymi 
słowy, pierwszy i trzeci z trzech warunków, które zgodnie z naszą hipotezą stały 
na przeszkodzie konstruowaniu w starożytności pojęcia związku międzyzdanio-
wego, w owym czasie i w odniesieniu do określonego materiału już nie działały.

Jeśli zaś chodzi o powtórzenia traktowane jako środki służące dodatkowemu 
wzmacnianiu mowy, to stosunek do nich stanowił spadek po retoryce przejęty 
zarówno przez stylistykę, jak i literaturoznawstwo, a dzięki tym dyscyplinom 
przeniesiony do naszych czasów46. Koncepcja powtórzeń jako środka wiązania 
i zespalania tekstu została rozwinięta dopiero przez współczesną lingwistykę 
tekstu po tym, gdy dzięki pracom językoznawców pierwszej połowy XX wieku 
– amerykańskich deskryptywistów, A.A. Szachmatowa i A.M. Pieszkowskiego 
w Rosji, V. Mathesiusa w Czechosłowacji, i innych – osiągnięty został dostatecz-
nie wysoki poziom rozumienia i opisu wewnętrznej struktury zdania, co pozwo-
liło przezwyciężyć trzecią spośród wyżej wymienionych przeszkód.

Taka to była długa i nieprosta droga nauczania elocutio – od początkowych 
niejasnych przedstawień o zjawiskach ponadzdaniowych do wyraźnego pojęcia 
związku międzyzdaniowego. O losach kategorii tekstowych w obrębie dispositio 
i inventio mowa będzie w następnych częściach tego artykułu.

4. „Dispositio”: idea rozczłonkowania tekstu oraz struktury kompozycyjnej 
niezależnej od danego tematu i sytuacji mówienia

O ile nauka elocutio – bez popadania w sprzeczność ze swą nazwą i określe-
niem funkcji – mogła w zasadzie zajmować się jedynie strukturą poszczególnych 
ogniw mowy, to poprzedzający ją w kanonie retorycznym dział dispositio, już 
choćby ze względu na przypisaną mu rolę, powinien był zajmować się budową 
odcinków zdecydowanie przekraczających granice oddzielnego zdania. Wedle 
naszych dzisiejszych wyobrażeń dział ten zajmował się zagadnieniami kompo-
zycji, architekturą mowy. Lecz wybór jego nazwy: dispositio ‘rozmieszczenie, 
układ’, nie zaś compositio ‘łączenie, zestawianie’ (bo, jak widzieliśmy w para-
grafie 2, termin ten zarezerwowany był dla elocutio), dowodził, iż badane w nim 
jednostki ujmowano w stosunku do innych sąsiednich bądź przyłączanych jako 

46 Zob. chociażby traktowanie powtórzeń w książce: J.M. Łotman, Struktura chudożest- 
wiennogo tieksta, Moskwa 1970 [przekład polski: Struktura tekstu artystycznego, przeł. A. Tanalska,  
Warszawa 1984 – przyp. tłum.].
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jednostki tej samej rangi i nie odnoszono ich do niżej usytuowanych, mniejszych 
jednostek językowych, z jakich one same były złożone. Nazwy jednostek dispo-
sitio kształtowały się, jak zobaczymy, z uwzględnieniem ich roli w jednostce 
wyższego rzędu – w oracji jako całości. Zatem w nauce dispositio realizowano 
wyobrażenie o budowaniu tekstu jako procesie ukierunkowanym nie z dołu do 
góry, lecz z góry na dół; nie była to synteza całości, lecz rozwijanie owej cało-
ści. Dlatego też, o ile w elocutio wyobrażenie mowy jako całości mogło pozo-
stawać elementem nieuświadamianego tła, uchwytnego jedynie intuicyjnie, to 
w dispositio niewątpliwie przybierało ono postać aktywnie wykorzystywanego 
pojęcia mowy oratorskiej jako pewnego pojedynczego, całościowego przedmio-
tu, o określonej budowie i funkcjach. A zatem, jak to widzieliśmy w paragrafie 1, 
rozpowszechnione w naszych czasach wyobrażenie, jakoby retoryka już w staro-
żytności badała tekst (mowy) jako całość, niewątpliwie zawdzięcza swą genezę 
nauce dispositio. 

Najważniejszym rezultatem owej nauki o rozmieszczeniu okazał się po-
gląd, iż możliwe jest standardowe, szablonowe przedstawienie kompozycyjnej 
struktury oracji. Układanie tego rodzaju schematów kompozycyjnych dla mowy 
w ogóle lub dla jej osobnych odmian gatunkowych rozpoczęli jeszcze sofiści 
i Arystoteles mógł już w Retoryce (III,13,3–5) przeprowadzać polemikę z kilko-
ma różnymi sposobami podejścia do tego zagadnienia.

On sam, rozpatrując swobodnie rozwijającą się mowę, stwierdzał, iż koniecz-
ne jest wystąpienie w niej jedynie dwu części. Wyodrębniały się one na podstawie 
osobnych funkcji, które każda z nich powinna była spełniać w obrębie mowy: 

Mowa składa się z dwu części: istnieje bowiem konieczność przedstawienia 
stanu rzeczy i jego udowodnienia. Nie można przecież przedstawić sprawy 
i jej nie udowodnić, ani też udowadniać bez uprzedniego przedstawienia. 
Udowadniając – zawsze coś udowadniamy, przedstawiając zaś wcześniej 
stan rzeczy – czynimy to po to, żeby przeprowadzić dowód. Pierwszą z tych 
części nazywamy przedstawieniem sprawy, drugą – uwierzytelnieniem” (III, 
13, 1–2)47. 

Równocześnie Arystoteles zauważał: 

47 Arystoteles, Retoryka, księga III [w przekładzie polskim H. Podbielskiego, dz. cyt., s. 274; 
w przekładzie rosyjskim S.S. Awierincewa (dz. cyt., s. 207–208) części te zostały określone jako 
„przedłożenie (prothesis) i dowodzenie” – przyp. tłum.]. We wcześniejszym rosyjskim przekładzie 
N. Płatonowoj zamiast odpowiednika „przedłożenie” [ros. priedłożenije] użyty został termin 
„wyłożenie” [ros. izłożenije] – zob. Anticznyje ritoriki, dz. cyt., s. 151.
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Co najwyżej zaś mowa składa się ze wstępu (προοίμιον), przedstawienia stanu rze-
czy (πρόϑεσις), uwierzytelnienia (πίστις) i epilogu” (III, 13, 4)48.

Ów czteroelementowy schemat został przez retorów rzymskich zmodyfiko-
wany i rozwinięty w odniesieniu do przewodu sądowego, w którym występują 
dwie powiązane ze sobą mowy – oskarżycielska i obronna. Zasada wydzielania 
części i tu także miała zastosowanie:

Mowa sądowa powinna, po pierwsze, zaznajomić słuchaczy z faktycznym stanem 
rzeczy; po wtóre, naświetlić i ocenić przedstawione fakty i wyprowadzić z tego 
wnioski […] obrońca ma prawo jeszcze raz powtórzyć [po oskarżycielu – S.G.] opo-
wiadanie o zaistniałym konflikcie i naświetlić go ze swego punktu widzenia, przywo-
łując dowody służące jego objaśnieniu; następnie powinien on systematycznie zbijać 
dowody oskarżyciela. W ten sposób mowa obrończa rzeczywiście rozpada się na trzy 
podstawowe części: 1) opowiadanie (narratio); 2) wyjaśnienie faktów, wzmocnione 
dowodami (probatio); 3) obalenie dowodów oskarżyciela (refutatio)49.

Do tych trzech podstawowych rozdziałów różni retorzy dodawali od 2 do 
5 części dopełniających: u Kwintyliana było to Arystotelesowskie wprowadze-
nie (proemium czy exordium) i zakończenie (peroratio czy conclusio), Cyceron  
w księdze o wynalezieniu retorycznym50 wstawia również między opowiada-
nie i dowodzenie rozdział funkcjonalnie odpowiadający Arystotelesowskiemu 
prothesis, poświęcony szczegółowemu wyliczeniu ważniejszych części tematu 
– partitio. Wreszcie – wszystko to, co w danej mowie nie wchodziło w obręb 
typowego schematu, mogło być wyłączone jako osobny rozdział – „odejście od 
tematu”: digressio.

W odróżnieniu od nauki o okresie retorycznym i od teorii figur, kompozy-
cyjny schemat mowy we wszystkich swych wariantach znacznie silniej związa-
ny jest z tymi konkretnymi gatunkami, dla których go stworzono, nie dopusz-
cza więc prostego przenoszenia na inne odmiany tekstów ani też tym bardziej 
na dowolne teksty. Niemniej, na przestrzeni wieków ów schemat nieraz służył 
jako wzorzec dla wypracowania schematów kompozycyjnych innych gatunków.  
W II w. n.e., w okresie drugiej sofistyki, w podręczniku szkolnym Hermogenesa 
Progymnasmata, zawierającym ćwiczenia z metodyki opowiadania, przedsta-
wione zostały krótkie schematy budowy takich gatunków, jak bajka czy chreja 

48 Tamże, s. 275 [terminy greckie dodał autor artykułu – przyp. tłum.].
49 M.E. Grabar’-Passek, Mark Tulij Cyceron, [w:] Cyceron, Rieczi, Moskwa 1962, t. 1, s. 381.
50 M.T. Cyceron, Księgi dwie o wynalezieniu retorycznym, przeł. K. Żukowski, Wilno 1840.
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(gr. chreia) itp.51. W Średniowieczu schemat mowy sądowej posłużył w tak zwa-
nej ars praedicandi52 za wzór do budowania schematów kazań, a także listów 
pisanych w interesach – w ars dictaminis (zob. o tym niżej).

Współczesny teoretyk retoryki U. Brandt twierdzi, iż sześcioczłonowy Cy-
ceroński schemat, z dodanym siódmym rozdziałem – prolepsis (w którym „wą-
tek mowy zostaje przerwany, by odpowiedzieć na mogące się pojawiać sprzeci-
wy”53), przydatny jest przy opisie struktury kompozycyjnej „wywodów” (ang. 
argumentation). Do owej obszernej klasy Brandt zalicza eseje, mowy, artykuły 
naukowe – krótko mówiąc, wszystko to, co przeciwstawia się tzw. „tekstom oma-
wiającym” (ang. repertorial), poświęconym opisowi jakiegoś wybranego przed-
miotu, i co nie jest dzielone na osobne człony wyodrębniane na podstawie cech 
przedmiotu, pozostaje więc od niego niezależne54. Niektóre spośród siedmiu pro-
ponowanych podrozdziałów powinny, zdaniem Brandta, występować w każdym 
tekście argumentacyjnym, a wszystkie one są możliwe w dowolnym tekście tego  
rodzaju: 

W szczególności artykuły publikowane w czasopismach poświęconych naukom spo-
łecznym ujawniają tendencję do wypełniania wszystkich sześciu z osobna tradycyj-
nych funkcji w porządku bliskim ustalonemu przez Cycerona55.

Jednak w perspektywie prehistorii ogólnych idei tekstowych ważny jest nie 
tyle sam wynaleziony przez antycznych retorów schemat kompozycyjny czy jego 
przydatność w badaniu innych gatunków. O wiele ważniejsze jest to, że usta-
nawiając ów schemat, jego twórcy uznawali tym samym i uświadamiali sobie 
podzielność tekstu na części, zasadność budowania go przy użyciu tych części 
i możliwość uprzedniego przewidywania zestawu i charakteru tych części – 
niezależnie od danego tematu mowy i od sytuacji, w jakiej jest ona wygłasza-
na. Obecnie ta czy inna własność wydaje się nam zrozumiała sama przez się,  

51 Zob. J. Murphy, Rhetoric in the Middle Ages, Berkeley e.a. 1974, s. 41. Krótkie omówienie 
treści księgi Hermogenesa – zob. Ch.S. Baldwin, Medieval Rhetoric and Poetic, N.Y. 1928, s. 23–28.  
Krótki opis schematu chrei znaleźć można w “obszernej” Retoryce Michaiła W. Łomonosowa: 
M.W. Łomonosow, Połnoje sobranije soczinienij, Moskwa-Leningrad 1952, t. 7, s, 296–297. 
[Jak podaje M. Korolko, chreja to imienna anegdota zawierająca pochwałę autora celnej myśli, 
krótkie wyjaśnienie sentencji oraz zwięzłe ukazanie jej słuszności, z dodaniem innych opinii lub 
przykładów potwierdzających jej trafność – zob. Korolko, Sztuka retoryki, dz. cyt., p. 7.2.1.3.,  
s. 142–143 passim; przyp. tłum.]

52 O budowie kazania – zob.: H. Caplan, Classical Rhetoric and the Medieval Theory of 
Preaching, [w:] “Classical Philology” 1933, t. 28, nr 2, s. 73–96; Murphy, dz. cyt., s. 275–313.

53 W. Brandt, The Rhetoric of Argumentation, Indeanapolis 1970, s. 50.
54 Tamże, s. VII.
55 Tamże, s. 51.
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a tymczasem bynajmniej nie od początku podpowiadała je intuicja. Świadczy 
o tym historyczne doświadczenie najstarszych cywilizacji wschodnich.

