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Марко Тулије Цицерон 
 
 

 

„Велике ствари се не постижу ни снагом, ни брзином, ни физичком вештином, већ 

размишљањем, слиом карактера и просуђивањем". 

 
 
                Марко Тулије Цицерон(Marcus Tullius Cicero (106-43 pr.n.e.)) велики је 

говорник, државник и филозоф. Обављао је високе државне функције и наступао  

као бранитељ у цивилним процесима. О њему као личности много говори и то да  

цело једно раздобље по њему носи назив "Цицеронов век". Цицерон га је обележио 

на незамењив начин у подручјима реторике, политике, филозофије и књижевног 

стваралаштва..  

Цицерон је заслужан за преношење и популаризацију грчке културе на римском тлу. 

Цицеронови говори сматрању се узором класичне римске прозе.. Хуманистички 

идеал, којем су утрли пут рани стоици, Цицерон је изградио као етички и 

педагошки принцип. Био је најистакнутији заступник римског еклектицизма 

последњег столећа пре нове ере. Његов филозофски поглед је мешавина академске 

скепсе и стоичко-перипатетичких схватања. 1 

Његова је заслуга пре свега у томе што је систематисао и разрадио многе идеје 

својих претходника, изложио их снажним и отменим стилом и тако учинио 

популарним, те што је изградио филозофску терминологију на латинском језику, 

која ће бити у употреби до дубоко у нови век. 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Д.Лаертије:Живот и мишљења истакнутих филозофа.БИГЗ,Београд,1973. 

http://sh.wikipedia.org/wiki/Latinski_jezik
http://sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Novi_vek&action=edit&redlink=1
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Вештина говорништва 
 
 
 
                         Највећи римски говорник, био је Марко Тулије Цицерон,родом из 

Арпина. Равој латинског језика и стила достигао је у Цицерону свој врхунац. 

Ниједан римски аутор није на европску културу све до наших дана извршио тако 

велики утицај као Цицерон. Као књижевник свестраних интереса оставио је опус 

који се дели у четири групе: 1. говори, 2. реторска дела, 3. филозофска дела и 4. 

писма. 

Цицеронови говори деле се на политичке и судске. Одржао их је преко стотину, а 

сачувано нам је 58 целих. Од политичких најпознатија су четири говора Против 

Катилине (In Catilinam) ,Филипике (In Marcum Antonium orationes Philippicae). 

Названи су Филипике према говорима великог грчког говорника Демостена против 

македонског краља Филипа II. Осим ових истиче се још говор За Секста Росција 

Америна (Pro Sexto Roscio Amerino), први који му је донио славу. Међу судским 

говорима важнији су: Против Вера (In Verrem), За песника Архију (Pro Archia poēta) 

и За Милона (Pro Milōne), који се сматра најдотеранијим Цицероновим говором.2 

Из споја говорничког искуства и теоријског образовања које је стекао код грчких 

учитеља говорништва настали су Цицеронови реторски списи О говорнику (De 

oratōre), Брут (Brutus) и Говорник (Orātor). У првом се расправља о говорништву, у 

другом се даје повијест римског говорништва, а у трећем се говори о прозном 

ритму. 

Цицерон није без разлога постао најбољи говорник и угледни адвокат. Посвећивао 

је велику пажњу детаљима и покушавао да из свих учења до којих је долазио извуче 

оно најкорисније. Направио је дубоку студију ритмова, нарочито обраћајући пажњу 

на каденцу последње реченице или фразе. Цицеронова реторика била је сложена 

вештина, подређена дубокој студији елемената који врше најснажнији утицај на 

публику. Цицерон у свом делу „Брут" даје опис неопходних услова које мора да  
                                                 
2 Ф.Коплстон:Историја филозофије,Грчка и Рим,БИГЗ,Београд,1991. 

http://hr.wikipedia.org/wiki/Marko_Tulije_Ciceron
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---- OSTATAK TEKSTA NIJE PRIKAZAN. CEO RAD MOŽETE 

PREUZETI NA SAJTU WWW.MATURSKI.NET ---- 
 
 

BESPLATNI GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI TEKST 
RAZMENA LINKOVA - RAZMENA RADOVA 

RADOVI IZ SVIH OBLASTI, POWERPOINT PREZENTACIJE I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJALI. 
 

WWW.SEMINARSKIRAD.ORG  
WWW.MAGISTARSKI.COM 

WWW.MATURSKIRADOVI.NET  
 

 
NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  

MATURSKI RAD, POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD 
OSTALIH MI VAM PRUŽAMO DA POGLEDATE SVAKI RAD, NJEGOV SADRŽAJ I PRVE TRI STRANE 

TAKO DA MOŽETE TAČNO DA ODABERETE ONO ŠTO VAM U POTPUNOSTI ODGOVARA. U BAZI SE 
NALAZE  GOTOVI SEMINARSKI, DIPLOMSKI I MATURSKI RADOVI  KOJE MOŽETE SKINUTI I UZ 

NJIHOVU POMOĆ NAPRAVITI JEDINSTVEN I UNIKATAN RAD. AKO U BAZI  NE NAĐETE RAD KOJI VAM 
JE POTREBAN, U SVAKOM MOMENTU MOŽETE NARUČITI DA VAM SE IZRADI NOVI, UNIKATAN 

SEMINARSKI ILI NEKI DRUGI RAD RAD NA LINKU IZRADA RADOVA.  PITANJA I ODGOVORE MOŽETE 
DOBITI NA NAŠEM FORUMU ILI NA 

maturskiradovi.net@gmail.com 
 
 

http://www.maturski.net/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.seminarskirad.org/
http://www.magistarski.com/
http://www.maturskiradovi.net/
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/forum/Forum-diplomski-radovi
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturskiradovi.net/eshop
http://www.maturski.net/izrada-radova.html
http://www.maturskiradovi.net/forum
mailto:maturskiradovi.net@gmail.com
http://www.maturskiradovi.net/eshop�

