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Феноменот иронија поради својата повеќеслојност и полисемантичност предизвикува 

голем интерес од антиката до денес. Овој интерес резултира со своевидна ‘историја на 
иронијата’ и со неопфатно голем број истражувања кои се занимаваат со најразлични ас-
пекти на иронијата и кои имаат тенденција да прераснат во еден вид иронологија.1 Извес-
но стеснување на широката и богата палета на значења на иронијата претставува вербална-
та иронија или иронијата како реторска категорија. Неодминливо значење во традицијата 
и развојот на овој концепт имаат реторичките списи на Кикерон, во кои за прв пат е на-
правена јасна дистинкција меѓу иронија како животен став, начин на однесување и опште-
ње со луѓето и иронијата како начин на изразување.2 Со оглед на тоа што иронијата е при-
сутна во сите нејзини нијанси и појавни модалитети и во говорите на Кикерон, анализата 
на апликацијата на теоретските начела за иронијата во актуелен говор претставува предиз-
вик. 

Предмет на нашето иследување се Кикероновите теориски поставки за иронијата и 
нивната практична апликација во еден негов подоцнежен говор - Втората Филипика. Тео-
риските поставки ќе ги разгледуваме во Кикероните реторички дијалози За говорникот, Брут 
и Говорник и во Квинтилијановиот учебник по реторика За образованието на говорникот. Квин-
тилијан, чиј идеал за vir bonus dicendi peritus бил токму Кикерон, ги објаснил и дополнил 
Кикероновите реторички поставки, така што неговата класификација на видовите иронија, 
проследена со суптилни и прецизни коментари и забелешки ќе ни биде од огромна по-
мош при анализата на апликацијата на реторската иронија во избраниот говор. Изборот 
на говорот се должи на фактот што Квинтилијан како парадигма за своите теориски пос-
тавки за стилот често наведува фрагменти токму од овој говор. 

 
Теориски поставки за иронијата  
Почнувајќи од Аристотеловата Реторика3 и Анаксименовата Реторика за Александар4, па 

сè до современите стилистички теории, дефинициите за иронијата варираат. Главно, со 
терминот иронија пред Кикерон се означува начин на изразување кој подразбира да се мис-
ли едно, а да се зборува нешто сосем спротивно, да се кажува нешто со преправање дека не 
се кажува тоа туку нешто друго, па на тој начин со подбив или потсмев кон противникот 

                                                 
1 Димовска, 2000: 209.  
2 Бројните видови иронија кои се споменуваат во теоријата (Сократова, философска, дијалектичка, драмска, 
романтичка иронија etc.) можат да се сведат на два основни типа иронија – ситуациска или иронија на ситуа-
ција – иронија како животен став и вербална иронија – иронија како начин на изразување (Cuddon, 1998: 
430). 
3 Аристотел, Реторика, 1739b.  
4 Aнаксимен, Реторика за Александар, 21, 1, 1 
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да се предизвика гнев или смеа кај слушателите. Во овие традиционални определби очиг-
ледно е влијанието на Сократовата иронија, чија крајна цел е потрагата по вистината, т.е. 
стремежот од незнаење да се дојде до знаење.5  

Кикерон прв направил јасна терминолошка дистинкција меѓу иронијата како ретор-
ска фигура и иронијата како став или начин на однесување. Концептот за иронијата како 
реторска категорија најопсeжно го елаборирал во неговиот спис За говорникот (De oratore), 
но на релевантни одредници наидуваме и во Брут (Brutus sive claris oratoribus) и Говорник 
(Orator). Издвојувањето на иронијата како реторска категорија се должи на Кикероновата 
колебливост кон иронијата како начин на однесување. Оваа колебливост произлегува од 
ставот дека оваа иронија нe е во склад со virtus Romana и не му доликува на слободниот и 
благороден Римјанин. Потребата за различување на овие две категории го довела до созда-
вање на два нови термини, кои иако се семантички многу блиски, суптилно се разликуваат 
– simulatio и dissimulatio. Терминот simulatio се однесува на иронијата како животен став 
или начин на однесување, а терминот dissimulatio на иронијата како реторска категорија.  

Во списот За говорникот е претставен портретот на идеалниот говорник, кој не е само 
вешт и прагматичен техничар, туку мислител кој со своите искрени и длабоки убедувања 
поседува моќ да ги убеди слушателите и да влијае врз нив во посакувана насока. Својата 
концепција за иронијата како вид шега, духовита досетка, начин да се разбие сериозноста 
на атмосферата и да се предизвика благонаклоно расположение кај слушателите Кикерон 
ја изложува во рамки на ‘теоријата за смешното’, како дискусија меѓу Каeсар и Страбон Ан-
тониј.6 Во овој подолг екскурс, побудувањето емоции кај аудиториумот го наведува како ед-
на од задачите на говорникот (officia oratoris). Говорот треба да поседува духовитост и до-
сетливост (lepos facetiaеque), брзина и краткост (celeritas et brevitas), како при одговарањето 
(respondendi), така и при нападот (lacessendi), треба да се одликува со префинетост (venus-
tate) и со градска угладеност (urbanitate). Иронијата како реторска категорија ја означува со 
терминот – dissimulatio, a ја дефинира на следниот начин:  

