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Реторика и диалектика 
 

1.Отношението реторика-диалектика 
Реториката е подобна на диалектиката: и двете се отнасят до неща, които в известна 

степен са общо достояние на всички нас и не се отнасят към някаква специална наука. 
Затова и всички ние в известна степен участвуваме в тях, тъй като всички в някаква мяра 
се залавяме изследваме и поддържаме даден възглед, да се защитаваме и да обвиняваме. 
Едни сред множеството хора вършат това наслуки, а други- вследствие на навик от едно 
предразположение. 
 С термина диалектика в случая се означава изкуството да се води разговор. Като 
открива грешките и противоречията в разсъжденията на събеседника си водещият беседата 
стига до истината, която преследва. Пример в това отношение е диалектиката на Сократ, 
показана в диалозите на Платон. Като се противопоставя на разбирането, което 
отъждествява диалектиката на софистиката, Сократ се стреми да установи основните и 
истинни понятия, които ръководят индивида и обуславят моралността на поведението му. 
 Явно е следователно, че реториката не принадлежи към единствен определин род, а 
е подобна на диалектиката – че тя е полезна и че нейната задача не е да убеждава, а да 
съзера наличните средства да убеждаваме във всеки отделен случай, както е и при всички 
други изкуства. Задачата на лекарското езкуство не е да ни прави здрави, а да ни доближи 
до тая цел толкова, колкото е възможно-защото могат да бъдат лекувани добре дори хора, 
безсилни да възвърнат здравето си. Явно е освен това, че на същата тази риторика е 
свойствено да съзира и убедителното, и привидно убедителното, както диалектиката 
съзера силогизма и привидния силогизъм. Защото софистиката не е в способността, а в 
намерението. Тук обачеедин ще бъде оратор според знанието си, а друг според 
намерението си, докато там човек е софист според намерението си, а диалектик- не според 
намерението си, а според способността си. 
 Нека реториката бъде способност да откриваме при всеки случай онова, което може 
да убеди. Това не е задача на никое друго изкуство. Всяко от другите обучава и убеждава 
само в своята област, както например лекарското изкуство-по въпросите на здравето и 
болестите, геометрията-на пространствените величини, аритметиката- на числата, а по 
подобен начин-и останалите изкуства и науки. Реториката, изглежда, може да открива 
убедителния довод относно всяка даденост, затова и казваме, че тя като изкуство не се 
отнася до някакъв собствен и определин разред предмети. 
  Едни от доказателствата лежат извън изкуството, а други са му присъщи. Лежащи 
извън изкуството наричаме онеди, които не се дължат на нас, а са съществували по-рано, 
например свидетели, изтръгнати паказания, документи и прочее, а свързани с изкуството-
тези, които могат да се създадат чрез методи от самите нас, тъй че първите трябва да 
използуваме, а вторите-да откриваме. 
 Доказателството зависи от слушутелите, когато речта ги доведе до афект, защото 
ние не произнасяме решенията си по един и същ начин, когато скърбим или се радваме, 
обичаме или мразим. Самата реч убеждава тогава, когато покажем действителната  или 
привидна истина въз основа на вероятното по всеки отделен предмет. 
 Понеже доказателствата идат по тези начини, ясно е, че с тях може да си служи 
човек, способен да строи умозаключения, да прониква в характерите, в моралната 
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същност, и трето, в емоционалната страна, а именно-кое и какво е всяко от чувствата, от 
какво и как се поражда, тъй че реториката се оказва някакво разклонение на диалектиката 
и на моралната наука, която с право можем да наречем политика. Затова реториката и 
онези, които които изявяват претенции в нея, обличат одеждата на политикатабило от 
невежество, било от шаблатанство, било по друга човешка причина. Реториката наистина е 
някаква част от диалектиката и е подобна ней, както казахме и в началото, защото някоя от 
тях не е наука за някякъв определен предмет, за неговата същност, а и двете са известни 
способности да се представят доводи. 
 
 2. Видове речи 
 Има три вида реторика, защото толкова са и слушателите на речи. Речта са съставя 
от три елемента-от оратора, от предмета на речта му и от слушателя, а целта и се отнася до 
последния, тоест до слушателя. По необходимост слушателят бива или зрител, или съдия, 
а съдия е или на минали , или на бъдещи събития. Пример за съдник относно бъдещи 
събития е членът на Народното събрание, относно минали-съдията, а относно ораторският 
дар- зрителят, така че по необходимост в реториката има три вида речи: съвещателни, 
съдебни, епидейктични (показна реч, произнесена по тържествен случай, възхваляваща 
лице или събитие). 
 Присъщо на съвещателната дийност е да убеждава или да разубеждава- защото 
както съветващите в частния живот, така и политическите оратори вършат винаги едно от 
тези две неща. Присъщи на съдебното дело са обвинението и защитата, тъй като 
спорещите страни по необходимост осъществяват едно от двете. Присъщи на 
епидейктичната реч са възхвалата и порицанието. 
 Времето на всеки от тези родове е следното: съвещаващият ими предвид бъдещето, 
съдещият се миналото, за епидейктичния оратор най-важно е сегашното време, тъй като 
всички възхваляват или порицават наличното. 
 Целта на всеки от тези родове е различна и тъй като са три, три са и целите. Цел на 
съветващия е полезното и вредното, тъй като един, като убеждава, съветва за добро, а друг 
като разубеждава, отклонява от зло, докато другите си съображения- за справедливо или 
несправедливо, за красиво или срамно- обхваща в тях.Цел на съдещите се е справедливото 
и несправедливото, а другите съображения също включват в тях. Цел на възхвалителните и 
порицателните е красивото и срамното, а другите си съображения те също отнасят към тях. 
 От казаното е явно, че е необходимо да имаме предпоставките за тези случаи- 
защото свидетелствата, вероятностите и признаците са реторически предпоставки. След 
това трябва да разграничим частните за всеки род предпоставки, като например до какво се 
отнася съветът, до какво-епидейктичните речи и съдебните дела. 
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