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НУ ШИЋ И РЕ ТО РИ КА У СР БИ ЈИ*

Сажетак: Ау тор у овом ра ду ана ли зи ра ка рак те ри сти ке, зна чај и 
до ме те Ну ши ће ве по зна те књи ге Ре то ри ка из 1933. го ди не. У основ ним цр та-
ма нај пре при ка зу је ста ње ли те ра ту ре о ре то ри ци код Ср ба у Угар ској, а 
по том и у Ср би ји, ука зу ју ћи на то да је пре Ну ши ћа нај зна чај ни је де ло о 
ре то ри ци са ста вио наш дру ги ве ли ки ко ме ди о граф Јо ван Сте ри ја По по вић 
1844. го ди не, али је оно оста ло у ру ко пи су, нео бја вље но све до дру ге по ло ви не 
20. ве ка. Исто та ко, ука зу је на ста ње ре то ри ке и ли те ра ту ре о ре то ри ци 
у све ту, по чев од кри зе у ко јој се кла сич на ре то ри ка на шла због фор ма ли-
стич ког и све сте рил ни јег при сту па, па до по ја ве „но ве ре то ри ке“ у ши рем 
сми слу (раз ли ку ју ћи пе рел ма нов ску „но ву ре то ри ку“ у ужем сми слу), од но-
сно до по ја ве мо дер ног pu blic spe a king прав ца и Деј ла Кар не ги ја. Ана ли зи ра-
ју ћи Ну ши ће ву књи гу ау тор на во ди ви ше при ме ра у ко ји ма се огле да ње го ва 
при вр же ност кла сич ној ре то ри ци, али и зна чај ни ис ко ра ци у прав цу ње ног 
мо дер ни зо ва ња. На сто ја ње да „мо дер ни зу је“ кла сич ну ре то ри ку, што је 
чи нио са опре зом и ме ром, ис по ста вља се као ње го ва нај ва жни ја пред ност 
и вр ли на, а по ка за ло се то ком вре ме на и као ње гов осо бен до при нос иден-
ти те ту ове ди сци пли не код Ср ба. Сма тра да ви тал ност и по пу лар ност 
ко ју је са чу ва ла све до да на шњих да на, Ну ши ће ва Ре то ри ка ду гу је по нај ви-
ше до број кон цеп ци ји, од но сно склад ном спо ју кла сич не ре то ри ке, за чи ње ним 
по је ди ним до стиг ну ћи ма но ве ре то ри ке из вре ме на у ко ме је жи вео. Ау тор 
по ре ди Ну ши ћа са во де ћим и ути цај ним мо дер ним аме рич ким ау то ром 
Едвар дом Кор бе том ко ји сто ји на ста но ви шту да је кла сич на ре то ри ка 

* Рад је на стао у окви ру стра те шког про јек та Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бео гра-
 ду „Иден ти тет ски пре о бра жај Ср би је“. „Аутор је уз сагласност Редакције, пошто је ру ко пис 
већ предао Зборнику радова Правног факултета у Новом Саду, на молбу главног и одговорног 
уред ника часописа Hereticus, пристао да се овај рад уз мање измене накнадно објави и у 
те мат ском броју тог часописа (3-4/2014), пошто је у целости посвећен 150. годишњици рођења 
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2017. године.“
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још увек ко ри сна и де ло твор на, „мо жда чак и ви ше од раз ли чи тих кур се ва 
ко ји су је за ме ни ли“. На кра ју ука зу је на опа сност од нео пле ме ње ног pu blic 
spe a king трен да и за ла же се за то да и да нас, на Ну ши ће вом иден ти тет-
ском тра гу, ре то ри ка и под у ча ва ње ре то ри ци тре ба да бу ду за сно ва ни на 
ком би но ва њу вред но сти и спо зна ја кла сич не ре то ри ке и ис ку ста ва но ве 
при ме ње не ре то ри ке.

Кључнеречи: Кла сич на ре то ри ка, но ва ре то ри ка, pu blic spe a king, Сте-
ри ја, Едвард Кор бет.

I 

Уџ бе ни ци ре то ри ке су у Ср би ји ду го би ли пра ва рет кост. Уста нич ко 
до ба и пр ви озбиљ ни ји уз лет по ли тич ког жи во та је из не дрио је дан број та-
лен то ва них, али углав ном са мо ни клих бе сед ни ка, ко ји ни су мно го зна ли о 
те о ри ји бе сед ни штва – ре то ри ци, већ су на про сто би ли са мо успе шни у свом 
вер бал ном из ра зу. Ма ло њих је уоп ште и би ло у ста њу да чи та књи ге. Кра-
јем пр ве по ло ви не 19. ве ка, у вре ме ка да је до нет Срп ски гра ђан ски за ко ник 
1844. го ди не, чак је и ве ли ки број но си ла ца јав них функ ци ја био је два пи-
смен. Та ко су од 17 пред сед ни ка окру жних су до ва тро ји ца би ли пот пу но 
не пи сме ни, де се то ри ца су се мо гли са мо пот пи са ти, тро ји ца су за вр ши ли 
не што ви ше од основ не шко ле, a са мо је дан је био прав ник. У 17 окру жних 
су до ва, Су ду ва ро ши Бе о гра да и Апе ла ци о ном су ду, 18 су ди ја је би ло не пи-
сме но, сед мо ри ца сла бо пи сме ни („вр ло ма ло чи та ти и пи са ти зна“), њих 14 
је има ло основ ну шко лу, ше сто ри ца су има ли не што ви ше од основ не шко-
ле (тро ји ца гим на зи ју, је дан бо го сло ви ју и дво ји ца не ке „вој не на у ке у Ру-
си ји“). Ни по чет ком дру ге по ло ви не 19. ве ка оп шта си ту а ци ја ни је би ла 
мно го бо ља, јер је 1866. го ди не би ло 96% не пи сме них ста нов ни ка.1

Из тих раз ло га ни је нео бич но што је ве о ма уски круг обра зо ва них љу ди 
у то вре ме знао тек по не што о ре то ри ци и ње ним на че ли ма, ма да је До си теј 
Об ра до вић у свом про све ти тељ ском про гра му и ак тив но сти сма трао ре то ри ку 
јед ном од цен трал них ди сци пли на, де фи ни шу ћи је при том као на у ку.2 До жи-
вља ва ју ћи ре то ри ку на свој ствен на чин, као „на у ку над на у ка ма“ ко ју тре ба 

1 Мир ко вић, З., Срп ска прав на исто ри ја, Бе о град 2016, 184. 
2 Об ра до вић, Д., Са бра на де ла II, Бе о град 1961, 149: „Ре то ри ка, то јест на у ка ле по го во ри-

ти, ср це мно же ства љу ди до би ја ти и це ли на род на све што је до бро, по хвал но и оп ште полз но 
скла ња ти и до во ди ти, ве о ма је бла го по треб но зна ње“. Ипак, ва ља има ти на уму да је До си теј 
реч на у ка че сто ко ри стио и у ши рем зна че њу „на ук“, а не ну жно и увек у ужем зна че њу од ре ђе-
не на уч не ди сци пли не. Та ко у свом чу ве ном и ефект ном го во ру на отва ра њу Ве ли ке шко ле 1808. 
го ди не он по зи ва пр ву ге не ра ци ју уче ни ка да се „про све шта ва ју у на у ка ма и до бро де те љи“. 
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по пу ла ри са ти, он је њу спа јао са књи жев ном де лат но шћу. Доситeј сма тра да 
три кључ не на уч не ди сци пли не – ло ги ка, ети ка и по ли ти ка има ју за јед нич ки 
име ни тељ у ре то ри ци. Са ста вља ју ћи збир ке из ре ка, ба сни, као и сво јим це ло-
куп ним књи жев ним опу сом у ко ме се у ве ли кој ме ри ко ри сте ре то рич ки еле-
мен ти, До си теј је до при нео и по ста вља њу те ме ља срп ске ре то ри ке. До ду ше, 
пр ви срп ски уџ бе ник ре то ри ке се по ја вио знат но ра ни је и са чи нио га је Сом-
бо рац Аврам Мра зо вић, ко ји је био над зор ник и упра ви тељ срп ских шко ла у 
Бач кој и Ба ра њи. Он је у Бу ди му 1821. го ди не об ја вио Ру ко вод ство ка сла вен-
ско му кра сно ре чи ју, по свој при ли ци по узо ру на угар ски при руч ник за ре то-
ри ку Јо же фа Гри ге ља In sti tu ti o nes ora to ri ae, а све на тра гу Квин ти ли ја но вог 
кон цеп та ре то ри ке.3 Ме ђу тим, тај уџ бе ник је ве ро ват но до спе вао у ру ке тек 
јед ног бро ја срп ских ђа ка и ин те лек ту а ла ца у Вој во ди ни, и по не ког обра зо ва-
ни јег чо ве ка у Ср би ји. Под у ча ва ње ре то ри ке се код Ср ба на про сто ри ма Вој-
во ди не га ји ло и пре то га у срп ско-ла тин ским шко ла ма, још по чет ком XVI II 
ве ка, и за сни ва ло се пр вен стве но на уџ бе ни ци ма ко ји су се ко ри сти ли на 
Ки јев ској ду хов ној ака де ми ји, та ко да је по ред ути ца ја кла сич них пи са ца 
стру ја ње из Ру си је сна жно обе ле жи ло за чет ке ре то рич ке ми сли код Ср ба.4 