Фр. 1. Urbana etiam dissimulatio est, quum alia dicuntur, ac sentias, non illo genere, de quo ante dixi, 
quum contraria dicas, ut Lamiae Crasus, sed quum toto genere oratione severe ludas, quum aliter sentias, 
ac loquare. (Кикерон, За говорникот, 2, 269)7 

Oваа дефиниција отвора една нова перспектива во третманот кон иронијата, па 
оттогаш наваму на неа не се гледа како на средство со кое се кажува спротивно на она што 
се мисли, туку исто така може да значи и да се каже нешто друго од она што се мисли. 
Извесно дополнување на оваа дефиниција за urbana dissimulatio е следниот фрагмент:  

Фр. 2. Est huic finitimum dissimulationi, quum honesto verbo vitiosa res appelatur. (ibid.  2, 272)8 
                                                 
5 Синтагмата Сократова иронија (εἰρωνεία Σωκράτους) прв пат се споменува во Платоновата Политеја (Пла-
тон, Политеја, 337а, 4). Суштината на овој вид иронија е желбата на Сократ низ прашања да го фати соговор-
никот во грешка поради незнаење и на тој начин да го доведе до спознавање на вистината. Поривот да иро-
низира Сократ му го припишува на дајмонот кој постојано го предупредува и укорува (Платон, Сократова од-
брана, 31 d), го тера да ја преиспитува смислата на животот. Сократовата иронија претставува парадигма за 
иронија како став, начин на однесување и општење со луѓето. 
6 Кикерон, За говорникот, 2, 216 – 290. 
7 Истенчен вид иронија е кога говориш поинаку од она што мислиш, но не од оној вид за кој кажав погоре – да го говориш спро-
тивното, како Крас на Ламиј, туку кога низ целиот говор со сериозен изглед си поигруваш, говорејќи едно, а мислејќи друго. 
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Кикерон говори за иронија и во третата книга на истиот спис, во рамки на делот кој 
се однесува на изразните средства кои треба да ги користи добриот говорник. Отсуството 
на класификација на видовите иронија која би требало да укаже на нијансите во значењето 
ја надоместува со употребата на повеќе термини, кои очигледно се однесуваат на различни 
појавни модалитети на иронијата. Имено, покрај термините simulatio и dissimulatio, и нивните 
глаголски пандани simulare и dissimulare, ги употребува и термините extenuatio  - ‘ублажување’, 
‘намалување’,’ унижување’ или ‘омаловажување’, illusio – ‘шега’, ‘потсмев’, ‘подбивање’ и перифразата 
ad hilaritatem impulsio – ‘развеселување [на публиката]’, ‘шега’9. Оваа разноликост во термините 
можеби се должи на тоа што Кикерон немал намера да понуди строг еквивалент на грчки-
от термин εἰρωνεία.  

Во дијалогот Брут10 Кикерон одбива самиот да биде сметан за ироничар, што јасно 
упатува на неговиот став дека иронијата како животен став не е во склад со римската сери-
озност: 

Фр. 3. Quare εἴρωνα me, ne si Africanus quidem fuit, ut ait in historia sua C. Fannius, existimari 
velim.11 (Кикерон, Брут, 299) 

Во Говорник12 иронијата не ја именува, но во делот во кој говори за тоа каков треба да 
биде добриот говорник и со кои фигури треба да се служи ја споменува преку еден вид па-
рафраза:  

Фр. 4. Sic igitur ille … ut interrogando urgeat; ut rursus quasi ad interrogata sibi ipse respondeat; ut 
contra, ac dicat, accipi et sentiri velit; ut addubiet, quid ptius, aut quo modo dicat. (Кикерон, Говорник, 
137)13 

Квинтилијан не посветува големо внимание на дефиницијата на иронијата, но ги об-
јаснува нејзините видови. За иронија зборува на две места, од кои на првото го употребува 
грчкиот термин  - εἰρωνεία (фр. 5), а на второто латинскиот – dissimulatio (фр. 6):  

Фр. 5. εἰρωνεία quae diversum ei, quod dicit, intellectum petit. (Квинтилијан, За образованието на 
говорникот, 6, 2, 15)14 

Фр. 6. ... tum illa quae maxime quasi inrepit in hominum mentes, alia dicentis ac significantis dissimulatio 
... (ibid. 9, 1, 29-30)15 

                                                                                                                                                         
8 Блиско на оваа иронија е кога нешто лошо се нарекува со добар збор. 
9 Кикерон, За говорникот, 3, 202-205. 
10 Дијалогот Брут е расправа за грчкото и римското говорништво која кулминира со разгледување на совре-
мените состојби во римското говорништво во кое е сè поприсутно влијанието на атицизмот. 
11 Затоа не сакам мене да ме сметаат за ироничар, и покрај тоа што Гај Фанија во својата историја го смета за таков 
Скипион Африкански. 
12 Во списот Говорник Кикерон се осврнува на одделни аспекти на стилот, пред сѐ на композицијата и рита-
мот. 
13 Вака значи треба да говори тој [говорникот] ... да притиска прашувајќи, сам на себе да си одговара на прашањата, да гово-
ри едно додека мисли и чувствува друго, да се двоуми што или на кој начин ќе каже. 
14 Иронијата е фигура во која на зборовите им се дава спротивно значење од она што тие го имаат. 
15 … она што најмногу влијае на душите на луѓето – иронијата, кога мислиме едно, а зборуваме друго.  
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Типологизацијата на видовите иронија е многу сложено прашање, прашање за кое не 
постои communis opinio ниту во традиционалната реторика, ниту во современата стилис-
тика. Несовпаѓање се јавува уште при поделбата на основните изразни средства на тропи и 
фигури,16 а понатаму и при нивното дефинирање и типологизација. Во модерната стилис-
тика се задржани имињата на триесетина тропи и фигури, дефинирани во рамки на антич-
ката реторика и поетика. Mодерната стилистика ја релативизира нивната употреба, однос-
но настојува да ги опише средствата и постапките на јазичното изразување кои се каракте-
ристични за одредено дело, автор или правец, како и нивната функција во рамките на 
целината на уметничкото дело.17  

