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А. ГОВОРНИШТВО. Потребата на човекот да ги поттикне другите кон дејствува-

ње кое нему ќе му биде од полза, постои долго колку што постои и човештвото. Физичка-
та сила, заканите и поткупот се само дел од средствата кои тој ги употребувал и за жал, сè 
уште ги употребува за да ја исполни оваа не толку лесна цел. Додека сите овие средства 
поттикнуваат кон дејствување предизвикано од страв или од можност за некаква добивка, 
убедувањето со помош на знаци, од кои најзначајни се зборовите, е единствено средство 
кое има моќ да поттикне кон дејствување поради вистинска верба во тоа дека извршување-
то на дејството е исправно, нужно, дури и полезно за тој што го извршува. Говорништвото 
претставува пракса на убедување со говор.   

Во Хелада појавата на говорништвото е директно иницирана од воведувањето на де-
мократијата во Сиракуза и Атина во V век с.е., со што во овие грчки полиси на возрасните 
мажи им било овозможено учество во судот, во народното собрание или во советот. Оваа 
можност ја наметнала потребата за јавно говорење. Од способноста на државникот да ги 
убеди присутните во еклсесијата во полезноста или во штетноста на одредена политичка 
одлука бил условен напредокот во неговата политичка кариера, а од способноста на обви-
нетиот да ги убеди судиите и поротниците во својата чесност или од способноста на обви-
нителот да ги убеди слушателите во нечесноста на обвинетиот бил условен посакуваниот 
исход во судскиот спор. Целокупниот јавен живот се темелел токму врз моќта на говор-
ништвото. Сите значајни државници и воени старешини, како Солон, Клистен, Темисток-
ле, Кимон и Перикле, во исто време биле одлични говорници.  

Првите публикувани говори во Хелада се говорите на Антифонт и Андокид. Овие 
двајца говорници, заедно со Лисија, Исеј, Исократ, Демостен, Ликург, Хиперид, Ајсхин и 
Динарх го сочинуваат канонот на десетмината најдобри атички говорници, создаден кон 
крајот на I век н.е. од граматичарот Каекилиј од Калеата. Најзначаен од нив е Демостен. 
Неговите три говори Против Филип и трите Олинтски говори не само што претставуваат 
неодминлив извор за изучување на македонско-грчките односи во времето на Филип II, 
туку претставуваат говори кои во поглед на структурата и во поглед на јазикот се по-
сочуваат како пример за говорничко мајсторство.  

Во Рим, подемот на говорништвото се должи на воведувањето на Републиката како 
државно уредување. Републиката во Рим, исто како и демократијата во Хелада, за опреде-
лен број повластени граѓани значела можност активно да учествуваат во политичкиот жи-
вот и со говорење да го убедуваат сенатот или народот во (не)исправноста на одредена по-
литичка одлука, да се бранат од обвинение или да обвинуваат. Појавата на правните зас-
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тапници, т.н.р. патрони (patroni), не се должи само на сложеноста на римското право, туку 
и на свеста за тоа колку големо значење може да има добриот говор во одбраната или во 
обвинението. Најголемиот римски говорник, и веројатно најголемиот говорник на сите 
времиња, е Марк Тулиј Кикерон. Говорите на ниеден друг говорник не се подражавани во 
најситни детали така како што се подражавани говорите на Кикерон.1 Тоа што претставува 
Демостен во хеленското говорништво, е секако Кикерон во римското.  

Б. РЕТОРИКА. Свесни за моќта на зборовите, Хелените не само што се обидувале 
да говорат како што најдобро знаат и умеат, туку и размислувале за тоа како да говорат по-
добро, односно поубедливо. Резултат на овие размислувања се прирачниците создадени со 
цел да подучат како може да се говори поубедливо. Во Хелада, токму појавата на овие при-
рачници го означува почетокот на настанувањето на вештината на говорење, како вештина 
со посебни начела. Сè она што се однесува на оваа вештина – од изнаоѓањето предмет на 
говорот до неговото одржување, се означува со терминот реторика. Говорот пак, иако е по-
стар од реториката, како книжевен род претставува нејзин производ. 

Терминот реторика [грч. ῥητορική] прв пат се јавува во Платоновиот дијалог Горгија, 
напишан во второто десетлетие на IV век п.н.е. Дејствието на дијалогот се одвива кон кра-
јот на V век,  кога праксата на подучување реторика веќе била востановена. Во времето на 
Исократ, IV век п.н.е., реториката веќе добила статус на академска дисциплина, односно 
изучувањето на нејзините начела станало дел од формалното образование. Римската ре-
торика пак, се развила во II век п.н.е. под директно влијание на хеленската.  

Покрај генералната поделба на класичната реторика на хеленска и римска, во теори-
јата се разликуваат три ‘вида’ реторика: техничка, софистичка и философска реторика. 
Иако техничката реторика генерално ѝ соодветствува на хронолошки првата, а философс-
ката на хронолошки последната од фазите во развојот на реториката, самата поделба не е 
хронолошка во смисла на тоа дека појавата на секој следен вид значи замирање на прет-
ходниот, ниту стриктна во смисла на тоа дека елементите типични за едниот од видовите 
не можат да бидат пристутни во некој од другите два. Така, техничката реторика е прибли-
жно истовремена со софистичката, а многу списи создадени по појавата на философската 
реторика, ѝ припаѓаат на техничката реторика. Од друга страна, списите кои се посочуваат 
како претставници на философската, содржат многу елементи типични за техничката ре-
торика. На пример, Аристотеловата Реторика, генерално ѝ припаѓа на философската, но 
содржи елементи типични за техничката реторика.  

1. Техничка реторика. Примарна во временска оска е техничката реторика. Таа се 
однесува на оној вид реторика за кој е карактеристично создавањето прирачници, нарече-
ни Вештини на говорење (Τέχναι λόγον, Аrs Rhetorica). Во овие прирачници, создадени за по-
требите на демократијата, најголемо внимание им било посветено на препораките кои му 
се потребни на граѓанинот за да се одбрани на суд. За прв автор на ваков прирачник се 
смета Тејсија и(ли) Корак од Сицилија, кој се датира приближно во втората четвртина на 
V век.2 Платон во дијалогoт Фајдрос споменува имиња на уште двајца автори на вакви 
                                                 
1 Во време на француската револуција, значи осумнаесет века по смртта на Кикерон, француските говорници 
Луве и Робеспјер биле под толку силно влијание на Кикероновите говори, што не само што ги создавале 
своите говори по углед на Кикероновите, туку дури и своите политички непријатели ги нарекувале со ими-
њата на личностите присутни во говорите на Кикерон.      
2 Во Платоновиот Фајдрос, се споменува само Тејсија (Фајдрос, 267a 6; 273a 6, 7, 8; 273d 2, e 8), а во Аристотело-
вата Реторика, само Корак (Реторика, 1402 a 18). Тезата дека се работи за еден човек е сè поприфатена во тео-
ријата, a се базира врз Платоновиот Фајдрос, каде Сократ кога го споменува Тејсија вели: ‘... без разлика кој е 
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прирачници – Теодор од Бизант и Евен од Парос, а накусо се осврнува и на темите кои се 
обработувале во овие прирачници. Од прегледот на теми може да се заклучи дека целта на 
овие прирачници била да подучат каква треба да биде структурата на говорот, какво да 
биде побивањето на доказите во обвинението и во одбраната, колку треба да биде долг 
говорот, како треба да се предизвикаат чувства кај слушателите итн.3  

Единствен сочуван хеленски прирачник е т.н.р. Реторика за Александар, од непознат 
автор.4 Техничката реторика им била особено привлечна на Римјаните. Најпознати римс-
ки прирачници се Кикероновиот спис За изнаоѓањето теми за говор, Реториката за Херениј од 
непознат автор и Квинтилијановиот учебник по реторика За образованието на говорникот.   