Све је то био са мо за ме так ко ји се раз ви јао у Вој во ди ни, а пр вим зна чај ним 
уџ бе ни ком ре то ри ке ко ји је на стао у Ср би ји мо же се сма тра ти рад баш под 
та квим, кон ци зним на сло вом, из пе ра Јо ва на Сте ри је По по ви ћа. Ма да је остао 
упам ћен пр вен стве но као је дан од нај у спе шни јих срп ских ко ме ди о гра фа, Сте-
ри ја је био и је дан од три пр ва про фе со ра Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду или, 
тач ни је, „Пра во слов ног оде ле ни ја“ на Ли це ју у Бе о гра ду, ка да је оно формиранo 
1841. го ди не (за јед но са Иг ња том Ста ни ми ро ви ћем и Јо ва ном Ра ји ћем). Био је 
и успе шан адво кат, ми ни стар про све те и уте ме љи вач срп ског обра зов ног си-
сте ма, као и тво рац За ко на о устро је ни ју јав но га учи ли шног на ста вље ни ја 1844. 
го ди не. Те исте го ди не Сте ри ја је на пи сао и Ре то ри ку, чи ме је сво је на чел но 
за ла га ње да се „штам па ју школ ске књи ге“ и прак тич но спро во дио у де ло. 
На и ме, он је лич но на пи сао не ко ли ко уџ бе ни ка за сред ње шко ле (Ла тин ски 
бу квар, Ла тин ску гра ма ти ку, Не мач ку гра ма ти ку, Ре то ри ку), као и уџ бе ник 
При род но пра во за сту ден те Ли це ја.5 Са чу ва на су два пре пи са Ре то ри ке, 

3 Не дав но се по ја вио пре вод овог уџ бе ни ка са сла ве но срп ског на са вре ме ни срп ски 
је зик, А. Мра зо вић, Ру ко вод ство за сла вен ско кра сно реч је (прев. про то је реј-ста вро фор 
Ми ли вој Ми ја тов), Но ви Сад 2013, стр. 208. Ина че, Мра зо ви ћев тер мин „кра сно ре чи је“ је у 
осно ви пре вод грч ког тер ми на kal li lo gia. 

4 В. бли же Је лић, В., Сте ри ја и Квин ти ли јан, Но ви Сад 1988, 257. Вид. и Авра мо вић, 
С., Rhe to ri ke tec hne – ве шти на бе сед ни штва и јав ни на ступ, Бе о град 2015, 166. 

5 Ова два по след ња ње го ва ра да су об ја вље на здру же на у истим ко ри ца ма, у окви ру 
еди ци је Кла си ци ју го сло вен ског пра ва, ко ју је го ди на ма из да вао НИУ Слу жбе ни лист СРЈ: 
По по вић, Ј. С., При род но пра во – Ре то ри ка, Бе о град 1995. Оба тек ста су у том из да њу са 
ори ги нал ног сла ве но срп ског пре ве де на на са вре ме ни срп ски је зик (пре вод Та тја не Су бо-
тин-Го лу бо вић). 
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али ни је дан ру ко пис ни је од штам пан за ње го ва жи во та, та ко да се да нас ко-
ри сти ре кон струк ци ја у ко јој су та два пре пи са спо је на у је дан.6

Сте ри ји на Ре то ри ка је, да кле, пред ста вља ла сред њо школ ски уџ бе ник, 
ко ји ни је ни до жи вео да бу де об ја вљен. Пи са на је, из ме ђу оста лог, и под 
Мра зо ви ће вим ути ца јем, та ко да је ру ко во ђе на по тре ба ма и ме стом ко ји је 
овај ђач ки пред мет за у зи мао у на став ним про гра ми ма у ХIХ ве ку, од но сно 
са осо бе но сти ма он да шњег си сте ма школ ства. Ре флек ту ју ћи ста ње у мно гим 
дру гим др жа ва ма тог вре ме на, пре ма За ко ну о шко ла ма, ко ји је био Сте ри-
ји но де ло, у по след ња два раз ре да гим на зи је (под на зи вом ху ма ни о ра) уз 
ла тин ски је зик, ко ји је био „нај глав ни ји пред мет по ред срп ског“, на ро чи то 
ис так ну то ме сто су има ли ре то ри ка – по ко јој је но сио име пр ви раз ред 
„чо веч но сти“ и по е ти ка – по ко јој се на зи вао дру ги раз ред „чо веч но сти“. 
Ме ђу тим, ре то ри ка је та да, на сла ња ју ћи се на сред њо ве ков ну обра зов ну 
тра ди ци ју, под ра зу ме ва ла це ло куп ну те о ри ју про зе (а не, као код Гр ка и 
Ри мља на, са мо на у ку о бе сед ни штву – усме ној про зи). Из тих раз ло га је и 
Сте ри ја тре ти рао ре то ри ку као је дан од де ло ва те о ри је књи жев но сти, ко ја 
об у хва та сти ли сти ку – те о ри ју сти ла, ре то ри ку – као оп шту те о ри ју про зе 
и, нај зад, по е ти ку – као те о ри ју по е зи је. Та кво ме сто је ре то ри ка за др жа ла 
и у на шим гим на зиј ским уџ бе ни ци ма чак и то ком пр ве по ло ви не XX ве ка.7 
Ма да је ре то ри ка би ла у до ба ро ман ти зма при лич но по ти сну та, она се ипак 
об на вља кроз по ве ћа но ин те ре со ва ње за сти ли сти ку и лин гви сти ку, та ко да 
се на ма ла вра та по но во вра ћа у жи вот и по чи ње да се осло ба ђа кру тих кла-
си ци стич ких ка но на. 

Сте ри ја де фи ни ше ре то ри ку као „на у ку ко ја пра ви ла кра сно реч ја из-
ла же“ (да кле, као те о ри ју бе сед ни штва, одва ја ју ћи је од са мог бе сед ни штва 
као прак тич не ди сци пли не), али од мах до да је: „Пред мет да кле ре то ри ке 
је су сви са ста ви, ко ји у круг про зе спа да ју... Ста ри су под име ном кра сно-
реч ја раз у ме ва ли спо соб ност са мо бе сед нич ка сло ва са ста вља ти, по че му и 
ре то ри ка њи о ва би ла је ars ora to ria. Те о ри ја, или на у ка о оста лим про за ич-
ним са ста ви ма из ла га ла се код њи у ди ја лек ти ки и гра ма ти ки“. Због ових 
спе ци фич но сти Сте ри ји на Ре то ри ка са др жи и мно га оп шта пра ви ла те о ри-
је про зе, па чак и де ло ве са са ве ти ма ка ко се, нa при мер, са ста вља ју пи сма, 
исто риј ски спи си или пре во ди.8 Ма да је бе сед ни штво тре ти рао као је дан од 

6 У том об ли ку је ово де ло об ја вље но пр ви пут у из да њу Ве се ли нов, И., „Ре то ри ка 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа“, Збор ник исто ри је књи жев но сти СА НУ, књ. IX, Бе о град 1974, 
539-631. О овом Сте ри ји ном тек сту и на ро чи то о ути ца ју Квин ти ли ја на, на пи са на је и јед на 
за па же на док тор ска ди сер та ци ја на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, в. Је лић, В., цит. де ло. 

7 В. на при мер, Ђор ђе вић, П., Те о ри ја књи жев но сти (сти ли сти ка, ре то ри ка, по е-
ти ка), Бе о град 1927. 

8 Већ Квин ти ли јан, по ред упут ста ва за усме но из ла га ње, у сво ју рас пра ву о обра зо ва њу 
бе сед ни ка укљу чу је и не ке са ве те за „про зне са ста ве“, пре све га за са ста вља ње пи са ма, ко је 
сма тра јед ном вр стом „ди ја ло га од сут них“. Епи сто ло гра фи ја (ве шти на са ста вља ња пи са ма) 
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нај ва жни јих де ло ва про зе уоп ште („нај ви ши сту пањ умет нич ке про зе“), 
ва жан пе чат ње го вом де лу да ју рас пра ве о са др жа ји ма ко је об у хва та ре то-
ри ка у ужем, ан тич ком сми слу. Ипак, све у све му, Сте ри ји на Ре то ри ка не 
са мо да је за ми шље на пр вен стве но као ђач ко шти во, не го је по сво јим ка-
рак те ри сти ка ма од ра жа ва ла та да вла да ју ћи кон цепт о оп штој те о ри ји про зе 
и ре то ри ци као ње ном са став ном де лу. 

