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Риторика  е умението, дарбата или изкуството да се говори добре, това е 
науката, която се занимава с изучаването на умението за убедително и умело 
говорене пред публика.. Реториката възниква в древността и получава своето силно 
развитие в Древна Гърция и Древен Рим. Тогава се развива политическото и 
съдебно красноречие. Тя е била сред трите свободни изкуства наречени тривиум, 
наред с  диалектиката и граматиката. Към 5 век пр.Хр. странстващи учители 
наречени софисти започват да разпространяват реториката, като срещу 
преподаването на своите умения те взимали определена такса. Най-известни от 
софистите са Протагор, Горгий, Исократ. 

В диалога „Горгий” Платон представя идеите на софистите и изкуството им 
да убеждават чрез разговор между Сократ и Горгий. Сократ иска да разбере в какво 
се състои това изкуство и какво е това, което Горгий обявява за своя професия. 
Горгий съвсем недвусмислено заявява, че с гордост се нарича ретор, защото владее 
до съвършенство риториката и може и други да обучава в това изкуство. Доказва, 
че може да говори и многословно, и кратко и точно, както иска Сократ. 
Определението му  за софистическата реторика е  - тя е изкуство за речи. Тя 
създава хора, способни да говорят. На въпрос защо и други науки, които се 
занимават с речи не се наричат риторически, Горгий убедено отговаря : „Защото, 
Сократе, при останалите изкуства, цялото знание се състои, така да се каже, в 
ръчни и други подобни дейности, а в реториката няма такава ръчна дейност и 
всичко се извършва и постига с речи. Затова и аз настоявам, че реториката е 
изкуство за речи, и твърдя, че имам право.”  

В разговор между различни лица -  между Сократ и Горгий, заедно с 
учениците си, се дават  редица определения за реторика и в по- широк и в по-тесен 
смисъл:   

Реториката е наука за изготвяне изказвания: Сократ веднага опровергава с 
факта, че всички науки се занимават и с изказвания (449a - 451s).  

Реториката не може да бъде определена въз основа на факта, че е в 
изказване за големите и важни въпроси, тъй като голяма и важна, според Сократ, 
всеки разбира по свой собствен начин (451d - 452d).  

Реторика е изкуството на убеждаването за съдии и хора, които като оратори 
могат да накарат другите да повярват в идеите им.  

Реториката е изкуство, при които речта има главно място, но има и други 
такива изкуства като например аритметиката, затова Сократ настоява за  обяснение 
с какво се занимава изкуството, където главно място имат речите, за да бъде то 
реторика. Отговорът, че това са най-големите и най-добрите от човешките работи, 
Сократ оборва с думите, че в песните се пее, че най- доброто е здравето. Но 
софистът аргументира тезата си за най-голямо благо като заявява, че риториката е  
същевременно  причина за свобода и за владеене над други за всеки един в 
неговата собствена държава. С речите може да убеждават и съдиите в съдилищата, 
и съветниците в съвета, и участниците в Народното събрание  и във всяко друго 
събрание на граждани. „С тази сила ще направиш роб и лекаря, и учителя по 
гимнастика, а пък  финансистът ще се окаже, че печели пари не за себе си, но за 
тебе, който можеш да говориш и да убеждаваш масите.” Реториката е създател на 
убеждение и че цялата и дейност и същността и се състои в това. Няма въпрос, по 
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който ретора не би могъл да говори пред народа по -  убедително, отколкото някой 
специалист от другите занаяти. Така че толкова голяма и с такива възможности е 
силата на това изкуство. 

Риториката има за цел да помага на хората справедливо да защитават идеите 
си и ако някой стане ретор и след това употребява тази сила и изкуство за 
несправедливости, не трябва да мразим и прогонваме от градовете учителя му. Не 
са учителите престъпници, нито пък изкуството е отговорно и престъпно, а 
престъпници са  тези,  които злоупотребяват с него. Сократ обвинава, че 
реторското убеждаване не се съобразява с фактите. След кратко отстъпление, 
следствие на убедителното слово на Горгий, Сократ заявява, че е налице 
противоречие между разбирането на реториката като наука за чувството на хората 
за справедливост и действителна злоупотреба на говорителите тази реторика за 
извършване на несправедливо и лоши дела. 

Реторика и като цяло, всяко истинско изкуство, според Платон, е творческа 
дейност, която въплъщава правосъдието в човешкото общество, с последователно 
намаляване на всички по-ниски страсти в едно хармонично и подредено състояние, 
което Платон нарича закон. Реторика и  изкуство са сила, която има за цел да 
подобри човешкия живот. Това е силата на изкуството.  

Въпросът за ораторското изкуство е стар почти колкото света. С появата 
на речевата комуникация се появяват и първите опити да се използва живото 
слово за въздействие върху човешкото съзнание и поведение. Да умееш да 
привлечеш вниманието на слушателя, да го убедиш в правотата на своите 
доводи, да го накараш да действа, както ти искаш, е нещо, което разкрива 
силата на оратора. Софистите са  първите учители на младежта по мъдрост и 
красноречие. За древния грък и неговия светоглед не са толкова важни фактите, 
колкото тяхната интерпретация, мотивите за различни деяния, последиците от 
тях. Интересната особеност на цялата древногръцка култура да се основава на 
живото слово и да му отдава предпочитанията си пред писаното предпоставя до 
голяма степен създаването на благоприятни условия да развитието на 
ораторската практика и теорията за нея. Като цяло софистите претендирали, че, 
владеейки словото, те притежават правото да учат младите на красноречие и 
мъдрост. Постепенно обаче започнали да преминават на реакционни позиции 
дотолкова, че започнали да злоупотребяват с уменията си - разчитали на 
виртуозността на словото, на видимостта, а не на истинността на доказателствата. 
Основни в техните речи станали играта с понятията на базата на тяхната 
многозначност, въвеждането на слушателя в заблуждение, представянето на своята 
теза като единствено вярна и възможна. Това  породило реакция - най-напред в 
лицето на Сократ, който рязко се противопоставил на софистичната реторика. Той 
остро отхвърлил необходимостта от защита на истината. Определил реториката на 
софистите като сръчност, опитност, "угодничество" в представянето на нещо, за да 
се достави удоволствие на слушателя. Софистите смятат, че абсолютната истина не 
съществува, а истинно е това, което може да бъде доказано по достатъчно 
убедителен начин. Ето защо те обръщат голямо внимание на доказателството и на 
изразителността на думите, като правят думите обект на специално изследване.  
Горгий придавал голямо значение на езика като важно средство за въздействие - 
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изтъквал всепокоряващата му сила и способността му да прониква в човешката 
душа.  

Платон поставя искането красноречието да е делово, неподкупно, честно и високо 
нравствено, да убеждава и приобщава към знанието. Осъзнава необходимостта то 
да е преди всичко свободно, за да реализира обществените си функции. Нарича 
оратора "носител на просвещението" и определя реториката като "изкуство за 
гигантите на мъдростта". С цялото си творчество утвърждава разбирането за 
огромното значение на ораторското изкуство като обществено явление и средство 
за получаване на знания и възпитаване на мъдрост и добродетели. 

 

 

 
 


