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Незаменљивакомпонентачовековогпсихичкогиинте
лектуалногбића,најбољиизразњеговеиндивидуално
сти,умећеговорењасеистичекаодрагоценамогућност
зауспостављањедобриходносаудруштву,каоизалич
нијавниуспех.Друштвеноигенеричкобиће,човексенај
потпунијеостварујеудодирусадругимљудима.
 Безпосредничкеулогејезиканезамисливисуразме
наидеја,осећањаиискустава.Основнајединицасинтак
сичкеструктуре,речизражавапозитиванилинегативан
став према именованом предмету или појму. Једно
значност,њеноцепањенавећибројзначења,омогућује
адресатупоимањеивиђењенадословноминапрено
сномнивоу.
 Пространогиразличитогпољазначења,речисумоћ
нооруђеумењањусветаиуборбипротивразнихсоци
јалнихдеформација.Њиховодејствоупоређиванојесдеј
ствомлекова.Мисаонокомпозицијскостилскиодељак,
најчешћеоднеколикоречи,реченицапретендујенајасно
исказивањесуда.Синтаксичкичврстоорганизована,сми
сленовезујућиузрокипоследицу,онасенеможезами
слитибезмелодијскогеквивалента.
 Упоређенасасвакодневном,јавнаговорничкапракса
подлежедодатнимчињеничким,формалнимидикциј
скимрегулама.Напрвомместудобратема,истинитост
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факатаиснагајесуњеноуочљивосвојство.Подесанрас
поредградива,методичкипотези(анализаисинтеза,ан
титеза каквој мисли, сагледавање ствари под разним
угловима,неопходнадодавања,коликоиодбацивања),
прављењеодједнеидеједве–уколикотонијезаосуду,
суштинскиодређујуњенуприроду.Потребанјеконцен
трисанијиприступ,напорвоље,држањедопредмета.1

 Речитостфаката,прочишћенаконструкцијаиприкла
данначинизражавањафункционишукаопрворазредни
реторички захтев. Разумљивост, општеприступачност,
дотераност,подређеностестетичкимосећањимаирит
мичкомзахтеву,оноштосеузимакаостилскаамбиција,
дајусловуособитупривлачност.
 Јавнуречобележавајуидругаважења.
 Говорење које извире изматерије, усредсређено на
конкретнеефицијентеисамунајаву,примасенеоштеће
но,безбукеитреска.
 Мисаоунекомсвомнеодређеномиаморфномоблику,
каоунутарњијошнеартикулисанијезик,претходиауди
тивномконструкту.Речнеможеићииспредњеифакта,
негообратно. („Поранимишљу,покасниречју”,„Мери,
важи,паондакажи”,„Испуштенуреч–нестиже”.)
 Мелодијаиритамсуорганскиповезани.Друкчијиод
ритмаувезаномисказу,ритамдајеговорењуживости
одјек,ствараосећањеочигледности.(Каоштопесмане
посредноделујенаслушаоцесамосвојиммузичкимеле
ментима,такоговорделујесамозахваљујућиритму.)Гла
совнаструктурадајеречимарељефност,наглашености
посебнуауру.Уобличавањезвукастварасвојеврснемута
цијеили„померања”самогњиховогзначења,поготову
акосеузмеуобзирсемантичкипростор.Оноштоиззву

1Remtene,verbasequentur.
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каговорапреостане,глас,прилагођавасесмислуиосе
ћањукојисереченицомказују.
 Суштинуорацијеназначаватонскиоблик.Каолирски
вокабулар,тонимасвојусемантикукојасевалоризујеса
становиштањеговедубине.Такосејачапоетскаместа,по
правилунајјаснијаинајједноставнија,вербализујумоду
лацијомблискомсвакидашњемразговору.Поремећени
редречипотребуједрукчијуинтонацијууодносунапрет
ходну,доктуђемислиипримеринештомирнијуупоре
ђењусадатимизражајнимкомплексом.Полемикупрати
тонстрмихлукова,борбен,оштар,жив.