По сле Сте ри ји ног уџ бе ни ка, ко ји је остао у ру ко пи су, по ја вио се и пр ви 
штам па ни уџ бе ник ре то ри ке у Ср би ји из пе ра књи жев ни ка, по зо ри шног де-
лат ни ка, про фе со ра Ли це ја и ка сни је ди рек то ра гим на зи је у Бе о гра ду Ђор ђа 
Ма ле ти ћа.9 По том је об ја вљен и уџ бе ник за ђа ке бо го сло ви је Оми ли ти ка или 
на у ка о цер ков нои сло ве сно сти, пре ма уџ бе ни ку ки јев ског про фе со ра Ам фи-
те а тро ва, а 1873. го ди не Вла ди мир Ву јић је на пи сао Оп шту ре то ри ку.10 Све 
те књи ге су но си ле пе чат де вет на е сто ве ков ног гле да ња на ре то ри ку и тре-
ти ра ле је на при лич но дру га чи ји на чин не го што ће се то чи ни ти у 20. ве ку. 

II 

Ва жан им пулс раз вит ку ре то ри ке у све ту дао је уз лет јед не спе ци фич-
не ди сци пли не, ко ја би се у ши рем зна че њу мо гла на зва ти „но ва ре то ри ка“. 
Под „но вом ре то ри ком“ у ужем сми слу да нас се углав ном под ра зу ме ва ње но 
по све мо дер но те о риј ско зна че ње у кон тек сту фи ло зоф ско-те о риј ског прав ца 
ко ји се раз вио по сле Дру гог свет ског ра та, чи јем ће уоб ли ча ва њу умно го ме 
до при не ти бел гиј ски фи ло зоф и прав ник Ха им Пе рел ман (Cha im Pe rel man).11 
Ме ђу тим, но ва ре то ри ка у ши рем сми слу је још мно го пре то га на ста ла са 
дру га чи јим ци љем и зна че њем, као ре ак ци ја на сте рил ност кла сич не фор мал-
не ре то ри ке ко ја се по нај ви ше ба ви ла те о риј ским мо де ли ма, а ма ње ње ном 

се на ро чи то раз ви ла у хе ле ни стич ко до ба, а нај ста ри је све до чан ство о си сте мат ским упут-
стви ма ко ја се ти чу са ста вља ња пи сма да је Ју ли је Вик тор, рим ски ре то ри чар из IV ве ка н. е. 
(ко ји раз ли ку је при ја тељ ска, уче на и по слов на пи сма), в. бли же Је ла чић-Ср буљ, В., Ре то ри ка 
и Progymna sma ta, Бе о град 2005, 40. Ме ђу тим, пра ви ла о пи са њу пи сма су се то ком сред њег 
ве ка, због то га што се ре то ри ка ду го до жи вља ва ла као оп шта те о ри ја про зних са ста ва (а не 
са мо усме ног из ра жа ва ња), нај че шће укљу чи ва ла у пред мет ре то ри ке, што чи ни и Сте ри ја. 

9 Ма ле тић, Ђ., Ри то ри ка, Бе о град 1855; исти, Ри то ри ка, део дру ги, Част на ри то ри ка, 
Бе о град 1856. Из ме ђу оста лог, Ма ле тић је био и пи сац дра ме Апо те о за ве ли ком Ка ра ђор ђу, 
ко ја је при ка зи ва на у по зо ри шту „Код је ле на“ 1847. го ди не. Ка сни је је био члан од бо ра за 
из град њу На род ног по зо ри шта, по зо ри шни пе да гог, а у осмој де це ни ји 19. ве ка и управ ник 
На род ног по зо ри шта. 

10 Де таљ ну ана ли зу пр вих срп ских уџ бе ни ка ре то ри ке успе шно је из вр шио Је лић, В., 
„Еле мен ти ан тич ке ре то ри ке у при руч ни ци ма на ших ре то ри ча ра из XIX ве ка“, Збор ник 
Ма ти це срп ске за кла сич не сту ди је, Но ви Сад 1998/1, 79-89. 

11 Вид. де таљ но Ха сан бе го вић, Ј., Пе рел ма но ва прав на ло ги ка као но ва ре то ри ка, Бео-
град 1988 (2006). 
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прак тич ном вред но шћу и упо тре бом. Ко ре ни тог про це са се уо ча ва ју већ 
кра јем 18. ве ка, ка да је шкот ски про фе сор ре то ри ке и књи жев но сти Хју Блер 
(Hugh Bla ir) об ја вио књи гу у ко јој се ни је ба вио са мо те о ри јом бе сед ни штва, 
не го је ну дио чи та о ци ма и прак тич не са ве те. Сле де ћи ва жан ис ко рак је учи нио 
фран цу ски пи сац Кор ме нен (Lo u is-Ma rie de Cor me nin), ко ји је под псе у до ни мом 
Ти мон (Тimon) об ја вио у 19. ве ку Бе сед нич ку књи гу (Li vre des ora te urs), по-
да сти ру ћи но ве ста зе за раз вој не што дру га чи је, при ме ње не ре то ри ке. У 
пр вом де лу он да је са ве те бе сед ни ци ма, а у дру гом на во ди при ме ре до брих 
го во ра, уз њи хо ву ана ли зу, на пу шта ју ћи по сте пе но фор ма ли стич ки и ели-
ти стич ки кон цепт та да шње кла сич не ре то ри ке. Ипак, нај ве ћи по мак у но вом, 
прак тич ном при сту пу ре то ри ци ко ји је при ла го ђен им пул су са вре ме ног 
чо ве ка 20. ве ка, у вре ме ну ка да ли бе ра ли зам, оп шта де мо кра ти за ци ја дру-
штва, ин ду стриј ска и тех но ло шка ре во лу ци ја узи ма ју ма ха, дао је Дејл Кар-
не ги (Da le Car ne gie) у САД.12 Ре то ри ка Деј ла Кар не ги ја ни је ис кљу чи во 
те о риј ска, већ ве о ма праг ма тич но ори јен ти сна ди сци пли на. Њен циљ ни је 
да са мо про у ча ва од ре ђе не мо де ле и фор ме из ра жа ва ња, стил ске фи гу ре и 
лин гви стич ке фи не се. Она те жи да на у чи љу де ка ко да го во ре су ге стив но и 
ре ла тив но бр зо до ђу до ви дљи вих ре зул та та и на прет ка у свом бе сед нич ком 
на сту пу, а ти ме и до успе ха у ка ри је ри на све зах тев ни јем тр жи шту. Оту да 
је Кар не ги бр зо сте као свет ску сла ву, па и ве ли ко бо гат ство, јер су се ње го-
ве књи ге об ја вљи ва ле и про да ва ле фан та стич ном бр зи ном (књи га How to 
Win Fri ends and In flu en ce Pe o ple је до жи ве ла пре ко 40 из да ња), пре во ди ле 
су се на ско ро све је зи ке, а ње гов ме тод под у ча ва ња ве шти ни јав ног на сту-
па је по стао па ра диг ма ти чан. 

Та ква но ва, при ме ње на ре то ри ка, ко јој не ки кри ти ча ри оспо ра ва ју вред-
ност, та ко да пој му pu blic spe a king не рет ко да ју при лич но пе јо ра ти ван при-
звук као ро ду ма ње вред но сти, по ста је све ви ше мул ти ди сци пли нар на. Она 
ко ри сти са зна ња мо дер не пси хо ло ги је, со ци о ло ги је, ан дра го ги је, ко му ни ко-
ло ги је, на ро чи то те о ри је ма сов не кул ту ре и ко му ни ка ци је и дру гих мо дер них 
ди сци пли на. Она се окре ће по тре ба ма мо дер ног, про сеч ног чо ве ка, гу бе ћи 
ели ти стич ки ка рак тер. Кла сич на ре то ри ка је три де се тих го ди на 20. ве ка 
са свим по то ну ла, па је чак би ла по ти сну та и у шко ла ма до те ме ре да су се 
уме сто уџ бе ни ка ре то ри ке по че ли да ко ри сте при руч ни ци за јав ни на ступ. 
Упра во је за то, и баш у то вре ме, Ај вор Ри чардс (Ivor Ric hards) по ку ша вао да 
ре фор ми ше ста ри при ступ ре то ри ци, не би ли јој удах нуо но ви жи вот.13 Но ва 

12 Ро ђен као Car na gey, сво је пре зи ме је ко ри го вао у Car ne gie, ка ко би га лак ше пам-
ти ли и ве зи ва ли за јед ног од нај ве ћих аме рич ких бо га та ша и до бро тво ра An drew Car ne gie-а, 
са ко јим ни је имао ни ка кве срод нич ке ве зе. Ње го ве нај по пу лар ни је књи ге су Art of Pu blic 
Spe a king (1915), Pu blic Spe a king: a Prac ti cal Co ur se for Bu si ness Men (1926), Pu blic Spe a king 
and In flu en cing Men in Bu si ness (1932), How to Win Fri ends and In flu en ce Pe o ple (1936). 

