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РЕ ЛА ТИ ВИ ЗА ЦИ ЈА ПРАВ ДЕ  
КРОЗ РЕ ТО РИ КУ – ПЛА ТО НОВ ДИ ЈА ЛОГ  

„ГОР ГИ ЈА“ КАО ПА РА ДИГ МА*

Сажетак: Кроз ана ли зу Пла то но вих де ла, али на пр вом ме сту ди ја ло га 
„Гор ги ја“, ау то ри на сто је да од ме ре по тен ци јал ре то ри ке као ве шти не убе-
ђи ва ња кроз ко ју се мо же ре ла ти ви зо ва ти исти на и прав да. На по чет ку, у 
ра ду се раз ре ша ва прет ход но пи та ње – ква ли фи ка ци је уче сни ка у Пла то-
но вом „Гор ги ји“ као со фи ста или ре то ра. На кон ана ли зе раз ли чи тих ста-
во ва ко ји су по ну ђе ни у те о ри ји, ау то ри за у зи ма ју ста но ви ште да ма кар у 
ди ја ло гу „Гор ги ја“ Пла то нов Со крат рас пра вља са ре то ри ма (Гор ги јом, 
По лом и Ка ли клом), а не са со фи сти ма. Под руч је сла га ња из ме ђу Со кра та 
и ре то ра је не сум њи во у то ме да је ре то ри ка ве шти на убе ђи ва ња, али не и 
око ис хо да до ко јих то убе ђи ва ње во ди. Те жња за до ла же њем до ап со лут не 
исти не (прав де), зна ња, је сте за да так фи ло зо фа (Со кра та), ко ме се су прот-
ста вља глав ни циљ ре то ра – ве ро ва ње, од но сно ства ра ње уве ре ња о исти-
ни то сти (пра вед но сти). При то ме, ау то ри скре ћу па жњу да Со крат све 
вре ме оста је све стан свих сла бо сти фи ло зо фи је ко ја, за раз ли ку од ре то-
ри ке, због не до стат ка праг ме не успе ва да се но си са ре ал ним жи вот ним 
про бле ми ма.

Та ко ђе, ау то ри скре ћу па жњу на то да они ко ји се не сум њи во узи ма ју 
као со фи сти (нпр. Хи пи ја и Ан ти фонт) као по ла зни прин цип по ста вља ју 
иде ју о уро ђе ној јед на ко сти љу ди, док они ко ји су пр вен стве но ре то ри (нпр. 

* Овај рад је ре зул тат ре а ли зо ва ња про јек та „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“ 
ко ји се фи нан си ра сред стви ма Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду.
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Ка ли кле и Тра си мах) по ла зе од при род не не јед на ко сти љу ди и афир ми шу 
при род но пра во ја чег. На тај на чин и ре то ри ка се по ка зу је као ве шти на 
ко ја је усме ре на ка оства ре њу при род ног пра ва ја чег. На кра ју, по у че ни при-
ме ри ма ан ти ке, ау то ри за у зи ма ју ста но ви ште вред но сног ре ла ти ви зма и 
на ла зе да и да нас ре то ри ка оста је мо рал но не у трал на и да има то ли ки 
по тен ци јал да се по мо ћу ње мо же мо рал но оправ да ти (учи ни ти или мо жда 
са мо при ка за ти пра вед ним) ско ро сва ки же ље ни ис ход. 

Кључнеречи:Прав да; Пла тон; Гор ги ја; Ре то ри ка; Со фи сти; Пра во ја чег.

1. ГОР ГИ ЈА, ПОЛ И КА ЛИ КЛЕ – СО ФИ СТИ ИЛИ РЕ ТО РИ?

Као прет ход но пи та ње у од но су на рас пра ву о (не)ути ца ју ре то ри ке на 
иде ју прав де у Пла то но вом „Гор ги ји“ на ме ће се ди ле ма ко су уче сни ци рас-
пра ве. Мо жда де лу је но тор но, али мо ра се раз лу чи ти да ли су су бјек ти Пла-
то но вог на па да би ли со фи сти или ре то ри. Да ли је у пи та њу рас пра ва ко ја 
се во ди из ме ђу Со кра та и со фи ста, што би се на пр ви по глед мо гло учи ни ти, 
или се пак ра ди о рас пра ви на ли ни ји Со крат – ре то ри? 

Ми хај ло Ђу рић, осла ња ју ћи се пре те жно на не мач ку ли те ра ту ру, ста је 
на ста но ви ште ко је је ши ро ко при хва ће но у исто ри ји фи ло зо фи је, да со фи-
сти ка об у хва та ве о ма „ша ро ли ко дру штво, с нај ра зли чи ти јим ин те ре си ма 
и те жња ма“, „без за јед нич ке при вр же но сти не ком од ре ђе ном фи ло зоф ском 
уче њу“. На том фо ну Ми хај ло Ђу рић ме ђу со фи сте убра ја нај ши ри мо гу ћи 
круг Со кра то вих са вре ме ни ка и њи хо вих след бе ни ка, од Про та го ре, Гор ги ја, 
Про ди ка, Хи пи је, до Тра си ма ха, По ла, Ка ли кла, Ан ти фон та и дру гих.1 Ме-
ђу тим, Ми хај ло Ђу рић под вла чи раз ли ку из ме ђу три основ на прав ца со фи-
стич ке на ста ве: етич ко-по ли тич ке, чи ји је глав ни пред став ник Про та го ра, 

1 М. Ђу рић, Иде ја при род ног пра ва код грч ких со фи ста, у: Из исто ри је ан тич ке фи-
ло зо фи је, Са бра ни спи си, Књ. 1, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду – Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2009, 179, 181. На истом ста но ви шту је ста јао и Ми лош Ђу рић, ви де ти: 
М. Ђу рић, Исто ри ја хе лен ске ети ке, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, Бе о град, 1987, 
180 –225. У де лу Ми ло ша Ђу ри ћа се мо гу уо чи ти од ре ђе не не до след но сти у по гле ду од ре-
ђе ња со фи ста. Ма да ме то до ло шки у оде љак о со фи сти ма свр ста ва све оне ко ји се уо би ча је но 
сма тра ју со фи сти ма (на рав но и Гор ги ју), ана ли зи ра ју ћи Гор ги ји ну шко лу у VI по гла вљу ње-
го ве уче ни ке де ли у две гру пе – јед ну ко ји су би ли со фи сти и учи те љи бе сед ни штва, ме ђу 
ко је свр ста ва и По ла и дру гу, ко ју чи не прак тич ни по ли ти ча ри, где свр ста ва, из ме ђу оста лих, 
Тра си ма ха и Ка ли кла, ibid., 200. Ме ђу тим, на јед ном дру гом ме сту Ми лош Ђу рић Тра си ма ха 
ка рак те ри ше као „со фи ста и ре то ра“, ibid., 205. Ви де ти исти став о ши ро ком кру гу со фи ста 
на при мер и код: Г. Фа со, Исто ри ја фи ло зо фи је пра ва, ЦИД, Под го ри ца, 2004, 30–34; Р. Лу кић, 
Исто ри ја по ли тич ких и прав них те о ри ја, За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства – БИГЗ, 
Бе о град, 1995, 87–88. Г. Ву ка ди но вић, Д. Ми тро вић, Увод у те о ри ју и фи ло зо фи ју пра ва, До-
си је сту дио, Бе о град, 2019, 37–39. 
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ен ци кло пе диј ске са Хи пи јом као ис так ну тим пред вод ни ком и фор мал но- 
-ди ја лек тич ке на че лу са Гор ги јом, чи је те жи ште ни је би ло пру жа ње ма те ри-
јал них зна ња, већ „фор мал но вас пи та ва ње ду ха“ кроз ре то ри ку и ди ја лек ти-
ку.2 Ми хај ло Ђу рић за кљу чу је да ре то ри ка ни је би ла сре ди ште со фи стич ке 
на ста ве и да је „тврд ња о не ком то бо же фор мал но-естет ском иде а лу обра-
зо ва ња као за јед нич ком иде а лу свих со фи ста без раз ли ке са мо про из вољ но 
уоп шта ва ње“ и да је за јед нич ки име ни тељ со фи ста то што су би ли учи те љи 
по ли тич ке вр ли не.3 Ме ђу тим, упр кос ко ри сном раз ли ко ва њу на ко је ука зу је 
Ђу рић, не ме ња се чи ње ни ца да је он ши ро ки круг Со кра то вих са вре ме ни ка, 
па и ре то ре Гор ги ју, По ла и Ка ли кла, по пут ве ћи не ау то ра свр стао у окри ље 
со фи ста.4

Су прот ста вља ју ћи со кра ти ку и со фи сти ку, Љу бо мир Та дић опи су је те 
пој мо ве као тер ми не у ко ји ма се огле да „пра ста ри спор Со кра та са со фи сти-
ма-ре то ри ма (под ву кли ау то ри) о че му нам пр вен стве но све до че Пла то но ви 
ди ја ло зи ’Гор ги ја’ и ’Фе дар’“.5 Да кле, Та дић је на овом ме сту вр ло па жљив 
и на пој мов ном ни воу про на ла зи ком про ми сно ре ше ње уста но вља ва ју ћи 
„со фи сте-ре то ре“. Ипак, они су штин ски код Та ди ћа оста ју со фи сти, али 
свр ста ни у под гру пу „со фи сти-ре то ри“, ма да се ко ри шће ње цр ти це мо же 
ту ма чи ти и та ко да ова два пој ма од ре ђу је као си но ни ме. Чи ње ни ца је да 
Со крат обра ћа ју ћи се Ка ли клу ка же: „При ја те љу мој, ни ка кве раз ли ке не ма 
из ме ђу со фи сте и ре то ра или су бар ве о ма срод ни…А ти у свом не зна њу 

2 М. Ђу рић, Иде ја при род ног пра ва код грч ких со фи ста, 189.
3 Ibid., 190. Слич но убе ђе ње де ли и М. Га га рин: „Јед ном је ре че но да је при мар но ин те-

