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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет –  
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кургнавишеместацитирастиховеХомера,Тиртаја,Симонида,
Еурипида,каоифрагментестихованепознатихлирскихпесника
укојимапроналазисвојуосновнупоетскуиговорничкуинспираци
ју.Поменутистиховипредстављају заовогбеседникаоснову за
креирањевластитогбеседничкогстила,системааргументације
иморалнихпогледанаактуелнудруштвенополитичкуситуацију.
Нашаосновнанамера је даприкажемодо којемере суцитати
из античке грчке поезије били уфункцији изражавањаЛикурго
вих етичких начела и патриотских осећања према угроженом
атинскомполису.
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Језикистилуантичкојбеседичестосукоришћениусвр
худоказивањаинавођењааргуменатауодбрануодређених
тврдњи.ПремаГоргији,реч,тј.logosјевеликимоћниккоји
сасвимсићушниминевидљивимтеломизвршаванајбожан
ственијадела:можеистрахзауставити,иболуклонити,
ирадостизазватиисаучешћепојачати.1Дакле,овдемо
жемопосматратијезиккаоглавнооруђекојимутичемона

1 Diels(1983),стр.271.
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људскупсихуинамоћњенограсуђивања,асвеуфункцији
обезбеђивања успешног исхода судске парнице.2 Стога, је
основнаинтенцијанашеградадамалопоближеосветлимо
функцијухеленскоглитерарногнаслеђаукреирањубесед
ничкогјезикаистилаантичкихретора,алиињеговеулогеу
формирањууверљивеаргументацијеуоквирунекогсудског
процеса.Овопитањећеморазрадитииподробнијеанализи
ратинапримеруатинскогретораЛикургаињеговеједине
сачуванебеседеПротивЛеократа.3

Каопосебнореторскосредство,ЛикургусвојојбеседиПро
тивЛеократанаводиодломкеизделапојединихантичких
аутора: Хомера4, Еурипида5, Тиртаја6, Симонида7, као и
фрагментенепознатихгрчкихлиричара8.Постављасепита
ње,заштојеЛикургцитираобашовегрчкепеснике?Чини
седајеосновнаниткојаповезујепоменутеодломкеоднос
појединцапремаотаџбини,тачнијењеговснажноиспољени
патриотизам.ЧитајућиЛикурговубеседустичесеутисакда
јеонанаизвестанначинпредстављала„манифест”патри
отизма9,оличенубезусловнојљубавипремаотаџбини,по
штовањукултаитрадицијепредака,гдесеЛикурговабеседа
намоментепретваралауморалнупроповедислужилакао
моћносредствoизражавањањеговихмисли,идејаиставова
упогледутадашњедруштвенополитичкеситуације.

Ликурговазаокупљеностгномскимиетичкимелементима
хеленског културног наслеђа нас упућује на беседниково
дидактичкопоимањепоезије,алиикњижевнепрозетогвре
мена.Крозњеговоделосталнопровејавадухстареичувене

2 Свакаодовихбеседа,поредсудскогспора,попрималајеистовремено
и сукоб различитих политичких опција.У класичној Грчкој добијање
парницејеистовременозначилоимоћносредствопостизањаполитич
когуспехаимоћи,док је губитакпарницескупостајаооногкоби је
изгубио.

3 Пореднаведенебеседе,донассудошласведочанствао јошпетнаест
Ликургових беседа, које су сачуване самофрагментарнo (Vit.X orat.,
843c;Bibl.,cod.268).Оненампружајувреднеподаткеотадашњимоби
чајимаиритуалима,каоиопоједнимсегментимаизЛикурговогјавног
живота.Поменутифрагментинамистовременонудеивреднаетимоло
шкаобјашњењазапојединегрчкеречиилиодређенестилскефигуреи
изразе(видети:Conomis,N.C.(1961)NotesonthefragmentsofLycurgos,
Clio,No.39,p.72152).