Во Кикероновите списи За говорникот и Говорник иронијата секогаш им припаѓа на 
фигурите на мислата, но во говорите може да се забележат голем број примери на иронија 
– фигура на зборот или на иронија – троп. Додека иронијата како фигура на зборот рела-
тивно лесно може да се препознае, иронијата како фигура на мислата е потешко препоз-
натлива. Кога говори за фигурите на мислата во Говорник ја објаснува како свесна желба на 
говорникот публиката да го разбере спротивното од она што тој го говори: ut contra, ac dicat, 
accipi et sentiri velit,18 со што ја потенцира намерата на говорникот неговото прикривање и 
дволичност да бидат разоткриени, зашто единствено во тој случај ироничниот сигнал има 
смисла и го постигнува посаканиот ефект. 

Квинтилијан иронијата ја вбројува меѓу тропите и фигурите на мислата,19 но инсис-
тира на неможноста за нивна стриктна поделба во текст. Според него, јаснa дистинкција 
може да се постави единствено во реторските прирачници.  

Со оглед на разликите кои постојат во реториката во однос на дистинкција и типо-
логизација на иронијата, нејзините појавни модалитети - иронијата како троп и иронијата 
како фигура на зборот ќе ги разгледуваме заедно. Видовите иронија и теоретските начела 
за нив ќе се обидеме да ги објасниме преку нивната апликација во Втората Филипика.20 
Покрај тоа што сме свесни за опасноста што ја содржи обидот – книжевни феномени да се 
класифицираат во квадрати и рамки, поради поголема прегледност, застапеноста на 
видовите иронија ќе ја прикажаме графички, а видовите иронија ќе ги подредиме во 
прегледни табели.  

                                                 
16 Поделбата на изразните средства на тропи и фигури кои не се тропи, водела кон понатамошна диферен-
цијација на безброј видови, подвидови и под-подвидови. Тропите – зборовните пресврти, (од грчкото 
τρόπος - пресврт, обрт, лат. motus) и фигурите на говорот (грч. σχήµατα λέξεως, лат. figurae elocutionis vel 
verborum) според Квинтилијан претставуваат уметничка промена на значењето на зборовите (Квинтилијан, 
За образованието на говорникот, 8, 6, 1). Фигурите на мислата пак, (грч. σχήµατα διανοίας, лат. figurae sententiarum) 
се група фигури кои се однесуваат на пошироката смисла на она што е изговорено. Кикерон на сличен на-
чин ја објаснува разликата меѓу едните и другите, велејќи дека со промената на зборовите, фигурите на збо-
рот се нарушуваат, додека фигурите на мислата се запазуваат без оглед на употребените зборови. (Кикерон, 
За говорникот, 3, 34). Додека фигурите на зборот се однесуваат на јазичната конкретизација, фигурите на мис-
лата се однесуваат на мисловната концепција. Сепак, поради нивната взаемна блискост, некои фигури на 
мислата едвај можат да се различат од фигурите на зборот, па оттаму еднаш се вбројуваат меѓу тропите, а 
друг пат меѓу фигурите на мислата. Таков е случајот со алегоријата, реторското прашање и со иронијата. 
17 Солар, 1986: 62 – 66. 
18 Кикерон, Говорник, 137 
19 Квинтилијан, За образованието на говорникот, 9, I, 14. 
20 Филипиките се четиринаесет говори против Антониј одржани кон крајот на 44 година. Наречени се Фили-
пики по углед на Демостеновите говори против Филип. 
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Апликација на видовите иронија 
  
Во текстот на Втората Филипика иронијата се јавува како aлегорија (allegoria), иронич-

но воскликнување (exclamatio), антономасија (antonomasia), придавање (adiectio), емфаза 
или хипербола (emphasis), антифраза (antiphrasis), прашање (rogatio), самоунижување (re-
prehensio), колебање (dubitatio), oбраќање (communicatio) и заповед (imperatio).     

Алeгорија (allegoria). Во Втората Филипика најзастапено средство за реализација на 
ироничен ефект е иронијата како алегорија. Се среќава 13 пати. Застапени се нејзините 
наједноставни и најкуси форми – ‘нешто лошо да се нарече со убав збор’ и развиените 
алегорични искази кои се протегаат во повеќе редови, најчесто од типот ‘да се укори со 
пофалбa’. И покрај тоа што oвој облик на иронија е најзастапен во говорот, во Кикероно-
вите списи иронијата само на едно место се поистоветува со алегорија, и тоа имплицитно. 
Имено, извесен Нерон го укорил својот роб крадливец со следните зборови: Solum esse, cui 
domi nihil sit nec obsignatum nec obclusum. [Единствено на тебе во мојот дом ништо не ти е заклучено и 
запечатено].21 Кога истите зборови би му биле упатени на некој чесен роб, тие би претставу-
вале израз на пофалба, но во овој случај пораката е поинаква. Тоа претставува потврда дека 
со исти зборови можеме и да пофалиме - кога говориме сериозно, но и да укориме - кога 
говориме иронично. Зборовите имаат различно значење во зависност од тоа кому му се 
упатени. 