2. Софистичка реторика. Прирачниците по реторика не биле единствена можност 
за совладување на начелата на реториката. Приближно во исто време со настанувањето на 
првите прирачници се датира и традицијата на подучување реторика која ја практикувале 
софистите. Оваа традиција се означува со терминот софистичка реторика. Најмногу за со-
фистите знаеме од Платоновите дијалози Протагора, Горгија, Хипија Помладиот, Хипија По-
стариот и Софист. Тие биле првите учители во вистинска смисла на зборот. Патувале низ 
Хелада и за плата подучувале граматика, политика, етика и реторика. Суштината на овој 
вид реторика било создадавањето говори во кои привидното ќе се прикаже како вистина, 
односно говори кои имаат за цел да убедат во вистинитоста на она што личи на вистина. 
Техниките што ги применувале се познати како реторски софизми. Во рамките на овој вид 
реторика поголемо внимание й се посветувало на убавината и впечатливоста на изразот, 
отколку на самиот предмет на говорот. Точно кои методи ги применувале во подучувањето 
не е сосем јасно. Извесно е тоа дека создавале говори на измислени теми кои изобилувале 
со рими, антитези, паралелизми и издедначувања на бројот на слоговите во паратаксите, а 
од учениците се очекувало да ги запишат, да ги научат напамет и да ги подражаваат. Во I 
век н.е. софистичката реторика доживеала препород во т.н.р. Втора софистика.  

Сочуваните Тетралогии на Антифонт, Пофалбата на Хелена и Одбраната на Паламед на 
Горгија, како и Исократовите говори Против Софистот, Панегирик и Антидосис ѝ припаѓаат 
на софистичката реторика. Најзначајни претставници на втората софистика се Дион Хри-
состом, Аелиј Аристид, Либаниј од Антиохија и Темистиј од Константинопол. Софистич-
ката реторика претставува хеленско движење, но и во римското говорништво постојат не-
кои говори кои се под нејзино влијание.5         

3. Философска реторика. Философската реторика се јавува како реакција на тех-
ничката и на софистичката реторика. Се однесува на концепцијата на реториката на Сок-
рат, Платон и Аристотел. Претставниците на философската реторика техничката ретори-
ка ја оценуваат како редукционистичка во однос на тоа што не го обработува доволно нај-
важниот дел на реториката – докажувањето, а софистичката како штетна во однос на тоа 
што привидното го прикажува како вистина. Предмет на реториката, според претставни-
ците на философската реторика, треба да биде она што е од најголема полза за слуша-

                                                                                                                                                         
тој и како сака да го нарекуваат.’ (Фајдрос, 273 c 8). Κόραξ, грч. ‘гавран’ e невообичаено име, па се претпоставу-
ва дека се работи за еден човек – Тејсија Гавранот.  
3 Платон, Фајдрос, 266 d. 
4 Како можен автор на овој прирачник се посочува Анаксимен од Лампсак, современик на Аристотел (среди-
на на IV век п.н.е.).  
5 Пригодниот говор на Плиниј Помладиот Панегирик, посветен на императорот Трајан, ѝ припаѓа на Втората 
Софистика.  
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телот. Таа е тесно поврзана со дијалектиката, логиката, етиката и психологијата, па во таа 
смисла, претставува најразвиената форма на класичната реторика.  

  Платон за тоа каква треба да биде природата на реториката најмногу расправа во 
дијалозите Горгија и Фајдрос. Философската концепција на реториката најдобро е 
систематизирана во Аристотеловата Реторика, која содржи многу елементи типични за 
техничката реторика. Синтеза на сите три ‘вида’ реторика – техничка, софистичка и 
философска, е Кикероновиот спис За говорникот.    

Видови говори. Говорникот може да ја исполни својата цел, да ги убеди слушатели-
те дека нешто е полезно или штетно, праведно или неправедно, чесно или срамно единс-
твено со говор скроен според начелата на реториката.  Во зависност од тоа која е крајната 
цел на убедувањето, во класичната реторика се разликуваат три вида говори (γένη τῶν λό‐
γον, genera causarum):  

а) политички или советодавни (γένος συμβουλευτικόν, genus deliberativum/ suasorium),  
б) судски (γένος δικανικόν, genus iudicale), и   
в) пофалбени/пригодни (γένος ἐπιδεικτικόν, genus demonstrativum). 
Задача на политичкиот говор е да поттикне или да одврати (hortandi еt dehortandi), 

на судскиот да обвини или да одбрани (accusandi et defendendi), а на пофалбениот - да по-
фали или да прекори (laudandi et vituperandi). Секој од овие видови треба да исполни оп-
ределена цел: крајната цел на политичкиот говор е да убеди во она што е полезно или во 
она што е штетно, на судскиот - во она што е праведно или неправедно, и на пофалбени-
от во она што е чесно или срамно.  

За да ја исполни целта на говорот, говорникот треба да изнајде достојна тема за го-
вор, да го структурира говорот во делови, да умее убедливо да го каже тоа во што има 
намера да убеди, да го запомни говорот и најпосле, да го одржи.  

 
Препораките за тоа како поуспешно да ја исполни целта се содржани во петте дела 

на реториката:6  

I. Изнаоѓање тема за говор (грч. εὓρεσις, лат. inventio)  
II. Распоред (грч. τάξις , лат. dispositio),   
III. Јазичен израз, стил (грч.λέξις, лат. elocutio),  
IV. Помнење (грч. μνήμη, лат. memoria), и  
V. Одржување, декламација (грч. ὑπόκρισις, лат. pronuntiatio/actio)  

Првиот дел - inventio (oд глаголот invenire – ‘пронаоѓам’) се однесува на пронаоѓање-
то на сè она што говорникот треба да го прикаже во говорот (quid dicamus). Вториот дел - 
dispositio (oд глаголот disponere – ‘распоредувам’, ‘подредувам’) има за цел да подучи каква 
треба да биде структурата на говорот, односно што треба да содржи секој од деловите на 
говорот (quo loco dicamus). Во структурата на говорот главно се разликуваат следните пет 
делови: 

1. Увод (грч. προοίμιον, лат. exordium)  
2. Изложување на предметот (грч. διήγησις, лат. narratio)  

                                                 
6 Квинтилијан, За образованието на говорникот, III, 3, 1 
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3. Преглед (грч. πρόθεσις, лат. propositio/divisio) 
4. Докажување (грч. πίστις, лат. confirmatio/probatio/argumentatio)  
5. Заклучок (грч. ἐπίλογος, лат. conclusio/peroratio)  

Секој од овие делови има определена функција: функцијата на уводот е да предизви-
ка внимание и благонаклоност кај слушателите, изложувањето треба јасно, кратко и убед-
ливо да го изложи предмет на говорот, во прегледот да биде наброено сè што следи пона-
таму во говорот, докажувањето да ги обезбеди сите логички докази, а заклучокот да претс-
тавува рекапитулација на она што било изнесено и емотивен повик до слушателите. Зад 
докажувањето, може да следи побивање на доказите (лат. confutatio), односно побивање на 
сите можни приговори кои може да ги изнесе опонентот. Овие делови тешко се препозна-
ваат во говор, и нивното присуство не е нужно во секој вид говор.  

Третиот дел – јазичен израз, еlocutio (начин на изразување, израз, јазик, стил) се однесува 
на вообличувањето на мислите во реченици, односно на избирањето соодветен јазичен 
израз (quo modo dicamus). Се состои од соодветен избор на зборови и од организација на 
зборовите во реченици. Зборовите треба да бидат соодветни на предметот на предметот 
на говорот, а речениците да се надоврзуваат една на друга, т.е. да бидат подредени во пери-
оди и да поседуваат ритам. Во реториката се издвојуваат следните доблести на изразот 
(virtutes dicendi): правилна употреба на јазикот (puritas), јасност (perspicuitas), украс (orna-
tus) и соодветност (aptum, decorum). Украсот подразбира употреба на јазични елементи 
кои во однос на структурата на реченицата, во однос на идеата на говорникот или во од-
нос на содржината на зборовите се необични, односно отстапуваат од вообичаената упо-
треба. Нивната цел е да предизвикаат пријатност или непријатност кај слушателот. Во за-
висност од тоа во однос на што отстапуваат од вообичаената употреба, овие отстапки се 
поделени на: 
 а) фигури на говорот (грч. σχήµατα λέξεως, лат. figurae dictionis / figurae verborum 
/figurae elocutionis) 

б) фигури на мислата (грч. (σχήµατα διανοίας, лат. figurae sententiarum / figurae sen-
sus/ figurae mentis) 

в) тропи (лат. грч. (τρόποι, tropi/motus) 
Фигурите на говорот претставуваат отстапки во однос на синтакстичката структура на 

реченицата. Најпознати фигури на говорот се анафората, асиндетонот, хипербатонот и 
елипсата. Фигурите на мислата се отстапки во однос на мислата или идеата на говорникот. 
Најпознати фигури на мислата се реторското прашање и иронијата. Тропите, дословно 
‘обрти, пресврти,  промени’, претставуваат замена на вистинското значење на зборот со 
друго значење. Најпознати тропи се метафората, метонимијата и хиперболата.  

