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R. XI (2009) z. 1–2 (20–21)

BaRtOsZ B. awIaNOwICZ (uMK, toruń)

uRBes laudaNdI RatIO. ANTyCZNA TEORIA 
POCHWAły MIAST I JEJ RECEPCJA W de INVeNtIONe 
et aMPlIFICatIONe ORatORIa 
GERARDA BUCOLDIANUSA ORAZ w esseRCItII 
dI aFtONIO sOFIsta ORAZIA TOSCANELLI

Pochwały miast sensu lato są w literaturze europejskiej niemal tak stare jak sama 
instytucja miasta. Ich początki sięgają Iliady i Odysei oraz poematów Hezjoda, 
Pindara, solona i innych poetów greckich okresu archaicznego1, podczas gdy 
w piśmiennictwie Grecji klasycznej odnajdujemy znakomite przykłady proza-
torskich pochwał aten, zwłaszcza w II księdze Wojny peloponeskiej tukidydesa, 
konkretnie w słynnym epitafiosie wygłoszonym przez Peryklesa (II 35–36, 
38–46), oraz w Isokratejskim Panegyrikosie2. Natomiast laudes Romae i laudes 
Italiae w prozie i (przede wszystkim) poezji rzymskiej okresu cycerońskiego 
i augustowskiego stały się bezpośrednią inspiracją zarówno dla autorów śred-
niowiecznych, jak i dla twórców epok kolejnych, dostarczając im szeregu topoi, 
których ciekawą klasyfikację przedstawiła elwira Buszewicz w swym studium 
o obrazie Krakowa w piśmiennictwie doby odrodzenia3.

1 Zob. przede wszystkim e. K i e n z l e, Der Lobpreis von Städten und Ländern in der 
älteren griechischen Dichtung, Kallmünz 1936, passim.

2 Por. C. j. C l a s s e n, Die Stadt im Spiegel der Descriptiones und Laudes urbium in der antiken 
und mittelalterlichen Literatur bis zum Ende des zwölften Jahrhunderts, Hildesheim 1980, s. 5–6.

3 Zob. e. B u s z e w i c z, Cracovia in litteris. Obraz Krakowa w piśmiennictwie doby odrodze-
nia, Kraków 1998, s. 13–46.
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Bartosz B. Awianowicz16

Mimo to pochwała miasta jako samoistny utwór literacki, stanowiący od-
mianę gatunkową rodzaju epidejktycznego, pojawiła się, jak się wydaje, do-
piero w okresie drugiej sofistyki4. Najwcześniejszymi zachowanymi utworami 
tego typu są dwie mowy żyjącego w II wieku n.e. eliusza arystydesa: Panate-
naikos i Pochwała Rzymu, z których (zwłaszcza z Panatenaikosu) obficie korzy-
stały renesansowe laudes urbium, od Laudatio florentine urbis leonarda Brunie-
go (1403–1404) począwszy5. Część badaczy wysuwa hipotezę, jakoby Bruni 
znał również traktat Peri\ e)pideiktikw=n Menandra z laodycei, znanego też 
jako Menander Retor (III w. n.e.)6. dla naszych rozważań jest to o tyle istot-
ne, że dzieło Menandra jako jedyne spośród antycznych traktatów retorycz-
nych zawiera obszerny rozdział poświęcony teorii pochwały miast (346–367,  
s. 32–747). Ponadto, obok zwięzłych uwag w Institutio oratoria Kwintyliana 
oraz w Praeexercitamina Pryscjana z Cezarei (V–VI wieku)8, tekst Menandra 
pozostawał głównym źródłem teorii pochwały miast nie tylko dla Bruniego, 
wysławiającego Florencję u progu wieku XV, lecz i dla renesansowych teorety-
ków: Gerarda Bucoldianusa, piszącego swe dzieło De inventione et amplificatione 
oratoria przeszło wiek później9, oraz należącego do następnego już pokolenia 
humanistów Orazia toscanelli, autora m.in. Essercitii di Aftonio Sofista. Rozwa-

4 Por. H. K u g l e r, Städtelob, [hasło w:] Historisches Wörterbuch der Rhetorik, hrsg.  
G. uedig, Bd. 8, tübingen 2007, szp. 1319–1320.

5 Na temat mów arystydesa zob. C. j. C l a s s e n, op. cit., s. 18–21. Na temat za-
leżności Laudatio Bruniego od Panatenajkosu zob. wprowadzenie s. u. Baldassarriego do:  
l. B r u n i, Laudatio florentine urbis, edizione critica a cura di s. u. Baldassarri, Firenze 2000, 
s. XIX–XX. 

6 Zob. s. u. B a l d a s s a r r i, op. cit., s. XX–XXI.
7 Numeracja stron wg wydania: Menander Rhetor, ed. with translation and commentary 

by d. a. Russell and N. G. wilson, Oxford 1981.
8 Na temat popularności Pryscjana w renesansie, zwłaszcza w wieku XV i na początku 

XVI, zob. B. B. a w i a n o w i c z, Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej od 
końca XV wieku do połowy XVIII wieku. Dzieje nowożytnej recepcji Aftoniosa od Rudolfa Agrikoli 
do Johanna Christopha Gottscheda, toruń 2008, s. 85. 

9 Pierwsze wydania ukazały się w tym samym roku 1534 w lyonie i strasburgu. Za-
równo w przypadku Bruniego, jak i Bucoldianusa trudno natomiast mówić o bezpośred-
niej zależności od średniowiecznych poetyk Matthieu de Vendôme i Geoffroi de Vinsauf, 
które również zawierają zalecenia odnośnie kształtu pochwał i opisów miast. Por. H. K u -
g l e r, op. cit., szp. 1320.  
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„Urbes laudandi ratio”. Antyczna teoria pochwały miast... 17

żania o renesansowej teorii pochwały miast wypada przeto zacząć od przybli-
żenia klasyfikacji i zaleceń zawartych w traktacie Peri\ e)pideiktikw=n retora 
z laodycei.

jako pierwsza pojawia się u Menandra uwaga, by pochwałę miasta rozpo-
czynać od jego położenia (qe/siv – 347–350, s. 34–40), które powinno obej-
mować charakterystykę takich elementów, jak:

− warunki pogodowe w różnych porach roku (pro\v ou)rano\n kai\ w[rav) 
wraz ze związanymi z nimi pożytkami (w)fe/leia) i przyjemnościami (h(donh/);

− czy miasto leży w głębi lądu, czy nad morzem (pro\v h]peiron h} qa/
lattan) – w obydwu przypadkach należy uwypuklić zalety danego położenia 
poprzez wymienienie wad przeciwnego; 

− otoczenie (pro\v th\n perioiki/da xw/ran);
− sąsiedztwo z krajami i innymi miastami (pro\v ta\v perioi/kouv xw/rav 

kai\ po/leiv) – jeśli chwalone miasto leży w sąsiedztwie innych sławnych i bo-
gatych ośrodków, ma być od nich sławniejsze i wspanialsze lub przynajmniej 
nie mniej słynne i wspaniałe, jeśli jest małe i o znikomym znaczeniu, sława 
większych sąsiadów spływa również na nie, jeśli nie ma długiej historii, należy 
chwalić je w opozycji do starszych ośrodków jako przeżywające właśnie peł-
nię rozkwitu.