ре со ва ње свих со фи ста би ла ре то ри ка. То је по гре шно. По сто ји ма ло до ка за за Про ди ко во 
ин те ре со ва ње за ре то ри ку, осим ње го ве ве ли ке бри ге за ко рект ном упо тре бом си но ни ма, а 
је ди ни аспект ре то ри ке ме ђу мно гим те ма ма ко је је за го ва рао Хи пи ја је ве шти на ме мо ри-
са ња. Ни Про та го ра се не по ка зу је за ин те ре со ва ним за ме то де и тех ни ку го во ра, ма да је 
ње го ва бри га о ме то ди ма ар гу мен то ва ња очи глед на. Ре то ри ка је би ла зна чај на у раз ли чи тим 
сте пе ни ма код Гор ги је, Тра си ма ха и Ан ти фо на, али Гор ги ја је је ди ни чи је је при мар но ин-
те ре со ва ње мо гло би ти ве шти на го во ре ња. С дру ге стра не, ако би смо за ме ни ли ши ру област 
lo gos-а (‘реч’, ‘ар гу мент’, ‘го вор’, ‘ра су ђи ва ње’) са ‘ре то ри ком’, он да би смо мо гли ре ћи да 
је ве ћи на со фи ста би ла ин те зив но за ин те ре со ва на за тај пред мет“, M. Ga ga rin, An tip hon the 
At he nian – Ora tory, Law and Ju sti ce in the Age of the Sop hists, Uni ver sity of Te xas Press, Au stin 
(USA), 2002, 23. Су прот но ста но ви ште се мо же про на ћи код Ми ло ша Ђу ри ћа ко ји ис ти че 
ре то ри ку као глав ни са др жај со фи стич ког уче ња, М. Ђу рић, Исто ри ја хе лен ске ети ке, 177. 
На сли чан на чин ре зо ну је и Љу бо мир Та дић ко ји у ци љу при бли жа ва ња со фи сти ке и ре то ри-
ке као „пр ви и не из о став ни“ за да так сва ког со фи сте пред ње га ста вља ре то рич ко обра зо ва ње 
уче ни ка, Љ. Та дић, „Со кра ти ка и со фи сти ка – Ре то ри ка у огле да лу Пла то но ве фи ло зо фи је“, 
Фи ло зо фи ја и дру штво VII, 1995, 13. 

4 О до дат ној ар гу мен та ци ји о Гор ги ји као оцу со фи сти ке, ви де ти нпр. R. Wardy, The 
Birth of Rhe to ric – Gor gi as, Pla to and the ir suc ces sors, Ro u tled ge, Lon don (UK)–New York 
(USA), 1996, 6–24. 

5 Љ. Та дић, „Со кра ти ка и со фи сти ка – Ре то ри ка у огле да лу Пла то но ве фи ло зо фи је“, 11.
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сма траш да је ре то ри ка не што вр ло ле по, а ону дру гу со фи сти ку пре зи реш“.6 
Ме ђу тим, убр зо се и ис пра вља: „У ства ри, со фи сти ка је леп ша од ре то ри ке 
уко ли ко је и за ко но дав ство леп ше од пра во су ђа, а гим на сти ка леп ша од ле-
кар ства“.7 На овом ме сту, Та дић, чи ни се при лич но сме ло твр ди (де ли мич но 
се осла ња ју ћи на Ни чеа) да упр кос по сто ја њу раз ли ке у срод но сти, „оне 
ни су прин ци пи јел но раз ли чи те, све јед но што по сто ји не бит на раз ли ка као 
и она из ме ђу за ко но дав ства и пра во су ђа“.8 На чел на срод ност из ме ђу за ко-
но дав ства и пра во су ђа по сто ји, исто као што по сто ји срод ност из ме ђу со-
фи сти ке и ре то ри ке, од но сно из ме ђу со фи ста и ре то ра. Ме ђу тим, срод ност 
не зна чи и иден тич ност. Без же ље за на ми ца њем ма ка на ко нац, те шко да би 
се мо гла оква ли фи ко ва ти као не бит на раз ли ка из ме ђу за ко но дав ства које се 
ба ви ства ра њем пра ва и пра во су ђа чи је је под руч је де ло ва ња при ме на пра ва, 
па исто та ко и раз ли ка из ме ђу со фи сте и ре то ра. 

Тер ми но ло шку, али и су штин ску кон фу зи ју, ства ра јед но дру го ме сто 
у Та ди ће вом ра ду, ко је би мо гло би ти про бле ма тич но, осим уко ли ко ни је 
ре зул тат од ре ђе не сло бо де у из ра жа ва њу (има ју ћи у ви ду ње го во пот це њи-
ва ње раз ли ке из ме ђу со фи сте и ре то ра) или евен ту ал но ома шке. Чу ди тер-
ми но ло шка не кон зи стент ност по во дом ква ли фи ка ци је гру пе љу ди са ко ји ма 
Со крат по ле ми ше у „Гор ги ји“. На и ме, Та дић на во ди у истом члан ку да „није 
зна ње (epistéme) вре ло ’истин ске’ ре то ри ке, ка ко би се мо гло за кљу чи ва ти на 
осно ву Пла то но ве по ле ми ке са ре то ри ча ри ма (под ву кли ау то ри) у ди ја ло гу 
’Гор ги ја’, а де ли мич но и у ’Фе дру’“.9 Та ко ђе на јед ном ме сту по ми ње „ре тор 
(под ву кли ау то ри) Гор ги ја је жи вео 107 го ди на“.10 Да кле, оста је не ја сно да ли 
су код Та ди ћа Гор ги ја, Пол и Ка ли кле под вр ста со фи ста – со фи сти-ре то ри 
или пак са мо ре то ри. Из ове тер ми но ло шке кон фу зи је и лу та ња мо гло би се 
за кљу чи ти да ни Та дић ни је био пот пу но си гу ран у сво ју тврд њу да из ме ђу 
со фи ста и ре то ра не ма не ке бит не раз ли ке.

На сли чан на чин, уз не што ма њу ди ле му, Ми лош Ђу рић из јед на ча ва 
со фи сте и ре то ре ис ти чу ћи да су сви глав ни со фи сти би ли у исти мах и 
ре то ри.11 Ма да на по је ди ним ме сти ма и Ми лош Ђу рић го во ри о ре то ру 

6 Пла тон, Гор ги ја (прев. А. Вил хар), Кул ту ра, Бе о град, 1968, 520b.
7 Ibid.
8 Љ. Та дић, „Со кра ти ка и со фи сти ка – Ре то ри ка у огле да лу Пла то но ве фи ло зо фи је“, 

13. Та дић на јед ном дру гом ме сту где де фи ни ше пред мет спо ра из ме ђу со кра ти ке и со фи-
сти ке, чак по и сто ве ћу је со фи сти ку и ре то ри ку. Та ко со кра ти ци су прот ста вља „со фи сти ку 
(ре то ри ку)“, ibid., 24. Исто по и сто ве ћи ва ње со фи сти ке и ре то ри ке Та дић вр ши и у за кључ ном 
де лу ра да ка да го во ри о ути ца ји ма ко је је со кра ти ка пре тр пе ла од стра не „со фи сти ке-ре то-
ри ке“, као и о по у ка ма из рас пра ве со кра ти ке са „со фи сти ком (ре то ри ком)“, ibid., 37. 

9 Ibid., 30.
10 Ibid., 21.
11 М. Ђу рић, Исто ри ја хе лен ске ети ке, 177.
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Гор ги ји.12 Та ко ђе, и у пред го во ру Пла то но вог ди ја ло га „Фе дар“ на јед ном 
ме сту он ре то ри ма на зи ва, из ме ђу оста лих, и Гор ги ју и По ла и Тра си ма ха.13

Упр кос по сто ја њу ско ро оп ште при хва ће ног ста но ви шта да Со крат у 
Пла то но вом ди ја ло гу „Гор ги ја“ рас пра вља са пред став ни ци ма со фи ста (Гор-
ги јом, По лом и Ка ли клом), при сут но је и дру га чи је ста но ви ште ко је се чи ни 
до ста увер љи ви јим.

За ни мљи во је и ве о ма ин струк тив но ана ли зи ра ти по ма ло „от пад нич ко“, 
али ве о ма до бро уте ме ље но ста но ви ште ко је је из нео Деј вид Ко ри (Da vid 
Co rey) ко ји по ла зи од де фи ни ци је Пла то но вих со фи ста као „пла ће них учи-
те ља вр ли не (aretē)“. Он пра ви ја сно раз ли ко ва ње из ме ђу со фи ста ме ђу ко је 
убра ја нпр. Про та го ру, Про ди ка, Хи пи ју и ре то ра ме ђу ко је свр ста ва Тра си-
ма ха, Гор ги ју, По ла и Ка ли кла. Упр кос чи ње ни ци да, пре ма ње го вом ви ђе њу, 
сви или нај ве ћи број со фи ста под у ча ва ју ре то ри ку (с чи ме се не сум њи во не 
би сло жио Ми хај ло Ђу рић, а ве ро ват но ни Мајкл Га га рин), они то чи не као 
део ши рег под у ча ва ња вр ли ни (aretē). С дру ге стра не, ре то ри, пре ма ви ђе њу 
овог ау то ра, не твр де да под у ча ва ју вр ли ни (aretē).14 Да кле, Ко ри твр ди да 
је Пла то нов на пад усме рен пре ма ре то ри ма, а не пре ма со фи сти ма. Ко ри 
ско ро ма те ма тич ком ана ли зом утвр ђу је да Пла тон у сво јим ди ја ло зи ма из-
ри чи то по ми ње као со фи сте де вет по је ди на ца ме ђу ко ји ма се на ла зи и Гор-
ги ја, па чак и сам Со крат. Ме ђу тим, на тој ли сти не до ста ју Пол, Ка ли кле и 
Тра си мах, што пре ма тврд ња ма овог ау то ра ни је слу чај но. Тра си мах се у 
Пла то но вој Др жа ви опи су је као па ме тан, му дар или чак нај му дри ји 
(sophōtate), али ни ка да као со фи ста (sophistēs).15 Слич на је си ту а ци ја и са 
По лом и Ка ли клом ко ји се у „Гор ги ји“ ди ве ре то ри ци и ре то ри ма, а по ка зу-
ју из ри чи то пре зир пре ма со фи сти ма. Ка ли кле чак ка рак те ри ше со фи сте 
као љу де ко ји ни шта не вре де и на ко је не же ли да тро ши ре чи.16 

Је ди на спор на лич ност је за пра во ре тор Гор ги ја, ко јег Пла тон обе ле жа-
ва као со фи сту на два ме ста у сво јим ди ја ло зи ма.17 Ко ри под вла чи сва ка ко 

12 Ibid., 178. Та ко ђе, Ми лош Ђу рић, ма да га на чел но свр ста ва у оде љак са со фи сти ма, 
на јед ном ме сту за Ка ли кла из ри чи то ка же „он ни је био со фист, не го оштро у ман и со фи-
стич ки обра зо ван др жав ник и члан јед ног по ли тич ког клу ба“, ibid., 204.