Четвртиот дел од реториката (memoria) се состоел од препораки кои се однесуваат на 
помнењето на говорот. За оваа цел бил развиен мнемо-технички систем. Петиот дел (de-
clamatio) имал за цел да го подучи говорникот како да го како да го одржи говорот, однос-
но подучувал каква треба да биде висината на гласот на говорникот, интонација, гестикула-
ција и држење на телото. 

Говорот може да ја постигне крајната цел – да убеди, со помош на повеќе средства за 
докажување. Во Аристотеловата Реторика (Аристотел, Реторика, 1355b) средствата за убеду-
вање се поделени на атехнички и технички. Атехничките не ѝ припаѓаат на вештината, 
туку претставуваат објективни средства за докажување – документи, закони, сведоштва итн, 
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а техничките се засноваат на вештината на говорникот. Аристотел разликува три технички 
средства за убедување: ἦθος (карактер), πάθος (чувства) и λόγος (говор)7. Првото се однесува 
на говорникот, второто на слушателите и третото на самиот говор. Секое од нив е израз на 
една од трите компоненти на говорништвото: говорник, слушатели и говор. 

Концептот на реториката, востановен во Хелада има традиција долга две и пол илја-
ди години. Изучувањето на реториката останало дел од формалното образование и по па-
дот на римската империја. Заедно со граматиката и дијалектиката, реториката и натаму 
претставувала дел од образовниот тривиум. Во периодот на ренесансата под директно вли-
јание на моделот за структурата на говорот создаден во антиката се развила вештината на 
пишување писма (ars dictaminis) и на други прозни композиции (ars dictandi/ars praedican-
di). Овој модел сè уште престатвува единствен валиден модел за структурирање на текст. 
Во однос на делот на реториката кој се однесува на јазичниот израз, директен наследник 
на реториката е стилистиката. Во однос пак, на техниките на докажување, еден вид нова ре-
торика претставува теоријата на аргументација.  

 
 

II Uvodna bele{ka kon... Prviot govor protiv Katilina 
 
Лукиј Сергиј Катилина бил припадник на многу влијателниот и познатиот римски 

род Лукии. Тој, како и Кикерон, бил кандидат за конзул, десетина години пред Кикерон да 
го одржи својот прв говор против него. Всушност и сé почнало од тој личен конфликт, 
ривалството меѓу нив, па продолжило во 63 год. п.н.е., кога за втор пат Катилина, како со-
перник се кандидира за највисоката државна служба во Рим. 

 Во меѓувреме, жена по име Фулвија, љубовница на Куриј8, често му пренесувала ин-
формации на Кикерон за заговорот, за плановите за неговото убиство и негови блиски со-
работници и насилно превземање на власта во Рим, во случај да не го изберат Катилина 
како конзул. Сепак, Катилина решил да настојува да ги спроведе своите планови. Неговите 
најголеми надежи лежеа во ветераните на Сула9, кои што биле расфрлани низ различни 
подрачја и колонии во Италија. Тој регрутирал значителен дел од нив и формирал мали 
армии, назначувајќи ги под команда на Манлиј10. Во случај да ги загуби изборите11, имал 

                                                 
7 Првото средство - ἦθος произлегува од карактерот на говорникот или од карактерот на клиентот што тој го 
застапува, доколку станува збор за говор кој му припаѓа на судското или на пригодното говорништво. Второ-
то, πάθος - се однесува на чувствата кои ги предизвикува кај слушателите - гнев, омраза, завист, огорчување, 
сочувство, сожалување, љубов. Слушателите можат да го променат својот суд единствено доколку говорот кај 
нив предизвика чувства. Третото средство - λόγος се состои во логичко докажување на веродостојноста на 
тврдењата изнесени во самиот говор. 
8 Куриј бил еден од заговорниците, пријател на Катилина. 
9 Во текот на предизборната кампања во претходната година, Катилина поради своето политичко мото – 
бришење на старите долгови и воведување на нови должнички книги – стекнал многу привзаници. Меѓу нив 
биле и ветераните на диктаторот Сула, кои во рамките на програмата на Сула за обновување на ситниот и 
средниот земјопосед, добиле поседи во Етрурија, Латиј и Кампанија, со цел да се занимаваат со земјоделство. 
Но, со оглед на тоа што многу од нив не биле навикнати да обработуваат земја, запаѓале во долгови. Во доа-
ѓањето на Катилина на власт тие гледале можност за ослободување од овие долгови.  
10 Гај Манлиј бил ветеран во војската на Сула, кентурион со значително воено искуство, кој единствено одго-
варал на наредбите на Катилина  
11 Изборите биле закажани за 20 Октомври. 
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намера со нивна помош, насилно да ја освои власта и да го убие Кикерон. Во оваа завера 
му се придружиле и неколкумина сенатори кои воделе расипнички живот. Сите тие инфо-
рмации биле пренесени до Кикеро и тој веќе знаел што може да го очекува за време на из-
борите. Целата оваа работа Кикерон ја изнесол пред Сенатот, ги открил намерите на Кати-
лина и изборите биле одложени, за да имаат време сенаторите да размислат за оваа работа. 
На денот на изборите, кој што ги спроведувал во својство на конзул, Кикерон се појавил 
следен од стража од млади витези, а под тогата носел оклоп. Со ова сакал да покаже на на-
родот дека државата е во опасност. 

На 21 Октомври, Кикерон веќе добил информации дека Катилина тајно се состанал 
со своите приврзаници и дека веќе го утврдил рокот за преврат. Кога се состанал Сенатот 
наредниот ден, Кикерон го обвинил Катилина и ги разоткрил неговите намери пред Сена-
тот, Катилина почнал недолично и насилно да се однесува. Затоа Сенатот донесол одлука, 
според која конзулите „треба да се грижат републиката да не претрпи зло". Тоа значело де-
ка тие добиваат вонредни овластувања (senatus consultum ultimum), одложувајќи ги привре-
мено сите редовни активности, додека не помине опасноста. Поради ова, Кикерон ја удво-
ил својата стража и вовел дополнителни трупи во градот. Одлучил да дејствува пореши-
телно кога дознал дека ноќта помеѓу 6 и 7 Ноември Катилина се договорил со своите луѓе 
да ги искористи трупите во Етрурија, да поведе офанзива на Рим и да го убие Кикерон. Во 
таа прилика Кикерон испратил по некои гласници да информира некои од видните мажи 
за заверата против него, имињата на витезите кои требало да дојдат и да го убијат, па дури 
и во кој час требало да дојдат тие. Така кога дошле заговорениците, ја нашле куќата на Ки-
керон добро чувана и сигурна. Со таа претпазливост го спречил Катилина да го изврши 
својот план: да го убие него и неговите следбеници. 

Следниот ден, Кикерон го свикал Сенатот да се состане во храмот на Јупитер на Ка-
питол12, бидејќи овде се одржувале седниците во прилика на голема опасност на државата. 
На оваа седница, вознемирувајќи ги сенаторите со неговото присуство, се осмелил да дојде 
и самиот Катилина. Кога влегол во храмот и седнал на клупата, сите сенатори што биле во 
неговата близина станале и го оставиле да седи сам. И самиот Кикерон бил испровоциран 
од неговата дрскост што се појавил, па своето обраќање го насочил директно против Кати-
лина. Целата замисла на Катилина Кикерон ја изложил во својот прв говор против него 
пред сенатот. Катилина се обидел да реплицира, но сенаторите го прекинувале, нарекувај-
ќи го издајник. Тогаш Катилина истрчал од храмот, заканувајќи им се на сенаторите и оти-
шол во логорот на Манлиј. Благодарение на својата вештина како говорник, Кикерон ја 
исполнил својата цел: ги убедил сенаторите дека постапките на Катилина се штетни за др-
жавата и Катилина го напуштил Рим. 