Następne miejsce w teorii greckiego retora (350–351, s. 40–42) zajmują 
warunki naturalne miejsca, w którym leży dane miasto (fu/siv tou= to/pou): 

− całe w górach (pa=sa e)n o]rei),
− całe na wzgórzach (pa=sa e)n ghlo/f%),
− całe na nizinach (pa=sa e)n pedi/%),
− częściowo na terenie górzystym, częściowo na nizinnym (ph= me\n e)n 

o]rei, hh= de\ e)n pedi/%).
Osobne zalecenia dawał Menander (351–353, s. 42–46) odnośnie pochwał 

portów (lime/nev), zatok (ko/lpoi) oraz cytadel na wzniesieniach (a)kropo/leiv), 
których występowanie uzależnione jest zarówno od qe/siv, jak i od fu/siv da-
nego miasta. Na tym kończy charakterystykę samego miejsca, by przejść do 
drugiej części, mianowicie opisu powstania i historii miasta (ge/nov – 353–359, 
s. 46–58), dzielących się z kolei na pochwałę:

− założycieli (oi)kistai/), którymi mogli być bogowie, herosi lub ludzie 
o różnym statusie: wodzowie, królowie bądź też osoby prywatne;
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Bartosz B. Awianowicz18

− pierwszych mieszkańców (oi)kh/santev) – należy tu uwypuklić najlepsze 
cechy nacji, podzielonej ogólnie na barbarzyńców i Greków;

− wiek (xro/nov) – jeśli miasto zostało założone w pradawnych, mitycz-
nych czasach, można nazwać je wiecznym jak bogowie, jeśli jest młodsze, 
można stwierdzić, że jeszcze się nie zestarzało, jeśli zaś zostało założone nie-
dawno, że rozkwita jak młoda dziewczyna;

− przemiany (metabolai/), jakim miasto podlegało, tzn. powstanie jako 
grecka kolonia lub w wyniku zjednoczenia kilku okolicznych ośrodków, loka-
cja w nowym miejscu bądź też rozwój wsi do postaci miasta;

− przyczyny (ai)ti/ai) założenia miasta, dzielące się na boskie, związa-
ne z herosami i ludzkie, uporządkowane według kategorii słuszności (to\ di/
kaion), uświetnienia10 (to\ kalo/n), celowości (to\ sumfe/ron) i konieczności (to\ 
a)nagkai=on).

jako ostatnie w pochwale miast autor Peri\ e)pideiktikw=n wprowadził 
dwie kategorie: chwalenie ze względu na zwyczaje (e)pithdeu/seiv – 359–
361, s. 58–62) oraz ze względu na czyny mieszkańców (pra/ceiv – 361–365,  
s. 62–70). do pierwszej zaliczył:

− ustrój (politei/a): monarchiczny, arystokratyczny i demokratyczny oraz 
ich przeciwieństwa: tyranię, oligarchię i plutokrację; osobno potraktował tzw. 
ustroje mieszane (mikth/) w Rzymie i w sparcie;

− dziedziny wiedzy (e)pisth/mai) i sztuki (te/xnai), w których wsławiło się 
dane miasto;

− zdolności (duna/meiv) obywateli, np. sportowe czy oratorskie.
wśród czynów wyróżnił natomiast czyny reprezentatywne dla czterech 

cnót (a)retai/):
− męstwa (a)ndrei/a),
− szeroko pojętej sprawiedliwości (dikaiosu/nh),
− umiarkowania (swfrosu/nh),
− roztropności (fro/nhsiv).

10 O tym, że Menandrowi nie chodzi o piękno, jak byśmy mogli chcieć przetłumaczyć 
grecki termin to\ kalo/n, świadczy posłużenie się przez niego przykładem aleksandrii (358, 
s. 56), którą aleksander założył, ponieważ chciał stworzyć najwspanialsze pod słońcem 
(„megi/sthn tw=n u(f ) h(li/%  po/lewn”).
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„Urbes laudandi ratio”. Antyczna teoria pochwały miast... 19

do tematu pochwały miast wrócił Menander w II księdze swego trak-
tatu, w wykładzie na temat mowy na przybycie (e)pibath/rion – 377–388,  
s. 94–114). Na podstawie uwag tam zawartych można zbudować następujący 
schemat pochwały miasta:

− wstęp (prooi/mion) sławiący miasto i jego założycieli,
− charakterystyka położenia (qe/siv) i warunków naturalnych (fu/siv),
− sposób życia (a)natrofh/) i obyczaje obywateli (e)pithdeu/mata),
− opis czynów (pra/ceiv) świadczących o cnotach obywateli,
− zakończenie (e)pi/logov) wysławiające piękno budowli miejskich oraz 

okolicy11.  
Przedstawione powyżej topoi teorii pochwały miast z Peri\ e)pideiktikw=n 

Menandra Retora są tym bardziej istotne, że w bardzo wysoko ocenianej przez 
humanistów Institutio oratoria Kwintyliana na temat laudes urbium odnajdujemy 
raptem krótką wzmiankę (III 7, 26):

Miasta chwali się podobnie jak ludzi. w miejscu rodzica jest tu bowiem założy-
ciel, a wielki zaszczyt przynosi [miastom] starożytność, jak i tym, którzy, jak to się 
mówi, pochodzą z danej ziemi; również cnoty i wady związane z czynami są te 
same co w przypadku poszczególnych osób. Ich [tj. pochwał miast – B.a.] włas-
nością jest tylko to, co wynika z położenia i obwarowania miejsca. Obywatele są 
dla nich chlubą tak, jak dla ludzi dzieci12.

w podobnym duchu pisał w rozdziale poświęconym pochwale (e)gkw/mion) 
swego podręcznika retorycznych ćwiczeń wstępnych (Progymnasmata) pseudo-

11 Por. schemat e. Fenstera, w którym qe/siv i fu/siv oraz a)natrofh/ i e)pithdeu/mata zo-
stały rozbite na osobne punkty (e. F e n s t e r, Laudes Constantinopolitanae, München 1968, 
s. 12). Mimo że Menander rzeczywiście opisuje części mowy pochwalnej w tej kolejności, 
praktyka oratorska, w której obydwie kategorie się przeplatały, nakazuje potraktowanie ich 
łącznie.  

