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W uszach jeszcze brzmi inna fraza: „Jak to siê robi”. Jeszcze trwa dyskusja 
wywo³ana tym filmem. Zadra, jak¹ wbi³ re¿yser Marcel £oziñski bêdzie 
uwieraæ d³ugo. „Piar Dawnych Mistrzów” te¿ nie pozostaje obojêtny. 
W orkiestrze zagra i nasz k¹cik archeologii piaru. Zaczêliśmy kilka mie-

siêcy temu od sofistów. To pierwsza ście¿ka - grecka. Chronologicznie 
bior¹c, piarowskie wykopaliska nale¿y prowadziæ dalej w domenie reto-

ryki. Tam dokopaæ siê mo¿na prawdziwych skarbów. Staro¿ytny retor? 
Doradca, specjalista od komunikacji, od przekonywania. Teoretyk, trener 
i jednocześnie najlepszy produkt swoich szkoleñ. Po prostu jeden z nas, 
kolega po fachu. Splot teorii i praktyki by³ charakterystyczny zw³asz-

cza dla tego, co dziś nazywamy marketingiem politycznym. Co pokazuje 
film? Kszta³cenie mówcy. Rozumiane jako kszta³cenie polityka, dzia³a-

cza, cz³owieka publicznego. Czy przypadkiem najobszerniejsze zacho-

wane dzie³o staro¿ytnej retoryki to „Kszta³cenie mówcy”1? Przyjrzyjmy 
siê retoryce. Poszukajmy zw³aszcza tego, czego szuka i £oziñski – etyki, 
a ściślej, zwi¹zków etyki z retoryk¹. Czy s¹? Czy ich brak? A jeśli brak, to 
czy z istoty, czy tylko okazjonalnie. A mo¿e to tyko wrogowie retoryki 
(= piaru) nie mog¹ siê pierwiastka etycznego w nich dopatrzyæ?

Docere, delectare, movere
„Informowaæ, dawaæ przyjemnośæ, poruszaæ”2 - oto klasyczna formu³a 
zwiêźle ujmuj¹ca piarowskie zadania - i wówczas, i teraz. Elementarna 
autodefinicja profesji, a zarazem jak¿e pojemny program. „Informowaæ”: 
przekazywaæ wiedzê o faktach, przybli¿aæ do prawdy o osobach, rze-

czach, mechanizmach świata. Dziś wiemy, ¿e piarowskie zarz¹dzanie 
informacj¹ nie zna granic, ¿e kszta³towanie wizerunku nie dotyczy tylko 
firmy czy produktu. Wiemy, ¿e nowoczesny panmedialny świat wymu-

sza na nas piarowskie (= retoryczne) podejście do wszelkich przejawów 
dzia³ania cz³owieka w świecie. Nowe? Rewelacyjne? Dla wielu tak. Z tym, 
¿e staro¿ytni wiedzieli to ju¿ wtedy. „Dawaæ przyjemnośæ”: pozwalaæ na 
estetyczne rozsmakowanie siê w komunikacji. To oczywiście nie tylko 
cukiereczek, gifcik dodawany do informacji. To odwieczna potrzeba 
estetyki – czy bêdzie to dobór s³ów, klarownośæ stylu, elegancja stroju 
i gestu, w³aściwe dopasowanie wygl¹du do okoliczności czy perfekcja 
organizacji imprezy. To nasze rzemios³o. Znamy je na co dzieñ. Staro-

¿ytni te¿ znali! Ró¿ni¹ nas tylko detale. Wreszcie „poruszaæ”: uruchamiaæ 

emocje, wywo³ywaæ po¿¹dane reakcje, oczeki-
wane dzia³ania, zmieniaæ ludzkie opinie. Czy 
piarowiec mo¿e siê tego wyrzec? Docere, dele-

ctare, movere – oto, co ³¹czy nas z kolegami 
z przesz³ości. Przypatrzmy siê teraz mówcy. Od 
definicji oratora, wydawa³oby siê arcybanalnej, 
zaczêliśmy ten tekst.

Vir bonus dicendi peritus
Cz³owiek dobry bieg³y w mówieniu3 - tak 
zwiêźle charakteryzuje mówcê ( = piarowca, 
cz³owieka publicznego, polityka) staro¿ytna reto-

ryka. Trudno o bardziej dobitne wskazanie na 
etyczne zakorzenienie. Ktoś, kto ma „informo-

waæ, dawaæ przyjemnośæ, poruszaæ” ma byæ jed-

nocześnie dobry, to znaczy ¿yæ i poruszaæ siê w 
świecie wartości etycznych. Podejście rzemios³a 
(peritus) splata siê z podejściem wed³ug wartości 
(vir bonus). Jedno warunkuje i uzasadnia drugie. 
Jedno drugie czyni mo¿liwym i skutecznym. Czy 
jest ktoś choæby zbli¿ony do tego opisu? Ani dla 
staro¿ytnych, ani dla wszystkich późniejszych 
ponad dwudziestu stuleci nie by³o w¹tpliwości. 
T¹ person¹ uosabiaj¹c¹ (figura ethymologica!) 
staro¿ytn¹ retorykê, przede wszystkim rzym-