Autor osobnego studium na temat teorii i praktyki komunikacji w starożyt-
nych Indiach i Chinach, R.T. Oliver, słusznie zauważał, iż niewielka liczba spe-
cjalistycznych dzieł poświęconych retoryce w Indiach i Chinach w żadnym ra-
zie nie oznaczała obojętności społeczeństwa na tę problematykę. Po prostu „na 
Wschodzie retoryka uznawana była za tak ważną, iż nie sądzono, by możliwe 
było wyodrębnianie jej z całego pozostałego obszaru ludzkiej wiedzy”56. 

Zarówno w Indiach, jak i w Chinach, ustanawianiu reguł dla przemówień 
i dyskusji oraz ich nauczaniu poświęcano nie mniej uwagi niż w Grecji. Lecz 
konstrukty podobne do antycznego schematu podziału kompozycyjnego mowy 
na funkcjonalne części nie są dla tych kultur charakterystyczne. Mowę podda-
wano tam zwykle regułom jako pewną całość, której nie wynajduje się w czę-
ściach, lecz odtwarza całościowo. Dlatego też kanonizacji podlegała nie schema-
tyczna funkcjonalna struktura mowy, lecz właśnie jej tematyka lub nawet pełny 
tekst. Jak pokazuje Oliver, w Indiach już w początkach VI wieku p.n.e. do ka-
nonu należało około 30 tematów debat publicznych, w ślad zaś za tym kanoni-
zacji podlegały również argumenty stosowane przy rozważaniu każdego z tych  
tematów57.

Klasyczna księga chińskiej starożytności, Szu Czing (Księga historii; czasem 
jej tytuł tłumaczony bywa jako Księga dokumentów58), zawierała całą antologię 
wzorców różnych typów mów: przemówień dowódców wojsk, doradczych mów 
politycznych itp.59. „Najważniejszym zadaniem” innej klasycznej księgi chiń-
skiej, I-li, było według Olivera „wskazanie, co i jak należy mówić w rozmaitych 
sytuacjach”60. W I-li ustanawiano formę, a nawet dokładny tekst dialogu na oko-
liczność swatania, dialogów osób różnej rangi podczas prywatnego obiadu czy 
przy okazji oficjalnych ceremonii itd.61.

Różnica między dwoma sposobami podejścia do ustalania reguł mowy nie 
była jedynie kwestią natury technicznej. Schemat oferowany w antycznym di-
spositio wyposażał uczącego się w narzędzie do budowania mowy w nieprze-

56 R.T. Oliver, Communication and Culture in Ancient India and China, Syracuse 1971, s. 11.
57 Tamże, s. 52–54.
58 [Zapis oraz polskie tłumaczenia tytułu – zob.: W. Rodziński, Historia Chin, Wrocław 1974, 

s. 74; przyp. tłum.] 
59 Tamże, s. 120.
60 Tamże, s. 149.
61 Zob.: The I-li or Book of Etiquette and Ceremonial, London 1917 (2 wyd.: Taipei 1966). 

Krótką charakterystykę tej księgi podał W.M. Aleksiejew, który w różnych latach rozmaicie 
tłumaczył [rosyjską] nazwę tego dzieła – zob. W.М. Aleksiejew, Kitajskaja litieratura: Izbrannyje 
trudy, Moskwa 1978, s. 486, 34.
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widzianych sytuacjach i na nieustalone wcześniej tematy. Tradycja wschodnia 
zmierzała natomiast do tego, by uprzednio wyliczyć wszelkie sytuacje, a wraz 
z nimi również i teksty: „najbardziej typowy dla starożytnych Chin w dziedzinie 
retoryki praktycznej („operative rhetoric”) był normatywny formalizm rządzący 
zachowaniem jednostki we wszystkich sytuacjach, jakie można było wcześniej 
przewidzieć62. W antycznej doktrynie retorycznej tekst podlegał wynajdowaniu, 
a różnorodność tekstów, choć wpisywała się w zalecaną matrycę kompozycyjną, 
pojmowana była jako potencjalnie nieskończona. Natomiast w chińskiej tradycji 
o tekście myślano jako o czymś podlegającym odtworzeniu na podstawie wcze-
śniej wypracowanych wzorów, a zatem również i wielość istotnie różniących się 
między sobą tekstów okazywała się skończona.

Tym samym w podejściu do określania reguł publicznej mowy Antyk i Chi-
ny zorientowane były na różne zasady organizacji ogółu tekstów językowych  
(a odpowiednio – na dwa różne mechanizmy organizacji poszczególnych tek-
stów), co we współczesnej teorii tekstu określa się jako sposób „schematyczny” 
lub „kliszowany”. Przy sposobie „kliszowanym” ogół dopuszczalnych tekstów 
ustanawiany jest po prostu przy użyciu rejestru, a stwierdzenie tekstowości tak 
czy inaczej ukształtowanej mowy dokonuje się poprzez jej zestawienie z ele-
mentami listy. „Schematyczny” sposób dopuszcza zaś budowanie potencjalnie 
nieskończonych zbiorów tekstów, ponieważ każdy tekst traktowany jest jako 
konstrukcja utworzona z bardziej elementarnych jednostek – subtekstów. Teksto-
wość jest w tym przypadku określana przez zestawienie z pewnym schematem 
ustalającym porządek, w jakim subteksty różnych typów mogą być rozmieszcza-
ne w tekście 63.

Fakt, iż za dwiema zarysowanymi tu tradycjami retorycznymi rzeczywiście 
stoją dwa różne sposoby pojmowania zakresu zróżnicowania dopuszczalnych 
tekstów i mechanizmu budowania poszczególnego tekstu (wynajdowania vs. od-
twarzania jednego z przyjętych wzorców), znajduje potwierdzenie w przebiegu 
rozwoju najważniejszego z odgałęzień średniowiecznej retoryki – tzw. ars dicta-
minis, nauki układania listów. Jak zauważa Ch. Faulhaber – w rozwoju tej dyscy-
pliny (a pojawiła się ona jeszcze w końcu XI wieku) 

można było obserwować dwie przeciwstawne, dopełniające się nawzajem tendencje. 
Pierwsza rozpatrywała dictamen z teoretycznego punktu widzenia, ustalając ogólne 

62 Oliver, dz. cyt., s. 145.
63 Dokładniej o ogólnych zasadach planowego budowania tekstów – zob.: Gindin, 

Wnutrienniaja organizacyja tieksta (elemienty tieorii i siemanticzeskij analiz), dz. cyt., s. 9–13; 
tegoż, Kak jazyk zadajet sowokupnost’ tiekstow i kak jedinstwo i otdielnost’ tieksta raspoznajutsja 
nositielami jazyka, [w:] Matieriały 5-go Wsiesojuznogo simpozyjuma po psicholingwistikie, 
Moskwa 1975, część 1, s. 72–74.
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zasady budowania dowolnych listów. Druga, bardziej pragmatyczna, podawała po 
prostu szereg typowych wzorów listów (ang. form letters)64. 