13 М.Ђу рић, „Пред го вор“, у: Пла тон, Ијон, Го зба, Фе дар (прев. М. Ђу рић), БИГЗ, Бео-
град, 1979, XXXI.

14 D. Co rey, The Sop hists in Pla to’s Di a lo gu es, Sta te Uni ver sity of New York Press, Al bany 
(USA), 2015, 16.

15 Ibid., 24.
16 Пла тон, Гор ги ја, 520a. На том фо ну, чи ни се пре на гље но, Дил ман за кљу чу је да су 

Гор ги ја и Пол би ли со фи сти, док то ни је био слу чај са Ка ли клом, I. Dil man, Mo ra lity and the 
In ner Li fe – A Study in Pla to’s Gor gi as, Mac mil lan Press, Lon don (UK), 1979, 171.

17 D. Co rey, op. cit., 29. У ди ја ло гу „Хи пи ја Ве ћи“ Пла тон из ри чи то ка рак те ри ше Гор-
ги ју као со фи сту ко ји узи ма но вац за под у ча ва ње и из јед на ча ва га са Про ди ком и Про та го-
ром (282b-d). Та ко ђе, и у „Од бра ни Со кра то вој“ Пла тон, са мо овај пут не из ри чи то, Гор ги ју 
ста вља у дру штво со фи ста Про ди ка и Хи пи је ко ји под у ча ва ју љу де за но вац. Гор ги ју као 
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упа дљи во ме сто у Пла то но вом „Гор ги ји“ где Гор ги ја на Со кра то во пи та ње, 
има ју ћи у ви ду Гор ги ји ну из ве жба ност у ре то ри ци, да ли га мо гу на зва ти 
ре то ром, сам се бе свр ста ва ме ђу ре то ре. И то ме ђу до бре ре то ре, што га чини 
по себ но по но сним.18 Та ко ђе, Гор ги ја од го ва ра Со кра ту да је спо со бан и да 
дру ге учи ни ре то ри ма и то сву где где до ђе.19 Да кле, ја сно је да Гор ги ја се бе 
не ка рак те ри ше као со фи сту, већ као ре то ра. Ме ђу тим, оно што Ко ри ис прав-
но под вла чи је сте чи ње ни ца да: „под у ча ва њем са ме ре то ри ке, одва ја ју ћи га 
од иза зов ни јег по сла пре но ше ња aretē, из гле да да се Гор ги ја на дао да ће 
из бе ћи про блем да бу де осу ђи ван због гре хо ва ње го вих уче ни ка. Мо рал ни 
ква ли те ти ње го вих уче ни ка, су у нај ве ћем де лу, њи хо ва ствар, а не ње го ва. 
Он је прет по ста вљао да су ње го ви уче ни ци до бри. Али ако ни су би ли, то се 
не мо же при пи си ва ти ње му“.20 Ко ри као до дат ни ар гу мент ис ти че и то да 
Ка ли кле не би у „Гор ги ји“ до те ме ре ни по да шта вао со фи сте,21 да је се бе, али 
и свог идо ла Гор ги ју, сма трао за со фи сте.22 На кон раз ма тра ња по тен ци јал-
них кон тра ар гу ме на та (да и ре то ри и со фи сти под у ча ва ју ре то ри ку, што смо 
већ по ка за ли да ни је пот пу но тач на тврд ња; да се у од ре ђе ном ужем сми слу 
ре то ри ка мо же пој ми ти као вр ли на (aretē); да се го во ри че сто до ти чу мо рал-
них пи та ња, та ко да ре то ри ка на тај на чин мо же за ћи у вр ли ну), Ко ри три јум-
фу је са раз ра ђе ним по ла зним ар гу мен том. Кључ ни ар гу мент раз ли ко ва ња 
ко јег се Ко ри др жи је сте мо рал ни. Док ре то ри обе ћа ва ју уче ни ци ма да ће их 
на чи ни ти вр сним го вор ни ци ма, со фи сти обе ћа ва ју да ће из вр ши ти мо рал ну 
тран сфор ма ци ју са мих уче ни ка, да ће их учи ни ти бо љим.23

Ко ри за пра во за сни ва сво ју те зу не по зи ва ју ћи се из ри чи то на фраг мент 
ко ји му је глав на тач ка ослон ца. На и ме, у Пла то но вом ди ја ло гу „Ме нон“ 
Ме нон го во ри Со кра ту да Гор ги ја ни ка да ни је обе ћа вао да дру ге мо же на у-
чи ти вр ли ни (aretē), а оне ко ји су то обе ћа ва ли (со фи сте – прим. ау то ра) је 
исме вао и сма трао је да љу де тре ба учи ти да го во ре, од но сно ре то ри ци.24 
По ред то га, ар гу мен та ци ја ко ју из но си Ко ри у при лог те зи о раз ли ко ва њу 

со фи сту по сма тра и: J. De Ro milly, The Gre at Sop hists in Pe ric lean At hens, Ox ford Uni ver sity 
Press, Ox ford (UK)–New York (USA), 1998; W. K. C. Gut hrie, The Sop hists, Camb grid ge Uni ver sity 
Press, Cam brid ge (UK), 1971.

18 Пла тон, Гор ги ја, 449a.
19 Ibid., 449b.
20 D. Co rey, op. cit., 31. Пла тон у „Гор ги ји“ ис ти че ту чи ње ни цу са ко јом се сла же и 

Гор ги ја: „Исто та ко не тре ба пре ба ци ва ти ни учи те љу ре то ра ко ји се ко ри сти ре то ри ком да 
би учи нио не прав ду, ни ти га ис те ри ва ти из гра да, не го ка зну тре ба упе ри ти пре ма оно ме ко 
је по чи нио не прав ду и ко ји се ре то ри ком ни је по слу жио ка ко ва ља“, Пла тон, Гор ги ја, 460d.

21 Ви де ти: Пла тон, Гор ги ја, 520a.
22 D. Co rey, op. cit., 31–32.
23 Ibid., 32–33.
24 Ви де ти: Пла тон, Ме нон (прев. А. Вил хар), у: Пла тон, Ди ја ло зи, Кул ту ра, Бе о град, 1970, 

95c. Из то га про из ла зи да је Гор ги ја, као и ње го ви уче ни ци, за у зи мао по зи ци ју вред но сног 
ре ла ти ви зма о че му ће ка сни је би ти ре чи.
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со фи ста и ре то ра је у ве ли кој ме ри већ би ла уте ме ље на мно го ра ни је у фи ло-
зо фи ји и те о ри ји на ро чи то у де ли ма Џор џа Гро та (Ge or ge Gro te), Хајн ри ха 
Гом пер ца (He in rich Gom perz), Хан са Ре де ра (Hans Ra e der), као и у на по ме на ма 
пре во да „Гор ги је“ Ери ка Дод са (Eric Dodds) са ко ји ма Ха ри сон (Har ri son) 
рас пра вља у свом ути цај ном члан ку „Was Gor gi as a Sop hist?“.25 Ма да при лич-
но осло њен на рад Ха ри со на, Ко ри твр ди да је Ха ри со нов кључ ни кри те ри јум 
де фи ни са ња со фи ста пла ће ност, што ви ди као не до во љан кри те ри јум. Та ко ђе 
ис ти че да је он учи нио ме то до ло шки пре о крет ко ји Ха ри сон ни је, а ко ји се 
са сто ји у то ме да се ста ви ак це нат на оно шта је Гор ги ја сам ре као (код Пла-
то на) ис пред оно га што су о ње му ус пут ре кли дру ги (код Пла то на).26 

На осно ву све га ре че ног има оправ да ња при кло ни ти се схва та њу да је спор 
о прав ди у Пла то но вом ди ја ло гу „Гор ги ја“ спор из ме ђу Со кра та и ре то ра, а 
не Со кра та и со фи ста.27 Би ло ка ко би ло, не ма сум ње да је ма кар у Пла то но вом 
ди ја ло гу „Гор ги ја“ ак це нат ста вљен на под у ча ва ње ре то ри ке и да је сре ди-
ште Со кра то ве рас пра ве рас пра ва са ре то ри ма. Чак и Ха ри сон (Har ri son) 
ко ји Гор ги ју ви ди као со фи сту, не мо же из бе ћи то при зна ње: „Из над све га 
Пла тон, обич но та ко оп сед нут озло је ђе но шћу со фи стич ким за ра ђи ва њем 
нов ца (у ди ја ло гу „Гор ги ја“ – прим. ау то ра), па жљи во из бе га ва да за ма гљу је 
пра во пи та ње под ле жу ћи тој оп се си ји. Отуд кроз ди ја лог не ма екс пли цит ног 
упу ћи ва ња на Гор ги јин (не сум њи ви) про фе си о на ли зам, та ко да је он опи сан 
у ње му не као со фи ста, што не из бе жно но си по се би им пли ка ци ју та квог 
про фе си о на ли зма, не го као ре тор, што то не под ра зу ме ва“.28

2. РЕ ТО РИ КА КАО ВЕ ШТИ НА УБЕ ЂИ ВА ЊА

У тра га њу за де фи ни ци јом ре то ри ке Хе ре фонт се пи та ко ја је то стру-
ка ко јом се Гор ги ја ба ви и ка ко га пре ма то ме тре ба зва ти. Пол на го ве шта ва 
да се све ве шти не, као и Гор ги ји на, за сни ва ју на ис ку ству и на ве жба њу, али 
да је Гор ги ји на умет ност (ве шти на) нај леп ша од свих.29 Ме ђу тим, Пол не од-
го ва ра на пи та ње из че га се она са сто ји, већ на Со кра то во по но вље но пи та ње 

25 E. L. Har ri son, „Was Gor gi as a Sop hist?“, Pho e nix, Vol. 18, 3/1964.
26 D. Co rey, op. cit., 251.
27 О Пла то но вом раз у ме ва њу фи ло зо фи је, ре то ри ке и со фи сти ке и (не)раз ли ко ва њу 

из ме ђу фи ло зо фа, со фи ста и ре то ра ви де ти од лич ну сту ди ју: М. McCoy, Pla to on the Rhe to ric 
of Phi lo sop hers and Sop hists, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge (UK)–New York (USA), 2008. 
Ова ау тор ка при зна је да чак и уко ли ко Пла тон пра ви раз ли ко ва ње при ли ком ко ри шће ња 
пој мо ва со фист и ре тор, оно се огле да у то ме што се тер мин со фист нај че шће ко ри сти у пе-
жо ра тив ном сми слу, док тер мин ре тор мо же има ти по зи тив ну и не га тив ну ко но та ци ју, што 
за ви си од кон тек ста, ibid., 13. 