 Предахкадасепланирановамисаоодупливајенасе
мантичкоемоционалном реченичномплану. Носилац
значења,паузасеподудараснекимговорнимпотпуно
стима.Прекидуследслабеконцентрацијеосиромашује
излагање,можедаупропастиинајбољуприпрему.
 Нереткојекомуникацијасведенананештонедовољно
спознато,спољаневидљиво,штосенеможеутаначитиу
речи;алисепреносинаслушаочевопоље.
 Базносвојствојезикапрактичногразумајесуинтелек
туалност,логичност,целовитостиповезаност.Говоркао
његоваматеријализација,захтеваиздиференциранкôд,
сведеностречинаједноилидвазначења.Објективнопре
ношењеинформација,описивањеирасуђивањеимпости
рапотчињеностмисли,изграђеност, јасностисажетост
докристалнеформе.Сагледавањествариипојавапрати
недвосмисленалексика,почешће,њиховусведеностна
тексттелеграма,гдејетаксаодречиврловелика.Изузет
наконцизност,ауторскасамоцензура,искључујепроиз
вољностмислиибаластмамећихречи.
 Осимпрактичноинформативне, језикима естетску
службу.Мисаоност,живост,чистота,убедљивост,емоци
оналностипесничкесликестојеунеразлучивомједин
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ству;говорисеупословицама,усликамаиописима.Ли
шенемоционалнихтоноваифосфоризације,оннудиголе
чињеницеиостављаприсутнеравнодушним.Уколиконе
изазивадивљење,несматрасебеседничким,рекаојеЦи
церон.2

 Метафоричнаупотребаречипокрећеванпојамнеасо
цијације.Експресивноконотативнавредност,неодређе
наместа(којамањештетеноштоподстичуслушаочеву
уобразиљу), нешто позадинско и нејасно, граде неку
стварност,неодредивеинеобјашњивеемоције,презенту
јусебеусвојојпојавности.Разумевањеидоживљавање
оплемењеногјезиказахтеваопштукултуруивећудухов
нуакумулацијунегопоимањепрозненарације.
 Развијеностивишезначностсловекаостилскавред
ностпрвогареда.„Украшавај,учениче,улепшавај,увећа
вајсвеинек’типодрукомувекбудецвећерасцветано”,
саветоваојеБолије.Међутим,хетероморфнообличје,ба
лансирањенаграницикомуникативности, јесуипред
ностимана.Безепитета,говорјенеемотиванинеуздиг
нутнавишистепенутиска,шкртикрт;смногоречии
фраза–кићенипатетичан.
 Тескобаречника,једноличностформеијезикутврђе
нихцифараискраћеницаимајузаимпликацијуотежано
(спо)разумевање.Осиромашењејезика,осиромашујеми
шљење,будућиједноидругоудубокојдијалектичкојпо
везаности.Запуштеностусменеречидоводидоопадања
префињенијегнивоајавнекомуникације.Уобичномоп
хођењу,наиме,неводисерачунаоиспољавањумислии
осећања.Вербализацијанаистиипредсказивначин,стал
наупотребаречиуједномсмислу,везивањезаједанкон
текст,умртвљујењиховусемантичкуснагу.

2ИзворнаграфијаприложенајеуИндексуимена.
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 Дефицитговорнекултуре,бесадржајност,низакниво
писменостиима запоследицу заобилажењепредмета,
грубостиибрбљањекоједодијава.Везанидухоминесна
лажљиви,излагачинасастанцимаиконференцијамакао
дасетакмичеукоришћењусинтаксичкихокаменотинаи
језикаукинутогсмисла.
 Иматиувидупаратекстуалнеиндексе:интонацију,ми
мику,гестовеитомеслично.
 Публикајеипакупрвомплану.Остварењенепосред
ногодноса,позивањенасарадњуидијалог,представља
њејасно,онакокаоштосевидестваринаднупровидне
воде,тражипознавањењенеструктуреињенкултурни
ниво.Услучајупомањкањазанимањаидосаде,завреме
говорењапредузимајусепоступциирадњекојиукључу
јуслушаоце.
