
Табела 5.2. Спецификација предмета Реторичка традиција у античкој књижевности  

 
Студијски програм: МАСкласичних наука 

Назив предмета: Реторичка традиција у античкој књижевности 

Наставник/наставници: доц. др Душан Поповић 

Статус предмета: изборан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: пасивно знање старогрчког језика. 

Циљ предмета Оспособљавање кандидата у овладавању знањима и вештинама неопходним за дубље 

разумевање проблема ветаних за значај традиције реторике у античкој, првенствено хеленској 

књижевности. 

Исход предмета  Оспособљеност кандидата за самостални научно-истраживачки рад у домену античке 

реторичке традиције. 

Садржај предмета 

Теоријска настава. 1. “Реторика” пре реторике: беседе ахејских и тројанских првака у Хомеровој Илијади. 

— 2. Хеленско поимање улоге беседе у разматрању и разрешавању спорова: тзв. Мелоски дијалог код 

Тукидида. — 3. Алкибијадова аргументација у прилог предузимања “сицилијанске експедиције”. — 4. 

Софисти I: Горгијини погледи на моћ изговорене речи код Платона. — 5. Софисти II: Протагорино начело 

релативности аргумената код Аристофана. — 6. Платонови погледи на беседништво. — 7. Реторика у 

класичној атинској драми: утицај софистике на важност реторичке аргументације и говора код Еурипида. 

— 8. Утицај реторике на историографију: Диодор са Сицилије. — 9. Реторика код Менандра. — 10. 

Примена правилâ саветодавног беседништва у биографији класичног периода: Ксенофонтова Кирупедија. 

— 11. Хеленистички период: Друга софистика; практична примена правилâ писаца реторичких приручника 

- прогимназматичарâ. — 12. Римски период: утицај савремене реторике на настанак Лукијанових 

“жанрова”; роман. 

 

Практична настава. Утврђивање градива пређеног на предавањима путем превођења одговарајућих 

извора. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе предавања и консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) Усмени испит или писани рад. 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 писмени испит  

практична настава  усмени испт 70 

 