28 E. L. Har ri son, op. cit., 192.
29 Пла тон, Гор ги ја, 448c.
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то чи ни Гор ги ја ко ји ис ти че да је у пи та њу ре то ри ка за ко ју је ка дар да и дру-
ге под у ча ва.30 Спо со бан за да ва ње ла кон ских од го во ра, Гор ги ја на том фо ну 
од ре ђу је да се ре то ри ка ба ви го во ри ма и да за раз ли ку од дру гих ве шти на 
не ма ве зе са ра дом ру ку, већ се ње на це ло куп на прак са са сто ји са мо у ре чи ма.31 
У ди ја ло гу са Со кра том, Гор ги ја чи ни ко рак да ље ка са др жин ском од ре ђе њу 
ре то ри ке, али и да ље оста је при лич но нео д ре ђен. На Со кра то во пи та ње на 
ко је ства ри се од но се ње не ре чи, Гор ги ја као пред мет про у ча ва ња ре то ри ке 
по ста вља „нај ве ће и нај бо ље од свих људ ских ства ри“.32

Јед но од под руч ја сла га ња до ко га су до шли Со крат и Гор ги ја је сте да 
је глав ни за да так ре то ри ке убе ђи ва ње. На Со кра то во пи та ње ка кво је то нај-
ве ће до бро за љу де ко је Гор ги ја ства ра, Гор ги ја од го ва ра: „То да је чо век спо-
со бан да ре чи ма убе ди су ди је на су ду, и већ ни ке у град ском ве ћу и на род у 
скуп шти ни, а исто та ко и на сва ком дру гом ску пу ко ји се са сто ји од гра ђа на. 
Овом спо соб но шћу мо ћи ћеш и ле ка ра и учи те ља гим на сти ке на чи ни ти ро бом, 
а што се ти че тр гов ца, по ка за ће се да он бла го не сти че са мо га се бе ра ди, 
не го за дру го га, за те бе ко ји умеш да го во риш и умеш да убе диш све ти ну“.33 
Да кле, ре то ри ка пру жа мо гућ ност по сти за ња би ло ка квог ци ља, па уко ли ко 
тре ба и пот чи ња ва ња љу ди, мир ним пу тем, кроз моћ ре чи и убе ђи ва ње. Ме-
ђу тим, глав ни пред мет не сла га ња је сте око су штин ског пи та ња, пи та ња ка кву 
вр сту убе ђи ва ња ре то ри ка ства ра, од но сно до ка квих ис хо да она до во ди. 
Ва ља ло би под се ти ти да је осно ва Гор ги ји ног фи ло зоф ског ре ла ти ви зма из-
не та у де лу О не бит ку или о при ро ди ко је ни је са чу ва но, а до са зна ња о 
основ ним де ло ви ма тог спи са до ла зи мо по сред ним пу тем, пр вен стве но пре ко 
де ла Сек ста Ем пи ри ка (Sex tus Em pi ri cus). Основ на ње го ва те за је сте: ни шта 
не по сто ји, а ако би не што по сто ја ло он да се не би мо гло спо зна ти, а и да се 
мо же са зна ти, не би се мо гло са оп шти ти дру го ме. 

Кључ ни спор из ме ђу Со кра та и ре то ра за пра во на ста је због про бле ма-
тич но сти ре то ри ке као ве шти не кроз ко ју се мо же ре ла ти ви зо ва ти исти на 
од но сно због мо гућ но сти ре ла ти ви зо ва ња прав де кроз ре то ри ку. Су штин ски 

30 Ibid., 449a. До бро при ме ћу је Џејмс Ни колс да је Со крат већ знао (што је очи глед но 
из прет ход ног раз го во ра са По лом) да је Гор ги ја ре тор и шта је то ре то ри ка, али да је хтео баш 
од Гор ги је да чу је ка ко он ви ди ре то ри ку, J. Nic hols, „The Rhe to ric of Ju sti ce in Pla to’s Gor gi as“, 
у: Pla to, Gor gi as and Pha e drus (trans. J. Nic hols), Cor nell Uni ver sity Press, It ha ca (USA), 1998, 131.

31 Пла тон, Гор ги ја, 450c.
32 Ibid., 451d.
33 Ibid., 452e. Слич но и у Пла то но вом ди ја ло гу „Фи леб“ је дан од уче сни ка у ди ја ло гу 

(Про тарх) го во ри Со кра ту да је чуо ка ко „Гор ги ја у сва кој при ли ци по на вља да се ве шти на 
уве ра ва ња ве о ма од ли ку је од свих оста лих, јер она по сти же да јој све роп ски слу же до бро-
вољ но, а не си лом, и да је да ле ко нај бо ља од свих ве шти на“, Пла тон, Фи леб (прев. К. Ма-
риц ки-Га ђан ски, И. Га ђан ски), БИГЗ, Беoград, 1983, 58b. О ути ца ју при род но прав них иде ја 
грч ких со фи ста на суд ско бе сед ни штво ка ко у ан ти ци, та ко и да нас ви де ти: Н. Ба њац, 
„Фи ло зоф ско-прав на схва та ња при род ног пра ва код со фи ста и при ме на тих схва та ња у 
суд ском бе сед ни штву“, Прав ни жи вот, 12/2011. 
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се су прот ста вља ју два раз ли чи та по гле да на свет. То ни је са мо спор и раз ли-
ка на ли ни ји Пла тон –Гор ги ја, већ и раз ли ка у по гле ди ма из ме ђу Де мо сте на 
и Исо кра та, Вер ги ли ја и Ови ди ја, Дан теа и Пе трар ке, Мил то на и Шек спи ра.34 
Ка ко при ме ћу је Та дић, „Пре ма тим ди ја ло зи ма (’Гор ги ја’ и ’Фе дар’ – прим. 
ау то ра), чи ни ло би се, да је јед на стра на пред став ник исти не, а дру га при-
ви да, или да је јед на бра ни те љи ца фи ло зо фи је (и то за сва вре ме на), а дру га 
за ступ ни ца ан ти фи ло зо фи је“.35 Да кле, ди ле ма на ста је по во дом пи та ња да 
ли ре тор тре ба да учи и да по зна је оно што је за и ста пра вед но или са мо оно 
што се до па да нај ве ћем бро ју љу ди?36 

Пла тон у ди ја ло гу „Гор ги ја“ су прот ста вља зна ње и ве ро ва ње. Он др жи 
да ре то ри ка убе ђи ва њем до во ди до ве ро ва ња а не до зна ња о то ме шта је пра-
вед но, а шта не пра вед но и за то је ви ди као „фан то ма по ли ти ке и прав де“.37 
Да кле, за ре то ри ку ни је ну жно зна ње, већ је до вољ но вла да ње по ступ ком 
убе ђи ва ња на осно ву ко га „код не зна ли ца из гле да да го вор ник зна ви ше него 

34 G. Ken nedy, The Art of Pe r su a sion in Gre e ce, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton 
(USA), 1963, 15. Ме ђу тим, Ке не ди са дру ге стра не по ку ша ва да на пра ви мост из ме ђу ре то-
ри ке и фи ло зо фи је, ука зу ју ћи и на зна чај ре то ри ке за фи ло зо фи ју: „Зна чај бе сед ни штва је 
ве ли ки и у су шти ни и у фор ми. Кад год је убе ђи ва ње ис хо ди ште, ре то ри ка ту по сто ји. То је 
нај и зра же ни је у фор мал ним го во ри ма у епи ци или дра ма ма или исто ри ји, али мо же се про-
на ћи ка ко у де ло ви ма ли ри ке, та ко и фи ло зо фи је, ко ји фор мал но ни су бе сед нич ки. При 
од ме ра ва њу до ка за, пра ве ћи за кључ ке, и пред ста вља ју ћи ученo из ла га ње, фи ло зоф оба вља 
ско ро исти по сао као го вор ник у су ду, исто као што и исто ри чар има слич не про бле ме све-
до ка, пси хо ло шке кре ди бил но сти, на ра ци је до га ђа ја, при пи си ва ња мо ти ва, од ме ра ва ња 
до ка за, про це њи ва ња прав де, ко ри сно сти или ча сно сти“, ibid., 7. Исто и код: M. McCoy, op. 
cit., 110: „Гор ги ја по ка зу је да фи ло зо фи ја де ли мно го ва жних осо би на са ре то рич ком прак-
сом. И фи ло зо фи ја и ре то ри ка су за ин те ре со ва ни за убе ђи ва ње. Обе су спрем не да ко ри сте 
не са мо ар гу мен те ко ји се ти чу упо тре бе и зна че ња тер ми на, већ и сли ке и при ме ре ра ди 
убе ђи ва ња слу ша ла ца. Обе су по вре ме но спрем не да уз бур ка ју емо ци је сво јих слу ша ла ца 
да би по сти гли по ен ту. Обе во де ра чу на о зна ча ју на зо ра у до број рас пра ви“. Упра во то по-
ка зу је Пла то нов Со крат у „Гор ги ји“ ко ји кроз цео ди ја лог бра ни и до ка зу је убе ђи ва њем 
ис прав ност сво је мо рал не по зи ци је, на ро чи то у рас пра ви са Ка ли клом.