Кикерон подоцна одржал уште три говори против него. Најпосле Сенатот го про-
гласил Катилина за државен непријател и му изрекол смртна казна, а за сметка на тоа, на 
Кикерон му ја доделил титулата pater patriae (татко на татковината). 

 
 
 

                                                 
12 Поради исклучителната важност на излагањето на Кикерон, наместо во куријата, каде обично се одржувале 
седниците, овој пат сенатската седница се одржала во храмот на Јупитер Статор, заштитникот на Рим. 
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III Originalen tekst 
 
 
M. Tulli Ciceronis 
ORATIO QVA L. CATILINAM EMISIT  
IN SENATV HABITA (1-5) 
 
Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? quam diu etiam furor iste tuus nos 

eludet? quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? Nihilne te nocturnum praesidium Palati, 
nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus 
habendi senatus locus, nihil horum ora voltusque moverunt? Patere tua consilia non sentis, 
constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam non vides? Quid proxima, 
quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consili ceperis quem nostrum 
ignorare arbitraris? O tempora, o mores! Senatus haec intellegit, consul videt; hic tamen vivit. 
Vivit? immo vero etiam in senatum venit, fit publici consili particeps, notat et designat oculis ad 
caedem unum quemque nostrum. Nos autem fortes viri satis facere rei publicae videmur, si istius 
furorem ac tela vitamus. Ad mortem te, Catilina, duci iussu consulis iam pridem oportebat, in te 
conferri pestem quam tu in nos omnis iam diu machinaris. An vero vir amplissimus, P. Scipio, 
pontifex maximus, Ti. Gracchum mediocriter labefactantem statum rei publicae privatus 
interfecit: Catilinam orbem terrae caede atque incendiis vastare cupientem nos consules 
perferemus? Nam illa nimis antiqua praetereo, quod C. Servilius Ahala Sp. Maelium novis rebus 
studentem manu sua occidit. Fuit, fuit ista quondam in hac re publica virtus ut viri fortes 
acrioribus suppliciis civem perniciosum quam acerbissimum hostem coercerent. Habemus 
senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave, non deest rei publicae consilium neque 
auctoritas huius ordinis: nos, nos, dico aperte, consules desumus. Decrevit quondam senatus uti 
L. Opimius consul videret ne quid res publica detrimenti caperet: nox nulla intercessit: interfectus 
est propter quasdam seditionum suspiciones C. Gracchus, clarissimo patre, avo, maioribus, 
occisus est cum liberis M. Fulvius consularis. Simili senatus consulto C. Mario et L. Valerio 
consulibus est permissa res publica: num unum diem postea L. Saturninum tribunum plebis et C. 
Servilium praetorem mors ac rei publicae poena remorata est? At vero nos vicesimum iam diem 
patimur hebescere aciem horum auctoritatis. Habemus enim eius modi senatus consultum, verum 
inclusum in tabulis, tamquam in vagina reconditum, quo ex senatus consulto confestim te 
interfectum esse, Catilina, convenit. Vivis, et vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam 
audaciam. Cupio, patres conscripti, me esse clementem, cupio in tantis rei publicae periculis non 
dissolutum videri, sed iam me ipse inertiae nequitiaeque condemno. Castra sunt in Italia contra 
populum Romanum in Etruriae faucibus conlocata, crescit in dies singulos hostium numerus; 
eorum autem castrorum imperatorem ducemque hostium intra moenia atque adeo in senatu 
videtis intestinam aliquam cotidie perniciem rei publicae molientem. Si te iam, Catilina, 
comprehendi, si interfici iussero, credo, erit verendum mihi ne non hoc potius omnes boni serius 
a me quam quisquam crudelius factum esse dicat. Verum ego hoc quod iam pridem factum esse 
oportuit certa de causa nondum adducor ut faciam. Tum denique interficiere, cum iam nemo tam 
improbus, tam perditus, tam tui similis inveniri poterit qui id non iure factum esse fateatur. Quam 
diu quisquam erit qui te defendere audeat, vives, et vives ita ut nunc vivis, multis meis et firmis 
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praesidiis obsessus ne commovere te contra rem publicam possis. Multorum te etiam oculi et 
aures non sentientem, sicut adhuc fecerunt, speculabuntur atque custodient.  

Etenim quid est, Catilina, quod iam amplius exspectes, si neque nox tenebris obscurare 
coetus nefarios nec privata domus parietibus continere voces coniurationis tuae potest, si 
inlustrantur, si erumpunt omnia? Muta iam istam mentem, mihi crede, obliviscere caedis atque 
incendiorum. Teneris undique; luce sunt clariora nobis tua consilia omnia, quae iam mecum licet 
recognoscas. Meministine me ante diem xii Kalendas Novembris dicere in senatu fore in armis 
certo die, qui dies futurus esset ante diem vi Kal. Novembris, C. Manlium, audaciae satellitem 
atque administrum tuae? Num me fefellit, Catilina, non modo res tanta tam atrox tamque 
incredibilis, verum, id quod multo magis est admirandum, dies? Dixi ego idem in senatu caedem 
te optimatium contulisse in ante diem v Kalendas Novembris, tum cum multi principes civitatis 
Roma non tam sui conservandi quam tuorum consiliorum reprimendorum causa profugerunt. 
Num infitiari potes te illo ipso die meis praesidiis, mea diligentia circumclusum commovere te 
contra rem publicam non potuisse, cum tu discessu ceterorum nostra tamen qui remansissemus 
caede contentum te esse dicebas? Quid? cum te Praeneste Kalendis ipsis Novembribus 
occupaturum nocturno impetu esse confideres, sensistin illam coloniam meo iussu meis 
praesidiis, custodiis, vigiliis esse munitam? Nihil agis, nihil moliris, nihil cogitas quod <non> ego 
non modo audiam sed etiam videam planeque sentiam. Recognosce mecum tandem noctem illam 
superiorem; iam intelleges multo me vigilare acrius ad salutem quam te ad perniciem rei publicae. 
Dico te priore nocte venisse inter falcarios–non agam obscure–in M. Laecae domum; convenisse 
eodem compluris eiusdem amentiae scelerisque socios. Num negare audes? quid taces? 
Convincam, si negas. Video enim esse hic in senatu quosdam qui tecum una fuerunt. O di 
immortales! ubinam gentium sumus? quam rem publicam habemus? in qua urbe vivimus? Hic, 
hic sunt in nostro numero, patres conscripti, in hoc orbis terrae sanctissimo gravissimoque 
consilio, qui de nostro omnium interitu, qui de huius urbis atque adeo de orbis terrarum exitio 
cogitent. Hos ego video consul et de re publica sententiam rogo, et quos ferro trucidari 
oportebat, eos nondum voce volnero! Fuisti igitur apud Laecam illa nocte, Catilina, distribuisti 
partis Italiae, statuisti quo quemque proficisci placeret, delegisti quos Romae relinqueres, quos 
tecum educeres, discripsisti urbis partis ad incendia, confirmasti te ipsum iam esse exiturum, 
dixisti paulum tibi esse etiam nunc morae, quod ego viverem. Reperti sunt duo equites Romani 
qui te ista cura liberarent et se illa ipsa nocte paulo ante lucem me in meo lecto interfecturos esse 
pollicerentur. Haec ego omnia vixdum etiam coetu vestro dimisso comperi; domum meam 
maioribus praesidiis munivi atque firmavi, exclusi eos quos tu ad me salutatum mane miseras, 
cum illi ipsi venissent quos ego iam multis ac summis viris ad me id temporis venturos esse 
praedixeram.  