4 Исто,стр.100.
5 Исто,стр.128,151,152.
6 Исто,стр.107.
7 Исто,стр.109.
8 Исто,стр.92,132.
9 Albini,U.(1985)Euripideelepretesedellaretorica,LaparoladelPassato,

No.15,p.354360.



38

АНА ЕЛАКОВИЋ НЕНАДОВИЋ

хеленскетрадицијеиврлине(ἀρετή),доксеЛикурговапри
врженост сопственом народу и култури огледа такође и у
његовој усмерености ка проучавању хеленског песничког
наслеђа. У делимаХомера, Есхила, Софокла, Еурипида и
Тиртаја,Ликургпроналазисвоју,пресвега,поетскуинспи
рацију,којамуслужизаизналажењеиформирањесопстве
ногбеседничкогизраза.Великиутицај упогледу језикаи
стилаЛикургјепопримиоодстранезнаменитихбеседника,
такође, припадника чувеног атичког беседничког канона,
Лисије,ИсократаиДемостена.Будућидајечетвртивекпре
Христаугрчкојкултуриикњижевностисматранвекомбе
седништва,Ликургјекаоњиховсавременикимаоприлику
дасвојјезикистилсталнонадограђујебеседничкимумећем
тадашњихгрчкихретора.КаоПлатоновученик,попримио
јеодовогвеликогфилозофазнатанутицајупогледулекси
кеиидеја, посебно у доменуПлатоновеполитичкефило
зофије,којајезахваљујућиЛикурговомбеседништвусвоје
отеловљењепронашлауправоу атинској судници.Правда
(δίκαια) и побожност (εὐσέβεια) представљали су његово
главноопредељење,несамокаобеседникаусудници,већ
икаограђанинаиполитичараутадашњем јавномживоту
Атине10.

Акосемалоширеосврнемонаупотребустиховаантичких
аутора од стране осталих беседника, пре свега, Есхина и
Демостена,може се закључитида суихобаретора обич
нокористилaунедостаткувалиднихдоказазасвојетврдње,
алиисанамеромдасвојојбеседидајуједанемотивантон,
дакле да на неки начин гану душе слушалаца.Ово је би
ловеомаважно,будућидасудскиаудиторијумобичноније
биодовољноправничкиобразован,пасенереткодешавало
дабудевишезаслепљенлепотомиизражајношћуговорана
суду,негодаобраћапажњуначињеницеиверодостојнедо
казе.Оваквапатетичностсудскогговорајеувеликомоглада
утиченањиховуодлуку,пасамимтиминаисходсамепар
нице.11Поменутицитатислужилисуикаоодличносредство

10О Ликурговом јавном животу најпотпуније сведочанство нам пружа
Псеудоплутарх (Vit.Xorat., 841 a – 844 a).Ликург јеиначе важио за
веомауспешногуправникадржавнихфинасијаитоупериодуод338.
до326.годинепреХриста(видети:Markianos,S.S.(1969)ANoteonthe
administrationofLycurgus,RomanGreekandByzantineStudies,No.10,p.
325333;Burke,E.M.(1985)Lycurgianfinances,Greek,RomanandByzan
tineStudies,No.39,p.251264;Atkinson,J.E.(1981)MacedonandAthe
nianpoliticsintheperiod338to323BC,ActaClassica,No.24,p.3748.

11Акоузмемоуобзирдајесудскипроцестрајаосвегаједанданидасу
судије наконизнесенихисказа тужитељаи оптуженогморали донети
одлуку,тј.пресуду,постављасепитањедокојемерејетањиховаодлука
билаверодостојна,будућидатадашњаАтинанијепознавалабележење
судскихпроцеса.Увезисатим,постављасепитањештасусудијена
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запридобијањенаклоностиаудиторијума (captatiobenevo
lentiae),истовременооцртавајућиодноспремапоезији,не
самоодстранеговорника,већиодстранесамепублике.12
Претпостављаседасубеседниципажљивобиралицитате,
наменившиим,пресвега,улогудаутичунаемоцијеслуша
лацаиподстакнуихнаразмишљање,каоидаунедостатку
материјалнихдоказаисведока,поменутенедостаткеусво
јојаргументацијинадоместеуправопутемпоменутихцита
та.Онису,притом,моралииматистрогоувидуафинитете
иобразовнуструктурусудскогаудиторијума.13Квинтилијан
такођеистичеоправданостцитирањaделалирскихпесни
каитрагичара,наводећида јењиховафункцијадвојакаи
даподразумеваулепшавањевластитогговорничкогстилаи
обезбеђивањеправнихдоказа.Тако, оннаглашавадаупо
требастихованетребадапокажебеседниковуученост,већ,
пресвега,требадапружи„угодноосвежењеушиманавик
нутимнаозбиљноисувопарноговорништвофорума”.14