35 Љ. Та дић, „Со кра ти ка и со фи сти ка – Ре то ри ка у огле да лу Пла то но ве фи ло зо фи је“, 
11. Пла тон у ди ја ло гу „Фе дар“ за ме ра ре то ри ма Ти си ји и Гор ги ји што др же да при вид исти-
не тре ба це ни ти ви ше од са ме исти не, Пла тон, Фе дар (прев. М. Ђу рић), БИГЗ, Бе о град, 1979, 
267b. Због то га и То мас Ха би нек ре то ри ку ко ју су ко ри сти ли Ка ли кле и Фе дар на зи ва „ве-
шти на ман гу па“, ко ја је опа сно угро зи ла „цвет атин ског гра ђан ства“. Упр кос по ве зи ва њу 
дру штве не кри ти ке ре то ри ке са фи ло зоф ском, Ха би нек под вла чи и кључ ну раз ли ку: при 
са ста вља њу го во ра, пи сац го во ра и го вор ник те же ка уве ра ва њу, а слу ша о ци те же ка исти ни, 
док код фи ло зоф ског ис пи ти ва ња све стра не има ју исти циљ“, T. Ha bi nek, An ci ent Rhe to ric 
and Ora tory, Blac kwell Pu blis hing, Mal den (USA)–Ox ford (UK), 2005, 39. Слич но ста но ви ште о 
со фи сти ци као ан ти фи ло зо фи ји и „ин те лек ту ал ној бо ле сти“ je изнeo и фран цу ски фи ло зоф Жак 
Ма ри тен: „Со фи сти ка ни је си стем иде ја, већ из о па че но ста ње ума“, J. Ma ri tain, An In tro duc tion 
to Phi lo sophy (trans. E. I. Wat kin), Row man and Lit tle fi eld Pu blis hers, Lan ham (USA), 2005, 35. 

36 Ви де ти: Пла тон, Фе дар, 260a.
37 G. Bal lac ci, Po li ti cal The ory Bet we en Phi lo sophy and Rhe to ric, Pal gra ve Mac mil lan, 

Lon don (UK), 2018, 20.
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Др Дра гу тин С. Авра мо вић, Др Или ја Д. Јо ва нов, Ре ла ти ви за ци ја прав де... (стр. 245–265)

по зна ва о ци ства ри“.38 Због то га Со крат за кљу чу је: „Пре ма то ме, го вор ник на 
су ду и на оста лим ску по ви ма не учи о то ме шта је пра вед но а шта не пра вед-
но, не го са мо ства ра ве ро ва ње о то ме и ни шта ви ше“.39 Због ве ли ких успе ха 
ко ји ре то ри по сти жу сво јим го во ри ма Со крат ви ди сву моћ ре то ри ке ко ја је 
по пут нат при род не, бо жан ске ве шти не. Али Со крат це ни зна ње не за то што је 
оно ко ри сно као што је то ства ра ње уве ре ња, већ упра во за то што оно то ни је. 

Гор ги ја ре то ри ку по зи ци о ни ра као кра љи цу свих дру гих ве шти на ко ја 
се над њи ма уз ди же и над ко ји ма вла да.40 Али то не зна чи да се она сме зло-
у по тре бља ва ти, јер ка ко ка же Ми лош Ђу рић, ре то ри ка је по пут отро ва која 
мо же слу жи ти не са мо за из ле че ње, већ и за уби ство. Гор ги ја не же ли да пре-
у зме од го вор ност за сво је уче ни ке ко ји би мо гли да из о кре ну ства ри и да 
зло у по тре бе сво је спо соб но сти. За то пре кор не за слу жу је ни учи тељ, ни ти 
ве шти на, већ са мо они ко ји се тим зна њем не ко ри сте ка ко тре ба. Ре то ри ком, 
као и би ло ко јим дру гим оруж јем, се мо ра слу жи ти по ште но. „Го вор ник је, 
раз у ме се, спо со бан да го во ри пред сви ма о све му, и он мо же го ми лу љу ди лак-
ше и бо ље да убе ди не го би ло ко дру ги о све му што га је во ља. Али из то га 
не сле ди да он сме да ле ка ри ма или дру гим ве шта ци ма од у зи ма углед са мо 
за то што је у ста њу да то ура ди“.41 Да кле, Гор ги ја ви ди ре то ри ку као мо рал-
но не у трал ну ве шти ну ко ја мо же слу жи ти и до бру и ло шем. На чел ни циљ 
ре то ра, не ки би ре кли и со фи ста, је да ство ри уве ре ње о то ме да ли је не што 
пра вед но или не пра вед но, а не да до ве де до зна ња о то ме да је не што пра вед-
но од но сно не пра вед но.42 „У очи ма Гор ги је ‘реч’ је би ла го спо дар ко ји мо же 
учи ни ти би ло шта, али као роб све тло сти она би тре ба ло да бу де на услу зи 
они ма ко ји сле де ње гов пут“.43 На Гор ги јин став пре ма ре то ри ци се мо же 
ана лог но при ме ни ти од ре ђе ње при род ног пра ва ко је је дао скан ди нав ски 
прав ни ре а ли ста Алф Рос, да је при род но пра во, од но сно код Гор ги је ре то-
ри ка, по пут блуд ни це, јер је на рас по ла га њу сва ко ме и мо же слу жи ти раз ли-
чи тим ци ље ви ма. Ме ђу тим, на кра ју Пла тон од Гор ги је из ну ђу је при зна ње, 
до во де ћи га у про тив реч ност са са мим со бом, да ре тор ипак мо ра зна ти шта 
је пра вед но и да ни ка да не би зло у по тре био ре то ри ку и на чи нио не прав ду.44

38 Пла тон, Гор ги ја, 459c. Због то га је Коплстон ви део као јед ну од нај ве ћих опа сно сти 
ре то ри ке со фи ста мо гућ ност да го вор ник ла ко до ђе у ис ку ше ње „да по кло ни ви ше па жње 
ре то рич ком при ка зи ва њу пред ме та не го са мом пред ме ту“, Ф. Коплстон, Исто ри ја фи ло зо-
фи је – Грч ка и Рим, Де ре та, Бе о град, 2015, 140. 

39 Пла тон, Гор ги ја, 455a.
40 Ibid., 456b.
41 Ibid., 457a–b.
42 Ви де ти: С. Авра мо вић, Rhe to ri ke tec hne – ве шти на бе сед ни штва и јав ни на ступ, 

Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, До си је сту дио, Бе о град, 2015, 89; R. Wa ter fi eld, 
The First Phi lo sop hers – The Pre soc ra tics and Sop hists, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford (UK) – 
New York (USA), 2000, 223.

43 W. K. C. Gut hrie, op. cit., 25.
44 Пла тон, Гор ги ја, 460, 461.
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У ди ја ло гу „уме ша ча“ и Гор ги ји ног уче ни ка и ов де бра ни о ца По ла са 
Пла то но вим Со кра том, Пла тон се при ми че не што бли жој де фи ни ци ји ре-
то ри ке ко ју не узи ма као ве шти ну, већ као ис ку ство, од но сно из ве жба ност 
ко је ства ра не ко за до вољ ство и не ку при јат ност, а чи ја је су шти на за пра во 
„ла ска ње“.45 Ла ска ње на ко ме се за сни ва ре то ри ка Пла тон ви ди као ру жно 
јер ка ко ка же „оно те жи са мо за при јат ним, без об зи ра на оно што је за и ста 
до бро“.46 Та ко Пла тон по и сто ве ћу је ре то ри ку и ку вар ство јер „за ду шу пред-
ста вља исто што и ку вар ство за те ло“.47 У ди ја ло гу Со кра та и По ла, упр кос 
Со кра то вом по зна том ста ву да је бо ље тр пе ти не прав ду не го је чи ни ти, Пол 
по ку ша ва да раз у ве ри Со кра та и да га убе ди у су прот но, да је чи ње ње не-
прав де у ства ри пут ка сре ћи. У по ку ша ју да по мо ћу „ла жних све до ка“ ис-
те ра Со кра та из ње го ве „ку ће, то јест из исти не“ Пол је ра же стио Со кра та 
ко ји је то ви део као по вод за да љу осу ду ре то ри ке: „Дра ги мој при ја те љу, ти 
по ку ша ваш да мо је раз ло ге обо риш по мо ћу ре то ри ке, као они ко ји се по ја-
вљу ју пред су дом са ’супротним доказима’. Та мо је дан ре тор ми сли да је 
по био раз ло ге дру го га, кад мо же у ко рист сво је те зе до ве сти мно го број не 
углед не све до ке, док про тив ник рас по ла же са мо јед ним, или чак ни јед ним 
све до ком. Ова кав на чин до ка зи ва ња је без ика кве вред но сти при до ка зи ва-
њу исти не; мо же се кат кад до го ди ти да не ки чо век мо же из гу би ти пар ни цу 
због кри вог све до че ња мно гих ко ји ужи ва ју из ве стан углед у све ту“.48 На 
кра ју, Пла тон ви ди ко рист од ре то ри ке са мо ако не прав ду из но си на ви де ло, 
ако се њо ме от кри ва ју учи ње не гре шке, ако сва ко ис па шта за сво је гре шке 
ка ко би се осло бо дио нај ве ћег зла, не прав де. Ме ђу тим, љу ди ма ко ји не же ле 
да чи не не прав ду за пра во ре то ри ка и ни је од ве ли ке ко ри сти.49 Пла тон ку ди 
ре то ри ку као сред ство ко јим се слу же углав ном не пра вед ни ци ка ко би при кри-
ли учи ње ну не прав ду и за го ва ра иде а ли стич ку ре то ри ку, за ко ју је Ке не ди 
дао, чи ни се ис прав ну, при лич но ре а ли стич ну оце ну, да је „из ван мо гућ но-
сти грч ког по ли са или чак мо дер ног гра да“.50 

Да кле, у ди ја ло гу „Гор ги ја“ Пла тон кроз Со кра та по ку ша ва да по би је 
ре то ри ку као ве шти ну убе ђи ва ња го во ри ма. Он фи ло зоф ску обра зо ва ност 
уз ди же из над ре то ри ке и др жи да се без фи ло зо фи је бе сед нич ка умет ност 
не мо же раз ви ти јер је „без по зна ва ња исти не ни ти има ни ти ће ика да 

45 Ibid., 462c, 463b.
46 Ibid., 465a.
47 Ibid., 465e.
48 Ibid., 471e–472a. По је ди ни ау то ри из но се чак и то да ре то ри ка као моћ но сред ство 

скри ва ња исти не ис под ре чи ко је ства ра ју при вид, за ма гљу је не са мо оно че му се ди ску ту је, 
већ и ка ко и од стра не ко га, E. We in rib, „Law as Myth: Re flec ti ons on Pla to’s Gor gi as“, Io wa Law 
Re vi ew, Vol. 74, 4/1989, 788–789. 

49 Пла тон, Гор ги ја, 480d, 481b.
50 Џ. Ке не ди, Исто ри ја ан тич ке ре то ри ке, Кар пос, Бе о град, 2019, 45.



