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 В Платоновия диалог „Кратил” се търси същността на имената , тяхното 

значение и възникване, както и първоначалото. Чрез мненията и тезите за имената, 

Платон показва едно променено отношение спрямо реториката. 

 Диалогът се води между Кратил, Хермоген и Сократ. Кратил и Хермоген 

изказват своите мнения, а Сократ чрез своята диалектика се явява своеобразен съдник. 

Кратил и Сократ твърдят, че всяко нещо има име, което му е дадено правилно по 

природа и съществува вродена правилност на имената. Хермогеновата анти – теза е, че 

имената са договореност, спогодба. 

  Имената представляват най – малката част на речта. Речта пък се състои от 

големи и малки части. Една реч може да бъде истинна или лъжлива. За да бъде едно 

изказване истинно, то всички части трябва да са истинни. Следователно имената могат 

да бъдат като речите – да се произнасят истинно или лъжливо. 

 Реториката и ораторстването биват причислени към действията. А пък 

назоваването на нещо с неговото име (т. нар. процес „именуване”) е действие. 

Действието се извършва според природата, а не според дадено мнение, с което Сократ 

оборва Хермогеновия възглед. Следователно имената на нещата са дадени по природа. 

Името бива определено като „оръдие”. То е атрибут на речта и е неотменна част от 

реториката, като средство за убеждаване, осведомяване на нещата. Реториката по 

задължение трябва да си служи с имената. Тя е наука за речите, но би могла да се 

нарече и наука за имената. Това е така, защото реториката си служи с речите, а те от 

своя страна с имената. Чрез променянето на звук, добавяне или премахване на букви се 

получават омоними, чрез които речта може да лавира от истина в неистина и обратно, и 

реториката да изпълнява предназначението си – да убеждава, без оглед на истината. 

 Имената биват дело на своеобразен „законодател”. И не всеки човек може да 

дава имена на нещата и да си служи с тези имена.. Следователно не на всеки е дадена 

възможност да дава имена, а само на т. нар. професионалист. Името представлява 

специфично подражание на нещата чрез звук и форма. Създател на имена е този, който 

подражава същността на всяко нещо със звукове и срички. От имената и глаголите се 

образува голямо и хубаво цяло (изречение). Речта се образува чрез изкуството за 

имената или чрез реториката. Познавачът на имена трябва да дава най – ясните 

обяснения за първите имена. Тук Платон разглежда реториката като изкуство. 

Изкуство, което обхваща цялостта на имената и чрез него е възможна речта (съотв. 

Монолог и диалог). Ораторът и по –точно реторът бива „натоварен” с педагогическо и 
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голямо (дн. Енциклопедично) знание за имената, защото те са такива каквито са ги 

оставили древните, а само ораторите и реторите могат да дадат обяснение за тях. 

Реториката може да бъде приета и като изкустно знание. Предназначението на имената 

е да учат. Това е изкуство, което има майстори. Следователно реториката, ораторът и 

реторът, познавайки имената имат образователна цел – да учат. Който знае имената, 

знае и нешата. „Съществува едно изкуство за подобните неща – реториката”. 

Следователно знанието се явява двусмислено, защото имената биха могли да излъжат, 

чрез малка грешка и разсъжденията да отидат в обратна посока. Тази двойнственост 

олицетворява и двойнствената природа на реториката. Следователно реториката е 

знание за умелото използване на езика, което в голяма степен зависи от опита. 

Имената биват оценявани от обществото, тъй като са окачествени като действие. Както 

не могат да бъдат създавани от всеки, така и не се оценяват от всеки. Оценяват се от 

диалектиката, чрез задаването и отговарянето на въпроси. Диалектиката контролира 

реториката и правилното създаване и използване на вече създадени имена. Правилно 

име е това, при което природата на нещо може да бъде зададена в звукове и срички. 

Сократ се позовава на Омир и твърди, че боговете дават имена на нещата, такива 

каквито са по природа. Тен са дадени случайно, а според някаква правилност. 

Правилните имена са за вечното по природа. Те са дадени от божествена сила с голяма 

грижливост. Имената биват няколко вида: 

 При природосъобразно създадените същества – тук с различни имена може да 

бъде наречено едно нещо. Може да се прибавят или премахват звукове, но 

същността на предмета, която се изразява чрез имената, трябва да е непокътната. 

Съществуват различни имена по звук и срички, но да изразяват едно и също 

нещо. 