12 Przekład B. a. tekst oryginalny wg: M. F a b i u s  Q u i n t i l i a n i, Institutionis ora-
toriae libri duodecim, recognovit brevique adnotatione critica instruxit M. winterbottom, Ox-
ford 1970: „laudantur autem urbes similiter atque homines. Nam pro parente est conditor, 
et multum auctoritatis adfert uetustas, ut iis, qui terra dicuntur orti, et uirtutes ac uitia circa 
res gestas eadem quae in singulis: illa propria quae ex loci positione ac munitione sunt”.  
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Hermogenes13, za nim zaś Pryscjan w stanowiących swobodny przekład tego 
dziełka Praeexercitamina (7, 24):

Z tego rodzaju elementów [tj. z rozdziałów właściwych dla pochwały ludzi – 
B.a.] bez trudu ułożysz też pochwały miast. Powiesz bowiem o pochodzeniu, 
że są tubylcami, i sposobie życia, że wykarmili ich bogowie, i o wychowaniu, 
że wychowywali ich bogowie. dalej zaś poprowadzisz mowę w ten sposób, jak 
o człowieku, jak miasto jest zbudowane, jakie zawody w nim ludzie wykonują, 
jakimi się wsławiło czynami14.

w Praeexercitamina wzmianka o miastach poza rozdziałem o pochwale  
(de laude) pojawia się jeszcze w rozdziale poświęconym opisowi (de descriptio-
ne – 10, 29). Pryscjan ogranicza się w nim wprawdzie jedynie do wymienie-
nia miast wśród rzeczy (res), które można opisywać, wzmianka ta zasługuje 
wszakże na naszą uwagę ze względu na fakt, iż pochwała miasta jako odmiana 
gatunkowa rodzaju epidejktycznego rozwijała się nie tylko pod wpływem te-
orii enkomionu, lecz również ekfrazy15, czego dowodem może być chociażby 
Opis świątyni Aleksandrii wraz z jej akropolą ilustrujący teorię opisu w bardzo 
popularnych we wczesnej epoce nowożytnej Progymnasmatach aftoniosa z an-
tiochii (IV–V wiek n.e.)16.

Opis jako istotny element pochwały miast pojawia się wreszcie w De 
inventione et amplificatione oratoria, seu usu locorum libri tres czynnego w I poło-
wie XVI wieku filologa i lekarza Gerarda Bucoldianusa (znanego też jako 
Gerard Bucholds, Gerhard Bucholtz lub Bucoltz), autora m.in. poczytnego 

13 Zob. H e r m o g e n e s, Opera, edidit H. Rabe, leipzig 1913, s. 18, 8–14. Na temat 
kwestionowania atrybucji Progymnasmatów zob. B. B. a w i a n o w i c z, op. cit., s. 41–42. 

14 Numeracja rozdziałów wg: Rhetores Latini minores, emendabat C. Halm, leipzig 
1893. tekst oryginału wg: P r i s c i a n i u s  C a e s a r i e n s i s, Opuscula, edizione critica 
a cura di M. Passalacqua, Roma 1987, s. 44: „etiam urbium laudes ex huiuscemodi locis 
non difficulter adquires. dices enim et de genere, quod indigenae, et de victu, quod a deis 
nutriti, et de eruditione, quod a deis eruditi sunt. tractes vero, quomodo de homine, qualis 
sit structura, quibus professionibus est usa, quid gesserit”.

15 Por. H. K u g l e r, op. cit., szp. 1320.
16 Zob. a p h t h o n i u s, Progymnasmata, edidit H. Rabe, leipzig 1926, s. 38, 3–41, 10. 

Por. B. B. a w i a n o w i c z, op. cit., s. 71, 177–178, 223–224 i 256.
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opisu przypadku dziewczynki chorej na anorexia nervosa (De puella, quae sine 
cibo & potu vitam transigit, brevis narratio) oraz edycji i komentarzy do pism 
Cycerona i Kwintyliana. O popularności traktatu De inventione et amplificatione 
oratoria świadczy liczba przynajmniej ośmiu jego wydań między rokiem 1534 
a 155117, jak również fakt włączenia kilku rozdziałów poświęconych pochwale 
człowieka (ks. II, XIII–XV) oraz całego wykładu na temat pochwały miast  
(ks. II, XVIII–XXI) do Scholiów, którymi marburski profesor Reinharda lori-
cha uzupełnił łaciński przekład retorycznego podręcznika aftoniosa18. warto 
nadmienić, iż, gdy w 1542 roku ukazywało się pierwsze wydanie Scholiów wraz 
z aftoniosowymi Progymnasmatami19, tekst Bucoldianusa pozostawał jedynym 
tak obszernym łacińskojęzycznym wykładem teorii pochwały miast, natomiast 
po włączeniu go do podręcznika, który do 1718 miał przeszło 150 wydań, stał 
się w kolejnych dekadach wykładem niewątpliwie najszerzej znanym. 

teoria ta obejmuje następujące rozdziały II księgi De inventione et amplifica-
tione oratoria: XVIII, zatytułowany Quae urbes ex locis copiose laudandi ratio (Jaki jest 
sposób chwalenia miast według punktów), XIX: Urbis laus a conditore, per locos ducitur 
(Pochwała miasta ze względu na założyciela, przeprowadzony przez topoi), XX: Urbis 
laus ab ijs, quae huic simul tempore coniuncta sunt, & primum ab aeris temperie <per> 

17 tj. w 1534 roku w lyonie i strasburgu, następnie w 1535 roku w Kolonii oraz 
w latach 1535, 1537, 1538, 1542 i 1551 znów w lyonie. Inne pisma Bucoldianusa rów-
nież miały po kilka reedycji, np. De puella, quae sine cibo & potu vitam transigit, brevis narratio 
w samym tylko roku 1542 ukazała się w Moguncji, Paryżu i lowanium oraz po niemiecku 
w augsburgu. Komentarze do Cycerona i Kwintyliana miały swe pierwsze edycje przeważ-
nie w Kolonii: Orationes duae elegantissimae pro lege Manilia, & pro Q. ligario, artificio 
rhetorico illustratae (1529), M. t u l i u s  C i c e r o, De partitione oratoria dialogus (1531) 
i Oratoriarum institutionum libri duodecim (1527). Zestawienie wydań tekstów retorycznych 
Bucoldianusa w: d. l. G r e e n, j. j. M u r p h y, Renaissance Rhetoric. Short Title Catalogue 
1460–1700, ashgate 2006, s. 86.