би ти“.51 Да кле, ја сно је да је не мо гу ће са гле да ва ти пи та ње ре то ри ке пот пу-
но не за ви сно од пи та ња прав де. Али тре ба има ти на уму чи ње ни цу на ко ју 
Лео Штра ус ви ше пу та упо зо ра ва да се у Пла то но вом ди ја ло гу „Гор ги ја“ не 
рас пра вља о прав ди (што је глав ни пред мет рас пра ве у „Др жа ви“) већ о ре-
то ри ци, од но сно да је фо кус тог ди ја ло га ре то ри ка.52 

Глав ну бо лест со фи стич ке ре то ри ке Ми лош Ђу рић ви ди у то ме „што је 
све ку ди ла, и оно што је нај пле ме ни ти је, и све хва ли ла, и оно што је нај го ре, 
и што је о сва кој ства ри мо гла го во ри ти и по хвал но и пре кор но и ти ме као 
advo ca tus di a bo li све ло гич ке и етич ке вред но сти ста вља ти на гла ву… Ре чи ти, 
а нео д го вор ни по ли тич ки вир ту о зи и гр ла ти, али по вр шни и бе са ве сни де маго-
зи, ко ји су со фи стич ки ин те лек ту а ли зам и прак ти ци зам на о па ко схва ти ли, те 
исти ну сма тра ли за хи ме ру, мо рал ни за кон за ве ли ку лаж и мо рал ну вр сно ћу 
за про ла зну пред ра су ду, слу жи ли су се ве шти на ма со фи стич ке ре то ри ке да 
би за до би ли по ве ре ње на род не ма се и ти ме про кр чи ли се би пут до вла сти…“.53

Ка ко Ми лош Ђу рић при ме ћу је, уче ни ци со фи стич ке ре то ри ке су „сво ју 
бе се ду ста вља ли из над исти не, прак су из над те о ри је, су бје кат из над објек та, 
чо ве ка из над при ро де“.54 Да кле, глав ни циљ ре то ра је био прак ти чан и са-
сто јао се у убе ђи ва њу дру гих у „сво ју“ исти ну.55 Та ко Ка ли кле фи ло зо фи ју 
ви ди као не прак тич но „мла ће ње пра зне сла ме“, као ствар за де цу ко јом се 
тре ба ба ви ти у мла до сти, јер ка сни је по ста је про паст за љу де, јер фи ло зоф 
по ста је сме шан ако до ђе у по ло жај да тре ба да оба ви не ки по ли тич ки за да так 
или при ват ни по сао, јер је не вешт у то ме.56 

3. АФИР МА ЦИ ЈА ПРА ВА ЈА ЧЕ ГА КРОЗ РЕ ТО РИ КУ

На тре ну так је по треб но вра ти ти се те зи о по сто ја њу раз ли ка из ме ђу 
со фи ста и ре то ра. За че ци при род но прав ног уче ња ко ји се мо гу на ћи ме ђу 
„со фи сти ма“ огле да ју се на пр вом ме сту кроз раз ли ко ва ње и су прот ста вља ње 

51 Ви де ти: Пла тон, Фе дар, 260e; Ви де ти и: ibid, 262c. У ди ја ло гу „Фе дар“ Пла тон у 
осно ви оста је при ста ву из „Гор ги је“ да је бе сед нич ка ве шти на без исти не без вред на, јер се 
та да сво ди на „на го ва ра ње“ и ни је јој ва жно да се за сни ва на зна њу о то ме шта је за и ста пра-
вед но већ са мо на зна њу о оно ме „што се сви ди мно жи ни“, ibid., 260a. За раз ли ку од Пла то на 
Со фо кле је го во рио да је оно у шта љу ди ве ру ју вред ни је од исти не, од но сно да је ве ро ва ње 
ва жни је од зна ња.

52 L. Stra uss, Se mi nar on Pla to’s Gor gi as, Uni ver sity of Chi ca go, 1957, pas sim, до ступ но на: 
https://wslamp70.s3.ama zo naws.com /le o stra uss/s3fs -pu blic/Pla to%27s%20Gor gi as%201957.pdf .

53 М. Ђу рић, „Пред го вор“, у: Пла тон, Ијон, Го зба, Фе дар (прев. М. Ђу рић), XXIX.
54 Ibid., XXX.
55 С. Авра мо вић, op. cit., 88. Или ка ко под вла чи Лео Штра ус: „ре тор ства ра уве ре ња не 

са мо у по гле ду не пра вед но сти кра ђе, из да је, или че га све не; он ства ра уве ре ња и у по гле ду 
су шти не прав де“, L. Stra uss, op. cit., 42.

56 Ви де ти: Пла тон, Гор ги ја, 484d–e.
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no mos–physi s.57 Ме ђу тим, оно што је ка рак те ри стич но за при род но прав но 
уче ње уоп ште, а што се очи та ва и код грч ких „со фи ста“, је сте чи ње ни ца да 
се из исте иде је при род ног пра ва до ла зи ло до пот пу но раз ли чи тих ис хо да 
и да су се мо гли оправ да ти би ло ко ји (па и су прот ста вље ни) ти по ви по ли тич-
ких ре жи ма. Та ко су на при мер Хи пи ја и Ан ти фонт, „фи ло зоф ски ори јен ти-
са ни со фи сти“, ка ко их на зи ва Ми хај ло Ђу рић, за го ва ра ли јед но де мо крат-
ско уче ње о при род ном пра ву, по ла зе ћи од би о ло шке јед на ко сти љу ди. С 
дру ге стра не, Ка ли кле и Тра си мах су ути ра ли пут ари сто крат ском при род-
но прав ном схва та њу за сно ва ном на су штин ској не јед на ко сти из ме ђу љу ди. 
Тре ба при ме ти ти да они ко ји се уо би ча је но и без сум ње узи ма ју као со фи сти 
(Хи пи ја и Ан ти фонт) сво је ви ђе ње гра де и као вр хун ски прин цип по ста вља ју 
из вор ну јед на кост љу ди, док они ко ји су би ли пр вен стве но ре то ри (Ка ли кле 
и Тра си мах) по ла зе од прет по став ке не јед на ко сти љу ди и те же афир ма ци ји 
при род ног пра ва ја че га.58 Да кле, са мим тим се и ре то ри ка по ка зу је као ре-
ак ци о нар но сред ство ко јом се љу ди осва ја ју и пот чи ња ва ју.

На кра ју ди ја ло га „Гор ги ја“ у раз го вор се укљу чу је и нај ве ћи не при ја тељ 
Пла то но вог Со кра та, па ра диг ма имо ра ли зма, ре тор и по ли ти чар Ка ли кле. 
Ка ли кле за у зи ма став да се при ро да и за кон нај че шће про ти ве јед но дру гом.59 
Та ко је по за ко ну ру жни је не прав ду чи ни ти, а по при ро ди је ру жни је не-
прав ду тр пе ти. За ко не су ство ри ли сла би, го ми ла са мо ра ди се бе и сво је 
ко ри сти „да би за пла ши ли ја ке, ко ји су нај пре спо соб ни да стек ну има ње, и 
да би их спре чи ли у то ме да га ствар но стек ну, они го во ре да је ру жно и не пра-
вед но има ти ви ше од дру гих и да се не прав да са сто ји у су шти ни баш у то ме 
што не ко же ли да има ви ше од свог су се да. Јер они са ми су, ре као бих, за до-
вољ ни и са јед на ким, за то што ни шта не вре де“.60 Да кле, иа ко се на осно ву 
за ко на сма тра не пра вед ним „сва ки по ку шај да се тра жи не што ви ше не го што 
има ве ћи на“, по при ро ди је пра вед но „ако бо љи има ви ше од го рег, а ја чи 
ви ше од сла би јег“ и „ако ја чи вла да над сла бим и ако има ви ше“,61 од но сно 
„да бо љи и ра зум ни ји вла да и да има ви ше од ма ње вред них“.62 На во де ћи 

57 Ви де ти ви ше: A. H. Chro ust, „The Phi lo sophy of Law of the Early Sop hists“, Ame ri can 
Jo ur nal of Ju ri spru den ce, Vol. 20, 1/1975. О (не)по сто ја њу при род но прав ног раз ли ко ва ња 
no mos–physi s у Со фо кло вим дра ма ма ви де ти ви ше: Д. Авра мо вић, И. Јо ва нов, „Огра ни че ња 
По кре та пра во и књи жев ност – при мер Со фо кла“, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у 
Но вом Са ду, 2/2017.

58 О на стан ку те о ри је о пра ву ја чег у ста рој Грч кој ви де ти ви ше: И. Јор до вић, „Исто-
риј ски ко ре ни уче ња о пра ву ја чег“, Ана ли Прав ног фа клу те та у Бе о гра ду, 2/2009. 

59 Ка ли кле је у „Гор ги ји“ из ри чит по во дом то га да су со фи сти („они ко ји се хва ле да 
омла ди ну вас пи та ва ју за вр ли ну“) љу ди ко ји ни шта не вре де, Пла тон, Гор ги ја, 520a. Ма да 
је збу њу ју ће то што Ка ли кле ко ри сти чу ве ну со фи стич ку ан ти те зу no mos–physi s, ви де ти 
ви ше М. Ђу рић, Иде ја при род ног пра ва код грч ких со фи ста, 220.

60 Пла тон, Гор ги ја, 483b–c.
61 Ibid., 483d, 483e.
62 Ibid., 490a.
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при ме ре Ксерк са и ње го вог оца као ја ких, сна жних љу ди, Ка ли кле на ста вља: 
„Не го, ја ми слим да сви ови љу ди ра де та ко на осно ву при род ног пра ва, и, 
та ко ми Зев са, по при род ном за ко ну, а не по за ко ни ма ко је ми љу ди са ми ства-
ра мо и по ко ји ма ми нај бо ље и нај ја че ме ђу на ма, узи ма ју ћи их већ од ма лих 
но гу, др жи мо у стра ху па их као ла во ве кро ти мо оп чи ња ва њем и пре тва ра њем, 
го во ре ћи им да не ва ља да не ко има ви ше од дру го га и да се у то ме са сто ји 
пра вед но и ле по“.63 Да кле, ка ко Ка ли кле ви ди, за кон ско огра ни ча ва ње, упро-
се ча ва ње, „кро ће ње“ љу ди, је сте су прот но при ро ди и при род ном пра ву. 