Какобисмобољесхватилифункцијуантичкепоезијеубе
седама античких беседника, укратко ћемо се осврнути на
основнепретпоставкекојесудовеледоњеногинтегрисања
убеседничкиопусантичкихретора.Деластарихгрчкихпе
сникабиласу,пресвега,деоњиховогобразовања,гдесусе
будућибеседниципревасходноупознавалисастиховимаХо
мера,Хесода,Пиндара,ЕурипидаиМенандра.15Песничка
деласуслужила,пресвега,запроучавањестила,аргумента
цијеикомпозицијебеседе,такодасуучитељибеседништва
билитакођеиједнаврстакњижевнихкритичаратогвреме
на.Говорницисузатоусвојимбеседамаистицаливажност
изучавaња песништва и песничког умећа за нечији одгој,
алиизакултурунекогнародауопште.Овдесеможемона
довезатиинаЈегеровставкојисматрадајеформативника
лупранегрчкепаидеjебиоХомеридасевременомтаулога
прошириланагрчкупоезију,апотоминагрчкукњижевност
уопште,гдејегрчкакњижевностуствариималадруштвену
функцију,тј.ангажман.Образовање,поовомаутору,пред
ставља процес обликовања или формирања, док сам циљ

крајумоглеуопштеда запамптеодпонуђенихчињеницаиизнесених
доказа?Стога,сесматрадајењиховаодлукавишебиластвартренутка
иемоција,негоначињеницама,заснованихиаргументованихдоказа.

12Perlman,S.(1964)QuotationsfrompoetryinAtticoratorsofthefourthcen
turyBC,AmericanJournalofPhilology,No.85,p.156.

13Roemer, A. (1905) Uber den literarishaestetischen Bildungstand des at
tischenPublicums,Abh.Bayer.Ak.,No.12,p.4849.

14Kvintilijan,Obrazovanjegovornika,1.8.10.
15North, H. (1952) The use of poetry in the training of the ancient orator,
Traditio,Vol.8,p.7;Perlman,S.(1964)Quotationsofpoetryandatticora
tors,AmericanJournalofPhilology,No.135,p.155172.
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учењаимаулогукалупапомоћукојегсесубјектобликује.16
ОвостановиштенампотврђујеиЛикургнаводећипритом
Хомеракаопример(παράδειγμα)вреданхвале.Упоређујући
законе и песништво,Ликург сматра да „закони због своје
краткоћенепоучавајувећпрописујуштатребарадити,док
песнициподражавајуљудскиживотиодабирућинајлепша
дела,саветујуљудекрозпоучавањеидоказивање”.17Перел
ман18иНорт19,например,функцијупоезијеубеседништву
увеликојмеривидекаосолиднуосновузаразвојречитости
иубеђивачкевештинекадасуупитањуствариодјавногзна
чаја.ОвосепоклапаисаСтрабоновимставомдајепоезија
πηγὴκαὶἀρχήбеседничкогизраза.20Ликурговде,башкаои
Платончијијеонбиоученик,полазиодпретпоставкедасу
законскеиформалненормепроизашлеизнормииобичаја
којимасерегулисаоживотусоцијалнојзаједници.Поњима
судвагрчкатерминаνόμοςиἔθοςчинилиосновупостојања
грчкогполиса.Oвимпојмовимаможемододатиипојаман
тичкеσυνουσίαе,којанамтакођеувеликојмериосветљава
самуонтологијугрчкогполиса.