18 właściwie kontaminację przekładów Rudolfia agricoli i joannesa Marii Catanaeusa. 
O lorichu i jego Scholiach do kontaminacji translacji Rudolfa agricoli i joannesa Marii Ca-
tanaeusa zob. B. B. a w i a n o w i c z, op. cit., s. 108–108 i 227–261.

19 Zob. Aphthonii Sophistae Progymnasmata, Partim a Rodolpho Agricola, partim a Ioanne 
Maria Catanaeo latinitate quodam donata: Iam recens longe tersius edita, simul ac Scholiis luculentis, 
novisque compluribus Exemplis illustrata, Per Reinhardum Lorichium Hadamarium, Marpurgii, in 
officina Christiani egenolphi, 1542 (wyciąg z traktatu Bucoldianusa zajmuje s. 136v.–141r. 
tego wydania).
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Bartosz B. Awianowicz22

locos ducitur (Przeprowadza się pochwałę miasta przez topoi właściwe dla tego, co łącznie 
jest związane z czasem obecnym, a przede wszystkim dla umiarkowanego klimatu) oraz 
XXI: Laus urbis ab agris, fluminibus, publicis item munitionibus, tectis, ipsisque civibus, 
per locos ducitur (Przeprowadza się pochwałę miasta przez topoi właściwe dla gruntów, 
rzek, jak też wspólnych obwarowań, budynków oraz samych obywateli)20.

Pierwszy rozdział poświęcony laus urbium (XVIII) Bucoldianus rozpo-
czyna od zdania polemicznego w stosunku do stwierdzenia Kwintyliana, że 
miasta chwali się w ten sam sposób, co ludzi21. według autora De inventione et 
amplificatione oratoria materiał pochwały powinien być uporządkowany chro-
nologicznie: 

[...] najpierw należy zwrócić uwagę na to, co poprzedzało teraźniejszą sławę mia-
sta, jak: założyciel, obywatele, którzy miastem zarządzali i w nim żyli, następ-
nie na to, co związane jest ze współczesnością, jak: ziemia, rzeki, góry, porty, 
obwarowania, fosy, domy i obywatele, którzy zamieszkują je obecnie, na koniec 
niech opisze, jakie mogą nadciągnąć nieszczęścia, gdyż dzięki ich przypominaniu 
wzbudzimy litość oraz rozpalimy nienawiść do tych, którzy działają na szkodę 
miasta22.

Za przykład służy tu Rzym, który dzięki sztukom (artes) stał się „nie tyl-
ko najświetniejszym z miast Italii, lecz również stolicą i chlubą całego świa-
ta, a następnie przez występki i lenistwo obywateli zaczął podupadać i cofać 

20 Zob. G e r a r d u s  B u c o l d i a n u s, De inventione et amplificatione: seu usu locorum, 
libri tres, lugduni (apud s. Gryphium) 1551, s. 90–97. 

21 dobrane słownictwo świadczy wyraźnie, że to właśnie w Kwintyliana, nie zaś w Pry-
scjana wymierzone jest ostrze krytyki Bucoldianusa. Zob. Kwintylian, III 7, 26: „laudantur 
autem urbes similiter atque homines” i G e r a r d u s  B u c o l d i a n u s, op. cit., s. 90: „lau-
dantur non secus atque homines”.

22 G e r a r d u s  B u c o l d i a n u s, op. cit., s. 90: „primum ea spectanda, quae tempore 
praesentem urbis celebritatem antecesserunt: ut conditor, ciuesque, qui administrarunt, in-
habitaruntque: deinde quae ipsi sunt tempore coniuncta, ut ager, flumina, montes, portus, 
moenia, foueae, tecta & ciues, qui inhabitant, postremo quae insecuta infortunia, quibus 
commemorandis commiserationem mouemus, ipsisque euersoribus odium conflamus”. 
Przekład B. a.
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się w rozwoju”23. Przyjęcie układu chronologicznego pozostaje zasadniczo 
zgodne z zaleceniami Menandra z laocycei, zwłaszcza ze strukturą pochwały 
miast, jaką odnajdujemy w rozdziale o mowie na przybycie w II księdze jego 
traktatu (377–388, s. 94–114). Pewnym novum teorii Bucoldianusa jest jednak 
włączenie do pochwały miasta ostrzeżeń przed demoralizacją, która może 
spowodować jego upadek, choć można tu się również dopatrywać modyfika-
cji Menandrowej kategorii „przemian” (metabolai/).

w rozdziale kolejnym (XIX) autor De Inventione et amplificatione oratoria sku-
pia się na postaci założyciela, do którego przedstawienia zaleca użycia topiki 
opisu (descriptionis loci), by wykazać cnoty, które u Menandara pojawiają się (w 
innej kolejności) w związku z czynami obywateli miasta (361, s. 62), a zatem: 
roztropność (prudentia), sprawiedliwość (iustitia), męstwo (fortitudo) i umiarko-
wanie (temperantia). Następnie według Bucoldianusa należy wyjaśnić przyczy-
ny, dlaczego założyciel wybrał właśnie to konkretne miejsce na lokację miasta 
(„cur eo in loco urbem locarit”). Przy tej okazji należy przedstawić pożytki 
płynące z położenia nad morzem lub w głębi lądu oraz wprowadzić porów-
nanie z ziemią i usytuowaniem innych miast („conferendo hanc cum aliarum 
urbium agro, situque”), co ma wykazać, że chwalone miasto leży w okoli-
cy „albo bardziej urodzajnej, albo przynajmniej porównywalnej, w żadnym 
wypadku nie gorszej” („aut fertiliorem, aut certe parem esse, nullaque in re 
deteriorem”)24. Pobrzmiewają w tym wyraźne echa części zaleceń Menandra 
odnośnie opisu położenia (qe/siv) oraz przyczyn (ai)ti/ai) założenia miasta25. 
Potem zaleca Bucoldianus opis elementów życia mieszczan, które autor Peri\ 

e)pideiktikw=n nazwał „zwyczajami” (e)pithdeu/seiv) i „czynami” (pra/ceiv). 
„Zwyczajom” odpowiadają ustanowione na początku istnienia miasta prawa 
(leges) i zasady moralne (religio), dzięki którym obywatele żyli „w sprawiedli-
wości, obyczajnie i bogobojnie” („iuste, modeste, pieque”), jak również roz-
budzone przez założyciela „już na samym początku istnienia miasta zaintere-
sowania literackie i sztuką wojenną” („simul cum urbis primordijs literarum 

23 Ibidem, s. 91: „non modo Italiae urbium celeberrima, sed totius terrarum orbis caput 
lumenque extaret: & quorum deinde uitio, inertiaque concidere, retroque labi coeperit”. 
Przekład B. a.