Та ко ђе, за Ка ли кла је при род но би ти не у ме рен, раз у здан, нео б у зда ва ти 
стра сти: „сла би ћи би же ле ли да љу де ко ји су по при ро ди бо љи, на чи не ро-
бо ви ма, а по што са ми ни су у ста њу да се пот пу но пре да ју ужи ва њи ма, они 
хва ле уме ре ност и пра вед ност са мо из свог ку ка вич лу ка“.64 Дил ман сто ји 
на ста но ви шту да су вред но сти ко је Ка ли кле (али ка сни је и Ни че) же ле да 
од бра не и при ка жу их као при род не, са мо њи хо ве вред но сти и сво де се ис-
кљу чи во на њи хо ве мо рал не по гле де.65 

По би ја ју ћи Ка ли кла, Пла тон су прот ста вља два на чи на жи во та као и две 
вред но сти, при јат но и до бро. Пр ви на чин жи во та (Ка ли клов жи вот), ко ји 
Пла тон пре зи ре, а ко ји по чи ва на при јат но сти и на ужи ва њу, под ра зу ме ва 
ба вље ње ре то ри ком и по ли ти ком (од но сно ак тив ним уче шћем у жи во ту 
по ли са). Дру ги на чин жи во та је сте ба вље ње фи ло зо фи јом ко ја нам (за раз-
ли ку од пр вог на чи на жи во та) пру жа зна ње о то ме шта је до бро, а шта зло 
и отва ра пут ка исти ни.66 Да кле, Пла тон те жи да на сва ки на чин оду зме 
мо рал ну вред ност ре то ри ци.

Пла то нов Со крат уста је про тив тзв. вул гар не ре то ри ке као ула ги ва ња 
ко ја те жи за при јат ним и за до па да њем пу бли ци (јед на вр ста де ма го ги је) и 
за ла же се за тзв. пле ме ни ту ре то ри ку ко ја, без об зи ра на ре ак ци ју слу ша ла-
ца, те жи да „ду ше гра ђа на учи ни бо љи ма“ и да у њи хо ва ср ца „уса ди пра-
вед ност и уме ре ност и укло ни не прав ду и раз у зда ност“.67 Да кле, Пла тон не 
од ба цу је пот пу но ре то ри ку, већ се за ла же за „до бру“ ре то ри ку ко ја ће би ти 
ускла ђе на са фи ло зоф ском те жњом за вр ли ном. Та ко ђе, оста је при свом ста-
ву да је бо ље тр пе ти не прав ду (што се углав ном до га ђа фи ло зо фи ма), не го 
је чи ни ти (што је мо гућ ност ко ја је рас по ло жи ва ре то ри ма). Кроз цео ди ја лог 
Со крат уства ри по ку ша ва да при до би је Гор ги ју као са ве зни ка у ства ра њу 
но ве, пле ме ни те ре то ри ке.68 

63 Ibid., 483e–484a.
64 Ibid., 492a.
65 I. Dil man, op. cit., 104.
66 Пла тон, Гор ги ја, 500.
67 Ibid., 504e. 
68 Ви де ти ви ше: D. Sta uf fer, The Unity of Pla to’s Gor gi as – Rhe to ric, Ju sti ce and the Phi lo-

sop hic Li fe, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge (UK), 2006, 177–181.
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Ипак, Пла то нов Со крат оста је ре а лан и ви ди шта би фи ло зо фа за де си-
ло пред су дом: „По што ни кад не по ку ша вам да го во рим по во љи ни ко ме, 
не го увек гле дам на оно што је нај бо ље, а не на оно што је нај при јат ни је, 
по што, да ље, не мам на ме ру да ра дим све оне ле пе ства ри ко је ми ти, Ка ли-
кле, са ве ту јеш, не ћу има ти ни шта да ка жем пред су дом“.69 Чи ни се да на 
овом ме сту Пла тон при зна је сву сла бост фи ло зо фи је ко ја због не до стат ка 
праг ме не успе ва да се но си са ре ал ним жи вот ним про бле ми ма и да ре то ри ка 
три јум фу је као ве шти на на стра ни ја чег. Али он и да ље ни је спре ман да при-
хва ти те зу ко ју при хва та ју ње го ви са го вор ни ци да је ре то ри ка „у са ве зу са 
не прав дом“.70 За то Пла тон, као јед ну од нај ве ћих вр ли на оних ствар но ја ких 
ви ди у по сто ја њу мо гућ но сти, али и све сног су здр жа ва ња од чи ње ња не-
прав де.71 Та кви ре то ри би би ли вред ни хва ле. На кра ју, Со крат жи вот ко ји 
Ка ли кле пре по ру чу је узи ма као без вре дан и оста је при то ме да је вред но 
је ди но жи ве ти пра вед но и у вр ли ни.72 

Ма да при род но прав но уче ње о пра ву ја чег ко је за го ва ра ре тор (Ми лош 
и Ми хај ло Ђу рић би до да ли: и со фи ста) Тра си мах ни је об у хва ће но ди ја ло-
гом „Гор ги ја“, већ ње го ве ста во ве Пла тон пре но си у пр вој књи зи „Др жа ве“, 
ну жно је до та ћи се и Тра си ма хо вог ви ђе ња, у по ку ша ју бо љег раз у ме ва ња 
и уте ме љи ва ња на чел не раз ли ке у ста во ви ма на ли ни ји со фи сти –ре то ри.

Тра си мах, слич но Ка ли кло вом ра ди кал ном уче њу, за го ва ра иде ју да 
пра вич но „ни је ни шта дру го не го оно што ко ри сти ја че му“.73 Сва ка др жав-
на власт пра ви за ко не ко ји њој ко ри сте: „За оно што је њи ма ко ри сно ве ле 
да је пра во по да ни ка, ко ме се ови има ју по ко ра ва ти, и ако га ко пре ко ра чи, 
он да га ка жња ва ју као чо ве ка ко ји је пре сту пио за ко не и по чи нио кри ви цу“.74 
Та ко се пра вич ност по ка зу је као оно што ко ри сти ја че му, од но сно др жав ној 
вла сти без об зи ра на њен об лик, би ла она де мо кра ти ја или ти ра ни да. Због 
то га Тра си мах пре ба цу је Со кра ту да је на и ван јер не ви ди „да су прав да и 
пра вед ник у ства ри ту ђе до бро, да су они ко рист оно ме ко је ја чи и ко вла да, 
а ште та оно ме ко је пот чи њен и по ко ра ва се“, као и да је „не пра вич ност ја ча, 
сло бод ни ја и сил ни ја не го пра вич ност“.75 

И Ка ли кле и Тра си мах за го ва ра ју пот пу ни во лун та ри зам ја ких, моћ них 
по је ди на ца у упра вља њу др жа вом, чи ме се ути ре пут оно ме што ће се до ста 
ка сни је ар ти ку ли са ти као те о ри ја си ле.76 

69 Пла тон, Гор ги ја, 521e.
70 J. De Ro milly, op. cit., 71.
71 Пла тон, Гор ги ја, 526a.
72 Ibid., 527e.
73 Пла тон, Др жа ва (прев. А. Вил хар, Б. Па вло вић), БИГЗ, 1983, 338c.
74 Ibid., 338e.
75 Ibid, 343c, 344c. 
76 О Ка ли клу као Ни че о вој идеј ној ин спи ра ци ји ви де ти: Pla to, Gor gi as (trans. with in tro-

duc tion and com men tary E. R. Dodds), Cla ren don Press, Ox ford, 1959, 387–391. 
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Да кле, Пла тон кроз Со кра та по ку ша ва да на Гор ги ју пре ба ци од го вор-
ност за афир ма ци ју уче ња о пра ву ја че га ко је су про по ве да ли ње го ви уче-
ни ци.77 Ме ђу тим, Гор ги ја ни је мо гао ни да слу ти ка да је ства рао усло ве за 
„ари сто крат ско-ре ак ци о нар ну ре во лу ци ју од о зго“ да ће те жња за вла шћу 
про бу ђе на код ја ких лич но сти мо ћи да се окре не про тив са ме др жа ве.78 Он 
је у осно ви имао до бру на ме ру – спре чи ти ти ра ни ју ве ћи не над обра зо ва ном 
ма њи ном.

Ипак, по сле ди ца Гор ги ји ног де ло ва ња и под у ча ва ња је очи глед на: ре-
то ри ка као ве шти на са ве ли ким по тен ци ја лом за ре ла ти ви зо ва ње исти не и 
прав де је по ста ла по год но сред ство и за афир ма ци ју при род ног пра ва ја че га. 

4. ПРА ВЕД НО ЈЕ ОНО У ШТА ВЕ РУ ЈЕ МО И У ШТА  
УБЕ ДИ МО ДРУ ГО ГА ДА ВЕ РУ ЈЕ

Су бјек ти ви за ци ја, а са мим тим и ре ла ти ви за ци ја прав де је за пра во оно 
што Пла тон (од но сно чи та ва со кра ти ка) за ме ра ре то ри ма (не ки би ре кли со-
фи сти ма) и ре то ри ци. Та ко и Ми лош Ђу рић као глав ну за мер ку Гор ги ји ној 
те о ри ји бе сед ни штва ви ди у „фи ло зоф ском ин ди фе рен ти зму и ин ди ви ду а-
ли стич ко-етич ком опор ту ни зму“. Слич но за кљу чу ју и Гор да на Ву ка ди но вић 
и Дра ган Ми тро вић ко ји ре то ри ку ви де као не на уч ну и не фи ло зоф ску ди-
сци пли ну ко ја учи ве шти ни уве ра ва ња и при до би ја ња и ко ја без при до да те 
етич но сти по ста је по пут но жа ко ји у ру ци хи рур га спа са ва жи вот, а у ру ци 
Џе ка Тр бо се ка га муч ки од у зи ма.79 И за и ста, ре то ри ка је сте мо рал но ин ди фе-
рент на, мо рал но не у трал на ве шти на, за ко ју прав да ни је ап со лут на, не у пит на 
вред ност. Раз у ме ва ње прав де као не че га са вр ше ног, ап со лут ног, не под ло жног 
су бјек ти ви за ци ји је осно ва Пла то но вог иде а ли зма. Пла то но во хи рур шко 
одва ја ње чул ног све та од ум ног све та (све та иде ја) у ко ме ег зи сти ра ап со-
лут на прав да чи ни се као су ви ше ра ди ка лан за хват. Због то га ре ла ти ви за-
ци ја исти не, а по том и прав де, по ста је не ми нов ност ко ју на ме ће ре ал ност. 
Су бјек тив на ди мен зи ја прав де под ра зу ме ва да прав да јед ног, ско ро увек 
пред ста вља не прав ду за не ког дру гог. Због то га се мо же мо при кло ни ти Кел-
зе но вом за па жа њу да не мо же по сто ја ти ап со лут но пра ве дан по ре дак ко ји 
јем чи сре ћу свих и да због то га ап со лут на прав да пред ста вља ира ци о на лан 
иде ал, не при сту па чан ра ци о нал ном људ ском са зна њу.80 

77 М. Ђу рић, Исто ри ја хе лен ске ети ке, 200.
78 Ibid., 204.
79 Г. Ву ка ди но вић, Д. Ми тро вић, op. cit., 32–33.
80 Ви де ти: Х. Кел зен, Шта је прав да (прев. Д. Ба ста, К. Ча во шки), Фи лип Ви шњић, 

Бе о град, 1998.



Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, 1/2020

261

Са пра вед ним сто ји исто као и са исти ни тим, јер је уо би ча је но ста но-
ви ште да је спо зна ја исти не прав ни пут до прав де. Нај бо љи до каз за не до-
ку чи вост ап со лут не исти не, а по том и ре ла тив ност прав де је са др жан упра во 
у прет по став ци ство ре ној још у ан ти ци – Res iu di ca ta pro ve ri ta te ac ci pi tur. Због 
огра ни че но сти људ ског са зна ња чо век мо ра да се су о чи са соп стве ном не си-
гур но шћу и не са вр ше но шћу и, да јед ном за у век, схва ти да ап со лут на прав да 
оста је не до сти жна. Чак ни сам Пла тон ни је ус пео да пру жи ње но су штин ско 
од ре ђе ње. Да кле, прав да по пут исти не пред ста вља оно у шта ми ве ру је мо и 
оно у шта убе ди мо дру ге да ве ру ју. Као за кљу чак се на ме ће тврд ња да ни је 
спо зна ја исти не прав ни пут до прав де, већ да је упо зна ва ње ре то ри ке као 
ве шти не убе ђи ва ња пра ви, али и прав ни пут до прав де. Ре ал ни свет је свет 
уве ре ња, а не свет ап со лут ног зна ња, од но сно ап со лут ног до бра ко је се код 
Пла то на при бли жа ва Бо гу. Ре чи ма Деј ви да Кле ма, са три јум фом Кан то ве 
кри ти ке Бо га, као тран сце ден тал ног иде а ла ра зу ма, Бог, ко ји је не ка да жи вео 
као ефек тив на иде ја, са раз во јем са вре ме ног кри тич ког ми шље ња иде ја 
уми ре, и Бог се по ка зу је као илу зи ја.81 

Због то га, ре то ри ка се по ка зу је као јед но од сред ста ва ко је је рас по ло-
жи во не са мо за ма ни пу ла ци ју љу ди ма ра ди по сти за ња прак тич них ци ље ва 
(као на при мер кроз го во ре де ма го га у ста рој Ати ни), већ и за ма ни пу ла ци ју 
зна че њем и од ре ђе њем пој ма прав де, оно га што на жа лост ни је јед ном и за-
на век да то. Та ко ре то ри ка по ста је мо гу ће сред ство иде о ло шке ин док три на-
ци је, сред ство по ли тич ког за во ђе ња и то не са мо у ста рој Грч кој, већ у свим 
кул ту ра ма и у свим вре ме ни ма. 

Да кле, ре то ри ка омо гу ћа ва при ла го ђа ва ње про мен љи вој дру штве ној 
ствар но сти и пред ста вља сред ство ко јим се до ла зи до же ље ног ци ља. Шта 
би дру го био по сао прав ни ка (на ро чи то адво ка та) не го уве ра ва ње у исти ну, 
уве ра ва ње у соп стве ну прав ду. Због то га је ре то ри ка за прав ни ке од су штин-
ског зна ча ја јер се прав ни ци су о ча ва ју са ре ал ним жи вот ним про бле ми ма 
ко ји се мо ра ју раз ре ши ти.82 Има ју ћи у ви ду по сто ја ње прав не не из ве сно сти, 

81 D. Klemm, „Gor gi as, Law and Rhe to ric“, Io wa Law Re vi ew, Vol. 74, 4/1989, 819.
82 Слич но гле ди ште је на ве о ма ин те ре сан тан на чин из нео је дан од уте ме љи ва ча мо дер-

ног прав но-те о риј ског прав ца Пра во и књи жев ност. Ви де ти: J. B. Whi te, „Law as Rhe to ric, 
Rhe to ric as Law: The Arts of Cul tu ral and Com mu nal Li fe“, The Uni ver sity of Chi ca go Law Re vi ew, 
3/1985. Ре то ри ка, пред ста вља, пре ма ње го вом ви ђе њу, гра ну пра ва. Ре то ри ку ко ју про мо ви ше 
он на зи ва „кон сти ту тив ном ре то ри ком“. Она ни је са мо ве шти на убе ђи ва ња, већ ве шти на 
ко јом се кон сти ту и ше кул ту ра и за јед ни ца, јер ре то ри ка као и пра во по ла зи од јед не кул-
ту ре и од од ре ђе них по је ди на ца. На тај на чин, од про сте за ме не за на у ку, она по ста је са ма 
на у ка: „То је зна ње ко је чи ни нас са ме као по је дин це и као за јед ни це кроз на чин на ко ји 
го во ри мо јед ни са дру ги ма“, ibid., 700. У јед ном свом ра ни јем члан ку Вајт ста вља ју ћи ди ја лог 
„Гор ги ја“ у са вре ме ни кон текст, на ста вља Пла то нов ди ја лог и су прот ста вља ми шље ња два 
са вре ме на, за ми шље на адво ка та са раз ли чи тим етич ким по ла зи шти ма, ко ја на зи ва Еу ерг 
(Eu er ges) – што на грч ком зна чи „онај ко ји чи ни до бро“ и Еу фем (Eup he mes) – што на грч ком 
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по ка зу је се да су пра во и ре то ри ка мно го бли жи не го пра во и фи ло зо фи ја. 
Опе ра тив ност и ин стру мен тал ност ре то ри ке у све тло сти не по сто ја ња пот-
пу не прав не си гур но сти, је су од ве ли ке прак тич не ко ри сти прав ни ци ма, 
на ро чи то прак ти ча ри ма. Фи ло зо фи ја оста је у свом ме та све ту у веч ном тра-
га њу за прав дом ко ја оста је не до ку чи ва. Ма да би пре ма Пла то но вом ми шље њу 
тре ба ло да фи ло зо фи ја усме ра ва ре то ри ку ка ко би она по ста ла пра вед на, у 
ствар но сти се ре то ри ка по ка зу је као усме ра ва ју ћа ве шти на у од но су на фи-
ло зо фи ју, ко јој не до ста је прак тич на ком по нен та и су штин ско од ре ђе ње ап со-
лут но пра вед ног. Тре ба се при се ти ти ре а ли стич ног ста ва јед ног ан тич ког 
фи ло зо фа, Со кра то вог уче ни ка, кри ти ча ра Пла то но вог иде а ли зма и осни-
ва ча ки нич ке шко ле, Ан ти сте на: „Ако же лиш да де те жи ви са бо го ви ма, 
под у ча вај га фи ло зо фи ји, а ако же лиш да жи ви са љу ди ма, под у ча вај га 
ре то ри ци“. На кра ју, ипак не тре ба смет ну ти са ума ни Кел зе но во упо зо ре ње 
да илу зи ја ап со лут не прав де код љу ди ипак оста је не ра зо ри ва, ја ча од сва ке 
ре ал но сти, због че га се „ни чо ве чан ство ве ро ват но ни ка да не ће за до во љи ти 
од го во ром со фи ста, не го ће увек из но ва – па ма кар и кроз крв и су зе – тра-
жи ти пут ко јим је ишао Пла тон, пут ре ли ги је“.83 
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RelativizationofJusticeThroughRhetoric–
Plato’SGorgiasasParadigm

Abstract:Thro ugh analysis of the works of Pla to, par ti cu larly his di a lo gue 
Gor gia, the aut hors at tempt to per ce i ve pro spec ti ve of rhe to ric as the art of per su-
a sion which co uld re la ti vi ze truth and ju sti ce. The aut hors firstly try to sol ve a 
pre li mi nary is sue abo ut qu a li fi ca ti on of par ti ci pants in the di a lo gue as sop hists or 
as rhe tors. Af ter exa mi na ti on of dif fe rent at ti tu des on that is sue in the cur rent the ory, 
the aut hors ta ke stand that, at le ast in Gor gia, Pla to’s Soc ra tes is com ba ting with 
rhe tors (Gor gi as, Pol lus and Cal lic les), and not with sop hists. Zo ne of ac cor dan ce 
bet we en Soc ra tes and rhe tors is, wit ho ut any do ubt, that rhe to ric is the art of per-
su a sion, but they do not agree on the out co mes to which that per su a sion le ads. The 
ten dency to ac hi e ve ab so lu te truth (ju sti ce), know led ge, is the goal of the phi lo sop hers 
(as Soc ra tes sta tes), which con tra dicts to the chi ef aim of the rhe tors – a be li ef or 
cre a ting a con vic tion of the truth (ju sti ce). The aut hors al so draw at ten tion that 
Soc ra tes is all the ti me awa re of all the we ak nes ses of phi lo sophy which, con trary 
to rhe to ric, co uld not han dle real li fe pro blems due to the lack of prag ma tism.

The aut hors un der li ne that tho se who are un do ub tedly con si de red as sop hists 
(li ke Hip pi as and An tip hon) as the ir star ting prin ci ple pla ce the idea of in na te 
equ a lity of pe o ple, whi le tho se who are pre do mi nantly rhe tors (as Cal lic les and 
Tra si mach) start from the con cept of na tu ral ine qu a lity of pe o ple and up hold na-
tu ral right of the stron ger. In that way rhe to ric ap pe ars as an art which le ads to 
ac com plis hing the na tu ral right of the stron ger. Fi nally, ha ving in mind exam ples 
from an ti qu ity, the aut hors ta ke po si tion of va lue re la ti vism. They find that rhe-
to ric stays mo rally ne u tral even to day and that it has gre at po ten tial to mo rally 
ju stify (or only to show as just) any de si red out co me.

Keywords:Ju sti ce; Pla to; Gor gi as; Rhe to ric; Sop hists; Right of the Stron ger.
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