sk¹, by³ i jest Marek Tuliusz Cyceron (106-43 
n.e.). G³ówny guru marketingu politycznego z³o-

tego okresu republiki rzymskiej, wszechstronny 
piarowiec, teoretyk i praktyk. Zacz¹³ rozpraw¹ 
z teorii wymowy jako dwudziestolatek. Aktywn¹ 
karierê mówcy i polityka rozpocz¹³ piêæ lat póź-

niej. Pocz¹tki nie by³y ³atwe. Plutarch4 pisze, ¿e 
Cycero mia³ „g³os silny wprawdzie, ale twardy 
i nie ustawiony, tote¿ wpada³ stale w wysokie 
tony”, „mia³ du¿e braki w opanowaniu zewnêtrz-

nej formy wystêpów” (za ma³o szkoleñ z gesty-

Vir bonus 
dicendi peritus,
czyli jak to się 

niegdyś robiło?
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kulacji?). Nie popad³ w popularn¹ wówczas 
manierê stylu przesadnie kwiecistego. Wraz 
z dojrza³ości¹ osi¹gn¹³ mistrzostwo. Bogat¹ skalê 
wszystkich retorycznych stylów epoki. Do tego 
swoje nazwisko skojarzy³ na zawsze z najdosko-

nalszym w dziejach wcieleniem ³aciny. „£acina 
cyceroñska” - dla znawców to top brand. Wiel-
kośæ jego stylu to nie tylko mowy, ale i traktaty. 
Zaj¹³ siê nimi du¿o później odsuniêty od dzia³al-
ności publicznej. „O mówcy” ³¹czy greck¹ teoriê 
z bogatym doświadczeniem autora. Potem przy-

sz³y „Orator” i „Brutus”. W nim mimochodem 
wspomina, ¿e „odda³by dwa triumfy za dobrze 
u³o¿on¹ mowê”5 Porusza³ s³uchaczy i sêdziów 
niezwykle skutecznie. Jego mowy to i dla pia-

rowca, i dla adwokata wzór idealny. Choæ zalaz³ 
nimi za skórê studentom ³aciny wszechczasów. 
Spuścizna Cycerona to tak¿e listy. ¯ywa kore-

spondencja z przyjació³mi, z rodzin¹. Przenikliwe 
spojrzenie m. in. na polityków i politykê. Teraz 
zamiast solidnego wyk³adu cyceroñskiego piaru 
felieton musi poprzestaæ na celnych cytatach.
Najpierw s³ynny opis mówcy idealnego: „Bystrośæ 
i b³yskotliwośæ w dyskusji jak u wytrawnych dia-

lektyków, m¹drośæ s¹dów jak u filozofów, dobór 
s³ów niemal jak u poetów, pamiêæ jak u bieg³ych 
prawników, g³os postawiony jak u aktorów dra-

matycznych, gestykulacja i jêzyk cia³a jak u naj-
sprawniejszych aktorów – tego wszystkiego 
oczekujemy od dobrego mówcy. Ale w³aśnie 
dlatego pierwszorzêdny mówca to okaz najrzad-

szy na świecie.”6 Wysoko ustawiona poprzeczka! 
W ka¿dym razie on sam jej nie str¹ca³. A oto 
kolejna. „Sztuka wymowy jest jedn¹ z najwy¿-

szych cnót. Choæ wszystkie s¹ równe i podobne, 
to przecie¿ pod wzglêdem zewnêtrznego bla-

sku ona jest piêkniejsza i jaśniejsza. Jej potêga 
obejmuje ogó³ wiedzy, aby wyjaśniæ za pomoc¹ 
s³ów uczucia i myśli duszy, wodz¹c za sob¹ bez-

wolnego s³uchacza. Im jest wiêksza ta potêga, 
tym bardziej potrzebuje obok siebie uczciwo-

ści i najwy¿szej roztropności. Bo przekazuj¹c 
dar wymowy ludziom zalet tych pozbawionych, 
nie uczynimy ich mówcami, a jedynie uzbroimy 
w miecz szalonych”7. Czy mo¿na dobitniej wy³o-

¿yæ splot retoryki i etyki? Sapienti sat.