Paralelizm tendencji wyodrębnionych przez Faulhabera, charakteryzujących 
się zarysowanymi wyżej sposobami podejścia do określania zasad mowy reto-
rycznej, jest dostatecznie oczywisty. Pierwsza z tych tendencji z tradycją antycz-
nego nauczania o dispositio związana jest właściwie na mocy bezpośredniego 
genetycznego dziedziczenia. W najwcześniejszym ze znanych dziś traktatów 
z dziedziny ars dictaminis (powstałym ok. 1087 r.) jego autor, mnich Alberyk 
z Monte Cassino, przypomniawszy czytelnikom skrócony czteroczłonowy wa-
riant Cyceronowskiego schematu: exordium, narratio, argumentatio i conclusio, 
wskazał następnie na konieczność wyodrębnienia z treści wstępu osobnej części 
salutatio – powitania, to jest określenia, kto do kogo wysyła list65. Tak powstał 
pięcioczłonowy schemat budowy listu, do dziś zachowywany we współczesnym 
gatunku mowy, jakim jest podanie. Zbiory wzorów listów stanowiły zaś przykład 
takiego samego podejścia do określania zasad gatunku mowy, jakie stosowano 
we wspomnianych dawnych chińskich antologiach. 

Analogicznie, trwająca przez całe wieki istnienia ars dictaminis walka dwóch 
tendencji świadczy o tym, iż podejścia do ustalania zasad mowy, realizowane 
w starożytności na różnych obszarach i dlatego też niestanowiące dla siebie 
nawzajem bezpośredniej konkurencji, były z natury swej od początku przeciw-
stawne. Walka trwała, co zrozumiałe, ze zmiennym powodzeniem, skoro obie 
tradycje uzupełniały się wzajemnie, a w różnych warunkach bardziej adekwatna 
okazywała się to jedna, to druga66. Pomijając wszystkie kolejne perypetie, wska-
żemy tu jedynie przypadek pierwszego „zwycięstwa” antycznej tradycji. 

Schemat Alberyka poprzedzały w wiekach VII-IX zbiory „formuł” – stan-
dardowych twierdzeń, które można było odtwarzać w różnych okolicznościach, 
wstawiając jedynie na pozostawione w nich miejsce puste (lub w miejsce sym-
boli N – nomina) brakującą nazwę. J. Murphy w swej historii średniowiecznej 
retoryki wyjaśnia powstanie schematu Alberyka i całej ars dictaminis tym, że 
owe zbiory okazały się niewystarczające dla odzwierciedlania coraz większej 
złożoności działań w społeczeństwie feudalnym:

64 Ch. Faulhaber, Latin Rhetorical Theory in Thirteenth and Fourteenth Century Castile, 
Berkeley e.a. 1972, s. 16.

65 Zob. streszczenie traktatu Alberyka w książce: Murphy, dz. cyt., s. 205–206.
66 Hipotezę na temat tego, jakie sytuacje sprzyjają zwycięstwu schematów teoretycznych bądź 

„listowników”, przedstawiam w pracy: S.I. Gindin, Izobrietienije ili wosproizwiedienije?, [w:] 
Lingwisticzeskije tradicyi w stranach Wostoka, Moskwa 1988, s. 64–65.
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Jeśli nawet założymy, iż można wyróżnić skończoną liczbę powtarzalnych sytuacji, 
to widać, że podejście formuliczne niedomaga z powodu właściwego mu w spo-
sób inherentny zawężenia. Nawet pięćset czy parę tysiący formule nie starczyłoby 
z pewnością dla zaspokojenia potrzeb choćby niewielkiego księstwa. […] wymóg, 
by wcześniej przewidzieć te potrzeby, dla których mogły być potrzebne wzorce, na-
kładał, jak poprzednio, określone ograniczenia.67

Fakt, że antyczny schemat kompozycyjny mowy udało się przystosować do 
pokonania wewnętrznych ograniczeń, dowodzi, iż od początku opierał się on na 
zasadniczo odmiennych zasadach. Leżąca u jego podstaw idea podzielności tek-
stów na typowe części, wyodrębniane ze względu na funkcję, zakładała wyobra-
żenie o nieskończonym kręgu możliwych tekstów i twórczym charakterze ich 
wytwarzania.

5. „Inventio” jako system wywodzenia tekstu mowy ze skondensowanego wy-
obrażenia jego treści

Inventio to dział początkowy w porządku logicznym nauczania retoryki, po-
przedzający wszystkie pozostałe, bo zanim zacznie się opracowywać kompozycję 
mowy i pracować nad jej stylem, mówca powinien już mieć pojęcie, o czym i co 
właściwie zamierza mówić. Niemniej idee związane z całościowym charakterem 
mowy, a więc te „antycypujące wyobrażenie tekstu”, wyłaniały się, jak się zda-
je, w inventio znacznie później niż w logicznie następujących po nim działach. 
To prawda, że centralne pojęcie nauki o wynajdowaniu, stanowiące podstawowy 
środek heurystyczny przyzywany na pomoc mówcy poszukującemu materiału 
dla swych konstrukcji, odkryte zostało jeszcze w Antyku – to tzw. toposy (reto-
ryczne „miejsca wspólne” – łac. loci communes). Toposy reprezentują określone 
standardowe relacje między pojęciami (lub zjawiskami), co na podstawie jakie-
goś przyjętego pojęcia daje możliwość znajdować inne z nim związane i pozosta-
jące w jakiejś zależności (przykłady podane będą niżej). Teoretycy antyczni, od 
Arystotelesa poczynając po Kwintyliana, wypracowali dokładną i ogromnie roz-
gałęzioną klasyfikację możliwych toposów. Jednak o ile toposy rozumiane były 

67 Murphy, dz. cyt., s. 202. Skoro formulae były w większości powiązane treściowo 
z relacjami przy zawierania umów, z nich bierze swój początek zarówno dyplomacja, 
nauka o spisywaniu dokumentów umów, a z biegiem czasu także i ars dictaminis, które 
z etapu zbiorów osobnych wzorów aktów przeszły na etap wypracowywania typowego 
schematu kompozycyjnego – tzw. „formularza” aktu. Zob. S.M. Kasztanow, Oczerki 
russkoj dipłomatiki, Moskwa 1970, s. 9 i nast. Pojęciem „formularza” posługuje się też 
współczesna dokumentalistyka. 
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jako środek poszukiwania argumentów dla każdego wchodzącego w obręb mowy 
dowodzenia czy rozważania68, to równoczesne wykorzystanie całego systemu nie 
miało, jak słusznie zauważył Murphy, innego celu, jak tylko zilustrowanie faktu, że:

dowolne podejście do dowodzenia ma status względny i nie jest jedynym 
możliwym: każdy topos to jedynie proponowana mówiącemu linia dociekań. 
[...] dlatego też wszystkie toposy mają względem siebie jednakową wartość, 
a różnią się jedynie przydatnością dla danego audytorium69. 