Quae cum ita sint, Catilina, perge quo coepisti: egredere aliquando ex urbe; patent portae; 
proficiscere. Nimium diu te imperatorem tua illa Manliana castra desiderant. Educ tecum etiam 
omnis tuos, si minus, quam plurimos; purga urbem. Magno me metu liberaveris, modo inter me 
atque te murus intersit. Nobiscum versari iam diutius non potes; non feram, non patiar, non 
sinam. Magna dis immortalibus habenda est atque huic ipsi Iovi Statori, antiquissimo custodi 
huius urbis, gratia, quod hanc tam taetram, tam horribilem tamque infestam rei publicae pestem 
totiens iam effugimus. Non est saepius in uno homine summa salus periclitanda rei publicae. 
Quam diu mihi consuli designato, Catilina, insidiatus es, non publico me praesidio, sed privata 
diligentia defendi. Cum proximis comitiis consularibus me consulem in campo et competitores 
tuos interficere voluisti, compressi conatus tuos nefarios amicorum praesidio et copiis nullo 
tumultu publice concitato; denique, quotienscumque me petisti, per me tibi obstiti, quamquam 
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videbam perniciem meam cum magna calamitate rei publicae esse coniunctam. Nunc iam aperte 
rem publicam universam petis, templa deorum immortalium, tecta urbis, vitam omnium civium, 
Italiam totam ad exitium et vastitatem vocas. Qua re, quoniam id quod est primum, et quod huius 
imperi disciplinaeque maiorum proprium est, facere nondum audeo, faciam id quod est ad 
severitatem lenius, ad communem salutem utilius. Nam si te interfici iussero, residebit in re 
publica reliqua coniuratorum manus; sin tu, quod te iam dudum hortor, exieris, exhaurietur ex 
urbe tuorum comitum magna et perniciosa sentina rei publicae. Quid est, Catilina? num dubitas 
id me imperante facere quod iam tua sponte faciebas? Exire ex urbe iubet consul hostem. 
Interrogas me, num in exsilium? Non iubeo, sed, si me consulis, suadeo. 

 
 

IV Analiza 
 
Според начелата на реторската вештина доброобликуваниот говор треба да поседува 

внатрешна структура, односно да се состои од повеќе делови (partes orationis): увод (exordi-
um), изложување (narratio), докажување (probatio, arrgumentatio), побивање (reprehensio, 
confutatio) и заклучок (peroratio, conclusio).   

Exordium. Целта на уводот е да го предизвика вниманието на слушателите, да ги по-
дучи и да предизвика благонаклоност кај нив. Во уводот на првиот говор против Катили-
на, Кикерон формално му се обраќа на Катилина, присутен во храмот на Јупитер Статор. 
Неговото обраќање почнува со 6 реторски прашања кои образуваат климакс. Зад неутрал-
ното quo usque (до кога) следи поекспресивното quam diu (уште колку долго) за да дојде до 
климакс со трето прашање, во кое наместо прашален прилог стои предлошкиот израз quem 
ad finem (до која крајна цел). Структурата на трите рет. прашања е паралелна: покрај климак-
сот во првиот дел, климакс постои и во вториот дел на прашањата: зад неутралното abutere 
patientia nostra, следи поекспресивното furor iste tuus nos eludet, за да дојде до кулминација во sese 
effrenata iactabit audacia.  

Три независно прашални реченици во индикатив. 
Quo usque adv. interr. tandem adv.; abutere (abutor, abuti, abutus sum 3), fut. I 2 sg. – предикат 

[скратена форма од abuteris, сложенка од аb+utor; cf. англ. abuse]; Catilina (Catilina, ae 
m.) – Voc. sg.; patientia nostra (patientia, ae f. [cf. patior, passus sum 3, aнгл. patience] 
noster, -tra, -trum  pron. poss.) abl. instrumenti покрај аbutere.  

Quam diu adv. interr. еtiam adv.; furor iste tuus nom. sg. подмет (furor, -is m.; iste, ista, istud pron. 
demonst., tuus, -a, -um pron. poss.); nos acc. директен предмет (pronom. pers. 1 pl.); eludet 
(eludo, lusi, lusum 3) предикат – fut. I, 3 sg. [сложенка еx-ludo; cf. излудува]; 

Quem ad finem (=ad quem finem) ad praep. со acc.; quem finem acc. sg. покрај ad (quis, quid 
pron. interr., finis, -is m.); sese acc. pron. pers. refl. директен предмет на iactabit; effrenata 
audacia nom. sg. (effrenatus, -a, -um adi., audacia, -ae f. [cf. audax, -cis adi.]) iactabit - 3 sg. 
fut. I (iacto, 1) предикат. 

 Во следното реторско прашање говорникот повторно формално му се обраќа на Ка-
тилина, а всушност има за цел да го предизвика вниманието на сенаторите. Тоа го постиг-
нува преку анафората (nihil … nihil …nihil … nihil … nihil … nihil) и климаксот (nocturnum prae-
sidium Palati, urbis vigiliae, timor populi, concursus bonorum omnium, hic munitissimus habendi senatus locus, 
horum ora voltusque). Катилина не го вознемируваат ни ноќните стражи на Палатин, ни градс-
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ките стражи, ни стравот на народот, ни собирот на сенаторите, ни светоста на местото ка-
де што се одржува сенатската седница, дури ни погледите и лицата на сенаторите. 

Прашални реченици во индикатив со енклитична прашална партикула –ne. Nihilne … nihil 
… nihil …nihil … nihil … nihil acc. adverbialis (nihil  pron. def.); 

te acc. директен предмет (tu  pron. pers. 2); nocturnum praesidium nom. sg. подмет        
(nocturnus, -a, -um  adi. [cf. nox, -ctis f.], praesidium, ii n.); Palati gen. sg. - possesivum 
(Palatium, -in.) атрибут на nocturnum praesidium) 

urbis gen. sg. (urbs, -is f.) атрибут на vigiliae; vigiliae nom. pl. (vigilia, -ae f.) подмет  
timor nom. sg. (timor, -is m.) подмет; populi gen. sg. (populus, -i m.) gen. obiecti, атрибут на 

timor. 
concursus nom. sg. (concursus, -us m.) подмет; bonorum omnium gen. pl. – possesivus (bonus, -

a, -um; omnis, e) атрибут на concursus. 
hic munitissimus locus nom. sg. (hic, haec, hoc pron. demonst.; munitissimus superl. munitus, -a, -

um; locus, -i m.) подмет; habendi senatus gen. sg. (gerundivum oд habeo, habui, habium 2; 
senatus, -us m.) gen. explicativus, aтрибут на locus. 

horum gen. pl. - possesivum (hic, haec, hoc  pron. demostr.) атрибут на ora voltusque; ora 
voltusque nom. pl. (os, oris n., voltus, -us m. [voltus aрх. форма = vultus]) подмет; -que 
енклитичен сврзник.  

moverunt (moveo, movi, motum 2) предикат, 3 pl. indicat. perf. act. 

Петтото во низата реторски прашања не е прашално според обликот, туку според 
интонацијата. Покрај интонацијата, афективноста на изразот ја зголемуваат и паралелиз-
мот и хипербатонот. Patere tua consilia не само што стои паралелно во однос на constrictam coni-
urationem scientia teneri, туку претставува еден вид перафраза; non sentis пак е паралелно на non 
vides на крајот од реторското прашање. Хипербатонот consrictam ... coniurationem токму на 
ова место не е случаен. Со ова разделување уште повеќе се нагласува клучното значење на 
constrictam: заговорот на Катилина е окован исто како што диво животно се врзува во око-
ви за да се му се одземе силата. 

Прашални реченици без сврзник за прашална реченица. Покрај non sentis и non vides следат 
две конструкции акузатив со инфинитив (ACI). Подреди: Non sentis patere tua consilia, 
non vides tuam coniurationem iam constrictam teneri scientia horum omnium? 