 Сцивилизацијскимразвојемљудскогдруштваиписма,
нарушавањемчовековеунутарњеприродеињеговеуну
тарњеравнотеже,живаречјеизмештенаизљудскезајед
ницеистављенанапериферијуинтересовањашколске
наставе.Савременодруштвосвевишебивалишенољуд
скоггласа.
 Ипак,наконусменогиписаногопштења,човечанство
јеушлоуповестмоћнемасовнекомуникације.Снапре
довањеммисли,слободедухаистваралаштва,речсвено
вијегидрукчијегобликадобијаупогледузначењаиод
говорности.Усмислукојиовдепратимо,онанијесамо
темељниобликдемократскогсаобраћаја,већиинстру
ментостварењавредностиживотаиживотнавредностпо
себи.–Зарсевештинаонихкојиуправљајуивладајуне
састојиуразумевањуиупотребиречи?
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Вештина(techne)итеорија(theoria),одсавршенијихобли
каговорнепраксе,реторикаје,подефиницији,теоријабе
седништва.Синтезаговорнихдатостииспретности,из
разудруженеуметностиинауке,допадљивогипрагма
тичног,онасенеможесагледатинезависноодграматике,
стилистике,филозофије,логике,естетике,психологије,
социологије,семиологијеитеоријекомуникације.
 Обученост,спретност,репродуктивност,методичност,
правилаиупутства,интенционалностчинебеседничку
речпрактичномдисциплиномипрактичномфилозофи
јом.Интерпретацијанапрегледанирашчлањенначин,је
зикметафора,размеризмеђурационалногиемоционал
ног,ситуирајујенасрединунаучногипоетскогдискурса.
 Блискаслободнојуметности,одраногсредњегдоXIX
века, ars rhetorica је синонимпоетике, то јест, теорије
књижевности.Дигнута,међутим,наступањлепевешти
не,њенеказаљкесенекрећууправцуказаљкикњижев
ности.Упркоснеуниформисаностиизразаиестетскогкао
еминентноњеногелемента,онанепоседујецртеаутен
тичнеуметности.Предвидивиритуализованиговорни
жанр,онајенеспорноизвршилаутицајнанаукуокњи
жевности.
 Скупправила,формииначинаубеђивања,реторика
призиванезгоднеконотације.Предрасуде,омаловажава
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њаиодбацивања(неискреност,бесадржајност,демагоги
ја,претераност,празнинамисли,патетикаисличнаод
ређења),измеђуосталог,узроксуњенезаосталостикао
научнеишколскедисциплине.Необележенипочециње
ногнастанкавезујусезарасправеозаједничкимнарод
нимпословима.Првиреторисуапостоли,црквенипогла
вариисвештеници,владариипредводници;старозаветни
царевиипредсказивачибудућихдогађаја,Давид,Соло
мониЈеремијауказивалисунаоштринујезикаиснагу
речиравнојбритви.Насталаизпрактичнихпотреба,древ
нареторикаје„теоријаобојуречима”.
 Беседничкаумешност,постаројдефиницији,снагаубе
ђивања,насталајеуVиIVвекуп.н.е.уХелади,устарој
Грчкој.Уепохивладавиненародаинеговањаусменере
чи,каоглавнаманифестацијајавногживота,нијеимала
такмацапосвојојнепосреднојделотворнојснази.„Умалој
демократскојдржави,гдесесвеврширечју,елоквентност
јеуистимахимачиштит”,пишеМилошЂурић;идода
једаје„најутрвенијипутположајуисрећиињомечовек
можепренагласизаћинеговојничкимподвизима.”Alma
materсвихдисциплина,међуњимаонекојеиданданас
„једуњенхлеб”,онаје„некаврстапсихолошкепедагогије,
васпитањазаслободарскудемократскуирепубликанску
заједницуполитичкизрелихграђана(ЉубомирТадић).
 Реториказаузимаместоизмеђуграматикеидијалек
тике,између„казивања”и„певања”;егзистираупоредо
сафилозофијом.Основаобразовањагрчкецивилизације
иједанодњенихнајзначајнијихциљева,уметностјеите
мељнагрананаукекојапроучаваначелаговорништва,пи
сањаи јавненаступе.Однајважнијих јенаукакрозцео
средњивек.