Додека Кикерон само имплицитно ја поистоветува иронијата со алегорија, Квинти-
лијан експлицитно ја прогласува за вид иронија:  

Фр. 7. Аllegoria, quam inversionem interpretantur, aliud verbis, aliud sensu ostendit, etiam interim 
contrarium ... In eo vere genere quo contraria ostenduntur ironia est inlusiоnem vocant: quae aut 
pronuntiatione intellegitur aut persona aut rei natura; nam si qua earum verbis dissentit, apparet diversam 
esse orationi voluntatem… Et laudis autem simulatione detrahere et vituperationis laudare concessum est ... 
Ut tristia dicamus melioribus verbis urbanitatis gratia aut quaedam contrariis significamus. 
(Квинтилијан За образованието на говорникот 8, 6, 44-57)22 

Овој вид иронија – ‘да се куди со божемна пофалбa’, како да бил најпогоден начин за 
изразување на Кикероновото нетрпение кон Антониј. Во следните фрагменти евидентно е 
дека Кикерон ја куди дрскоста на Антониј ‘пофалувајќи ја’: 23 

Фр. 8. Hoc quidem est beneficium (Фил. II, 1, 2) 24  

                                                 
21 Кикерон, За говорникот, 2, 24. 
22 Алегоријата, која се преведува со inversio, нуди различна смисла од зборовите, понекогаш дури и спротивна … Овој вид (але-
горијата), кај кој смислата е спротивна на она што е кажано со зборови, се нарекува иронија. Тоа може да се насети од тонот 
на говорникот, од неговото однесување или од природата на предметот; бидејќи, ако една од овие работи не е во согласност со 
зборовите, веднаш станува јасно дека говорникот има цел сосема различна од она што го изразува со зборови… Дозволено е да 
се куди со божемна пофалба и да се фали со укор … [aлегорија е] кога некои лоши работи ќе ги завиткаме во нежни зборови 
или кога поради угладеност некои работи ќе ги изразиме со сосема спротивни зборови. 
23 Со оглед на тоа што Кикероновите Филипики не се преведени на македонски јазик, овој и сите подолу посо-
чени фрагменти се во превод на авторот на текстот.  
24 Тоа навистина е добро дело. 
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Фр. 9. At vir bonus et re publica dignus. (Фил. II, 56, 12)25 
Фр. 10. Frugi factus est. (Фил. II, 69, 8)26  

Во фр. 11 предмет на Кикероновата божемна пофалба е говорот што Антониј го 
одржал при одржувањето на погребните почести по убиството на Каесар. Својот божемен 
восхит од овој говор го засилува со употребата на уште две други реторски фигури аdiectio – 
повторување на исти зборови со цел да се потенцира некој искажан факт (tua … tua … tua) 
и exclamatio – иронично воскликнување. Со тоа го засилува ироничниот ефект: 

Фр. 11. Tua illa pulchra laudatio, tua miseratio, tua cohortatio!" (Фил. II, 91, 1)27 

Покрај овие куси и едноставни алегорични искази, кои во целост соодветствуваат на 
Квинтилијановата определба на иронијата, во говорот постојат искази во кои иронијата 
како алегорија е толку отворена и јасна што би можеле да ја окарактеризираме како вис-
тински сарказам. Во фр. 12 Кикерон го потенцира ‘безумието’ на Антониј, поистоветувајќи 
го со Гај Лаелиј, личност која претставува парадигма за вистинска мудрост:28  

Фр. 12. Confecto negotio bonus augur (C. Laelium diceres) "ALIO DIE inquit. (Фил. II, 83, 1)29 

Иронијата како алегорија е очигледна и во следниот фрагмент. Во него, Кикерон, 
обраќајќи му се аудиториумот, злосторствата што ги доживеал од Клодиј ги нарекува bene-
ficia – добри дела. Имено, народниот трибун Клодиј поради омразата кон Кикерон поднел 
законски проект според кој на прогонство од Рим бил подложен секој кој без суд ќе погу-
би римски граѓанин. Со донесувањето на законот, сенатската одлука за погубување на при-
врзаниците на Катилина, донесена за време на Кикероновиот конзулат, била прогласена за 
незаконска. Кикерон бил осуден на прогонство, а неговиот имот бил конфискуван. Најго-
лем дел од конфискуваниот имот приграбил токму Клодиј. За време на прогонството, ку-
ќата на Кикерон на Палатин била урната, а на нејзиното место Клодиј изградил храм пос-
ветен на божицата на Слободата. Иронијата се состои во именувањето на овие дела bene-
ficia:   

Фр. 13. Intimus erat in tribunatu Clodio, qui sua erga me beneficia commemorat. (Фил. II, 48, 1)30 