Иначе, централна тема једине сачуване Ликургове беседе
ПротивЛеократајестеосудаовогимућногатинскогграђа
ниназбогиздајеинедостаткапатриотизма.Будућидаказна
заиздајујошнијебилазаконскисанкционисана,самазакон
сканормајебилаизведенаизобичајногпонашањаузајед
ници.Овдесеналазиидеообјашњењазаштојецитирање
поједнихпесникабилоуфункцијиодређенеаргументаци
јекаосупституције заадекватнузаконскунорму.21Ликург
образлаже ову чињеницу на једномместу у својој беседи
следећимречима:Ато,штоседесило,судије,дазатакав
преступнијеутврђенаказна,нијезбогнемарноститада
шњихзаконодаваца,већуравозбогтогаштосеупроте
климвремениманиједесиотакавпреступ,нитисеочекује
да ће се десити у будућности...22Осимна непотпуност и
недостатност закона у погледу кажњавања одређених
преступа, Ликург ставља акценат и на нужност његовог

16Jeger,V.(2007)Ranohrišćanstvoigrčkapaideja,Beograd:Službeniglasnik,
str.57.

17Lyc,нав.дело,стр.102.
18Perlman,S.нав.дело,стр.158.
19North,H.нав.дело,стр.24.
20Strabo,1.2.6.
21А.ПрњатиначесматрадајеЛикурговучитељПлатонпредложиоаргу

ментовано знање као супституцију религијско обредних техника очи
шћењадуше.Упоредити:Prnjat,A.(1995)Religijaifilozofijakaosredstva
očišćenjaduše,Religijairazvој,str.128130.

22Lyc.,9,прев.А.ЕлаковићНенадовић.
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постојањакаоопомене(παράδειγμα)заонекојисебудуусу
дилиданаправесличанпреступ23.Овонасупућујеиначи
њеницудајебеседништвоосимперсуазивне,ималоисво
јусаветодавнуфункцију.Овдећемосекраткозадржатина
појмуπαράδειγμαкодЛикургакојибиуњеговојсемантич
којинтерпретацијизначиопресвега„пример”алиусмислу
„узора”,изчегаможемозакључитидаовајпојамкодЛикур
гаима,измеђуосталог,иетичкозначење:Ајаовдежелим
даВамизнесемнеколикопримераизпрошлости,којиВам
могупослужитикаоузор,какобистемоглибољедарасу
ђујетеиоовомиодругимслучајевима...24

На једном месту у својој беседи, Ликург, да би истакао
Леократов кукавичлук, наводи пример птица које упркос
својој брзини којом их је природа обдарила, ипак не
бежеуопасности, већ семогу видетикакосу спремнеда
настрадајузасвојегнездо.25Томприликом,Ликургнаводи
јамбеједногнепознатогпесникакојикаже,дадивљаптица
кадасавијесвојегнездо,остајеуњемуинепреносисвоје
младенанекодругоместо.26Насличнопоређењенаилазмо
икодПлатона:Задржавубизаистабиланечувенасрамо
такадабиженебилетаколошеваспитанеданебибиле
спремнеда,каоптицекојесеборепротивсвакеживотиње
макаркакоонајакабила,погинузасвојемладе...27Подудар
ностуизношењуставоваољудскојхрабростииспремности
наодбрануотаџбине,ЛикургиПлатонизражавајунаготово
једнакначин.Поњима,спасењенетребатражитиубедеми
ма,већнапротив,уљудству(ἄνδρες)ињиховојхрабрости
(ἀνδρεία).28

ЛикургнаједномместуусвојојбеседицитираТиртаја,на
водећиједнуодњеговихелегијаукојојсејасноочитујеТир
тајево поимање врлине.ПоТиртају, највећу врлину пред
стављаратничка храброст.Иуправоиз те ратничке етике
серазвијаетосродољубља,чимејеувеликојмерипрожета
иЛикурговабеседа.Значајовогцитаталежииутомешто
јеоваелегијасачуванауправозахваљујућиЛикургу.Онаје
припадалатзв.Опоменама(Ὑποθῆκαιδι’ἐλεγίας).Ликургка
жезаТиртајадајеонспеваоелегијеиоставиоихњимада,

23Овај термин  у значењу опомене Платон користи у својим Законима
(862е).