13 Ric hards, I. A., The Phi lo sophy of Rhe to ric, New York-Lon don-Ox ford 1936. 
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ре то ри ка се уве ли ко раз ли ко ва ла од ан тич ке грч ко-рим ске, пре све га по то ме 
што је, ка ко то ви ди Едвард Кор бет (Ed ward P. J. Cor bett), би ла све ви ше не-
вер бал на (го вор те ла по ста је ва жни ји од ре чи), дру штве на (ви ше во ди ра чу-
на о гру па ма љу ди не го о по је дин цу), при нуд на (по да сти ре зах те ве о ко ји ма 
се не рас пра вља, пре не го што фор му ли ше увер љи ве мол бе) и не по мир љи ва 
(ви ше на ги ње ка то ме да шо ки ра слу ша о це не го што се слу жи тех ни ка ма до-
дво ра ва ња). 14 Или, ка ко је то де фи ни сао Ке нет Бурк (Ken neth Bur ke),15 кључ-
на реч за ста ру ре то ри ку је би ла „уве ра ва ње“, а за но ву ре то ри ку је то реч 
„иден ти фи ка ци ја“, ко ја мо же укљу чи ва ти и под све сне фак то ре. На тим осно-
ва ма је про ме на ка рак те ра ре то ри ке и ње но де мо кра ти зо ва ње кроз pu blic 
spe a king до ми ни ра ло већ од пр ве по ло ви не 20. ве ка. 

III

У та квим окол но сти ма, при бли жно у вре ме ка да је та ква, при ме ње на 
ре то ри ка, а на ро чи то Кар не ги јев при ступ овла дао све том, у Ср би ји се по ја-
вљу је при лич но ори ги нал но де ло Бра ни сла ва Ну ши ћа, наш нај по зна ти ји и 
нај у ти цај ни ји пред рат ни уџ бе ник ре то ри ке.16 Мо гло би се ре ћи да је Ну шић 

14 Ed ward P. J. Cor bett, Clas si cal Rhe to ric for the Mo dern Stu dent, Ox ford 1990, VII. 
15 Bur ke, K., A Rhe to ric of Mo ti ves, Ber ke ley-Los  An ge les 1950. 
16 Ну шић, Б., Ре то ри ка, Бе о град 1933. Дру го из да ње је би ло убр зо об ја вље но, већ 

1938. го ди не, али Ну шић га ни је до че као, јер се упо ко јио у ја ну а ру те го ди не. Ме ђу тим, број 
но вих из да ња Ну ши ће ве Ре то ри ке ко ја су се на гло по че ла да по ја вљу ју у по след њих пар 
де це ни ја те шко да је мо гу ће са пре ци зно шћу на бро ја ти, јер су се ра зни из да ва чи ско ро утр ки-
ва ти ко ће је пре из да ти (пр во ре принт из да ње је са чи ни ла из да вач ка ку ћа Ва јат у Бе о гра-
ду 1989, а нај но ви је је об ја ви ла из да вач ка ку ћа Та ли ја 2016. го ди не). То нај бо ље до ка зу је 
ак ту ел ност овог Ну ши ће вог де ла и очи глед ну по тре бу тр жи шта за јед ном та квом књи гом 
чак и да нас. 

По се бан ку ри о зи тет и сли ку ста ња у на шем из да ва штву пред ста вља ре принт из да ње 
Ну ши ће ве Ре то ри ке из да вач ке ку ће Asee из 2009. го ди не. Ту се пре у зи ма и ди зајн ко ри ца 
ори ги нал ног из да ња, а у „опи су књи ге“ се од ре чи до ре чи, без ци ти ра ња, пре но си текст 
ау то ра овог при ло га, ко ји је об ја вљен у књи зи Rhe to ri ke tec hne – ве шти на бе сед ни штва и 
јав ни на ступ, Бе о град 2008, 169-170, а ко ји гла си: „Нај зна чај ни ји пред рат ни уџ бе ник ре то-
ри ке у нас је де ло ко ме ди о гра фа и прав ни ка Бра ни сла ва Ну ши ћа. Ње го ва Ре то ри ка је од мах 
сте кла сла ву – пр ви пут је об ја вље на 1934, а дру го из да ње је до жи ве ла већ 1938 го ди не – за 
раз ли ку од Сте ри ји ног, Ну ши ће во дје ло је уџ бе ник при ме ње ног бе сед ни штва. Бу ду ћи да је 
не ко ли ко го ди на пре да вао ре то ри ку на Вој ној ака де ми ји у Бе о гра ду, он са ста вља са свим 
прак ти чан при руч ник, у ко ји уно си до ста соп стве ног пе да го шког ис ку ства: отуд текст не ма 
пре тен зи ја да пред ста вља оп шту те о ри ју про зе. Глав на пи та ња на ко ја ау тор обра ћа па жњу 
је ана ли зи ра ње бе се де (ње них вр ста, осо би на, функ ци ја, на чи на ра ста вља ња), бе сед ни ка 
(ко ји мо ра ис пу ња ва ти од ре ђе не спо ља шње усло ве (из лед, глас, ко ри шће ње ге сти ку ла ци је, 
као и уну тра шње усло ве – етич ку вред ност, убе ђе ње, зна ње, моћ вла да ња со бом) и ау ди то-
ри јум (ко ји де ли на ано ним ни-ма са и не а но ним ни хо мо ге ни и не хо мо ге ни, као и по зи тив ни, 
не га тив ни и нео д ре ђе ни). При том Ну шић че сто у ма ни ру pu blic spe a king ин струк то ра, 
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њи ме за сно вао мо дер ну ре то ри ку код нас и да је траг ко ји је на тај на чин 
оста вио ско ро под јед на ко ду бок као онај ко јим је обе ле жио срп ску ко ме дио-
гра фи ју и по зо ри ште.17 Он ба шти ни и кла сич ни при ступ, али у при лич ној 
ме ри при хва та ино ва ци је ко је је до не ло но во до ба и при ме ње на ре то ри ка. 
Ну шић не бе жи од те о ри је и кла сич не ре то ри ке, још ма ње од исто ри је бе сед-
ни штва (ко јој по све ћу је ве ли ку па жњу и про стор), али се тру ди да пра ви ла 
кла сич не ре то ри ке про ши ру је и ста вља у функ ци ју ин струк ци ја ко је успе-
шни је мо гу до ве сти до прак тич них ре зул та та и успе ха. За та кво опре де ље-
ње је би ло по треб но до ста му дро сти, по зна ва ња нај но ви јих то ко ва у све ту, 
али и при лич но хра бро сти, јер је то пред ста вља ло ис ко рак у свет број них 
не по зна ни ца и ве ли ких на уч них и струч них ди ле ма. 

Ну шић је очи глед но био све стан ко ли ко је те шко де фи ни са ти ре то ри ку 
и од лу чи ти се ко јим пу тем кре ну ти. На том пу ту се ја вља ју мно га основ на 
пи та ња: да ли је ре то ри ка на у ка или ве шти на, да ли има сво је ау то ном но 
под руч је про у ча ва ња или је са ста вље на из по зај ми ца од дру гих на уч них 
ди сци пли на, је су ли ре то ри ка и бе сед ни штво си но ни ми или има ју раз ли-
чи то зна че ње, да ли она об у хва та са мо из го во ре ну или укљу чу је и на пи са ну 
реч, да ли и пе да го ги ја спа да у ре то ри ку, итд. То су са мо не ке од не до у ми ца 
ко је се ра ђа ју у ве зи са од ре ђи ва њем пој ма ре то ри ке и бе сед ни штва. За тим 
се ту пре пли ћу ста ро, тра ди ци о нал но и но ви је схва та ње ре то ри ке из ме ђу 
ко јих по сто ји ве ли ка раз ли ка. Има ау то ра ко ји твр де да је ова ква нео д ре ђе-
ност пој ма до бра, јер флек си бил ност у ту ма че њу до зво ља ва ре то ри ци, као 
Али си из зе мље чу да, да бу де ко ли ко год не ко же ли ма ла или ве ли ка, у за-
ви сно сти од то га ко ју пи лу лу не ко же ли да про гу та.18 Ка ко год се те број не 

да је са свим прак тич не са ве те у ве зи са ова три основ на еле мен та од ко јих за ви си успе шан 
бе сед нич ки на ступ. Уз то, он украт ко из ла же исто ри ју бе сед ни штва и ну ди бо гат из бор 
при ме ра нај у спе шни јих го во ра из ста рог, сред њег и но вог ве ка. Ма да су про те кле мно ге 
де це ни је од ње ног на стан ка, Ну ши ће ва Ре то ри ка још увек пред ста вља је дан од нај бо љих 
уџ бе ни ка бе сед ни штва на на шем је зи ку“. Је ди но што је реч „де ло“ ов де пре тво ре на у реч 
„дје ло“, а на по чет ку прет по след ње ре че ни це је уба че но „при том“ (ита ли ком обе ле жио С. А.). 