Patere tua consilia – ACI покрај sentis; patere infinitivus предикат во ACI (pateo, -ui, 2), tua 
consilia accusativus pl. подмет во ACI (tuus, -a, -um; consilium, ii n.) 

non – негација; sentis – 2 sg. indicat. praes. act. (sentio, 4) предикат во реченицата, verbum 
regens на првата конструкција ACI. 

constrictam iam horum omnium scientia teneri coniurationem tuam -  ACI покрај vides; 
constrictam coniurationem tuam acc. sg. подмет во ACI  (constrictus, -a, -um participium 
perf. constringo, -strinxi, -strictum; coniuratio, -onis f., tuus, -a, -um  pron. poss.); teneri – 
infinitivus praes. pass. предикат во ACI (teneo, tenui, tentum 2); iam adv.; horum omnium 
gen. pl. (hic, haec, hoc pron. demonstr., omnis, e) gen. possesivus, атрибут на scientia; scientia 
abl. sg. (scientia, -ae f. [cf. scio 4, анг. science]) abl. instrumenti. 

non – негација; vides - 2 sg. indicat. praes. act. (video, vidi, visum 2) предикат [cf. мак. видов], 
verbum regens на втората конструкција ACI. 

Во последното реторско прашање Кикерон експлицитно тврди дека на сите им е јас-
но што правел Катилина претходната ноќ, ноќта пред неа, каде бил, со кого се сретнал, ка-
ква одлука донел. Паралелелната синтаксичка структура и асиндетонот го прават изразот 
збиен, а хомојотелевтонот  (-is, -is, -is, -is) – ритмички врамнотежен.  
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 Зависно прашални реченици во конјунктив условени од конструкција ACI: arbitraris quem 
nostrum ignorare. Подреди: Arbitraris quem nostrum ignorare quid proxima, quid superiore 
nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consilii ceperis? 

quid … quid acc. neutr. (quis, quid pron. interr.) директен предмет на egeris; proxima (sc. nocte) 
abl. sg. - temporis ( superl. prope); superiore nocte – abl. sg. temporis (superior  comp. oд 
superus, a, -um adi; nox, noctis f.); egeris 2 sg. coni. perf. act. (ago, egi, actum 3) предикат 
во првата зависно прашална реченица;  

ubi adv. interr.; fueris 2 sg. coni. perf. act. (sum, esse, fui) предикат во втората зависно прашална 
реченица; 

quos acc. pl. (qui, quae quod  pron. interr.) директен предмет на convocaveris; convocaveris 2 sg. 
coni. perf. act. (convoco, 1) предикат во третата зависно прашална реченица.  

quid acc. sg. neutr. (quis, quid pron. inerr.) директен предмет на ceperis; consili (=consilii) – gen. 
sg. – partitivus покрај quid; ceperis 2 sg. coni. perf. act. (capio, cepi, captum 3) предикат во 
четвртата зависно-прашална реченица. 

quem nostrum ignorare – ACI покрај arbitraris; quem acc. sg.(qui, quae, quod pron. rel.) – 
подмет во ACI; nostrum – gen. pl. (nos  pron. pers. 2) атрибут на quem; ignorare – 
infinitivus предикат во АCI (ignoro, 1)   

arbitraris – 2 sg. indic. praes. act. (arbitror, 1) предикат во реченицата, verbum regens во ACI. 

Следи куса елиптична екскламација. Нејзината функција е да предизвика емоции кај 
слушателите, па во таа смисла претставува елемент на pathos. Со неа тука говорникот пока-
жува загриженост и жалење за изминатите времиња, кога граѓаните и кога правеле помали 
престапи, биле казнувани со построги казни. Едноставната синтаксичка структура на след-
ните три реченици, анадиплосата на крајот (… vivit. Vivit?) и интонацијата во вториот дел 
од неа како единствен идикатор на прашалноста тука не се случајни. Тие внесуваат кон-
траст, кој на говорникот му е неопходен за да го сврти вниманието на слушателите кон она 
што е клучно: Kaтилина учествува во сенатските седници и со очите дава знак кој од 
присутните во сенатот треба да биде убиен. Сега Кикерон веќе ни формално не му се 
обраќа на Катилина, туку на сенатот. Заговорот на Катилина е разоткриен.  

Eкскламативна реченица. 
О (inter.) tempora, mores – acc. pl. – exclamationis (tempus, oris n., mos, moris m.). 
Три независни декларативни реченици. 
Senatus - nom. sg. (senatus, us m.) подмет; haec acc. pl. neutr. (hic, haec, hoc  pron. demostr.) 

директен предмет на intellegit; intellegit - 3 sg. ind. praes. act. (intellego, -lexi, -lectum) 
предикат. 

Consul - nom. sg. (consul, -is m.) подмет; videt – 3 sg. ind. praes. act. (video, vidi, visum 2) 
предикат. 

Hic – nom. sg. (hic, haec, hoc pron. demonstr.) подмет; tamen adv. ; vivit 3 sg. ind. praes. act. (vivo, 
vixi, victurus 3) предикат 

Елиптична прашална реченица, прашална по интонација. 
Vivit – 2 sg. ind. praes. act. (vivo, vixi, victurus 3) 
Три декларативни реченици. 
Immo adv.  vero adv.  etiam  conict. in praep. со аcc. senatum acc. sg. (senatus, -us m.) поради in, 

venit – 3 sg. ind. praes. act. (venio, veni, ventum 4) предикат во првата реченица. 
fit – 3 sg. ind. praes. act. (fio, fieri, factus sum) предикат во втората реченица, publici consilii – 

gen. sg. – partitivus (publicus, -a, -um  adi., consilium, iin.) атрибут на particeps, particeps 
nom. sg. subst. (particeps, -cipis  adi.) подмет во втората реченица. 
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notat et designat - 3 sg. ind. praes. act. (noto, 1; designo, 1) предикати во третата реченица; 
oculis – abl. pl. – instrumenti (oculus, -i m.); ad praep. со acc.; caedem – acc. sg. (caedes, -is 
f.) поради аd; unum quemque – acc. sg. (unus, -a, -um numer.; quisque, quaeque, quidque) 
директен предмет на notat, designat; nostrum – gen. – partitivus покрај unum quemque 
(nos  pron. pers. 2 pl.). 

И покрај тоа што веќе сè е јасно, ‘храбрите мaжи’, сенаторите, мислат дека прават до-
волно за републиката со тоа што само ги одбегнуваат бесните напади на оној (istius), чие 
име говорникот не сака ни да го спомне. Со иронијата (fortes viri) Кикерон покажува сомнеж 
во својата и во храброста на сенатот, а со употребата на istius – презир кон Катилина.    

 Реален хипотетички период, во аподозата конструкција nominativus cum infinitivo (NCI) 
покрај videmur, а во протазата индикатив на презент: 

[аподоза]: Nos autem fortes viri satis facere rei publicae videmur 
[протаза]: si istius furorem ac tela vitamus  
nos – nom. sg. (nos  pron. pers. 1 pl.) подмет во конструкцијата NCI; autem -  conict.; fortes viri – 

nom. pl. (fortis, e  adi., vir, -i m.) – aпозиција на nos; satis adv. ; facere infinitivus (facio, 
feci, factum 3) предикат во конструкцијата NCI; rei publicae – dat. sg. – commodi; 
videmur – 1 pl. indicat. praes. (videor, visus sum 2) – предикат во аподозата, verbum 
regens на ACI. 

si -  conict.; istius – gen. sg. – possesivus (iste, ista, istud); furorem - acc. sg. (furor, -is m.) директен 
предмет на vitamus; ac -  conict.; tela - acc. pl. (telum, -in.) директен предмет на vitamus; 
vitamus – 1 pl. indicat. praes. act. (vito, 1) предикат во протазата (во друго издание на 
текстот стои coni. praes. vitemus)  

Иако формално му се обраќа на Катилина (Catilina), целта на говорникот тука е да го 
прекори сенатот, а највеќе себе си како конзул (iussu consulis), што не преземал пореши-
телна акција. Тој, иако имал senatus consultum ultimum - сенатско решение со кое можел да 
преземе активности кои се надвор од неговите конзулски овластувања, поради бројните 
приврзаници на Катилина, не преземал ништо.  

