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ks. dr hab., prof. UŚ Artur Malina
Księgi biblijne mogą wydawać się chaotyczne i niespójne, a starochrześcijańskie dzieła
rozwlekłe i monotonne. Brak zainteresowania formą literacką i argumentacją logiczną
deklarują autorzy tych tekstów. „Moje słowo i moje głoszenie nie opierały się na
słowach perswazji” – zapewniał św. Paweł. „Czyż sam dobry styl może nadać zdaniu
prawdziwość? Czy miła twarz i składność wypowiedzi są zawsze dowodem mądrego
człowieka?” – pytał św. Augustyn. Obydwie wypowiedzi mają jednak charakter
retoryczny i pochodzą z dzieł bogato wyposażonych w środki wzmacniające
argumentację. Poznanie zasad retoryki biblijnej, odmiennej od jej klasycznej formy
grecko-łacińskiej, pomaga czytać Biblię „między wierszami”.
Wykład najpierw przedstawia zwięźle zasady retoryki semickiej, a następnie podaje
przykłady ich zastosowania przy lekturze od najkrótszych do najdłuższych form
wypowiedzi: modlitwy Ojcze nasz, niektórych przypowieści Jezusa, pierwszej
zachowanej homilii chrześcijańskiej, czyli Listu do Hebrajczyków.
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lektura Listu do Hebrajczyków (w wydaniach BT i/lub CEI 2008) oraz praca ze wskazaną
literaturą obowiązkową poszerzającą wiedzę z wykładów
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Znajomość materialna tekstu Listu do Hebrajczyków
Ocenie będzie podlegała materialna znajomość Listu do Hebrajczyków oraz – w
przypadku niezaliczenia sprawdzianu w terminie wyznaczonym jako pierwszy –
także znajomość wybranej lektury uzupełniającej.
Dla formy pisemnej: Student otrzymuje pięć fragmentów do zidentyfikowania
miejsca ich występowania.
Dla formy ustnej: Student otrzymuje dwa pytania związane z tematem wybranej
lektury uzupełniającej.