17 Мо жда је у пи та њу са мо ко ин ци ден ци ја, али је ве о ма симп то ма тич но да су, као и 
Ну шић, пр ви срп ски по сле ни ци на по љу ре то ри ке би ли ве за ни за ко ме ди о гра фи ју (Сте ри ја) 
и по зо ри ште (Ма ле тић). Та ква ве за ност има сво је об ја шње ње у чи ње ни ци да бе сед ник у 
при лич ној ме ри има шта да на у чи од глу ма ца, ма да се при том не пре ста но из ла же ри зи ку 
од „глу ма та ња“, вид. ви ше С. Авра мо вић, Rhe to ri ke tec hne – ве шти на бе сед ни штва и јав ни 
на ступ, Бе о град 2015, 275-276. Но, Сте ри ју и Ну ши ћа по ве зу је још и чи ње ни ца да су обо ји-
ца прав ни ци, што та ко ђе мо же би ти ва жна окол ност. Сна жна и убе дљи ва ар гу мен та ци ја, 
ва ља на ло ги ка, су ге стив но и ја сно из но ше ње ста во ва пред ста вља ју не ке од нај ва жни јих 
осо би на до брог прав ни ка, што су не сум њи во и нај ва жни је осо би не до брог бе сед ни ка. 

18 Ba zer man, Ch., A Con ten tion Over the Term Rhe to ric, De fi ning the New Rhe to ric, Lon-
don – New Del hi 1993, 3. О про бле ми ма при де фи ни са њу ре то ри ке вид. Ста но је вић, О, Авра-
мо вић, С., Ars rhe to ri ca – ве шти на бе сед ни штва, Бе о град 2002, 13. Ко ли ко су та пи та ња 
кон тро верз на ја сно от кри ва и не са гла сје ко а у то ра у по ме ну том уџ бе ни ку: док О. Ста но је вић 
сма тра да ни је оправ да на по де ла на ре то ри ку и бе сед ни штво и те пој мо ве сма тра си но ни-
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те о риј ске ква дра ту ре кру га ре ша ва ле и ко ји год се од го во ри ну ди ли, не спор но 
је је ди но да је но ва ре то ри ка ус пе ла да по вра ти зна чај већ са свим мар ги на-
ли зо ва ној кла сич ној ре то ри ци, ко ја се ве ли ким де лом пре тво ри ла у l’art 
po ur l’art ди сци пли ну и из гу би ла свој не ка да шњи до ми нант ни по ло жај. 
Ну шић је из ве сно и сам био у ди ле ми у ко јој се ме ри тре ба ба ви ти те о риј-
ским пи та њи ма на ста ри на чин, а ко ли ко да ва ти ве о ма прак тич не, по не кад 
ско ро би зар не са ве те из ар се на ла pu blic spe a king при сту па. То ко ле ба ње ве-
ли ким де лом от кри ва ње гов по ку шај да де фи ни ше ре то ри ку, све стан да од 
тог опре де ље ња мо ра за ви си ти и ње гов основ ни при ступ у овој књи зи. 

У по ку ша ји ма да од го во ри на веч но пи та ње да ли је ре то ри ка на у ка, 
умет ност или ве шти на, он се ја сно опре де љу је за пр ву (ста ри ју) со лу ци ју. 
Шта ви ше, пр ви део сво је књи ге на сло вља ва без огра де као „На у ка о бе сед-
ни штву“. На тра гу ста ре шко ле Ну шић ве ли да „на у ка ко ја нас учи да ле по 
пи сме но из ра жа ва мо сво је ми сли зо ве се сти ли сти ка, а на у ка ко ја нас учи 
да ле по усме но из ра жа ва мо сво је ми сли, зо ве се ре то ри ка“. 19 Ипак се, ме ђу 
пр ви ма код нас, Ну шић усу ђу је да на опре зан на чин кри ти ку је та да шњу тео-
ри ју књи жев но сти за сно ва ну на ста ром при сту пу ко ји по чи ва на тро де о би: 
сти ли сти ка, по е ти ка, ре то ри ка, а ко ји ре то ри ку до жи вља ва са мо као јед ну 
ва ри јан ту про зе. Ну шић отва ра про стор за дру га чи је раз у ме ва ње ре то ри ке 
као спе ци фич не, по себ не на у ке, чак „на у ке над на у ка ма“. Он ука зу је на то 
да је ре то ри ку као на у ку тре ти ра ла већ ан тич ка грч ка ми сао, на ро чи то Ари-
сто тел, као је дан од мно го број них грч ких пи са ца уџ бе ни ка под на зи вом 
rhe to ri ke tec hne.20 Шта ви ше, Ну шић сма тра да се мо же ре ћи да од Ари сто-
те ла, ко ји је био за чет ник мно гих дру гих на у ка, по чи ње и ре то ри ка као по-
себ на на у ка (што је, до ду ше, те за о ко јој би се озбиљ но мо гло ди ску то ва ти). 

Ма да сво ју књи гу на сло вља ва јед но став но, са мо као Ре то ри ка (да кле, 
на у ка о бе сед ни штву), он сло бод но за ла зи у про сто ре но ве ре то ри ке и не 
за др жа ва се ис кљу чи во на те ре ну уча у ре не те о ри је бе сед ни штва. Ну шић 
уве ли ко го во ри о зна ча ју дру гих ди сци пли на ко је бе сед ник тре ба да по зна је, 

ми ма (Ста но је вић, О, Авра мо вић, С., 19), до тле Авра мо вић, С., Rhe to ri ke tec hne, Бе о град 
2015 (2008, 2009), 19-22 на ши ро ко обра зла же ар гу мен те због че га ове пој мо ве не тре ба до-
жи вља ва ти као си но ни ме, твр де ћи да ре то ри ка пред ста вља те о ри ју, скуп пра ви ла о ле пом 
го во ру, а бе сед ни штво (го вор ни штво) прак су у ко јој се та пра ви ла при ме њу ју. 

19 Ну шић, Б., 15-16. На то он до да је да „ре то ри ка ни је на у ка ко ја учи бе сед ни штву, 
већ пра ви ли ма и за ко ни ма ове умет но сти ко ја има ју да по слу же као осно ве за ве жбе ко ји ма 
се тек мо же по сти ћи пра ви успех... Бе сед нич ка се ве шти на се да кле не мо же ни ка да сте ћи 
си сте мат ским уче њем, већ је ди но жи вом ве жбом“, 18. Да кле, за Ну ши ћа је ре то ри ка на у ка, 
а бе сед ни штво умет ност, ве шти на, али пра ви раз ли ку из ме ђу умет но сти ко ја је „ства ра лач-
ка“ и ве шти не ко ја је „из во ђач ка“, 34. 

20 Ари сто тел, Ре то ри ка 1-3 (прев. М. Ви шић), Бе о град 1987. Ина че, ско ро сва ки грч-
ки учи тељ бе сед ни штва, по чев од јед ног од пр вих – Ко рак са, ко ји је под у ча вао го вор нич ком 
на сту пу љу де на Си ци ли ји по сле па да ти ра ни де, има ли су сво је rhe to ri ke tec hne. 
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као што су гра ма ти ка, син так са, сти ли сти ка, ло ги ка, али и пси хо ло ги ја, есте-
ти ка, ети ка, јед ном реч ју пле ди ра за мул ти ди сци ли нар ност ре то ри ке и та ко 
јој уи сти ну и при сту па. 

Ну шић па жљи во ана ли зи ра по јам и зна чај бе се де и бе сед ни ка, док ау ди-
то ри ју му („слу ша ли шту“) по све ћу је ма ње па жње не го та да шња са вре ме на 
но ва ре то ри ка. Ипак, ука зу је на раз ли ке из ме ђу ано ним ног и не а но ним ног 
слу ша ли шта, хо мо ге ног и не хо мо ге ног ау ди то ри ју ма, „мен тал но јед на ких“ 
и „мен тал но не јед на ких“ слу ша ла ца, по зи тив них, не га тив них и нео д ре ђе них 
слу ша ла ца, а по себ но скре ће па жњу и на спе ци фич ност го во ра „го ми ли“, 
пот пу но пра те ћи ста во ве Ги ста ва ле Бо на о пси хо ло ги ји ма се и ука зу ју ћи 
на по себ не зах те ве ко ји пра те та кву вр сту го во ра. Ти ме је Ну шић био са свим 
на тра гу но вих до ме та са вре ме ног при сту па и зах те ва ко је но вој ре то ри ци 
на ме ће но во до ба. 