24 Zob. ibidem, s. 91. Przekład B. a.
25 Zob. zwł. Peri\ e)pideiktikw=n, 348–350, s. 36–40 i 354–355, s. 48–50.
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bellique studia”)26. w tym miejscu można zatem, jak zapewnia Bucoldianus, 
przedstawić świadectwa czyjejś uczoności („cuiusque eruditionis testimonia”), 
jak też „męstwo i dzielność okazane w walce bądź to przez wszystkich, bądź 
też poszczególnych obywateli” („nunc uniuersum, nunc singulorum militiae 
fortitudo, uirtusque”). dzielność wiąże się już zresztą z czynami mieszkań-
ców, do których odnosi się zdanie:

tak jeśli o założycielu i jego dobrych przedsięwzięciach często nie będziemy mo-
gli powiedzieć nic pewnego [...], niemniej należy opowiedzieć o tym, co dotyczy 
ich [tj. obywateli – przyp. B. a.] dzielności  w działaniu: co roztropnie, sprawied-
liwie, bogobojnie, dzielnie i umiarkowanie zrobili bądź to pojedynczo, bądź też 
wszyscy razem, i dzięki czemu państwo zyskało sławę i siły27. 

Można przy tym, jak twierdzi dalej autor De inventione et amplificatione ora-
toria, dokładne opowiedzieć o okolicznościach towarzyszących szlachetnym 
czynom („circunstantijs enarrari”) oraz opisać osoby, które ich dokonały 
(„personaeque describi”)28. Istotną rolę w całym rozdziale odgrywa również 
porównanie (comparatio), będące narzędziem amplifikacji zarówno szlachet-
nych praw i zwyczajów panujących w mieście, jak też dokonań jego miesz-
kańców.  

Rozdział XX księgi II Bucoldianusowego traktatu poświęcony jest po-
chwale miasta ze względu na klimat („quo in climate”), który ma być przede 
wszystkim łagodny („aeris temperies”), oraz ze względu na związany z klima-
tem urodzaj otaczającej miasto okolicy:

Następnie trzeba będzie powiedzieć o polach, z którymi miasto sąsiaduje, o rze-
kach, jeziorach, stawach, górach, o morzu, jeśli jest w pobliżu, albo bezpośrednio 
oblewa miasto. Odnośnie tego wszystkiego zaś należy wynieść w pochwałach to, 
co żyzne i przyjemne, o tym poucza nas topika właściwego dla wszystkiego atry-

26 Zob. ibidem. Przekład B. a.
27 Ibidem: „Verum, si ut saepe de conditore, bonisque eius institutis nihil certi in me-

dium adferre poterimus, [...] nihilominus quorum in administratione uirtuteque contigerit, 
narrandum erit: quae nunc singulorum, nunc uniuersorum prudenter, iuste, pie, fortiter, 
temperanterque facta extiterint, quo Respub. nomen uiresque accepit” Przekład B. a.

28 Zob. ibidem, s. 93.
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butu: mianowicie, że pola są urodzajne, rzeki bogate w ryby i zdatne do żeglugi, 
góry porośnięte winną latoroślą, wreszcie, że po morzu pływa wiele statków29.

Bucoldianus pisze dalej, że można wspomnieć, czy miasto leży blisko gra-
nic, czy też w centrum jakiegoś kraju, o czym obszernie („copiose”) pisali 
Grecy: 

[...] zwłaszcza retor Menander, który pozostawił osobne pismo o pochwale. jed-
nakże, podczas gdy pisząc o chwaleniu uczenie przedstawił okoliczności związa-
ne z położeniem miejsca, co jest tematem niewyczerpanym, nawet nie wspomniał 
o tym, czego w żadnym razie nie należało pomijać, mianowicie o tym, jakie są 
wspólne obwarowania i znajdujące się wewnątrz nich budynki obywateli30.

Passus ten zasługuje na szczególną uwagę z dwóch powodów. Pierwszy to 
sam fakt, iż Bucoldianus w tym właśnie miejscu jedyny raz zdradza swe głów-
ne źródło dla teorii pochwały miast, drugi zaś to sposób, w jaki to czyni. autor 
De inventione et amplificatione oratoria, choć zdecydowanie nie można go uznać za 
niewolniczego naśladowcę greckiego traktatu, wydaje się być jednak jego wni-
kliwym czytelnikiem. Powinno zatem dziwić, że zdaje się nie zauważać zaleceń 
Menandra odnośnie pochwały portów (również tych sztucznie stworzonych 
przez człowieka) oraz akropoli (351–353, s. 42–46). trudno przypuszczać, by 
rozważania te umknęły uwadze Bucoldianusa, skoro w dostępnym mu zapew-
ne wydaniu aldusa Manutiusa z 1508 roku zostały one nawet ujęte w osob-
ne, opatrzone tytułami rozdziały31. stwierdzenie, że autor Peri\ e)pideiktikw=n 

29 Ibidem: „deinde dicendum erit de agris, qui adiacent: de fluminibus, stagnis, piscinis, 
montibus, ipsoque mari, si aut uicinum est, aut urbem alluit. In ijs autem omnibus ea, quae 
fructuosa amoenaque sunt, laudibus uehenda esse idem qui omnium, adiunctorum nos 
locus admonet. siquidem agros fertiles, fluuios piscosos, nauigabilesque, montes uitibus 
consitos, tum mare nauibus frequentatum”. Przekład B. a.

30 Ibidem, s. 93–94: „praesertim Menander rhetor, qui de laude seorsum scripta reliquit. 
Verum dum hic in laudando ex loci positione circumstantias, quod infinitum est, studiose 
prosequitur, eorum quae omitti minime debuissent, quae uidelicet publicae munitiones, 
interiorque ciuium structura esset, ne meminit quidem”. Przekład B. a.