By stosowanie systemu toposów – nie jako zbioru wzajemnie wymienial-
nych instrumentów, a jako jednego złożonego narzędzia – miało sens, musiało się 
najpierw zmienić wyobrażenie o przedmiocie wynajdowania: miejsce osobnych 
argumentów i dowodów musiała zająć sama mowa jako pewna zorganizowana 
całość.

Idea systemowego zastosowania równocześnie wielu toposów dla objęcia 
organizacji całej mowy pojawia się prawdopodobnie po raz pierwszy w epoce 
tzw. „drugiej sofistyki”. W wydanych w II w. n.e. podręcznikach ćwiczeń szkol-
nych „Progymnasmata” Hermogenesa i Antoniusza spotykamy łączenie toposów 
w sztywne rejestry, stanowiące swego rodzaju programy zalecane przy budowa-
niu mowy określonego gatunku. Na przykład, przemówienie pochwalne Hermo-
genes zalecał budować wedle następującego schematu: „1. Cudowne wydarzenia 
przy narodzinach, 2. Wychowanie. 3. Wykształcenie, 4. Natura jego duchowości, 
5. Cechy cielesne, 6. Zajęcia i dokonania” itp.70 Tego typu podejście, zyskujące 
następnie w wiekach średnich określoną kontynuację71, rzeczywiście przezwy-
ciężało, jak widzimy, atomizujący charakter antycznej nauki inventio. Równo-
cześnie jednak zachodziła też istotna przemiana w samym rozumieniu istoty 
i celów tej nauki – miejsce twórczego procesu wynajdowania, wyszukiwania, 
zajmował sztywno ustalony schemat i toposy przemieniały się ze środka inven-
tio w środek dispositio – rozmieszczania gotowego materiału według wcześniej 
nakreślonego planu. 

Zespolenie antycznych wyobrażeń o twórczej naturze procesu wynajdowania 
z rozumieniem jego zadań jako poszukiwania materiału nie dla poszczególnych 
rozważań, lecz dla całej mowy – zaszło (jak można sądzić na obecnym poziomie 
znajomości historii retoryki) już w czasach nowożytnych. Zilustruję rezultaty 

68 Nieprzypadkowo Arystoteles zajął się dokładnym opracowanie toposów nie w Retoryce, 
lecz w Topice – w jednym ze swych traktatów logicznych.

69 Murphy, dz. cyt., s. 276.
70 Murphy, dz. cyt., s. 42. 
71 Zob. np. schemat opisu człowieka, przedłożony w końcu XII wieku w Ars versificatoria 

Mateusza z Vendôme: Murphy, dz. cyt., s. 164–165.
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tego zespolenia na przykładzie klasycznego pomnika rosyjskiej retoryki – tzw. 
„krótkiej retoryki” M. W. Łomonosowa72 (w jego późniejszej „obszernej retory-
ce” analogiczne podejście zyskało dalsze rozwinięcie). Nie twierdzę przy tym, że 
Łomonosow jako pierwszy dokonał takiego zjednoczenia. Niewątpliwie jednak 
do czasu ukazania się jego retoryk określone przez niego pojęcie wynajdowania 
nie było z pewnością powszechnie akceptowane czy chociażby rozpowszechnio-
ne. Jeszcze w książkach wydanych wiele lat po śmierci Łomonosowa spotykamy 
nadal tradycyjne atomizujące określenie zadań wynajdowania, np.: 

Wynajdowanie […] polega na wyszukaniu i wyborze myśli, argumentów i dowodów, 
które powinien stosować mówca73.

Czym od takiego tradycyjnego rozumienia odróżniało się podejście Łomono-
sowa? Znamienne jest już to, jak Łomonosow określa na wstępie wynajdowanie: 
„jest [ono] zbiorem różnych idei, stosownych dla określonej materii, o której re-
tor zamierza pisać lub mówić” (§ 6, s. 25). Jedność „materii”, o której się mówi, 
określa z góry jedność zadania, jak również całościowy charakter procedury wy-
najdowania.

Figurujące w tym określeniu „idee” – to elementy, z których układany jest 
tekst mowy. Wyróżniane są idee „proste”, składające się „z jednego pojęcia”, 
oraz „złożone”, składające się z dwóch lub więcej idei względem siebie równo-
rzędnych” (§ 7, s. 25). Wyjściowa „materia” mowy, determinująca stosowność 
wynajdowanych idei, sama jest pewną „ideą”, zawsze jednakowoż „zespoloną” 
(ros. słożennaja). Mając na względzie jej determinującą rolę w procesie wynaj-
dowania, Łomonosow nadaje jej specjalną, wyróżniającą ją spośród innych na-
zwę: „temat” (§ 8, s. 26). Proste idee wchodzące w skład tematu nazywane są 
jego „terminami” (ros. tierminy). Tak np. w temacie: „Gorliwy trud przezwycięża 
wszelkie przeciwności”, występują wedle Łomonosowa cztery terminy: „gorli-
wość”, „trud”, „przeciwności”, „przezwyciężenie”, przy czym słowo „wszelkie” 
nie jest uważane za termin (tamże).

Temat służy u Łomonosowa za punkt wyjścia dla całej procedury wynaj-
dowania. Jest to zabieg trójetapowy: dobór prostych idei, ich „złożenie” w idee 
zestawione (wypowiedzenie zdania) oraz ułożenie z tych ostatnich odcinka tek-
stu pełniącego w nim jakąś jedną funkcję. Funkcje te są tylko trzy: „1) żeby sens 
 

72 M.W. Łomonosow, Kratkoje rukowodstwo k rietorikie na polu lubitielej krasnorieczija, [w:] 
tegoż, Połnoje sobranije soczinienij, Moskwa-Leningrad 1952, t. 7, s. 19–79. Niżej odesłania do 
paragrafów i stron tego wydania podawane są bezpośrednio w tekście w nawiasach po cytacie.