При ли ком ана ли зе бе се де (ње них вр ста, осо би на, функ ци је, на чи на 
са ста вља ња), он се ви ше др жи тра ди ци о нал них ста во ва, нпр. по де ла го во ра на 
увод, из ла га ње и за кљу чак, и не пре по ру чу је на гли и из не на дан увод, ка ко 
то чи ни pu blic spe a king, ко ји са ве ту је да се сна жним и нео че ки ва ним по чет-
ком го во ра при ву че па жња пу бли ке („grab your au di en ce“). Али, Ну шић 
ука зу је да увод ни је бит ни са став ни део бе се де и су ге ри ше да, увод мо же 
би ти са свим кра так или мо же са свим из о ста ти, до ду ше пре вас ход но у по себ-
ним вр ста ма бе се да (ду хов не, вој нич ке, суд ске бе се де). На тра гу пси хо ло ги је 
мо дер ног чо ве ка, он су ге ри ше да се го вор мо же за по че ти анег до том, до сет ком, 
итд. С дру ге стра не, при ме ре за та кав, мо де ран при ступ тра жи у ан тич кој 
ре то ри ци. На тој тач ки се мо же пре по зна ти Ну ши ће во стра те шко те о риј ско, 
али ре кло би се и ин тим но људ ско опре де ље ње. Ну шић као да по ру чу је: но ва 
ре то ри ка је сте вред на и ко ри сна, али мно го то га цр пи из кла сич не ре то ри ке, 
ко ја ни је са свим пре ва зи ђе на и због то га, при лич но кон се квент но, при ме ре 
за оно што би би ла по ру ка но ве ре то ри ке, он че сто илу стру је при ме ри ма из 
ан тич ког бе сед ни штва. Скло ност ка тра ди ци о нал ном при сту пу осли ка ва и 
та бе ла ко јом илу стру је по де лу го во ра и ње го ве са став не де ло ве. То до ла зи до 
из ра жа ја и у за ни мљи вом, из ми шље ном при ме ру го во ра ко ји др жи по сла ник 
у скуп шти ни по во дом спор ног гра нич ног пи та ња са су сед ном др жа вом и 
ње го ве агре си је на те ри то ри ју зе мље.21 Дру гим ре чи ма, већ на осно ву ових 
де ло ва се мо же рас по зна ти ње го во ме то до ло шко опре де ље ње да се до брим 
де лом ипак осла ња на кла сич ну ре то ри ку, али да је рас те ре ти од фо р мал них 
на сла га, кла си фи ка ци ја и рас пра ва ко је су је угу ши ле, и да је осве жа ва еле-
мен ти ма мо дер не, при ме ње не ре то ри ке. 

На ро чи то је уоч љи во да Ну шић из бе га ва кла сич них, по пу ла р них „пет 
ка но на ре то ри ке“. Код ње га не ма по де ле бе се де на тзв. in ven tio (пред мет и 

21 Ну шић, Б., 73-75. 
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циљ бе се де), dis po si tio (по де ла, ор га ни зо ва ње го во ра), elo cu tio (стил, је зик 
бе се де), me mo ria (пам ће ње го во ра), pro nun ti a tio, ac tio (из ла га ње, др жа ње 
го во ра). То је био стан дард ве ко ви ма уна зад, за сно ван пр вен стве но на кла сич-
ном ан тич ком де лу Rhe to ri ca ad He ren ni um, ко је је на ста ло кра јем 1. ве ка 
пре н. е., при бли жно кад и Ци це ро но во De ora to re.22 За раз ли ку од ан тич ког 
узо ра, Ну шић го во ри нај пре о „скло пу бе се де“, под ко јим под ра зу ме ва ор-
га ни зо ва ње го во ра (што би кла сич на ре то ри ка на зи ва ла dis po si tio), али при 
том су ге ри ше ста ру по де лу на „увод или при ступ“, из ла га ње и за кљу чак.23 
Сле де ћи под на слов му гла си „Ка ко се гра ди бе се да“, где ука зу је на ва жност 
да бе сед ник има на уму ја сно од ре ђе ну ми сао, „и то јед ну је ди ну. Ни шта 
опа сни је но има ти ви ше ми сли, па ма оне све би ле из исте обла сти“. На том 
ме сту Ну шић, до ду ше вр ло са же то, го во ри и о при пре ми бе се де. Сле де ћа 
те ма му је „Еле мен ти бе се де“, где ука зу је да бе сед ник, по ред оп штих, мо ра 
во ди ти ра чу на и о по себ ним еле мен ти ма за сва ку вр сту бе се де, па та ко да је 
са ве те за еле мен те по ли тич ке, суд ске, ду хов не, вој нич ке и оста лих бе се да 
(на уч на, по смрт на, по хвал на, при год на). Ова ње го ва це ли на го то во са свим 
из ла зи из окви ра тра ди ци о нал них „пет ка но на ре то ри ке“. Нај зад, зна чај ну 
па жњу по кла ња ре тор ском сти лу (кла сич ни elo cu tio). И то је све од кла сич-
не ре то ри ке у окви ру де ла ко ји по све ћу је бе се ди.24

Еклек тич ки при ступ код Ну ши ћа се от кри ва и на ме сту ка да у ства ри 
ин ди рект но го во ри о то ме ка ко тре ба при пре ма ти го вор (пи са ти га у це ло сти 
и на у чи ти на па мет, са чи ни ти кон цепт – „бе се да у бе ле шка ма“ или им про-
ви зо ва ти). Он ука зу је на опа сно сти ко ју но си на пи са на бе се да ко ју би го вор-
ник чи тао и ре кло би се да бе се ду на осно ву кон цеп та сма тра нај че шћом и 
нај ко ри сни јом. Шта ви ше, као при мер да је на кра ју књи ге је дан лист бе ле шки 
Жор жа Кле ман соа, на осно ву ко јих је одр жао тро ча сов ни го вор пред Пр ви 
свет ски рат.25 До ду ше, пи та ње је у ко ли кој ме ри би та ко све де не и на пр ви 
по глед при лич но кон фу зне бе ле шке на де вет ли сти ћа ка кве је на пра вио 
Кле ман со мо гле по мо ћи го вор ни ку. Да нас је пи са ње кон цеп та (no tes) да нас 

22 Rhe to ri ca ad He ren ni um не по зна тог ау то ра (ма да се тра ди ци о нал но при пи су је Ци-
це ро ну) је од 4. ве ка н. е., ка да је по но во от кри ве на, па све до 16 ве ка, по ста ла је основ ни 
узор и нај по пу лар ни је шти во у сред њем ве ку и ре не сан си. Она се сма тра ла за „но ву ре то-
ри ку“, за раз ли ку од Ци це ро но вог де ла De ora to re, на ко је се гле да ло као на „ста ру ре то ри-
ку“. Rhe to ri ca ad He ren ni um је нај ста ри ја са чу ва на књи га о ре то ри ци на ла тин ском је зи ку. 
С об зи ром на лак и прак ти чан при ступ уз мно го при ме ра, она је по ста ла нај по пу лар ни ји 
уџ бе ник ре то ри ке кроз ве ко ве, а ње ни по сту ла ти се у до број ме ри ко ри сте и да нас. 

23 Ну шић, Б., 63. 
24 Ма да је мно го ви ше ори јен ти сан на pu blic spe a king уз о ре, ау тор ових ре до ва се у 

сво јој књи зи ви ше при др жа ва „пет ка но на ре то ри ке“ (на рав но уз мно штво дру гих те ма у 
окви ру те основ не по де ле) и из о ста вља са мо део me mo ria, ко ме на ла зи ме сто у по гла вљу о 
осо би на ма бе сед ни ка, Авра мо вић, С., 192. 

25 Ну шић, Б., 79-81. 



118

Др Си ма Д. Авра мо вић, Нушић и реторика у Србији (стр. 107–122)

пре ра сло у чи та ву ма лу на у ку. У де та ље са ста вља ња кон цеп та Ну шић не 
ула зи, што с дру ге стра не пред ста вља оми ље ну pu blic spe a king те му ко ја се 
на ши ро ко ела бо ри ра. Исто та ко, у де лу где го во ри о бе сед ни ку Ну шић ука-
зу је, али ве о ма све де но, на то ко ли ко је ва жна „спо ља шност бе сед ни ко ва“ 
(што да нас пред ста вља је дан од ве о ма де таљ но про сту ди ра них еле ме на та, 
ко ме се по све ћу је да ле ко ве ћа па жња).26 

Оно што је на ро чи то по уч но код Ну ши ћа за са вре ме ног го вор ни ка је 
из у зе тан зна чај ко ју при да је ар ти ку ла ци ји, а на ро чи то пра вил ном из го ва ра-
њу по је ди них гла со ва, пре све га во ка ла, и у том де лу ви ше под се ћа на pu blic 
spe a king уџ бе ник. На тај део Ну ши ће ве књи ге би ва ља ло упу ћи ва ти сва ког 
да на шњег мла дог бе сед ни ка, по го то во с об зи ром на то да је мр мља ње, ле-
њост уса на, ме ша ње во ка ла („Ба о град“ уме сто „Бе о град“, „ва лим“ уме сто 
„во лим“ и сл.) ису ви ше че сто при сут на по ја ва. Он дик ци ју, на тра гу Квин-
ти ли ја на, с пра вом на зи ва „усме ном ин тер пунк ци јом“ и да је у ве зи са тим 
дра го це не са ве те, као и о раз ли чи тим аспек ти ма и пра ви ли ма мо ду ла ци је.27 
Ве ли ку па жњу по кла ња и „не мим ор га ни ма“ – по кре ти ма, из ра зу ли ца, ге сти-
ку ла ци ји, упо ре ђу ју ћи с пра вом на по је ди ним ме сти ма глу му и бе сед ни штво. 
По ред тзв. „спо ља шних усло ва“ (из глед, глас, ко ри шће ње ге сти ку ла ци је), 
Ну шић на ро чи то скре ће па жњу и на „уну тра шње усло ве“ – етич ку вред ност 
го во ра, убе ђе ње, зна ње, моћ вла да ња со бом.28 Ка да го во ри о ге сту на ви ше 
ме ста он ли чи на pu blic spe a king учи те ља, на ро чи то ка да опи су је по је ди не 
по кре те. Али, ка да се ба ви етич ком вред но шћу бе се де, он се пот пу но ру ко-
во ди Пла то но вим на чи ном раз ми шља ња, ис ти че зна чај вр ли не као основ ног 
усло ва ко ји мо ра да ис пу ња ва бе сед ник и иг но ри ше мо дер не тен ден ци је 
ко је су при лич но ре ла ти ви зо ва ле етич ку ди мен зи ју го во ра и го вор ни ка.29