31 Zob. M e n a n d e r  R h e t o r, Diuisio causarum in genere demonstratiui, [w:] Rhetores in 
hoc volumine..., Venetiis, in aedib(us) aldi, 1508, s. 603.
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„nawet nie wspomniał” („ne meminit quidem”) o miejskich budowlach, 
należy zatem uznać za hiperbolę: Menander rzeczywiście więcej uwagi po-
święcał położeniu i warunkom naturalnym niż budowlom miejskim, których 
opis należał już raczej do ogólnej teorii ekfrazy niż do pochwały miast jako 
osobnej odmiany gatunkowej w obrębie rodzaju epidejktycznego. sam zaś 
Bucoldianus w rozdziale XX o obwarowaniach i budynkach wewnątrz miast 
pisze jedynie łącznie z pochwałą obywateli, ograniczając się do stwierdzenia, 
że  należy każdy z tych elementów miasta przedstawić obszernie („copiose”), 
„opowiadając o wszystkich okolicznościach” („omnibus enarratis circunstan-
tijs”) i wykorzystując całą topikę amplifikacji („per [...] locos deducenda, am-
plificandaque”)32. Pozostałe zaś jego zalecenia zasadniczo odpowiadają tym 
topoi, które Menander określił jako związane z położeniem (qe/siv) miasta, 
jednakże Bucoldianus w przeciwieństwie do greckiego retora, który przede 
wszystkim przeciwstawiał warunki naturalne miast położonych w głębi lądu 
leżącym nad morzem i odwrotnie (348–349, s. 36), radzi wychwalać położenie 
miasta w odpowiedniej strefie klimatycznej, konkretnie w klimacie umiarko-
wanym. takie położenie geograficzne gwarantuje bowiem, iż miasto „nie jest 
zbytnio wystawione ani na żar słońca, ani na północne mrozy” („non enim 
aut solis ignibus, aut septentrionalibus frigoribus nimis esse subiectam”). Na 
koniec autor De inventione et amplificatione oratoria zaleca porównanie a minore ad 
maius, wykazujące, że powietrze w mieście jest „dla ludzi zdrowsze i pozwa-
la lepiej się przystosować do nadchodzących mrozów” („auram salubriorem 
hominibus, maturescendisque frigoribus accommodatiorem”), oraz a simili, 
gdzie chwalone miasto ma zostać przyrównane do miasta, którego „położe-
nie jest większości znane i w najwyższym stopniu pożądane” („cuius positum 
pluribus notum, maximeque probatum”)33.

do porównań dużą wagę przywiązuje Bucoldianus również w ostatnim 
rozdziale, jaki poświęcił teorii pochwały miast (XXI). Zaczyna wszakże od 
postulatu wzmocnienia pochwały miasta świadectwami na jego temat prze-
kazanymi przez „autorów klasycznych, jeśli jest to możliwe, lub narodów są-
siednich” („aut classicorum autorum, si fieri potest, aut uicinarum gentium 

32 Zob. G e r a r d u s  B u c o l d i a n u s, op. cit., s. 94. Przekład B. a.
33 Zob. ibidem, s. 95. Przekład B. a.
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testimonijs confirmando”)34. Ogólne porównanie z „najsłynniejszymi miasta-
mi” (celeberrimae urbes) ma natomiast poprzedzić dokładny opis miejskich 
obwarowań i budynków:

[...] dzięki albo urodzajności pól, albo dostatkowi rzek i przyjemności, jakiej do-
starczają, albo też dzięki wykorzystaniu morza należy uznać, że jest znacznie lep-
sze od jednych, innym zaś z pewnością dorównuje pod każdym względem. Nadto 
należy powiedzieć o wspólnych obwarowaniach i o budynkach: należy opisać, 
jaka jest głębokość i szerokość fos, jaka wysokość i szerokość wałów ziemnych 
i murów, ile jest bram, wież i barbakanów, donieść, jak są wielkie i wytrzymałe, do 
natarcia ilu machin wojennych i do jakiej siły ognia dostosowane35. 

Następnie zaleca Bucoldianus przedstawić przyczyny (causae) właśnie 
takiego wykopania fos oraz właśnie takiego wzniesienia murów i wałów, 
rozmieszczenia wież i barbakanów, jak również poleca wspomnieć o ponie-
sionych kosztach oraz przebiegu prac („cur tantis sumptibus, tot tantisque 
laboribus”). Po opisie samych budowli obronnych należy wprowadzić część 
narracyjną i opowiedzieć o związanych z nimi wydarzeniach („euenta narra-
bitur”):

[...] atak i oblężenie jakich wrogów, w którym miejscu i kiedy dzielnie wytrzymały, 
a zapał wojenny wroga złamały, jak wreszcie garstka zmusiła wielu, by odeszli 
w niesławie36.

34 Zob. ibidem. Przekład B. a.
35 Ibidem, s. 96: „hanc siue agri ubertate, siue fluminum copia uoluptateque, siue de-

nique ipso maris usu alijs longe superiorem, alijs certe per omnia parem esse iudicandam. 
Iam & de publicis urbis munitionibus, tectisque dicendum: quantaque sit fouearum, agge-
rum, murorumque altitudo, latitudoque erti describendum: quis portarum, turrium pro-
pugnaculorumque numerus: quae magnitudo firmitasque: quot bellicis machinis rebusque 
ad arcendam uim accommodatis, sint omnia referta”. Przekład B. a.

36 Ibidem: „quorum hostium impetum, oppugnationesque, quo, & quanto tempore 
fortiter sustinuerint: furorem fregerint: discedere demum cum ignominia pauci plurimos 
coegerint”. Przekład B. a.
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uwypukleniu zarówno wspaniałości miejskich umocnień, jak też czynów 
zbrojnych mieszkańców ma służyć porównanie ich z „największymi i najlepiej 
obwarowanymi miastami” („maximis munitissimisque urbibus”). Również 
budynki znajdujące się w obrębie murów miejskich należy porównać z są-
siednimi najpiękniejszymi miastami („cum uicinis pulcherrimisque ciuibus”), 
by wykazać, że w tym, które jest przedmiotem pochwały, „jest więcej domów 
obywateli i zostały one wspaniale zbudowane, również ulice i place publiczne 
są przestronniejsze, a świątynie dostojniejsze” („tecta autem ciuium frequen-
tiora, magnificeque extructa, tum plateas, foraque ad hominum usum latiora, 
diuorumque templa augustiora”). O ile Bucoldianus poświęcił obwarowaniom 
i budowli zdecydowanie więcej miejsca niż Menander, którego bardziej od ar-
chitektury interesowały warunki naturalne miasta oraz sposób życia, obyczaje 
i czyny mieszkańców, o tyle autora De inventione et amplificatione oratoria mniej 
już interesuje pochwała obywateli. w rozdziale XXI modyfikuje raptem to, 
co już napisał w rozdziale XIX, że należy zatem przedstawić zamiłowania 
(studia), obyczaje (mores) i wspaniałe czyny („quae praeclare facta existant”) 
obywateli, zaś te ostatnie sklasyfikować według rodzajów cnót (virtutum gene-
ra), jako obrazujące: roztropność (prudentia), sprawiedliwość (iustitia), męstwo 
(fortitudo) i umiarkowanie (temperantia). wśród cnót umieścił też pobożność 
(erga deos religio) i szacunek dla rodziców (erga parentes pietas)37, które Menander 
podporządkował sprawiedliwości (dikaiosu/nh)38. Brak natomiast rozwinięcia 
problematyki studia i mores, które u Menandra obok ustroju składały się na 
szeroko pojęte zwyczaje (e)pithdeu/seiv) obywateli39. Rozdział Laus urbis ab 
agris, fluminibus, publicis item munitionibus, tectis, ipsisque civibus kończy stwierdze-
nie, że w naganie miast należy skorzystać z odwrotności elementów topiki 
pochwalnej. 