Во следниот фрагмент Кикерон ја потенцира противречноста и неспоивоста на тоа 
што на Антониј му било должност како аугур и тоа што го направил – злоупотреба на све-
штеничката функција. Во фрагментот станува збор за уништувањето на изборот на Дола-
бела, кој од Каесар бил назначен за заменик конзул. Бидејќи оваа одлука на Каесар на Ан-
тониј не му се допаѓала, ја искористил својата функција на аугур и ги поништил изборите 

                                                 
25 Добар човек [си] и достоен за државата. 
26 Благоразумен човек стана. 
27 Оној твој прекрасен фалбен говор, она твое оплакување, она твое бодрење!  
28 Гај Лаелиј му бил пријател на помладиот Скипион. Се споменува во Кикероновите философски списи За 
пријателството (De amicitia) и За староста (De senectute). Поради разборитоста и мудроста го добил прекарот 
Мудриот (Sapiens).  
29 Кога работата беше завршена, добриот аугур (човек би можел да го нарече Гај Лаелиј) рече: Друг ден. 
30 Близок беше за време на трибунатот со Клодиј, кој те потсети на своите добри дела кон мене. 
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велејќи дека знаците не биле соодветни. Иронијата се состои во замената на името на Ан-
тониј со неговата функција покрај која стои придавката bonus: 

Фр. 14 ... sed cum Caesar ita dixisset, tum hic bonus augur eo se sacerdotio praeditum esse dixit, ut 
comitia auspiciis vel inpedire vel vitiare posset, idque se facturum esse adseveravit. (Фил. II. 80, 5)31 

И покрај тоа што говорите доаѓаат до нас во книжевна форма, па за говорничката и 
психагогиска умешност судиме единствено врз oснова на пишан текст, без можност да ги 
почувствуваме придружните елементи на живата реч, како што се гестикулацијата, мимика-
та, висината и бојата на гласот, севкупното држење на говорникот, иронијата во сите овие 
случаи е лесно препознатлива.32  

Иронично воскликнување (exclamatio). По алегоријата следна според застапеност e 
реторскатата фигура иронично воскликнување. Во говорот се јавува 10 пати. Кикерон оваа 
фигура ја вбројува меѓу фигурите на говорот.33 Во истата категорија ја вбројува и Квинти-
лијан, нагласувајќи дека токму таа е едно од најсоодветните средства за предизвикување 
емоции. Според него, извикувањето не треба да биде вистинско и искрено, туку лажно (si-
mulata) и извештачено (arte composita).34 Треба да претставува неискрено чудење, восхит, 
желба, радост или гнев. Како парадигма за exclamatio наведува пример токму од Втората 
Филипика: 

Фр. 15. Мiserum me! Consumptis enim lacrimis tamen infixus haeret animo dolor. (Фил. II, 64, 4)35 

Далеку побројни од ироничните извикувања се извикувањата кои не содржат ирони-
ја. Mногу често, Кикерон, не можејќи да се воздржи од дрскоста и бесрамноста на Антониј, 
извикува: О incredibilem audaciam, o impudentiam praedicandam! (II, 4, 2) [Ох колку неверојатна дрскост, 
бесрамност за каква што треба да се зборува!], O foeditatem hominis flagitiosam, o impudentiam, nequitiam, 
libidinem non ferendam! (II, 6, 15) [Ох, каква срамна грозотија од човек, ох каква бесрамност, разврат, 
своеволие што не може да се поднесе!], O audaciam immanem! (II, 68, 1) [Ох, каква неизмерна дрскост]. 
Нивното присуство полесно ја предочува иронијата во неискрените извикувања од следни-
от тип: 

Фр. 16. Quod quidem cuius temperantiae fuit, de M. Antonio querenem abstinere maledictis. (Фил. II, 6, 
9)36 
Фр. 17. Quanto in rebus sententiisque maior! (Фил. II, 30, 8)37 
Фр. 18. Magnum beneficium! (Фил. II, 59, 9)38 
Фр. 19. Quam porro spectatus civis, quam probatus! (Фил. II. 69, 10)39 

                                                 
31 ...кога Кајсар така беше кажал, тогаш овој добар аугур рече дека тој овластен од својата свештеничка функција има моќ со 
ауспикиите или да ги спречи или да ги уништи изборите, и уште потврди дека тој тоа и ќе го направи. 
32 Освен во наведените фрагменти, иронијата како алегорија се јавува и во, 3, 13; 5, 1; 8, 8; 26, 10; 44, 4 и 84, 7. 
33 Кикерон, За говорникот, 3, 207, 3; Говорник, 135, 14. 
34 Квинтилијан, За образованието на говорникот, 9, 2, 27. 
35 ... кутриот јас, иако ми пресушија солзите, сепак болка лежи втисната во срцето.  
36 Каков знак за умереност беше тоа: додека јас се жалев од М. Антониј, тој се воздржуваше од погрдни зборови! 
37 Колку беше величествен во постапките и размислувањата! 
38 Ох, колку големо доброчинство! 
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Бројноста на ироничните и не-ироничните извикувања40 е резултат на Кикероновата 
огорченост од Антониј.  