Мо же се на во ди ти још мно го при ме ра ко ји ука зу ју да је Ну шић окле вао 
да се у пот пу но сти пре пу сти са вре ме ним трен до ви ма но ве ре то ри ке, али да 
је ипак на по је ди ним ме сти ма усва јао ње не ста во ве и на пу штао кла сич не. 
Ипак, у осно ви он за зи ре од то га да се до кра ја упу сти у мо дер ни при ступ, 
да у ве ћој ме ри да је прак тич на упут ства, да сло бод ни је ло ми кла сич не кли-
шее, да су ге ри ше агре сив ни ји при ступ ау ди то ри ју му. Оно што је до не кле 
нео бич но има ју ћи у ви ду ње го ву скло ност ка ко ме ди о гра фи ји, је чи ње ни ца 
да он не под вла чи по тре бу да у го во ру ва ља при бе га ва ти ду хо ви то сти ма, да 
че сто тре ба ко ри сти ти ре тор ска пи та ња и сл., што је је дан од нај ва жни јих 
им пе ра ти ва но ве ре то ри ке. 

26 Ну шић, Б., 102. 
27 Ну шић, Б., 120-126. 
28 Ну шић, Б., 132-141. 
29 Ну шић, Б., 133-134. Но ва ре то ри ка (и у ужем и у ши рем сми слу) не ис ти че мно го 

етич ку ком по нен ту го во ра, па чак ни Пе рел ман не обра ћа мно го па жње на ка рак тер и дру ге 
лич не осо би не бе сед ни ка. За Ну ши ћа су то, ме ђу тим, из у зет но ва жни еле мен ти. 
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Дру гим ре чи ма, Ну шић се од лу чио за сред њи пут, ко ји је бли жи кла-
сич ној ре то ри ци, али оној чи је по ру ке раз у ме ва мо де ран чо век и ко ја је до-
бро при ла го ђе на мо дер ном вре ме ну. Исто та ко, он при лич но све де но го во ри 
о оно ме што је глав на те ма ње му са вре ме них при руч ни ка за pu blic spe a king. 
На пр ви по глед нео бич но мо же из гле да ти и Ну ши ће ва од лу ка да од 549 стра-
на ње го ве књи ге, са мо пр ве 162 стра не го во ре о ре то ри ци и бе сед ни штву, 
где је ус пео да из ло жи не што те о ри је и не ке прак тич не са ве те. На су прот 
то ме, дру ги део књи ге чи ни ве о ма ис црп но из ла га ње о исто ри ји бе сед ни штва 
(165-252), што го во ри о Ну ши ће вом уве ре њу да се из исто ри је бе сед ни штва 
мо же мно го на у чи ти. Нај зад, сле де ћи Квин ти ли ја на, ко ји је пре по ру чи вао да 
се што ви ше про у ча ва ју ту ђи го во ри, Ну шић тре ћи, за вр шни и нај о бим ни ји 
део књи ге (255-544), по све ћу је бо га тој збир ци „при ме ра из бе сед ни штва“. 
На рав но, при том тре ба има ти на уму да је ову књи гу пи сао пр вен стве но за 
по тре бе Вој не ака де ми је на ко јој је пре да вао Ре то ри ку, али је очи глед но да 
је ипак има ла ве ће ам би ци је. 

IV

Без об зи ра на по ме ну те окол но сти и из ве сна огра ни че ња, Ну шић је 
са чи нио књи гу о ре то ри ци ко ја је у Ср би ји ство ри ла осо бе ни иден ти тет ове 
ди сци пли не, ко ја је за то до ба би ла, па и до да нас оста ла при лич но мо дер на. 
Ма да је пр вен стве но пи са но као уџ бе ник за јед ну обра зов ну уста но ву, ње-
го во де ло је пред ста вља ло мно го ви ше од то га, јер је од мах сте кло број ну и 
ра зно вр сну чи та лач ку пу бли ку. Не са мо да је та књи га успе шно оба ви ла 
сво ју про све ти тељ ску уло гу у вре ме ка да је на пи са на, већ је и да нас је дан 
од бест се ле ра за ко јим ра до по се жу мно ги из да ва чи. Ни је мо гу ће оте ти се 
ути ску да је за успех овог по ду хва та јед ним де лом за слу жно и ње го во вр сно 
по зна ва ње по зо ри шне умет но сти, глу ме и спе ци фич ног спо ја пи са не (сце-
на рио) и из го во ре не ре чи (ин тер пре та ци ја). Са вр ше но све стан до ко је ме ре 
се пи са на и из го во ре на реч мо гу до пу ња ва ти и ко ли ко се јед ном истом тек-
сту мо же да ва ти раз ли чи ти при звук, па и зна че ње, у за ви сно сти од на чи на 
на ко ји се он из го во ри, Ну шић ша ље ја сну по ру ку да бе сед ник мо ра да по 
ма ло бу де и глу мац, али да у то ме ни ка ко не сме да пре те ра. С дру ге стра не, 
ње го ву Ре то ри ку ја сно про фи ли ше и чи ње ни ца да је Ну шић по основ ној 
во ка ци ји прав ник. Не са мо ка да пи ше о суд ској бе се ди, већ на ро чи то ка да 
де фи ни ше од ли ке бе се де уоп ште, из ње га као да го во ри до бар адво кат ко ји 
пр вен стве но во ди ра чу на о основ ној иде ји го во ра, ње го вом ци љу, а на ро чи-
то о „за вр шно сти“ бе се де, где ис ти че да она мо ра би ти из ре че на у јед ном 
да ху и на вра ту. 

 Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2017
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Ме ђу тим, са ове дис тан це, ре кло би се да нај ве ћу вр ли ну ње го вог де ла 
чи ни окол ност што је Ну шић је на шао пра ву ме ру из ме ђу кла сич не ре то ри-
ке као те о ри је и са вре ме не но ве ре то ри ке као при ме ње не ре то ри ке. У то ме 
је нај ва жни ји ње гов до при нос, а ве ро ват но и раз лог трај но сти и уни вер зал-
но сти те ње го ве књи ге. То што је Ну шић до не кле окле вао у на сто ја њу да 
„мо дер ни зу је“ кла сич ну ре то ри ку и што је то чи нио са опре зом и ме ром, 
да нас се ис по ста вља као ње го ва нај ва жни ја пред ност. Сво ју ви тал ност и 
по пу лар ност ко ју има све до да на шњих да на Ну ши ће ва Ре то ри ка ду гу је 
по нај ви ше до број кон цеп ци ји, склад ном спо ју кла сич не ре то ри ке са по је ди-
ним до стиг ну ћи ма но ве ре то ри ке из вре ме на у ко ме је жи вео. 