Zależność od teorii Menandra wykazuje również rozdział poświęcony 
pochwale miejsca (Luoco come si laudi) w będących dość swobodną przerób-

37 Zob. ibidem, s. 97.
38 Zob. Menander retor, 361, s. 62: „e]sti de\ dikaiosu/nhv me\n me/rh eu)se/beia, dikaio-

pragi/a kai\ o(sio/thv”.
39 Bucoldianus nie musiał jednak rozwijać tu tej tematyki, gdyż problematykę po-

dejmował w rozdziałach wcześniejszych (VII–XVII), gdzie dokładnie przedstawił topikę 
pochwały człowieka. Zob. G e r a r d u s  B u c o l d i a n u s, op. cit., s. 68–90.
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ką Progymnasmatów aftoniosa Essercitii di Aftonio Sofista Orazia toscanelli (ok. 
1520–1579)40, płodnego humanisty, autora szeregu podręczników, słowni-
ka włosko-łacińskiego oraz przekładów (m.in. Institutio oratoria Kwintyliana  
i De inventione dialectica Rudolfa agricoli), jak też opracowań autorów antycznych, 
w tym szczególnie listów i pism retorycznych Cycerona (wraz z przypisywaną 
mu wówczas Rhetorica ad Herennium), ód Horacego oraz elegii rzymskich41.  

dla Essercitii di Aftonio Sofista podręcznik greckiego retora z antiochii 
był jedynie punktem wyjścia, toteż zawartą w aftoniosowych Progymnasmata 
wzmiankę, że można chwalić osoby (pro/swpa), czyny (pra/gmata), pory roku 
(kairoi/), miejsca (to/poi), nieme zwierzęta (a]loga z%=a) i rośliny (futa/)42, roz-
szerza toscanella o dokładny opis charakterystycznych elementów pochwały 
każdej z tych kategorii. Rozdział o pochwale miejsca zawiera przy tym topikę 
w dużej mierze zbieżną z pochwałą miasta, co zdaje się świadczyć o zależności 
autora Essercitii di Aftonio Sofista od Menandra z laodycei. 

toscanella dzieli zatem miejsca (luochi) na będące częścią natury (naturali) 
i stworzone przez człowieka (artificiali). w pierwszych można chwalić okolicę 

40 Zob. O r a t i o  to s c a n e l l a, Essercitii di Aftonio Sofista tirati in lingua regolata Italia-
na, in Venetia, appresso domenico, & Gio. Battista Guerra, fratelli, 1578.

41 Na temat działalności toscanelli, zwłaszcza jego wkładu w mnemotechnikę, zob. 
l. B o l z o n i, Literary and Iconographic Models in the Age of  the Printing Press, translated by 
j. Parzen, toronto 2001, s. 52–75. Z dzieł toscanelli związanych z retoryką na uwagę 
zasługują przede wszystkim bogate w schematy: Ciceronianae coniunctiones, quae in epistolis (ut 
vocant) familiaribus elucescunt, secundum singulas periodas, & cola, & commata, ab Horatio Tuscanella 
collectae, ut eloquentiae Romanae studiosis, sententiarum, & uerborum copia demonstrata, consulatur, 
Venetiis, apud ludouicum auancium, 1560; La retorica di M. Tullio Cicerone a Gaio Herennio, 
ridotta in alberi; contanto ordine, et con essempi cosi chiari, & ben collocati, che ciascuno potrŕ da se con 
mirabile facilitŕ apprenderla. Dam. Oratio Toscanella nuovamente posita in luce, in Vinegia, appresso 
lodovico de gli avanzi, 1561; Il dialogo della partitione oratoria di Marco Tvllio Cicerone; tirato in 
tavole ad Oratio Toscanella [...], in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1568; Armonia 
di tutti i principali retori, et migliori scrittori degli antichi, & nostri tempi; posita in registro et accordata 
da Oratio Toscanella, in Venetia, per Giovanni Varisco, & compagni, 1569; oraz przekłady 
R o d o l f o  a g r i c o l a  F r i s i o, Della invention dialettica, tradotto da Oratio toscanella 
[...], in Venetia, appresso Giovanni Bariletto, 1567; L’institutini oratorie di Marco Fabio Quin-
tiliano retore famosissimo, tradotti da Oratio Toscanella [...], in Vinegia, appresso Gabriel Giolito 
de’ Ferrari, 1569. 

42 Zob. a p h t h o n i o s, op. cit., s. 21, 12–17.
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(regione), położenie (sito), kształt i wielkość (forma, & grandezza) oraz to, co się 
w danym miejscu znajduje (dalle cose, che in essi sono)43. jako przykład pochwały 
„miejsca naturalnego” (luoco naturale) wprowadza pochwałę górskiego krajo-
brazu między Padwą a Vicenzą, w której daje się dostrzec pewne reminiscen-
cje zaleceń Menandra odnośnie położenia (qe/siv) miasta, np. w opisie tego, co 
się w chwalonym miejscu znajduje, można zatem wyodrębnić pożytki (bogate 
plony) i przyjemności (kąpiele)44.   