73 Rukowodstwo k cerkownomu krasnoriecziju […], pieriewieł s inostrannogo I.I., Sankt 
Petersburg 1804, s. 11.
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słowa był jasny, 2) żeby temat został dowiedziony w sposób zasadny, 3) żeby 
w słuchaczach lub czytelnikach wzbudzone zostały namiętności” (§ 11, s. 27). 
Odpowiednio, możliwe są też trzy typy odcinków tekstu: „Rozwinięcia” (to jest 
opowiadania i opisy), „argumentacje”, czyli „wywody”, oraz „mowy kwieciste” 
(ros. witiewatyje речи), czyli „pomysły” (ros. zamysły). Procedurę wynajdowa-
nia Łomonosow objaśnia zasadniczo w odniesieniu do „rozwinięć”, ponieważ 
w przypadku „wywodów” i „pomysłów” wynajdowanie odróżnia się jedynie 
pewnymi dodatkowymi ograniczeniami z listy środków możliwych do wyna- 
lezienia.

Najwięcej uwagi Łomonosow poświęca pierwszemu etapowi wynajdowania 
– wyszukaniu prostych idei, które z góry determinują wypełnienie leksykalne 
przyszłego tekstu. Za podstawowe narzędzie na tym etapie, zarazem też w całej 
procedurze wynajdowania, służą toposy.

W systemie Łomonosowa toposów jest 16: „1) rodzaj i gatunek, 2) całość 
i części, 3) właściwości materialne, 4) właściwości życiowe, 5) imię, 6) działania 
i trudy, 7) miejsce, 8) czas, 9) pochodzenie, 10) przyczyna, 11) poprzednie i na-
stępne, 12) cechy, 13) okoliczności, 14) [rzeczy] podobne, 15) rzeczy niepodobne 
i przeciwstawne, 16) porównania” (§12, s. 27). Zestaw toposów jest dość trady-
cyjny, zasadniczy okazuje się natomiast sposób jego stosowania. Po pierwsze, 
wykorzystywany jest nie jakikolwiek bądź spośród toposów tej samej wartości, 
lecz wszystkie (lub prawie wszystkie). Po drugie, punktem wyjścia wynajdywa-
nia jest zawsze temat całej mowy.

Wynajdowanie leksyki tekstu może się odbywać w kilku nawrotach. W pierw-
szej fazie toposy dostosowywane są bezpośrednio do sformułowania tematu,  
a w rezultacie uzyskiwane są tzw. „pierwsze idee”. Jeśli temat powinien być 
opracowany dokładniej, to do „pierwszych idei” dostosowywane są z kolei topo-
sy itd. Stosowanie toposów w drugim i kolejnych nawrotach zależy od tego, jakie 
toposy posłużyły przy wyborze idei w poprzednich fazach. Jeśli weźmiemy przy-
wołany wyżej temat, to z jego pierwszego członu „gorliwość”, za pośrednictwem 
toposu „czas”, można w pierwszej fazie wynajdowania otrzymać idee „rano” 
i „noc”. Biorąc zaś za punkt wyjścia ideę „rano”, w drugiej fazie można otrzymać 
idee „jutrzenka”, „zorza”, „zwierzęta kryjące się do swych nor” itp. W „obszer-
nej retoryce”74 Łomonosow przywołuje wielką, na kształt drzewa rozgałęzioną 
tabelę ilustrującą wszystkie etapy wynajdowania idei wyprowadzonych z danego 
tematu (§ 30, s. 114–115).

74 Łomonosow, Kratkoje rukowodstwo k krasnoriecziju. Kniga pierwaja, w kotoroj sodierżytsja 
ritorika pokazujuszczaja obszczije prawiła obojego krasnorieczija to jest’ oratorii i poezji 
soczinionnaja w polu lubiszczich slowiesnyje nauki, [w:] tegoż, Połnoje sobranije soczinienij, dz. 
cyt., t. 7, s. 91–378.
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Jak widzimy, toposy występują u Łomonosowa w roli operatorów pewne-
go zbioru elementów, pozwalającego wywieść leksykalne wypełnienie przyszłej 
mowy z jej zadanego tematu.

Procedura wynajdowania zachowuje skuteczność generatywną także na dru-
gim, składniowym etapie – „zestawiania” czy „przyłączania” prostych idei. Opis 
tego etapu podany przez Łomonosowa sprowadza się głównie do wymienienia 
typów elementów wiążących i predykatów, dzięki którym można zespolić proste 
idee w „periody” – zdania jedno- bądź wieloczłonowe (zob. § 40–41, s. 36–37). 
Typ podejścia i stopień konstruktywności tego opisu pozwalają go zestawić 
z określeniami formuł we współczesnych językach logiki matematycznej.

Dla trzeciego, końcowego etapu swej procedury Łomonosow nowych na-
rzędzi i zasad nie proponuje. Rozdziały O wynajdowaniu rozwinięć składają się 
w obu retorykach częściowo z informacji uzupełniających na temat tego, kiedy 
korzystniej czy dogodniej można się posłużyć tym czy innym spośród toposów, 
a po części z peryfraz wcześniej wprowadzonych określeń toposów. Okoliczność 
ta świadczy o tym, iż toposy nie były dla Łomonosowa po prostu paradygmatycz-
nym ujęciem stosunków zachodzących między „ideami”, lecz z każdym z nich 
wiązał się zasadniczo swoisty typ syntaktycznego rozwijania tego odcinka tekstu, 
w którym dany topos będzie zastosowany. Pytanie o związek, łączenie odcinków 
scementowanych przez różne toposy, nie zostało postawione.

Przyjrzenie się konstrukcji Łomonosowa przynosi wiele korzyści zarówno 
w sferze metodologii, jak też ontologii badań z zakresu teorii tekstu. Ich znacze-
nie metodologiczne wyraża się tym, że faktycznie mamy przed sobą wczesną 
próbę zbudowania systemu generatywnego, w którym punktem wyjścia budowa-
nego tekstu jest skondensowane wyobrażenie jego sensu. Wypracowanie takich 
systemów stanowi, jak wiadomo, jeden z wiodących kierunków współczesnych 
badań tekstu, zarówno w lingwistyce, jak i w poetyce75. To prawda, że bada-
cze częściej zmierzają teraz do stworzenia ogólnej teorii czy sformalizowanego 
modelu obrazującego proces konstruowania tekstu przez człowieka, Łomonosow 
zaś, zgodnie z tradycyjnym dla dawnych podręczników retorycznych nastawie-
niem na nauczanie, stworzył pewien heurystyczny aparat, który miałby służyć 