24Lyc.нав.дело,стр.83,превелаА.ЕлаковићНенадовић.
25Lyc.нав.дело,стр.131132.
26Lyc.нав.дело,стр.132
27Platon,Zakoni,814b.
28Упоредити:Renehan,R.F.(1970)ThePlatonismofLycurgus,Greek,Ro
manandByzantineStudies,No.11,p.219231.
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слушајућиих,будуподстакнутинаврлину.29Оватврдњаје
поткрепљенаТиртајевимставомдазаједничкодоброзадр
жавуицеонародпредстављамерилозасвакуврлину,што
сејасновидиизњеговихстиховакојецитираЛикургусво
јојбеседи30:

Животжртвоватисвојимеђуратницимапасти

засвојборећиседом–дикајунакујето.

Оставитзавичајсвојисвојеораницеплодне,

туђобијатипраг,беданајвећајето...31

МожесерећидасеизаЛикурговихбеседаиТиртајевихеле
гијакријеподударноступоимањузначајакњижевностии
уметностикаодидактичкогсредствауобразовањуграђана,
пасамимтимиуформирањудржавекаоњиховезаједни
це.Вернер Јегер у својојПаидеји тврди да васпитни етос
у поезији представља, у ствари, „произлажење песничког
стварањаизживотастварнељудскезаједнице”.32Усвојим
елегијама Тиртај се управо обраћа свим грађанима, исти
чућипритомважностваспитногкарактерасвогпесничког
стваралаштвазасвебудућенараштаје.Идеализмуимитоло
гијиХомеровогепа,Тиртајсупротстављајуначкухраброст
ипожртвованост за заједницу.Овде јасно запажамоподу
дарностуставовимаизмеђуовадвагрчкааутора,којапро
излази управо из подударности датог историјског тренут
ка,атојеборбазаопстанакотаџбине,којијемогућједино
удруживањемзаједничкихснагаграђана.Тиртајсеусвојим
елегијамапозиванастаропредањеитрадицију,истичућида
јеХераклидимаСпартудоделиосамДив,адаимјеустав
прокламоваоАполонидани једнонидругоне требаме
њати.НасличанставнаилазимоикодЛикургакојитакође
истиче важност поштовања одређених законских норми и
заклетвикојецитирау својој беседи, а којиму служекао
средствоаргументације.

Каошто је цитираоТиртаја ињегове стихове који су по
служиликаоподстицајонимакојисусехрабробориликод
Термопила, такоЛикург готовоуистомконтексту,цитира
Хомераиистичезначајњеговихстиховакојисуинспириса
либорцеубицикодМаратона.Наиме,Ликургнаводисцену
изпетнаестогпевањаХомеровеИлијаде33укојемХектори

29Lyc.нав.дело,стр.107.
30Исто.
31ПревеоМилошЂурић.
32Jeger,V.(1991)Paideia,NoviSad,KnjiževnazajednicaNovogSada,str.58.
33Хомер,Илијада,XV,стр.494499.
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Ајантсоколесвојеборце:ХекторјепозивајућиТројанцеу
борбузаотаџбинурекаоово34:

Негосезаједнобијтекодбродова;којигодбуде

ударенилисрушен,тесмртгастигнеиудес,

некаумре,јернијесрамотакадпогинебранећ

завичајсвој,ал’женаидечицаостаћезањим

читави,здравиицелоимање,акоАхејци

одуулађамасвојимуочинскувољенуземљу.35

УсвојојбеседиПротивЛеократа,Ликургнаводитакођеи
стиховекојиприпадајуЕурипидовојизгубљеној трагедији
Ерехтеј,укојојПракситејажртвујесвојунајстаријукћерку
задобробитиспасотаџбине.ЛикургсекаоиЕурипид,у
свомбеседништвубавио,измеђуосталог,ипитањимамо
ралаирелигије.ЗаразликуодЕурипида,Ликургнеулазиу
суштинскапитањатеодикејеитеономије,већузимабогове
каонештоштојесамопосебидато.Овдесењеговставпо
клапа саЕурипидовимкоји сматрадабоговиморајубити
мудри,моралночистииправедни.36Оноштојетакођебило
заједничкоиЛикургуиЕурипидујестеуправоинтересова
њезастаријукњижевност,пресвегазахеленскопесништво.
ЛикургнаводиЕурипидовестиховекаопример(παράδειγμα)
тј.узорзапонашањеграђанапремаотаџбиниумоментуње
неугрожености:

Збогтогајеиправедно,грађани,данекопохвалиЕури
пида,будућидајеон,осимштоједобарпесник,изабрао
овајмитзатемусвоједраме,верујућидаделаонихпред
стављајунајлепшипримерграђанима,накојатребада
се угледају, како би у своје душе усадили љубав према
отацбини.37

Овајцитатнампотврђујевеомаважнуулогумитауаргу
ментацијиједнебеседе,којијечестонавођентј.преузиман
управоизделаантичкихпесника.38ЧитајућиЛикурговубе
седунеможемосеотетиутискудајецелањеговабеседаис
кључивоуслужбиугроженогполисаидазаовогбеседника

34Lyc.нав.дело,стр.103.
35ПревеоМилошЂурић.
36Упоредити: Ђурић, М. (1989) Историја хеленске књижевности,

Београд:Заводзауџбеникеинаставнасредства,стр.311.
37Lyc.нав.дело,стр.100.
38Perlman,S.нав.дело,стр.158.
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реторска стилизација39 не представља естетску самосврху.
Еурипидјенајчешћецитирантрагичкипесникиразлозису
углавномзаједнички.ОовоменамсведочииКвинтилијан40:

Сигурноинепобитнојејединотодаћемноговишеко
ристииматиодЕурипидаоникојисеспремајузаадво
катскипозив...Својимстиломонсеуглавномприближа
ва говорничком стилу, истотако он је пун дивних сен
тенција....у говоримаиодговоримаможестатиузбок
свакомекојијенафорумуусвојствуговорниканаступио.
Најзадупредстављањусвихврстаосећањаонзаслужује
дивљењеанарочитојејаккадизазивасажаљење.41

Каоодговорнапитање, зашто јеЛикургодабраобашове
стихове код Еурипида, можемо навести Квинтилијанову
тврдњуда јеЕурипидовречникузвишенидостојанствен.
Иакобиовај цитираниодломакизЕурипидовогЕрехтеја
могаоподразумеватииЛикурговпозивнаборбууз своје
врсну милитанту ноту, Тандој (V. Tandoi) сматра да Ли
кург овде у стварижелида укажена опасност која лебди
надградомидаимовимстиховимажелиуствариусадити
страх(φόβος)однепријатељаичежњузамиромкојаупра
вопроизлазиизетосародољубља,односнопојмаврлине.42
Иначе,Ликурггрчкуречφόβοςпреводикао„страх”илиу
слободнијемпреводукао„опасност”,штонаснаводиназа
кључакдајеЛикургпоредцитираниходломака,великупа
жњупосветиоиодабируодређенелексике,којајетакођеби
лауфункцијиетоснекомпонентебеседе.Кадасмовећкод
Ликурговогјезичкостилскогизразаморамонапоменутида
његовизразкарактеришупримереностиозбиљност,чемује
умногоме допринело богатствои рафинираност тадашњег
атичкогјезика.ПосебнупажњуЛикургпоклањанијансира
њузначењаречи,алииупотребистилскихфигуракојесу
такођеуфункцијисмисленогисериозногговора,говорако
јијеуслужбихеленскеἀρετή.ТакоЛикурговојречидодаје
јошједноновозначење,атоје„слава”којајепроизашлаиз
ратничкехрабрости.УтомпогледујеЛикурговстилмного
струкоинструктиваниуданашњевреме.