Miejsca stworzone przez człowieka zaleca toscanella chwalić ze wzglę-
du na założycieli (fondatori), rozwijane w nim dziedziny wiedzy (discipline), ze 
względu na dogodność czasu, w którym zostało założone (dall’opportunitŕ del 
tempo, che fů fondato), korzyści płynące z miejsca (dalla commoditŕ del luoco), jego 
urok i urodzajność (dall’amenitŕ, & fertilitŕ), dobry klimat (dalla bontŕ dell’aere) 
oraz ze względu na mieszkańców (da gli habitatori), uprawiane przez nich sztuki 
(dalle arti), ich rozmiłowanie w cnotach (dallo studio virtů) i dokonania (dalle im-
prese fatte)45. wzmianka o założycielu oraz o mieszkańcach i ich osiągnięciach 
sugeruje, że autor Essercitii di Aftonio Sofista pod terminem luoco artificiale miał 
na myśli przede wszystkim miasto, zwłaszcza że jako przykład chwalonego 
miejsca wybrał wenecję46. Poza tym w kompozycji laudacji, zaczynającej się od 
wstępu wychwalającego założycieli miasta, dostrzegamy wpływ II księgi trak-
tatu Menandra (377–388, s. 94–114), czy, z uwagi fakt na zakończenia nie na 
opisie budowli, jak to ma miejsce w O mowach popisowych, lecz dokonań miesz-
kańców, raczej teorii zawartej w De inventione et amplificatione oratoria Bucoldia-
nusa, którą znalazł zapewne w którejś z edycji Progymnasmat aftoniosa ze Scho-
lia loricha. jest to tym bardziej prawdopodobne, że rozdziały Dall’opportunità 
del tempo, che fù fondato, Dall’amenità, & fertilità i Dalla bontà dell’aere zdają się być 
włoskim tłumaczeniem tytułów, jakimi lorich opatrzył włączone do Scholiów 
(począwszy od ich drugiego wydania z 1546 roku) własne Encomium Marpur- 

43 Zob. O r a t i o  to s c a n e l l a, Essercitii di Aftonio Sofista..., s. 79.
44 Por. Menander Rhetor, 348, s. 34-36. Choć trzeba przyznać, że kąpiele mają u to-

scanelli również walor użytkowy – są mianowicie zdrowe dla ciała ludzkiego („salutiferi ŕ 
corpi humani”). Zob. O r a t i o  to s c a n e l l a, op. cit., s. 81.

45 Zob. ibidem, s. 79–80.
46 Zob. ibidem, s. 81–88.
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gensis Academiae, mianowicie: Ab observata temporis opportunitate, A loci amoenitate 
& ubertate i A coeli clementia47.

w porównaniu z bogactwem zarówno ilościowym, jak i często jakoś-
ciowym późnośredniowiecznych i renesansowych mów sławiących miasta48, 
rozważania poświęcone im w traktatach teoretycznych i podręcznikach jawią 
się dość skromnie. Marginalne potraktowanie tego tematu przez Kwintylia-
na i autorów Progymnasmatów, nieobecność problematyki miejskiej w pismach 
retorycznych arystotelesa i Cycerona oraz im przypisywanym (Rhetorica ad 
Alexandrum, Rhetorica ad Herennium) implikowały znikome zainteresowanie po-
chwałą czy też opisem miast również w zależnych od tych autorów retory-
kach renesansowych. sięgający ad fontes humaniści potrafili wszakże wyzyskać 
również osiągnięcia mniej znanych retorów antycznych, jak to uczynił Gerard 
Bucoldianus, a po nim Iulius Caesar scaliger w swych Poetices libri septem (wy-
danych po raz pierwszy w roku 1560), sięgając po traktat Menandra z laody-
cei. O ile jednak scaliger poprzestał właściwie na okraszonej paroma nowy-
mi przykładami parafrazie części rozważań greckiego retora49, Bucolidianus 
całą teorię Menandra starał się przetworzyć z myślą o praktyce oratorstwa 
renesansowego. Zapewne właśnie to sprawiło, że Bucoldianusowe rozdziały 
włączył do swego podręcznika Reinhard lorich, co z kolei szybko zapewniło 
im popularność, której istotny ślad odnajdujemy w Essercitii di Aftonio Sofista 
Orazia toscanelli. 

47 Zob. np. Aphthonius Sophista Progymnasmata, partim a Rodolpho Agricola, partim a Ioanne 
Maria Catanaeo Latinitate donata: Cum luculentis & utilibus in eadem Scholijs Reinhardi Lorichij 
Hadamarij [...]. Parisiis, apud Michaelam sonnium, [...] 1564, s. 133r.–134v.

48 Por. H. K u g l e r, op. cit., szp. 1321–1323.
49 Cały rozdział o mieście (ks. III: Urbs. Caput CXX) ograniczył jedynie do pochwa-

ły założyciela (a conditore) i obywateli (a civibus). O bezpośredniej zależności do greckiego 
traktatu świadczy wprowadzenie przez niego kategorii przemian (mutatio) i dokładne po-
wtórzenie uwag o ustroju miasta (łącznie ze wzmianką o specyfice ustrojów sparty i Rzy-
mu oraz z przeciwstawieniem monarchii, arystokracji i demokracji zdegenerowanej tyranii, 
oligarchii i plutarchii – zamiast plutokracji). Zob. I u l i u s  C a e s a r  s c a l i g e r, Poetices 
libri septem. Sieben Bücher über die Dichtkunst, Band III: Buch 3, Kapitel 95–126, Buch 4, Her-
ausgegeben, überstetzt, eingeleitet und erläutert von l. deitz, stutttgart 1995, s. 182–188. 
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summary
the first praises of  cities appear as early as in the archaic Greek poetry of  Homer, 
Pindar, solon and others, but the first praises of  cities as an independent literary 
genre seem to be two speeches of  aelius aristides (2nd century ad): Panathen-
aikos and Encomium to Rome. the main ancient source of  the theory of  praise of  
cities is the treatise On Epideictic attributed to Menander Rhetor (late 3rd century 
ad). since Quintilian and Priscian pay only very little attention to the topoi of  
urban encomium, Menander’s theory seems to be the most important source also 
for such humanistic treatises on rhetoric as De inventione et amplificatione oratoria by 
Gerardus Bucoldianus and Essercitii di Aftonio Sofista by Orazio toscanella.

the aim of  this article is to examine the classification of  the praises of  cities 
in Menander’s treatise On Epideictic, its reception in the 16th-century works of  Bu-
coldianus and toscanella and the relationships between these Renaissance texts. 
the examination of  the theory of  the urban encomium in these rhetorical trea-
tises enables us to claim that chapters about the praise of  cities in De inventione et 
amplificatione oratoria by Bucoldianus, incorporated in 1542 into Reinhard lorich’s 
Scholia to aphthonius and reedited with them more than 150 times, influenced 
other Renaissance theorists, including toscanella.
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