Придавање (аdiectio). Оваа фигура претставува повторување на исти зборови на по-
четокот на секоја реченица или дел-реченица. Квинтилијан ја вбројува меѓу фигурите на 
зборот, но акцентира дека таа всушност е во функција на мислата. Често се употребува 
иронично (rem ironiam ad elevandum convertitur),41 со цел да омаловажи, да потенцира не-
кој искажан факт или едноставно да го засили впечатокот од искажаните зборови. Квинти-
лијан сведочи дека во хеленската реторика истата фигура се означува со терминот ἐπάνο-
δος, кој одговара на латинскиот термин regressio.42 Кога зборовите не се употребуваат за да 
го потврдат истото значење, туку за да му дадат тон на презривост на говорот, станува збор 
за иронично придавање. Придавањата најчесто се инкорпорирани во другите фигури (ви-
ди фр. 11), со што ироничниот ефект уште повеќе се засилува. Свој полн израз добиваат 
во живата реч придружена со гестикулација, мимика, повишување на гласот. Можат да би-
дат повеќекратни и повеќечлени. Парадигма за тричлено иронично придавање е погоре 
споменатиот фр. 11. Во Втората Филипика има многу придавања, но само мал дел од нив се 
иронични: 

Фр. 20. Hasta posita pro aede Iovis Statoris bona Gn. Pompei (miserum me consumptis enim lacrimis 
tamen infixus haeret animo dolor) bona, inquam, Gn. Pompei Magni voci acerbissimae subiecta 
praeconis." (Фил. II, 64, 3)43 
Фр. 21. Dolebam, dolebam, patres conscripti, rem publicam vestris quondam meisque consiliis conservatam 
brevi tempore esse perituram." (Фил. II, 37, 7)44 

Антономасија (аntonomasia). Во алегоричните искази често се инкорпорирани ти-
пични, парадигматски замени на лично име со општа именка или комбинација од именка 
и придавка. Во овие случаи станува збор за реторската фигура антономасија. Иако оваа фи-
гура не се споменува во Кикероновите реторски списи, во Втората Филипика се јавува 6 па-
ти. Квинтилијан ја вбројува меѓу тропите.45 Иронична е само кога во неа е присутна алего-
рија од типот нешто лошо да се нарече со добар збор. Парадигма за иронична антонома-
сија претставуваат следните фрагменти:  

Фр. 22. Quid habes, quod mihi opponas, homo diserte? (Фил. II, 8, 2)46 
Фр. 23. Haec tu homo sapiens, non solum eloquens, apud eos, quorum consilio sapientiaque gesta sunt, 
ausus es vituperare? (Фил. II, 11, 5)47 

                                                                                                                                                         
39 Колку способен граѓанин, колку чесен! 
40 За други примери на иронично воскликнување, види Фил. II, 6, 10; 40, 4; 86, 5; 95, 5; 100, 11.  
41 Квинтилијан За образованието на говорникот, 9, 3, 28. 
42 Ibidem  
43 Имотот на Гнај Помпеј, кој се наоѓа пред храмот на Јупитер Статор (ох, кутриот јас, иако ми пресушија солзите, бол-
ка лежи длабоко втисната во срцето), велам имотот на Великиот Гнај Помпеј го изложил на јавна продажба со премногу 
силниот глас на гласникот. 
44 Тагував, тагував, сенатори, што државата чувана од мојата и вашата благоразумност, за толку кратко време пропаѓа. 
45 Квинтилијан За образованието на говорникот 8, 6, 29 
46 Што имаш, со што мене би ми се спротивставил, красноречив човеку? 
47 Ти мудар, а не само речит човек, си се осмелил да ги осквернавиш пред нив оние нешта, коишто се извршени според нивна од-
лука и во согласност со нивната мудрост. 
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Фр. 24. Homo disertus non intellegit eum quem contra dicit, laudari a se, apud quos dicit, vituperari. 
(Фил. II, 19)48 
Фр. 25. Tu homo sapiens et considerate, quid dicis? (Фил. II, 31, 8)49 

Ироничната антономасија му дава презрив тон на говорот. Во примерите за антоно-
масија личното име на Антониј е заменето со homo disertus, homo sapiens, homo consideratus.50 

Емфаза (emphasis). Израз на Кикероновата резигнација претставува и употребата на 
реторската фигура емфаза. Емфаза или хипербола - увеличување, зголемување е реторска фи-
гура која обично се користи при опишување на негативностите, престапите или грешките 
на противникот. Во списи за реториката Кикерон ја вбројува меѓу фигурите на мислата.51 
Според него, употреба на оваа фигура треба да се одбегнува, бидејќи не е во склад со идеа-
лот на говорникот - vir bonus. Квинтилијан, за разлика од Кикерон, емфазата ја смета за 
добронамерно преувеличување на вистината и не ја вбројува меѓу фигурите на мислата, ту-
ку меѓу тропите.52 Претставува вид иронија од аспект на тоа што преку неа се говори едно, 
а се мисли на нешто друго. Парадигма за емфаза се следните фрагменти:  

Фр. 26. In coetu vero populi Romani negotium publicum gerens magister equitum, cui ructare turpe esset, is 
vomens frustris esculentis vinum redolentibus gremium suum et totum tribunal implevit. (Фил. II, 63, 8)53 
Фр. 27. Quae Charybdis tam vorax? Charibdim dico? Quae si fuit, animal unum fuit. Oceanus medius 
fidius vix videtur tot res tam dissipatas, tam distantibus in locis positas tam cito absorbere potuisse. (Фил. 
II, 67, 1)54 
Фр. 28. Saturavit se sanguine dissimillimorum sui civium. (Фил. II, 59, 2)55 