75 Za uznaniem tej wspólnoty ze strony twórców współczesnych generatywnych modeli tek-
stu przemawia następujący fakt. W październiku 1975 r. przedstawiałem po raz pierwszy tę pracę 
na seminarium Zakładu semiotyki WINITI AN ZSSR. Na moim wykładzie był wraz z Jurijem 
Szczegłowem Aleksandr Żołkowskij, który od początku lat 60. opracowywał generatywny „model  
Temat ↔ Tekst”. Rok wcześniej w książce tych autorów, w objaśnieniu podstawowego dla tego 
systemu pojęcia „temat”, wykorzystana została Łomonosowska charakterystyka tematu jako „idei 
złożonej” – zob. A.K. Żołkowskij, Ju.K. Szczegłow, Matiematika i iskusstwo (Poetika wyrazitiel-
nosti), Moskwa 1976, s.14, przyp. 8. Dodam, że w poprzednich pracach tych autorów nazwisko 
Łomonosowa nie zostało przywołane.
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jako środek wspomagający w realnych, przede wszystkim uczniowskich próbach 
owego budowania. To właśnie uwikłanie w procesy ludzkiego działania związa-
nego z tekstem uwarunkowało, na przykład, taką osobliwą cechę wyróżniającą 
systemu Łomonosowa, jak brak w niej słownika, który by utrwalał semantyczne 
(„topiczne”) relacje między słowami, podczas gdy we współczesnych teoretycz-
nych i stosowanych modelach generowania tekstu tego rodzaju słownik jest jed-
nym z ważniejszych komponentów. Jednak nasuwa się myśl, że bez względu na 
tę kardynalną różnicę, próba Łomonosowa może mieć dla badaczy rozpracowu-
jących współczesne systemy generatywne wartość nie tylko historyczną. Z uwagi 
na wskazane ukierunkowanie heurystyczne – konstrukty Łomonosowa powinny 
być, jak się zdaje, szczególnie cenne dla dydaktycznych zastosowań lingwistyki 
tekstu, a przede wszystkim dla wypracowania metod badania spójnej wypowiedzi.

System wynajdowania ma w ujęciu Łomonosowa jeszcze jeden mniej zauwa-
żalny, ale nie mniej ważny aspekt. Odbiega on w istocie od tego ontologicznego 
wyobrażenia o wewnętrznej budowie tekstu, jakie w sposób utajony narzucało 
się stopniowo pod wpływem struktury kanonu retorycznego określonej jeszcze 
w czasach antycznych. Części tego kanonu nie odpowiadały poziomom hierar-
chicznej organizacji, lecz dotyczyły wzajemnie się dopełniających, w żadnym 
wypadku niepodporządkowanych jedne drugim, aspektów mowy i procesów jej 
realizacji. Zagadnienia struktury, kompozycyjnej organizacji mowy rozpatrywa-
ne były jedynie w nauce o dispositio, nauka ta interesowała się zaś wyłącznie 
wielkimi, dającymi się wcześniej wyliczyć jednostkami funkcjonalnymi, które 
służą bezpośrednio jako elementy składowe mowy w całości. Elocutio natomiast 
zajmowało się jedynie ogniwami mowy nieprzekraczającymi poziomu perio-
du i nawet rozpatrywanie figur obejmujących kilka zdań nie doprowadzało do 
uświadomienia sobie, że występują w tekście jednostki strukturalne, w których 
skład wchodzi szereg zdań. W rezultacie, jednostki dispositio, nadając strukturę 
tekstowi mowy, same okazywały się niepoddane strukturyzacji. Pomiędzy pe-
riodem i jednostkami dispositio rozciągała się (jak się zdaje – nieuświadamiana) 
strefa niczyja, a struktura kanonu retorycznego stanowiła, jak widać, przeszkodę 
dla powstania wyobrażenia o hierarchicznej organizacji tekstu mowy włączającej 
szereg pośrednich poziomów ponadzdaniowych.

W przeciwieństwie do elocutio i dispositio, dział inventio od początku po-
zostawał niejako na zewnątrz wszelkich odniesień do problemów wewnętrznej 
struktury przemówień, a określając go jako „zebranie różnych idei stosownych” 
dla tematu mowy, Łomonosow od takiego wyobrażenia jeszcze nie odbiegał. Jed-
nak wydzielając trzy etapy wynajdowania, wprowadzał już określoną hierarchię 
jednostek struktury tekstu, obejmującą nie tylko semantyczno-syntaktyczną or-
ganizację zdania, lecz i niższe etapy struktury ponadzdaniowej. To prawda, że 
między „rozwinięciami”, „dowodami” i „kwiecistymi mowami”, z jednej strony, 
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a jednostkami dispositio – z drugiej, pozostawała, jak dawniej, w żaden sposób 
niezasygnalizowana wyrwa, lecz mimo wszystko zrobiony został niewątpliwie 
ważny krok w kierunku uświadomienia sobie hierarchicznej budowy tekstu.

6. Zakończenie. Rezultaty przeglądu historycznego: “paleoretoryka” a teoria 
tekstu

Mój przegląd historyczny problematyki tekstowej wyłaniającej się w różnych 
okresach rozwoju retoryki z pewnością nie jest kompletny. Usprawiedliwiać mnie 
może jedynie okoliczność, iż tak samo niepełny byłby wszelki inny przegląd. Bo 
czy można w ogóle ogarnąć w jednym artykule wielowiekową drogę rozwoju 
całej gałęzi wiedzy, a tym bardziej takiej, jak retoryka, w której do tej pory nie 
zostały przebadane czy nawet ujawnione liczne źródła, nie stworzono uogólnia-
jących zarysów historycznych poszczególnych epok i tradycji narodowych? Jed-
nak, niezależnie od tego, jakie luki czy niedokładności ujawniłyby w moim prze-
glądzie przyszłe pełniejsze badania, wydaje mi się, że nawet w swym obecnym 
stanie przegląd ten umożliwia wysnucie pewnych wniosków mających zasad-
nicze znaczenie dla rozstrzygnięcia sformułowanego w paragrafie 1. problemu 
historycznej relacji retoryki i lingwistyki tekstu.

Główny z tych wniosków jest następujący. Nie umniejszając historycznego 
znaczenia wszystkich rozpatrzonych tu „tekstowych antycypacji”, a także tych, 
które zostaną jeszcze ujawnione, należy uznać, iż wyobrażenia o dawnej reto-
ryce jako „przednaukowej teorii tekstu” – stawiającej takie same zadania, jak 
współczesna lingwistyka tekstu – to niewątpliwie wyolbrzymienie. Niezależnie 
od tego, jak by się nie zmieniał w minionych stuleciach przedmiot jej badań, re-
toryka zawsze badała jedynie niektóre poszczególne odmiany tekstów, oddzielne 
gatunki wypowiedzi, takie jak oracja, list, kazanie itp. Stawiając sobie za zadanie 
uczenie sztuki tworzenia wypowiedzi przynależnych do tych gatunków, a przy 
tym wypowiedzi poddanych pełnej realizacji, retoryka zmuszona była, chcąc 
nie chcąc, traktować każdą z tych „sztuk” kompleksowo. Dlatego rozpatrywała 
ona wiele problemów znacznie przekraczających zakres kompetencji nie tylko  
lingwistyki tekstu, ale też w ogóle lingwistyki i filologii. Wystarczy tu wspo-
mnieć działy antycznego kanonu poświęcone zapamiętywaniu mowy i jej pu-
blicznemu wygłaszaniu. Jednak, przy całej tej „pozalingwistycznej” komplekso-
wości i szerokim podejściu, retoryka – zamknięta w granicach osobnego gatunku 
– nigdy nie miała potrzeby wprowadzania ogólnego, ponadgatunkowego pojęcia 
tekstu realizowanego w dowolnym języku jako osobnego, całościowego zda-
rzenia komunikacyjnego – w rozumieniu ogólnojęzykowej, a więc i ponadga-
tunkowej, międzygatunkowej jednostki komunikacyjnej. Tymczasem to właśnie 
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sformułowanie wyobrażenia takiej uniwersalnej jednostki okazuje się głównym 
odkryciem lingwistyki tekstu, określającym jej wkład we współczesny obraz 
komunikacji językowej i jej miejsce pośród innych dyscyplin językoznawczych 
i filologicznych badających tę komunikację. A bez pojęcia tekstu lub chociażby 
implicytnego wyobrażenia o tekście jako zjawisku ogólnojęzykowym i ponad- 
gatunkowym – żadnej teorii tekstu, choćby „przednaukowej” być nie mogło.

Podobnie – retoryka nie wprowadzała też odpowiedników innych podsta-
wowych pojęć współczesnej teorii tekstu, takich jak relacja międzyzdaniowa, 
spójność itp. Już sama struktura antycznego kanonu retorycznego stanowiła, jak 
była o tym mowa w końcu paragrafu 5., przeszkodę, by powstały wyobrażenia 
hierarchicznej, wielopoziomowej ponadzdaniowej organizacji tekstu. To prawda, 
że od połowy XVIII wieku, w momencie schyłkowym europejskiej tradycji reto-
rycznej, pewne kroki w kierunku stworzenia odpowiedników niektórych wymie-
nionych tu pojęć poczyniono. Np. u Campbella napotkaliśmy pojęcie zespolenia 
zdań w wiązki, a u Łomonosowa – trzy ponadzdaniowe jednostki niższych stop-
ni. Jednak pojęcie wiązki stworzone przez Campbella bliskie jest tradycyjnym 
terminom części mowy i innym oznaczeniom kategorii słów, samo okazuje się 
więc raczej pojęciem gramatycznym niż swoiście retorycznym. A procedura in-
ventio, jak ją ujmował Łomonosow, w jakimś stopniu naruszała tradycyjne uwię-
zienie aspektów mowy w podziałach kanonu retorycznego i, jak widać, nie przy-
padkiem to właśnie jej trzeci etap: wynajdowanie „rozszerzeń” – wdzierający się 
w granice dispositio, pozostał u Łomonosowa najmniej opracowany.

Czym więc były w takim przypadku wszystkie analizowane przez nas reto-
ryczne antycypacje idei i problemów współczesnej teorii tekstu? Łatwo dostrzec, 
że można je podzielić na dwa typy. Do pierwszego typu należą poszczególne re-
alizacje (lub jeśli kto woli – pierwowzory) pojęć i konstrukcji teoriotekstowych, 
dokonywane na materiale określonych gatunków mowy. Tak na przykład, sche-
mat kompozycyjny przemówienia można rozpatrywać jako realizację na materia-
le jednego konkretnego gatunku (i pierwowzór) współczesnych teoriotekstowych 
wyobrażeń o „makrostrukturze” i „schematycznym” wzorcu tekstu. Antycypa-
cje drugiego typu, również zachodzące w granicach poszczególnych gatunków 
mowy, stanowią po prostu świadectwo i przejaw tego, że językowa i mowna intu-
icja człowieka już w tych stosunkowo odległych czasach obejmowała określone 
„ponadzdaniowe” komponenty, tj. określone wyobrażenia zjawisk niemieszczą-
cych się w granicach oddzielnego zdania – przedstawienia o naturze i organiza-
cji całego tekstu. Taki charakter miało w elocutio dostrzeżenie, iż podział treści 
mowy na zdania nie jest podziałem jedynym możliwym, a przejawiło się to w na-
uce o stylach nizanym i zwartym. W dispositio było to zaś przedstawienie o moż-
liwości dzielenia mowy na funkcjonalne części, niezależnie od tematu i sytuacji 
jej wygłaszania. W odróżnieniu od antycypacji pierwszego rodzaju, antycypacje 
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drugiego typu nie były uświadamiane jako osobne punkty w nauczaniu retoryki 
i nie zyskiwały utrwalenia w jawnych sformułowaniach. 

Skoro należy odrzucić utożsamienie retoryki dawnych epok z teorią tekstu, 
to wszystkie dokonane na jej gruncie antycypacje okazują się dla historyka teorii 
tekstu faktami z dziedziny prehistorii, nie zaś historii. Przy tym, o ile antycy-
pacje pierwszego typu odnoszą się do teoretycznych aspektów filologii, o tyle 
te drugiego typu – które nie uzyskały utrwalenia w pojęciach teoretycznych – 
były raczej faktami z kręgu praktyki społeczno-komunikacyjnej, przedmiotami 
„wiedzy praktycznej”. Stopniowe nagromadzenie takich praktycznych elemen-
tów wiedzy o tekście doprowadziło, już w naszych czasach, do ujawnienia się 
potrzeby rozważenia ich w kategoriach teoretycznych. Dopiero w następstwie tej 
sytuacji stało się możliwe wyodrębnienie lingwistyki tekstu jako samodzielnego 
działu wiedzy teoretycznej z dziedziny filologii.

Odniesienie retorycznych antycypacji teorii tekstu do prehistorii, nie zaś hi-
storii idei tekstowych, nie powinno zresztą prowadzić nas do sceptycznego po-
strzegania ich wartości dla obecnego etapu badań nad tekstem (co stwierdza np. 
Dressler – zob. paragraf 1. niniejszych rozważań). I same te antycypacje, i oko-
liczności ich powstawania są pouczające dla rozważenia paralelnych względem 
nich idei współczesnej teorii tekstu, a formułowane wprost stwierdzenia i precy-
zyjne rezultaty osiągane zasadniczo już przez retorykę nowych czasów (Camp-
bell, Łomonosow) mogą też, być może, zyskać niebezpośrednie zastosowanie 
i rozwinięcie.

Tak przedstawiają się wzajemne historyczne relacje obu dyscyplin. Problem 
ich współczesnego zróżnicowania (lingwistyka tekstu a „neoretoryka”) zasługuje 
na osobną analizę.
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