 Вичностпрвихпроповедникаипрвихваспитачанарод
непедагогије,сведенанагеслодасеосвакојстваримо
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жеговорити„за”и„против”,реторикарелативизујеису
жавапојамистине,градиварљивезакључкеувластиту
корист.Засофистетеоретичареипрактичареје,управо,
играречима.
 ПрвиуџбеникреторикеОбеснаживањеистинеразлози
масаставиојегрчкибеседникКораксизСиракузе(Vвек
п.н.е.).
 ПоАристотелу(384–322.п.н.е.),скојимзапочињере
торикакаоогранаклогике,улогајавнеречијестеосигу
рањеистинеиправде;онајепревасходноспособностте
оријскогизналажењаразлогазаутврђивањеистинитости
некетврдњеилинекогчинаилиделауконкретномслу
чају.Овајмислилацјеиздвајаизговорногискустваидаје
упутствакојихсетребапридржавати:изналажењедока
заиприбављањечињеница,расправљањеирашчлањива
његовора,уметничкоистилскоуобличавање,учењена
паметипраћењеречителеснимпокретањима.Антички
филозофапострофираувод,излагањепредмета,метод
уверавањаиепилог.О стилу,каоосновномреторском
елементу, налаже да „нема потребе да буде ни одвећ
прост,ниодвећузвишен,већприкладан”.
 Ценећивештинуговора,перипатетичарисуреспекто
валиуверљивост,сугестибилност,тачностилепотуречи.
 АристотеловученикТеофраст(372–287.п.н.е.)ихелен
скиреторичари,међуњимабраћаГрах(IIв.п.н.е.)ине
умрлиЦицерон(106–43.н.е.),ималисувиданудеоууса
вршавањуовеуметничконаучнедисциплине.
 Утемељенанагрчкомбеседништву,римскакултураје
унапређујекаотеоријупрозе.Приступасеразврставању
премауочљивимформалнимобележјимаијачиниемо
цијакојеизазива;препознатјеједноставан,умерениуз
вишенстил.УбеседамаМeненијаАгрипе,КатонаСтари
јег,МаркаТулијаЦицерона,Цезара,БрутаиКремуција
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Кордајасносеоцртавасудски,пригодни,војниипосмрт
ниговор.Живаречјеоружјеуполитичкојборбиисвоје
врснаратнаобученост.Цицерон:„Постоједвевештинеко
јечовекамогудовестидонајвишегсистемапочасти:први
јевојсковођа,другијевештинабеседника.”
 РимљанинМаркоФабијеКвинтилијан(око40–96.годи
не),протомајсторевропскереторике,усвомделуОбразо
вањеговорникадодирнуојесварелевантнапитања:грама
тику,песничкулектиру,читање,учењенапамет,тему,
стил,залихуречи,подржавање,писаневежбе,менталну
припрему,импровизацију,излагање(одржавање)говора,
честитостговорникаизнање.Deinstitutioneoratoria,њего
вакапиталнарасправаометодичкомизлагањуиправи
лимајезичкевичности,уравнилајепутеверазмишљања
ореторици.
 Сверелигијесууречимавиделебожјидарчовекудат
заједноспрвимданомњеговогживота.(Кодсвихнарода
речисунештосветоимагично,Хесе).Хришћанско(сред
њовековно)беседништвоузносиречдобожанскевисине.
СловоодуховнојвезичовекасаБогом,осимтеолошкеса
држине(идејеоспасењу),обухватапохвалну,политичку,
судскуипосмртнусадржину.
 Устаромисредњемвекуреторикајеизучаванаушко
ламакаоједанодважнијихобразовнихпредметауокви
руseptemartesliberales.