И покрај двоумењето на Кикерон околу прикладноста на хиперболата како изразно 
средство, таа во Втората Филипика е застапена со 6 употреби.56  

Антифраза (аntiphrasis). Реторската фигура антифраза е еден вид лажно премолчува-
ње.57 Говорникот се преправа дека нема намера да говори за нешто, а сепак говори. Истата 
фигура во реториката се означува и со термините paralepsis, omissio, occultatio, praeteritio. Прет-
ставува вид иронија бидејќи најавата е лажна – говорникот не го премолчува тоа за кое на-
јавил дека нема да говори, а со тоа уште повеќе го потенцира. Оваа реторска фигура е лес-
но препознатлива поради присуството на глаголите omitto, praetereo, non dicam, praetermitto, relin-
quam: 58 

                                                 
48 Овој речит човек не сфаќа дека тој всушност ја фали личноста на тој што го обвинува, а оние пак што има намера да ги 
одбрани, ги побива. 
49 Ти разумен и внимателен чевеку, што зборуваш? 
50 Види уште Филипика. II, 7, 6; 56, 12;  
51 Кикерон, Говорник, 137, За говорникот, 3, 202. 
52 Квинтилијан За образованието на говорникот 8, 6, 68. 
53 Во римското собрание, извршувајќи јавна функција како заповедник на коњицата, за кого што е срамно и да подригнува, тој 
повраќајќи го исполни не само својот скут, туку и целиот трибунал со парчиња храна кои мирисаат на вино. 
54 Кога Харибда била толку лакома? Харибда ли реков? Таа ако постоела била едно чудовиште. Бога ми, ми се чини дека ни 
Океанот не би можел толку бргу [како Антониј] да проголта работи така расеани и така расфрлани на далечни места. 
55 Се нахрани себе си со крвта на граѓани многу различни од него. 
56 Види уште Фил. II, 7, 1; 30, 1; 105, 6. 
57Квинтилијан За образованието на говорникот 9, 2, 47.   
58 Ibid. 9, 2, 47. 
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Фр. 29. Sed iam stupra et flagitia omittamus. (Фил. II, 47, 1)59 
Фр. 30. Quid ego istius decreta, quid raprinas, quid hereditatum possesiones datas, quid erreptas 
proferram? (Фил. II, 62, 9)60 
Фр. 30. Quid prandiorum adparatus, quid furiosam vinulentiam tuam proferam? (Фил. II, 101, 3)61 

Самоунижување (reprehensio). Оваа фигура е спротивна на емфазата. Додека емфа-
зата претставува увеличување оваа фигура претставува намалување - самоунижување, само-
прекорување, намалување на сопствените способности или признавање на сопствените 
грешки.62 Иронија е од аспект на тоа што говорникот со цел да предизвика емоции кај пуб-
ликата не се самопрекорува искрено туку лажно. Во Втората Филипика наидуваме на 3 упо-
треби63 на овој вид иронија:   

Фр. 31 Cn. Domitium non patris interitus, clarissimi viri, non avunculi mors, non spoliato dignitatis ad 
reciperandam libertatem, sed mea auctoritete excitavit? (Фил. II, 27, 1)64 

Прашања (rogatio, interrogatio, rogatio ficta). Еден од основните белези на Кикероно-
виот стил е поставувањето прашања на кои не се очекува одговор. Во Говорник, во диску-
сијата за тоа каков треба да биде добриот говорник и со какви фигури треба да се служи, 
Кикерон вели: ‘Sic igitur dicet ille … ut interrogando urgeat; ut rursus, quasi ad interrogata sibi 
ipse respondat. [Вака ќе говори оној [говорникот]... ќе го притиска противникот со прашања, ќе си одго-
вара самиот на поставените прашања...].65 Во споменатиот спис прашањата ги вбројува меѓу 
фигурите на мислата. Прашањата се навидум случајни, несвесни, поставени божем за по-
добро да се разбере противникот, а всушност вистинската нивна цел е да се разобличи 
противнкот. Во таа смисла, тие претставуваат еден вид simulatio и се блиски до Сократовата 
иронија. Но, прашањето може да претставува и вид на dissimulatio. Taкви се реторички 
(interrogationes) – interrogandi se ipsum respondendi sibi – кога говорникот се прашува самиот себе 
и самиот си одговара, и фиктивните (ficta rogationes) – кога наведува прашање кое би мо-
жел некој да го постави, а на ова претпоставено прашање има подготвен одговор.66 Овие 
прашања претставуваат еден од појавните модалитети на реторичката иронија од аспект на 
тоа што со нив говорителот го прикрива (dissimulare) сопственото мислење, преправајќи се 
дека не го разбира туѓото.67 Во Втората Филипика се застапени само прашањата од првиот 
тип – прашања кои претставуваат облик на simulatio:  