Конструкции ACI покрај oportebat. Зад pestem, следи релативна реченица: quam tu in 
nos omnis iam diu machinaris. Подреди: Oportebat te duci ad mortem, Catilina, 
iussu consulis iam pridem, in te (sc. oportebat) conferri pestem, quam tu in nos 
omnis iam diu machinaris.  

ad – praep. со аcc.; mortem acc. sg. (mors, -rtis f.) acc. поради ad; te – acc. (tu 2  pron. 
pers.) подмет во ACI; Catilina voc. sg. (Catilina, -ae m.); duci inf. pass. (duco, duxi, 
ductum) предикат во конструкцијата ACI; 

iussu – abl. sg. (defectiva casibus) abl. modi; consulis – gen. sg. (consul, -is m.) – gen. 
possesivus; iam – adv. ; pridem - adv. ; oportebat – ind. imperf. verb. impers. 
(oportet, uit, 2) – предикат во реченицата, verbum regens NCI. 

in – praep. со аcc.; te – acc. (tu 2  pron. pers.) acc. поради in; conferri – inf. praes. pass. 
(conferro, contuli, collatum, -ferre) предикат во ACI; pestem – аcc. sg. (pestis, -is f.) 
– подмет во ACI; 

quam – acc. sg. (qui, quae, quod  pron.  relat.) директен предмет на machinaris; tu - nom. 
sg. (tu  pron. pers. 2); подмет во релативната реченица; in – praep. со аcc.; nos 
omnis – acc. pl. (nos 2  pron. pers., omnis, e  adi.) acc. поради in; iam - adv.  diu – 
adv. ; machinaris – 2 sg. ind. praes. (machinor, 1) – предикат во релативната 
реченица.  
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Двете антитези (mediocriter labefactantem statum rei publicae: orbem terrae caede atque incendiis vasta-
re и privatus: nos consules) и хиперболата (orbem terrae) се реторските средства со кои говорникот 
се обидува да го убеди сенатот во штетноста на постапките на Катилина и во неопходнос-
та да се дејствува. Изнесувањето на примерите од минатото претставува едно од средствата 
за докажување во реториката. Тоа што Публиј Скипион,  значи, не било кој, туку vir amplis-
simus, а уште и pontifex maximus како приватно лице го убил Тибериј Гракх, кој незначи-
телно го пореметил државниот поредок, треба да претставува уште една причина конзули-
те да го казнат Катилина, кој сака да го уништи целиот свет.  

An – part. interog. vero – adv.    
vir amplissimus P. Scipio – nom. sg. (vir, -i m. superl. amplus, -a, -um  adi. Publius, ii m.; Scipio, 

onis m.) подмет во првата реченица, pontifex maximus nom. sg. (pontifex, icis m.,  superl. 
magnus, -a, -um) апозиција; Ti. Gracchum - acc. sg. (Tiberius, -i m., Gracchus, -i m.) 
директен предмет на interfecit; mediocriter adv. ; labefactantem – acc. sg. participium 
praes. act. (labefacto, 1) – атрибут на Ti. Gracchum; statum – acc. sg. (status, us m.) 
директен предмет на labefactantem; rei publicae  - gen. sg. – possesivus (res publica) 
privatus – nom. sg. (privatus, -a, -um  adi. subst.) предикатна употреба на 
супстантивирана придавка; interfecit – 3 sg. perf. act. (interficio, -feci, -fectum 3) 
предикат.  

Catilinam – acc. sg. (Catilina, -ae m.) директен предмет на perferemus; orbem – acc. sg. orbis, -is 
m) директен предмет на vastare; terrae – gen. sg. (terra, -ae f.) gen. possesivum; caede – 
abl. sg. (caedes, -is f.) – abl. instrumenti; atque -  conict.; incendiis abl. pl. (incendium, iin.) - 
abl. instrumenti; vastare – infinituvus praes. (vasto, 1) покрај cupientem; cupientem – acc. 
sg. participium praes. (cupio, -ivi (ii), -itum) aтрибут на Catilinam (атрибутен партицип);  

nos – nom. sg. (nos 1 pl. pron. poss.) подмет во реченицата; consules - nom. pl. (consul, -is m.) 
предикатна употреба на именката (nos); perferemus – 1 pl. coni. imperf. act. (perfero, tuli, 
latum ferre) -  предикат. 

Изнесувањето на примери од минатото продолжува. Паралепсата (praetereo quod …) 
има функција да го сврти вниманието на сенаторите кон примерот што го наведува, со цел 
да ги убеди дека и сега треба да се дејствува исто.   

Зад главната реченица: Nam illa nimis antiqua praetereo, следи причинска реченица во 
индикатив којашто започнува со фактично quod.  

Nam -  conict. illa – acc. pl. neutr. (ille, illa, illud) директен предмет на praetereo; nimis – adv.; 
antiqua (sc. exempla) – acc. pl. neutr. (antiquus, -a, -um  adi.) praetereo – 1 sg. indic. praes. 
act. (pretereo, -ii, itum, ire) предикат. 

quod  conict.; C. Servilius Ahala – nom. sg. (Gaius, -i m., Servilius, -i m., Ahala, -ae) подмет; 
Sp(urium). Maelium acc. sg. (Spurius, ii m., Maelius, ii m.) директен предмет на occidit; 
novis rebus – dat. pl. (res nova) dat. obiecti покрај studentem; studentem – acc. sg. partic. 
praes. act. (studeo, -ui, 2) aтрибутен партицип (Sp. Maelium);  

manu sua - abl. sg. (manus, -us f., suus, -a, -um  pron. poss. reflex.) – abl. instrumenti; occidit – 3 sg. 
ind. perf. act. (occido, -cidi, -casum 3) предикат   

Со анадиплосата (fuit, fuit) говорникот нагласува колку многу жали за изминатите 
времиња кога во републиката казните за внатрешниот непријател биле построги отколку 
казните за најголемиот надворешен непријател. Поставеноста на глаголот во почетна по-
зиција уште повеќе го засилува ефектот.    

Зад fuit … virtus во главната реченица следи последична реченица во конјунктив со ut 
consecutivum (cf. mos/consuetudo est, ut …). Подреди: Fuit, fuit quondam in hac re 
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publica ista virtus, ut viri fortes coercerent civem perniciosum acrioribus suppliciis quam 
acerbissimum hostem. 

Fuit - 3 indic. perf. (sum, esse, fui) предикат во главната реченица; ista – nom. sg. fem. (iste, ista, 
istud  pron. demostr.) го засилува подметот virtus; quondam - adv. ; in praep. со abl.; hac re 
publica abl. sg. fem. (hic, haec, hoc pron. demostr.; res publica) abl. поради in; virtus – nom. 
sg. (virtus, -utis f.) подмет во главната реченица.  

ut  conict. - ut consecutivum; viri fortes – nom. pl. (vir, -i m., fortis, -e  adi.) подмет во зависната 
реченица; acrioribus suppliciis – abl. pl. (comparativus од acer, -cris, -cre  adi., supplicium, 
-ii n.) abl. instrumenti; civem perniciosum – acc. sg. (civis, is m. f., perniciosus, -a, -um  adi.) 
директен предмет на coercerent; quam – adv.  зад компаративот acrioribus; 
acerbissimum hostem – acc. sg. ( superl. acerbus, -a, um.; hostis, -is m.) покрај civem 
perniciosum наместо abl. comparationis;  coercerent – 3 pl. coni. imperf. act. (coerceo, -ui, 
-citum 2) предикат во последичната реченица. 

Позицијата на глаголот habemus во почента позиција, различна од вообичаената, хи-
пербатонот (senatus consultum … vehemens et grave), анадиплосата (nos, nos), парентезата (dico aper-
te) и антитезата (non deest virtus … consules desumus) се реторските средства во овој дел од текс-
тот на говорот.  

