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Editorial / Ad Lectorem 

 
Szanowni Państwo! Trzeci i czwarty numer naszego Pisma poświęcony jest 

tematyce związanej z IV konferencją retoryczną czyli retoryka i argumentacja. 

Numer w całości przynosi pierwszą część artykułów z tejże konferencji. Są to 

głównie rozważania poświęcone pewnym problemom ogólnym. Rozważania 

nasze otwiera tekst Jana Woleńskiego pokazujący pewne zbieżności pomiędzy 

retoryką a logiką, szczególnie – przy omawianiu zagadnień metalogicznych 

oraz przy pewnym typie dowodzeń rteorycznych. 

Tekst Jakub Z. Lichańskiego omawia schemat dowodzeń retorycznych i 

sugeruje istnienie jednej teorii retoryki, a tekst Michała Kleszcza – kwestie 

tyczące poglądów filozoficznych i logicznych Chaima Perelmana w związku z 

jego teorią argumentacji. Teksty Marii Załęskiej, Marcina Maciejewskiego oraz 

Ewy Rudnickiej pokazuja związki / różnice pomiędzy retoryką, lingwistyką i 

pragmalingwistyką, a także – jak retoryka wpływa na lingwistykę (np. w 

zakresie leksykografii).    

Tom zamykają dwie rozprawy szczegółowe, ale omawiające bardzo istotne 

kwestie o szerzym znaczeniu. Anna Bulanda pokazuje jak retoryczna 

argumentacja wykorzystywana jest w przemówieniach inauguracyjnych 

prezydentów USA. Anna Kapuścińska z kolei pokazuje kształtowanie 

argumentacji retorycznej wykorzystującej tradycje antyczne w poezji 

wczesnocheścijańskiej. 

Pozostałe referaty ukażą się w numerach 5-6 naszego pisma. 
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Editorial/Ad Lectorem 

 
Dear Readers! 

 
The third and fourth issues of our periodical are devoted to the subject matter 

relating to the fourth rhetorical conference i.e. rhetoric and argumentation. This 

issue brings the first portion of articles from that conference - deliberations 

devoted mostly to general topics. The discussion is opened with a text by Jan 

Woleński showing certain convergence between rhetoric and logic, especially in 

the course of discussing metalogical issues and certain kinds of rhetorical 

reasoning.  

Jakub Z. Lichański discusses in his text the pattern of rhetorical reasoning and 

suggests the existence of a single theory of rhetoric, while Michał Kleszcz 

approaches issues concerning philosophical and logical views of Chaim 

Perelman in reference to his theory of argumentation. Articles of Maria Załęska, 

Marcin Maciejewski and Ewa Rudnicka show connections/differences between 

rhetoric, linguistics and pragmalinguistics and how rhetoric influences 

linguistics (e.g. in lexicography). 

The volume is concluded with two treatises - detailed but discussing issues of 

general interest. Anna Bulanda shows how rhetorical argumentation is utilised in 

inaugural speeches of American presidents. On the other hand, Anna 

Kapuścińska discusses the development of rhetorical argumentation employing 

ancient traditions in the early Christian poetry. 

The remaining papers will be published in the fifth and sixth issues of our 

periodical. 

 

 

 
 
 