 Међубеседницима,чијаречдосежедопоетскихвисина,
издвајајусеЗаратустра(6оо.п.н.е.),Конфучије(550–479),
Перикле(443–429),ИсусХристос(5–6.п. н. е.–28–29.н. е.),
апостолПавле(5–10.н. е.–67.н. е.),МаркоАурелије(121–180),
ВасилијеВелики(329.или330–394),ГригоријеБогослов
(329–390),ЈованДамаскин(око675–749)иАвгустинЈован
ХризостомЗлатоусти(347.или344–407),„тринаестиапо
столХристов”,полепотиисназиречи,највећибеседник.
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 Беседништвопотичеодљудикојисустекливеликуре
лигиознуиреторскуобученост.
 ТрадицијасрпскогбеседништвапочињеговоромСте
фанаНемање(1114–1200)насаборууРасу,којимсеонод
ричепрестолапредодлазакуСветуГору,иговоромСаве
(1174–1236)приликом (по)мирењасвоје браће,надмо
штимаоцаимНемање,уманастируСтуденици.
 Однационалнеулоге,средњовековнобеседништвопо
стајезапаженкњижевнирод;например,говоркраљаМи
лутинапоредодрасвојемајкеЈелене,одтрајнејекултур
невредности.
 ДелоЈованаРајићаКратакисажетиприручникизцело
купнереторикеукојемсеучењеизлажеуформипитањаиодго
вора,поступноидућиоднајосновнијегкасложенијем,сачињен
заобукусрпскемладежиукарловачкојАрхиепископскоми
трополитској гимназији (насловбезмалочитавпараграф)
1761.године,повременскомследу,заузимапрвоместо.
АврамМразовић(1756–1826)јеауторприручникаРуковод
ствоксловенскомукрасноречју(1821);ЈованСтеријаПопо
вић (1806–1856) такођеобјављује својуРеторику (1844).
ЂорђеМалетићпишеРиторику1855/56.године.
 НајпознатијицрквенибеседницисусветиНиколајВе
лимировић(1888–1956)иЈустинПоповић(1894–1979).Из
световног реда регрутују се Прота Матеја Ненадовић
(1777–1854),МаркоМиљанов(1838–1901), ЈованСкерлић
(1877–1914),БраниславНушић(1864–1938),МиланБогдано
вић(1892–1964),ДраганНедељковић(1925),МатијаБећко
вић(1939),ЗоранЂинђић(1952–2003)идругиговорници.
 Уепохихуманизмаиренесансе,среволуционарним
европскимпревратимаислободомговора,беседништво
доживљавасвојпроцват.Периодкултурногуспонаица
ревањаречиизнедриојезнаменитеораторе,међукојима
видноместозаузимајуполитичариивојсковође.
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 Производдемократскихпокрета,реторикајеоданти
ке,средњегвека,ренесансеиевропскепросвећеностидо
данас, задржала наглашено корисну применљивост. У
свимразвојниметапамадржалоседосадржинеиначи
наинтерпретације,односноначелачеститости,мудрости
илепоте.
 ДефинисанаудругојполовиниXVIIIвекакаотеориј
скаипрактичнаспособност,каосистемпоступакаипра
вилазаваљаниукрашенговор,овагрананаукеуспоста
вљабеседничкеодредбеоубеђивању.Наизмакусредине
XIXвека,учасуослобађањаодкрутогсистемапрописа
нихобразаца,одтехничкихупутставаирутинскихсаве
та,онаћедазасијаупуномсјају.
 Бавећисепесничкимсредствимаистилскимзакони
тостима,садржиномиформом,теоријомкњижевностии
књижевнимоблицима,реторика јеизвршилаутицајна
композицијуи стил језичкоуметничких творевина, на
књижевностуопште.Наономступњукојиједосеглауан
тици,оптуживаназауспоренапроучавањајезикауњего
војпоетскојфункцији,унемилости,онајеизгубилапри
матнадтеоријомопштеписмености.
 Извргаванадисквалификацији,остајезапуштенаина
лошемгласу.
 Руководећисеправилимакојаимајунормативанка
рактер,анеапсолутнувредност–ипоредсвега–реторика
добијазамахкасвеновијиминестандарднимоблицима.
„Краљицаобразовањаиумећа”,изворлепотеидоброте,
онаегзистиракаонезаменљивааутономнаговорнаве
штина.