Sed contra
A gdyby spojrzeæ z drugiej strony, jak sofiści? „S³u¿y tylko do podsuwania 
fa³szywych idei, do podniesienia uczuæ i zwodzenia zdolności s¹dzenia tak, i¿ 
jest to tylko zwyk³e mydlenie oczu. A jednak w³aśnie tê oszukañcz¹ sztukê 
stawia siê na pierwszym miejscu i obdarza nagrodami. To dlatego, ¿e ludzie 
bynajmniej nie troszcz¹ siê o prawdê, a bardzo lubi¹ zwodziæ i byæ zwodzeni.” 
Kolejna wypowiedź sprowokowana filmem? Obna¿aj¹ca wystêpny marketing 
polityczny naszych czasów? Nie, to filozof Leibnitz (XVII w.) tak uprzejmie 
wyra¿a siê o ówczesnym piarze, czyli retoryce. Sed contra? Czy odwa¿ano 
siê podobnie patrzeæ tak¿e i na Cycerona, nieskalane wcielenie antycznej 
retoryki? Poznawszy listy wielbionego przez siebie Cycerona, Petrarka by³ 
zdruzgotany8. Pogodny mêdrzec, autor g³êbokich traktatów o filozofii, poli-
tyce i retoryce okazywa³ siê cz³owiekiem s³abym i chwiejnym, „oślepionym 
zwodniczym blaskiem s³awy”, zmieniaj¹cym wci¹¿ swe zamiary, uskar¿aj¹cym 
siê na los. Wstrz¹śniêty napisa³ do Cycerona list. „Wspó³czujê ci, przyjacielu, 
i wstyd czujê z powodu twych b³êdów. Niech nie usi³uje byæ mistrzem innych 
i nie rozprawia o wymowie, o cnocie ten, co sam zamyka oczy na w³asne 
nauki”. Mia³ mu za z³e, ¿e zamiast „pêdziæ spokojn¹ starośæ wśród cichych pól 
na rozmyślaniach filozoficznych, da³ siê wci¹gn¹æ w wir walki politycznej, która 
w koñcu doprowadzi³a go do śmierci niegodnej filozofa”. „Korespondencja 
Cycerona, najciekawszy i najbardziej wstrz¹saj¹cy dokument trudnej epoki, 
w której przysz³o ¿yæ i dzia³aæ jej autorowi, interpretowany stronniczo i z³o-

śliwie, sta³ siê podstaw¹ krzywdz¹cej oceny” - twierdzi Kumaniecki9, dwu-

dziestowieczny monografista i obroñca Marka Tuliusza. Jednak cyceroñskie 
„donosy na siebie samego” sk³oni³y wielu dziewiêtnastowiecznych historyków 
do uznania go za ograniczonego egoistê bez przekonañ politycznych, che³-
pliwego tchórza udaj¹cego bohatera, ¿¹dnego s³awy i pieniêdzy karierowi-
cza. Za polityka bez jasnej myśli i programu. Kiepskiego adwokata, którego 
przemówienia cechuje pustka myśli4. Wielbiony przez jednych styl cyceroñ-

ski wydawa³ siê niektórym „stylem publicysty, i to gorszego gatunku, stylem 
bogatym w s³owa i ubogim w myśli”. Takie spojrzenie na Cycerona znalaz³o 
zwolenników i w XX wieku. Krytyce poddawano Cycerona za brak moral-
ności w ¿yciu prywatnym i publicznym oraz jako polityka. Francuski badacz 
Carcopino pisze o „egoiście i polityku bez skrupu³ów”, „¿y³ ponad stan, wzbo-

gaci³ siê jako namiestnik prowincji”. Spis rozdzia³ów w jego pracy to litania 
zarzutów po adresem Cycerona: „drogi adwokat”, „skorumpowany urzêdnik”, 
„wyrachowany ma³¿onek” (Terencja zerwa³a ma³¿eñstwo niechêtna dalszemu 
finansowaniu mê¿a), „niewra¿liwy ojciec”, „doktryner bez doktryny”, „tchórz 
i pró¿ny fanfaron” itd. Obroñcy mówi¹, ¿e to historyczne nieporozumienie 
i anachronizm, ¿e wielu wtedy robi³o podobnie. ¯e przecie¿ bezpardonowa 
walka polityczna, namiêtna i nie przebieraj¹ca w s³owach by³a na porz¹dku 
dziennym. ¯e Cyceron, pochodz¹cy ze stanu ekwitów, podniesiony do god-

ności senatorskiej, dośæ szybko zacz¹³ naśladowaæ styl ¿ycia nobilów. ¯e nie 
istnia³ namiestnik prowincji, który by nie powróci³ wzbogacony, tak jak nie 
istnia³ polityk, który by przeciwników nie obrzuca³ b³otem. Jako politykowi 
zarzucano mu brak programu i karierowiczostwo, przechodzenie z jednego 
obozu politycznego do drugiego. Obroñcy mówi¹: linia polityczna Cycerona 
jest wyraźna, jeśli s¹ odchylenia, to czysto taktyczne. Pod koniec ¿ycia Cycero 
bez wahania staje na czele obozu republikañskiego. P³aci ¿yciem. Czy wobec 
takiego świadectwa wolno potêpiaæ cz³owieka? Obroñcy widz¹ g³êboki tra-

gizm jego politycznej drogi. Tragizm świadomego wyboru miêdzy „wiêkszym 
i mniejszym z³em”. 
A co my na to? Czy kiedykolwiek bêdziemy wiedzieæ, jak siê to wszystko 
robi?
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