Јер, и да нас, по сле свих уз ле та но ве ре то ри ке, по сле ожи вља ва ње ре-
то ри ке као пе да го шке ди сци пли не у аме рич ким ко ле џи ма и на уни вер зи те-
ти ма по чев од 60-их го ди на про шлог ве ка, сна жно од је ку ју гла со ви ве ли ких 
ау то ри те та по пут Едвар да Кор бе та (Ed ward Cor bett), ко ји сма тра ју да је 
кла сич на ре то ри ка још увек ко ри сна и де ло твор на, „мо жда чак и ви ше од 
раз ли чи тих кур се ва ко ји су је за ме ни ли“.30 Ну шић је, у ства ри, срп ски Кор-
бет, са мо се по ја вио три де се так го ди на пре ње га. Као што је Кор бет из вр шио 
сна жан ути цај на мо дер ну аме рич ку ре то рич ку ми сао и под у ча ва ње ре то-
ри ци кроз адап ти ра ње кла сич не ре то ри ке, та ко је и Ну шић учи нио слич ну 
ствар, мо жда и не све сан ка кву ће по пу лар ност и до ме те до жи ве ти ње го во 
де ло ни ти да у су шти ни за цр та ва пут да љег раз вит ка срп ске ре то ри ке. Слич-
ним пу тем – ком би но ва њем ан тич ке ре то ри ке и pu blic spe a king при сту па 
– тек мно го го ди на по сле Ну ши ћа, кре ну ли су Об рад Ста но је вић и пи сац 
ових ре до ва у свом уџ бе ни ку Ars rhe to ri ka, а тај пра вац је на ста вљен још 
сло бод ни је у књи зи Rhe to ri ke tec hne.31 Пре то га је у Ср би ји до ми ни рао кла-
сич ни, ака дем ски при ступ ре то ри ци, ко ји јој пре вас ход но при ла зи као фи-
ло зоф ској, мо рал ној и естет ској ка те го ри ји.32 Дру ги тренд, ко ји је на ро чи то 

30 Ed ward P. J. Cor bett, Clas si cal Rhe to ric for the Mo dern Stu dent, Ox ford 1965, VII: „the 
ela bo ra te system of the an ci ents, which ta ught the stu dent how to find so met hing to say, how to 
se lect and or ga ni ze his ma te rial, and how to phra se it in the best pos si ble way, is still use ful and 
ef fec ti ve – per haps mo re use ful and ef fec ti ve than the va ri o us co ur ses of study that re pla ced it.“ 
Ка сни ја из да ња ње го ве књи ге (1971, 1990) за др жа ва ју исти при ступ у ко ме се бра не вред-
но сти тра ди ци о нал не ре то ри ке. Он ту још сна жни је и екс пли цит ни је ука зу је на то ко ји су 
прин ци пи и прак са кла сич не ре то ри ке још увек опе ра тив ни у са вре ме ном дру штву, иа ко се 
па жња ка сни јих ис тра жи ва ча све ви ше окре та ла ка емо ци о нал ној и пси хо-фи зич кој ди на-
ми ци ко ја ути че на при јем и ак ци ју слу ша ла ца (Ed ward P. J. Cor bett, Clas si cal Rhe to ric for 
the Mo dern Stu dent, Ox ford 1990, VI II). 

31 Ста но је вић, О, Авра мо вић, С., Ars he to ri ca, 8; Авра мо вић, С., Rhe to ri ke tec hne, 12-13, 
28-34. 

32 Тој гру пи при па да ју пре све га две из у зет не књи ге на срп ском је зи ку, Пе тро вић, С, 
Ре то ри ка, Ниш 1975 (Бе о град 1995) и Та дић, Љ., Ре то ри ка – увод у ве шти ну бе сед ни штва, 
Бе о град 1995. 
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за сту пљен у аме рич кој ли те ра ту ри, ко ји се тру ди да што ви ше за о би ђе тео-
ри ју и исто ри ју, већ се ба ви пр вен стве но прак тич ним са ве ти ма ка ко при пре-
ми ти го вор, ка ко из бе ћи тре му, ка ко ве за ти па жњу слу ша ла ца, био је код нас 
по знат углав ном кроз пре вод Кар не ги је вих ра до ва.33 У та квим окол но сти ма, 
на тра гу Ну ши ћа, Ста но је вић и Авра мо вић су по ку ша ли да по ми ре ова два 
схва та ња, да се не оглу ше о му дрост ра ни јих ве ко ва, али да не за не ма ре и 
не ка пра ви ла ко ја су ре зул тат мо дер не „упро шће не ре то ри ке“, ре то ри ке 
при бли же не са вре ме ном чо ве ку. Ну шић је у том сми слу пред ста вљао ин-
спи ра ци ју и охра бре ње. И ма да је ње гов ис ко рак ка „но вој ре то ри ци“ знат но 
сра ме жљи ви ји и опре зни ји, кон цепт ко ји је он за цр тао се на ста вио и про-
ши рио. 

По сле свих лу та ња, па до ва и успо на ре то ри ке у про шлим ве ко ви ма, по 
свој при ли ци је да нас нај бо љи на чин за пре жи вља ва ње ре то ри ке пут „не где 
из ме ђу“, пут ка кав је у осно ви за сту пао Ну шић: не за не ма ри ва ти по ру ке и 
по у ке кла сич не ре то ри ке, али их ком би но ва ти са еле мен ти ма но ве ре то ри ке, 
зах те ви ма и тем пе ра мен том са вре ме ног до ба. Ре то ри ка је да нас у опа сно сти 
да се све де на ого ље ни pu blic spe a king ко ји да је бр зе и прак тич не ре зул та те, 
на ин стант кур се ве јав ног на сту па од не ко ли ко да на или не де ља, а ко ји ства-
ра ју при вид да се не што на у чи ло. За гре ба ти са мо по по вр ши ни, а не раз у-
ме ти и не упо зна ти су шти ну, не во де ћи ра чу на о етич ким и мо рал ним им-
пе ра ти ви ма, са мо јед но крат но и при вре ме но мо же би ти од ко ри сти. С пра вом 
ка же је дан са вре ме ни ау тор да је ре то ри ка ису ви ше ва жна да би би ла пре-
пу ште на да на шњим екс пер ти ма за мар ке тинг,34 а до да ли би смо, и са мо зва-
ним екс пер ти ма за јав ни на ступ ко ји ни чу на све стра не. 

За то је Ну ши ћев при ступ и да нас нај пло до но сни ји – не на пу шта ти вред-
но сти и упут ства кла сич них ау то ра, али у њих уком по но но ва ти је дан број 
ис ку ста ва но ве ре то ри ке. Ова Ну ши ће ва књи га и да ље жи ви јер је на шла 
до бру ме ру из ме ђу кла сич ног и мо дер ног, а не спор но обе ле жи ла ову ди сци-
пли ну у Ср би ји све до да нас. 

33 Car ne gie, D., Psi ho lo gi ja uspje ha I: Ka ko ste ći pri ja te lje i na klo nost lju di, Za greb 1990; 
Car ne gie, D., Psi ho lo gi ja uspje ha II: Ka ko za bo ra vi ti bri ge i na ći za do volj stvo u ži vo tu, Za greb 1990; 
Car ne gie, D., Psi ho lo gi ja uspje ha III: Ka ko ste ći sa mo po u zda nje i sa vla da ti go vor no umi je će, 
Za greb 1990. 

34 Su san E. Tho mas, What is the New Rhe to ric, Cam brid ge 2007, XII. 
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Nu sic and Rhe to ric in Ser bia

Abstract:The aut hor analyzes cha rac te ri stics, im por tan ce and im pact of the 
ce le bra ted bo ok Rhe to ric from 1933, writ ten by a fa mo us Ser bian lawyer and 
co medy wri ter Bra ni slav Nu sic. The a. po ints to shor ta ge of li te ra tu re abo ut rhe-
to ric among the Serbs in Hun gary, and af ter wards in Ser bia, po in ting that the 
most im por tant bo ok abo ut rhe to ric in XIX cen tury was writ ten not be fo re 1844, 
al so by a co medy wri ter, lawyer and one of the first law pro fes sors Jo van Ste ri ja 
Po po vic (but it was sa ved as a ma nu script, which was pu blis hed af ter 150 years 
in 1995). He al so po ints to the po si tion of rhe to ric and of the li te ra tu re abo ut rhe-
to ric in the world in the last cen tu ri es. He de li ne a tes ro u te from the ti me when 
rhe to ric en te red in to a cri sis due to its for mal and in fer ti le ap pro ach up to ap pe-
a ran ce of the “new rhe to ric” in a wi der me a ning (dif fe ring it from Pe rel man’s 
“new rhe to ric” in the strict sen se), na mely un til ap pe a ran ce of the mo dern “pu blic 
spe a king” ap pro ach and im pact of Da le Car ne gie. 

The a. finds many exam ples whe re Nu sic’s Rhe to ric re flects his com mit ment 
to clas si cal rhe to ric, but al so re cog ni zes im por tant steps to ward its mo der ni za-
tion. His at tempt to up da te clas si cal rhe to ric was per for med ca u ti o usly and with 
a pro per me a su re. The re fo re the a. is of opi nion that it was Nu sic’s most im por tant 
advan ta ge, vir tue and con tri bu tion. The flow of ti me has shown that it was his 
spe ci fic con tri bu tion to the iden tity of this di sci pli ne among the Serbs, as many 
ge ne ra ti ons we re edu ca ted on his bo ok, un til our ti mes. It is due to ex cel lent con-
cept and har mo ni o us com po und of clas si cal rhe to ric and ele ments of rhe to ric 
from the first half of XX cen tury. The a. com pa res Nu sic with a mo dern Ame ri can 
scho lar Ed ward Cor bett who cla i med that clas si cal rhe to ric is still use ful and 
ef fec ti ve – per haps mo re use ful and ef fec ti ve than the va ri o us co ur ses of study 
that re pla ced it. Fi nally the a. po ints to dan gers of un re fi ned pu blic spe a king 
trends. He in sists that, upon Nu sic’s iden tity tra ce, rhe to ric sho uld be ba sed still 
our ti mes upon pro per com bi na tion of clas si cal rhe to ric va lu es and ex pe ri en ces 
of the new, pu blic spe a king, ap plied rhe to ric. 
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