39Античкаисавременакритикасеумногомеразликујууинтерпретацији
Ликурговогбеседничкогјезикаистила.ТакоДионисијеХаликарнаша
ниннаводидајеЛикурговабеседничкавештинаузвишенаиозбиљна,
лишенаотменостииелеганцијестила,аликорисна(DioChrysost.XVIII,
р.11).

40Kvintilijan,Obrazovanjegovornika,10.1.69.
41ПревеоП.Пејчиновић.
42Tandoi,V.(1970)Ledonneateniensichenondevonopiangere,Studiitaliani
diFilologia,No.42,р.175.
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Иначе,већинацитатагрчкихпесниканалазисеусудским
парницама: кодЛикурга упоменутој беседиПротивЛео
крата,потом,кодЕсхинауњеговимтримабеседамаПро
тивТимарха,ОнепоштеноизвршеномпосланствуиПро
тивКтесифонта, каоиуДемостеновимдвемабеседама:
ОВенцуиОнепоштеноизвршеномпосланству.Постојии
знатнаразликауупотребиовихцитата.КодЛикургасуна
веденицитатислужиликаоаргументација,алиикаомоћно
средство изражавања личних ставова и моралних начела.
КодЕсхинајењиховафункцијабиларазнородна.Цитирана
места су овом беседнику углавном послужила као замена
засведокеиматеријалнедоказе,или,пак,као једнаврста
истицања стеченог образовања и говорничких квалитета,
тимпрештосеЕсхинуједномпериодусвогживотапосве
тиоглуми.43Садругестране,Демостенјемногоопрезнији
уупотребицитата.Онихусвојимбеседаманијекористио
каонекопосебнобеседничкооруђе,већ,пресвега,каосред
ствоизругивањаЕсхиновимличнимставовимаипонашању
усудници.

Понашеммишљењу,употребацитираниходломакаубесе
дамагрчкихреторазахтеваједанинтердисциплинаранпри
ступ, који подразумева, пре свега, једно дубоко понирање
усуштинуњиховогбеседничкогидруштвеногангажмана.
Можемо,стога,закључитидајеодабирцитатананекина
чинпредстављаоиодабирњиховогзаједничкогпутакојим
креће сваки од поменутих беседника у својој намери да
штоснажнијеиверодостојнијеизразисвојаличнаиморал
наосећања.Дакле,овдесерадиоосмотичкомпрожимању
етичкихиестетичкихзахтевакојепредсебепостављајуан
тичкибеседници,асвеусврхуистицањањиховеерудиције
иформирањавластитогсистемааргументације,каоилич
ногставапопитањудруштвенополитичкеситуацијесвога
времена.
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Abstract

ТΗΕETHICALFUNCTIONOFPOETRYINLYCURGUS’
SPEECHAGAINSTLEOCRATES

Inthispaper,ontheexampleofLycurgus’speechAgainstLeocrates,
we shall discuss the role and the function of quotations fromGreek
poetryinhisforensicoratory.Accordingtosomecontemporarycritics
of Lycurgus’ work, his rhetoric is a kind of anthology of patriotic
attitudes,inwhichalargepartofhisdefenseisbasedonemphasizing
hismoral principles rather than presenting precise and formed legal
arguments. The basic hypothesis of this research is that Lycurgus’
selectionofpassageschosenfromGreekpoetsweremostlyreflection
ofhisownpatrioticzealandtruemoralbeliefs.Theaimofourpaper
isalso to inquire into theuseofpoetry in theorator’seducationand
trainingbutalsointohisknowledgeandappreciationoftherhetoricians

andtheiraudienceinthepolisofAthens.

Key words: Lycurgus, Against Leocrates, ancient Greek poetry,
forensicoratory,morality,patriotism,argumentation