                                                 
59 Да не зборуваме за блудните и срамни дела. 
60 Зошто јас да ги изнесувам на виделина неговите наредби, грабежи, зошто подарените, а зошто украдените наследства?  
61 Зошто да говорам за раскошот на ручеците, зошто да говорам за твоето разбеснето опијанување? 
62 Кикерон, За говорникот, 3, 207. 
63 Види Фил. II, 26, 1; 26, 9. 
64 Зарем Гнај Домитиј не го растревожила судбината на татко му, многу славен човек, ниту смртта на чичко му, ниту ли-
шувањето од достоинства за да си ја поврати слободата, туку мојот углед? 
65 Кикерон, Говорник, 137. 
66 Квинтилијан, За образованието на говорникот. 9, 2, 14 passim. 
67 Dissimulatio est aliena se parum intellegere fingientis. [Иронија е кога се преправаме дека не го разбираме туѓото мисле-
ње] (Квинтилијан, За образованието на говорникот, 6, 3, 85). 
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Фр. 32. Quae enim res umquam, pro sancte Iuppiter! Non modo in hac urbe, sed in omnibus terris est 
gesta maior, quae gloriosior, quae commendatior hominum memoriae sempiternae? (Фил. II, 32, 9)68 

Прашања како облик на dissimulatio - interrogationes и ficta interrogationes не се при-
сутни во текстот на писмата. 

Заповед (imperatio). Во списот на Квинтилијан третман на еден од видовите иронија 
има фигурата imperatio: ‘εἰρωνεία est et cum similes imperantibus ... sumus.’ [иронија е и кога сме 
еднакви на заповедници].69 Во Втората Филипика има само еден пример за иронична заповед: 

Фр. 33. Accusa senatum, accusa equestrem ordinem, qui cum senatu copulatus fuit, accusa omnis ordines, 
omnis cives … (Фил. II, 19, 7)70 

Обраќање (communicatio). Со оваа фигура говорникот директно му се обраќа на го-
ворникот или на слушателите преправајќи се дека од нив бара совет или одговор.71 Со тоа 
таа директна комуникација меѓу нив се постигнува впечаток на блискост. Еден од приме-
рите за communicatio претставува самиот почеток на говорот:  

Фр. 34 Quonam meo fato, patres conscripti, fieri dicam, ut nemo his annis viginti rei publicae fieri hostis, 
qui non bellum eodem tempore mihi quoque indixerit? (Фил. II, 1, 1)72  

Ова патетично обраќање се коси со Кикероновото начело според кое почетокот на 
говорот треба да биде достоинствен и блескав, умесен и упатен во однос на предметот, 
пријатен и пропорционален, како влезот на куќата.73  

 
Заклучок. Анализата покажа дека во Втората Филипика иронијата се јавува единстве-

но како алегорија, иронично воскликнување, придавање, антономасија, антифраза, емфаза 
и премолчување. Прашањата се многу присутни во текстот на говорот, но во ниедна упо-
треба не претставуваат парадигма за interrogatio или ficta rogatio. Изненадува отсуството на 
иронични прашања (rogationes, ficta rogationes), признавања (concessiones), допуштања 
(permissiones) и колебања (dubitationes), видови иронија присутни во другите говори на 
Кикерон.74 Нивното отсуство од овој говор може да се објасни само како манифестација на 
огорченост. Гневот, чувството на презир и решителноста најжестоко да му се спротивста-
ви на противникот се толку големи што нема простор за допуштање, признавање, само-
унижување или колебање. Во табелата е прикажана застапеноста на видовите иронија по-
одделно, а во графиконот е даден графички приказ на истите видови:75 

                                                 
68 Имало ли некогаш, жими Јупитер, во сеќавањето на луѓето низ вековите, не само во овој град, туку и во целиот свет, некој 
поголем и пославен подвиг, уште подостоен за фалење? 
69 Квинтилијан, За образованието на говорникот, 9, 2, 48. 
70 Обвини го сенатот, обвини го витешкиот сталеж, кој тогаш беше соединет со сенатот, обвини ги сите сталежи, сите 
граѓани... 
71Квинтилијан, За образованието на говорникот, 9, 2, 20. 
72 Со каква ли моја судба, сенатори, да кажам дека сум се родил, кога нема никој во овие дваесет години да бил непријател на 
државата, а во исто време да не водел војна и со мене? 
73 Кикерон, За говорникот, II, 320. 
74 Види Димовска, 2000. 
75 Фрагментите кои содржат повеќе од еден вид иронија (фр. 11) се вклучени во двa различни видa истовремено. 
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Dissimulatio 

во Втората Филипика 
  

allegoria 13 
exclamatio 10 
adiectio 8 
antonomasia 8 
antiphrasis 6 
еmphasis 6 
reprehensio 4 
communicatio 1 
imperatio 1 

 
Табела. Застапеност на видовите иронија во Втората Филипика 

  

0

2

4

6

8

10

12

14
allegoria
exclamatio
antonomasia
adiectio
emphasis
antiphrasis
reprehensio
communicatio
imperatio

 
Графикон. Графички приказ на застапеноста на видовите иронија 

 
Огорченоста на говорникот резултира со поглемо присуство на не толку суптилни 

видови иронија – алегорија, антифраза, иронично воскликнување, а и со присуство на ви-
дови иронија кои воопшто не се во склад со неговите сопствени теориски начела за иро-
нијата. Последната забелешка пред сѐ се однесува на употребата на емфазата и на праша-
њата кои не претставуваат израз на dissimulatio, туку на simulatio. Иронијата во говорот е 
толку проѕирна и лесно препознатлива што слободно може да се каже дека не само што 
излегува од рамките на она што Кикерон го нарекува urbana dissimulatio, туку наместа пре-
минува во вистински сарказам.    
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