 При противоествено създадените същества – имената се отклоняват от 

първоначалното си значение. 

 Първични имена – произходът им може да бъде неоткрит заради древността им. 

Те се интерпретират различно. Има нечовешка сила, която е поставила първите 

имена и следователно те са правилни. 

 Тук прави впечатление, че добрият човек е определен като „демон” – 

„божество”. Хората могат да разсъждават и изследват това, което са видяли. Човешката 

душа поддържа и движи природата на всяко тяло. Тя е природодържателка (psyphe). 

Чрез тялото изразява това, което иска да изрази. Следователно с реториката могат да се 

занимават само добрите хора. Реториката изразява всичко чрез душата. Може да 



 4 

мислим, че има опит да се постигне специфично „обожествяване” на ретора като 

„демон”. 

 Ние не знаем нищо за боговете и за техните имена. Реториката не може да 

разсъждава за божествените имена, а трябва да се разсъждава за представата, която 

хората са имали за боговете. Божествените имена засягат и олицетворяват 

божествените функции. Имената им са вид хармония. Сократ дава пример с бог 

Хермес, който има отношение към словото. Той е тълкувател, крадлив и измамлив в 

думите си и се занимава с търговия. Речта може да означи всичко – „върти се и 

постоянно се обръща”. С бог Хермес се свързват херосите – оратори, ретори и 

разпитвачи. Те са род на ретори и софисти. Речта е истинска и лъжлива. Истинското в 

речта е божествено и съществува между боговете, а лъжливото е при хората и тълпите. 

Речта е с двойна природа – гладка, красива, но и груба. Истината е божествено 

движение на съществуващото. Лъжата е в застой и скрива смисъла на името. Поради 

това Платон отправя обвинение към реториката, че тя преследва своята цел без да 

търси истината и използва двойнственото значение на имената и думите. Подобно на 

бог Хермес, реториката може да бъде определена като търговия – безпощадна и целяща 

убеждение, независимо от истината. 

 В диалога „Кратил” Платон представя и друга черта на реториката. Причината за 

названието на всяко нещо, е тази, която обуславя имената. Всяко нещо, което е 

създадено от разума и мисълта, е похвално. Нещата, създадени от мисълта са красиви и 

ценни. Тук си личи, промененото мислене относно реториката, защото тя заедно с 

диалектиката, е дело на разума и мисълта. Заниманието с реторика е определено като 

достойно, похвално и ценно, защото тя провокира човешкия ум и кара човек да 

разсъждава. Може да се приеме едно специфично обяснение за реториката, че тя е 

движение на душата с нещата, чрез едновременно и кръгово движение. Тук 

Платоновата критика и осмиване на реториката е сведена до забележка или напомняне, 

да не се забравя за справедливите и несправедливите речи и затова, че реториката 

набляга върху целта и убеждението, а не върху самата истина. Острата критика е 

сведена до похвала и напомняне за двойната природа. 

 Много от имената са взаимствани от други народи и трябва да се търси тяхното 

обяснение чрез езика, от който е заето името. Първоначалните форми на имената са по 

– украсени. Но чрез прибавяне или махане на звуци за благозвусност, се променя 

тяхната истинна стойност. Реториката изпълнява и естетическа функция. Променя се 

артикулацията и следствието е, че не може да се разбере смисълът и значението на 
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името. По този начин всяко име може да прилегне на всяко нещо. Съществуват основни 

имена, от които зависи правилността на останалите. Правилността се съдържа в това да 

се покаже природата на дадено нещо. 

 Имената се отнасят и към моралните категории – те са дадени в движение, 

течение и създаване. Мисленето е забелязване на движението и течението, но и тяхното 

подпомагане. 

В диалога „Кратил” се показва: 

 Отношението между име, именуваш и неща. 

 Човекът, установяващ отношенията между имената и нещата. 

 Моделирането като основа на съотношението между имената и нещата. 

 Правилата за моделиране или етимологията. 

 Реториката е представена като наука за речите и за имената. Имената са нейният 

атрибут. Речта бива образувана чрез изкуството реторика. Реториката е определена 

като своеобразна етичност. Тя търси естетиката и е изкуство. Неин регулатор е 

диалектиката. Заниманията с реторика са похвални. Тя е действие, движение на 

мисълта. Но занимавайки се с реторика, не бива да се забравя за двойнствената 

природа на имената – че те могат да ни излъжат – а оттам и реториката. 
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