Habemus - 1 pl. ind. praes. act. (habeo, -ui, -itum 2) предикат; senatus – gen. sg. (senatus, -us m.) 
– gen. possesivus, атрибут на consultum; consultum – acc. sg. (consultum, -in.) директен 
предмет; in praep. со acc.; te – acc. sg. (tu 2  pron. poss.) – аcc. поради in; Catilina – voc. sg. 
(Catilina, ae m.); vehemens et grave – acc. sg. (vehemens, entis adi., gravis, -e adi.) – aтрибут 
на consultum;  

non – негација; deest – 3 sg. indic. praes. act. (desum, defui, deesse) – предикат; rei publicae – 
dat. sg. (res publica) – dat. possesivus; consilium – nom. sg. (consilium, iin.) – првиот 
подмет на deest,   

neque –  conict.; auctoritas – nom. sg. (auctoritas, -atis f.) – вториот подмет (deeset); huius 
ordinis – gen. sg. (hic, haec, hoc pron. demostr., ordo, -inis m.) – gen. possesivus;  

nos, nos – nom. (nos 1 pl.  pron. persl) подмет на desumus 
dico – 1 sg. indic. praes. act. (dico, dixi, dictum 3) – подмет во парентетичката реченица; aperte 

- adv.    
consules – nom. pl. (consul, is m.) – предикатна употреба на consul; desumus – 1 pl. ind. praes. 

act. (desum, defui, deesse) предикат.  

Изложувањето на примерите од минатото од кои претходно се ‘огради’ (14), продол-
жува во следните две реченици. Покрај тоа што глаголите се во почетна позиција (decrevit 
…, interfectus est … occisus est …), структурата на вториот дел во реченицата е паралелна: гла-
гол + предлошки израз + субјект + додаток на субјектот.   

Decrevit (verbum postulandi) во главната реченица воведува зависна барателна реченица со 
конјунктив на имперфект според C.T. (истовременост): decrevit … ut … L. Opimius 
videret; videret (verbum curandi) воведува уште една барателна реченица: videret ne res 
publica quid detrimenti caperet. Следат три независни реченици  

Decrevit – 3 sg. perf. act. (decerno, -crevi, -cretum 3) – предикат; quondam - adv.  senatus -  
nom. sg. (senatus, -us m.) подмет;  

uti  (=ut) - conict. воведува барателна реченица покрај verbum postulandi decernere (decrevit) во 
главната реченица; L. Opimius – nom. sg. (L(ucius), ii m. Opimius, ii m.) подмет во 
зависната реченица; -  consul – nom. sg. (consul, -is m.) – предикатна употреба; videret – 
3 sg. coniunt. imperf. act. (video, vidi, visum 2) - предикат во првата зависна реченица, 
конјунктив на имперфект според C.T. 
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ne – conict. воведува уште една барателна реченица покрај verbum curandi videre (videret) во 
претходната зависна реченица; quid (=aliquid) – acc. sg. neutr. (quis, quid pron. indefin.) 
директен предмет на caperet; res publica – nom. sg. (res publica) подмет во втората 
барателна реченица; detrimenti – gen. sg. (detrimentum, -in.) – gen. partitivus покрај quid; 
caperet – 3 sg. coniunct. imperf. act. (capio, cepi, captum 3) предикат во втората зависна 
реченица, конјунктив на имперфект според C.T.  

nox nulla – nom. sg. (nox, -ctis f., nullus, -a, -um  adi.) – подмет на intercessit; intercessit – 3 sg. 
indic. perf. act.(intercedo, -cessi, cessum 3) предикат.  

interfectus est – 3 sg. indic. perf. pass. (interficio, -feci, -fectum 3) предикат, propter – praep. со 
аcc.; quasdam suspiciones – acc. pl. (quidam,  quaedam, quiddam  pron. indef., suspicio, 
onis f.) – аcc. поради propter; seditionum – gen. pl. (seditio, onis f) – gen. objecti. 

C. Gracchus – nom. sg. (C(aius), -i m., Gracchus, -i m.) подмет на interfectus est, clarissimo 
patre, avo, maioribus – abl. sg. (superl. clarus, -a, -um  adi., pater, -tris m., avus, -i m.,  comp. 
magnus, -a, -um) – abl. originis   

occisus est – 3 sg. indic. perf. pass. (occido, -cidi, -cisum 3) предикат; cum - praep. со abl. liberis 
– abl. pl. (liberi, -orum m.) аbl. поради cum; M. Fulvius consularis – nom. sg. (M(arcus), -i, 
m. Fulvius, -ii m., consularis, is m) – подмет на occisus est. 

Во следниот пример, клучно е unum diem. Народниот трибун Лукиј Сатурнин и пре-
торот Гај Сервилиј биле убиени само еден ден откако конзулите добиле senatus consultum 
ultimum, a Kикерон и по осумнаесет дена од донесувањето на слична сенатска одлука13 не 
го казнил Катилина со смрт. Нагласувањето на државните служби кои ги извршувале (tri-
bunum plebis, praetorem) казнетите со смрт не е случајно: додека конзулите во минатото 
казнувале со смрт и носители на државни служби, тие денес го поднесуваат Катилина, кој е 
само кандидат за конзул. 

Simili consulto – abl. sg. (similis, -e  adi., consultum, -i n) – abl. modi; senatus – gen. sg. (senatus, 
-us m.) – gen. possesivus, атрибут на cosulto, 

C. Mario et L. Valerio – dat. sg. (C(aius), -i m., L(ucius), ii m., Valerius, ii m.) - dat. obiecti покрај 
permissa est, consulibus dat. pl. (consul, -is m.) – dat. obiecti, aпозиција на C. Mario et L. 
Valerio. 

est permissa – 3 sg. indic. perf. pass. (permitto, -misi, -missum) предикат, res publica – nom. sg. 
(res publica) подмет:  

num – аdv. interr. unum diem – acc. sg. (unus, -a, -um num. dies, -ei f.) аcc. temporis, postea - 
adv.  

L. Saturninum tribunum (plebis et) C. Servilium praetorem - acc. sg. (L(ucius), ii m., Saturninus, 
-i m., tribunus, -i, C(aius), -i m., Servilius, ii m., praetor, -is m.) директни објекти на remorata 
est, plebis – gen. sg. (plebs, -is f.) gen. possesivus, tribunum plebis / praetorem – aпозиција 
на L. Saturninum / C. Servilium,   

mors (ac rei publicae) poena – nom. sg. (mors, -rtis f, poena, ae f.) подмет на remorata est, ac –  
conict., rei publicae – gen. sg. (res publica) - gen. subiecti, remorata est – indic. perf. verb. 
depon. (remoror 1) – предикат во прашалната реченица. 

Аt наговестува контраст: за разлика од претхoдно споменатите конзули, кои дејству-
вале веднаш, Кикерон веќе дваесетти ден (всушност осумнаесетти) дозволува да отапува ос-
трицата на угледот на сенаторите. Метaфората (аciem hebescere) станува појасна со следна-
та реченица (senatus consultum … inclusum in tabulis, tamquam in vagina reconditum), во која 
сенатската одлука се споредува со меч сокриен во обвивка (симиле). Со тоа што веќе двае-
                                                 
13 Сенатската одлука била донесена на 22 октомври, а говорот е одржан на 8 ноември. 
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сетти ден ‘мечот’ е сокриен во обвивката, неговата острина, односно острината на угледот 
на сенатот  отапува. Habemus еnim eius modi senatus consultum не може да се гледа независно од 
Habemus senatus consultum in te неколку реченици претходно. И во двата случаи habemus наја-
вува враќање на сегашноста (во првиот случај по израз на жалење за изминатите времиња, 
а во вториот по редењето на слични примери од минатото): сенатот треба да биде убеден 
дека и сега треба да се дејствува исто како и тогаш, односно дека Катилина треба да биде 
убиен исто како што биле убиени сите претходно споменати. 

At  conict. vero adv.    
nos – nom. (nos 1 pl.  pron. poss.) подмет 
vicesimum  adi. num. ord.; iam – adv. diem acc. sg. (dies, ei m.) – accusativus temporis  
patimur – 1 pl. ind. praes. (patior, passus sum 3 verb. depon.) – предикат; hebescere – inf. praes. 

act. (hebesco, -, -, 3) aciem – acc. sg. (acies, ei f.) – директен предмет; horum – gen. pl. 
(hic, haec, hoc  pron. demostr.) – genitivus possesivus;  auctoritatis – gen. sg. (auctoritas, -atis 
f.). 

Habemus – 1 pl. ind. praes. act. (habeo, -ui, itum 2) предикат, enim -  conict. eius modi – gen. sg. 
(is, ea, id  pron. demostr., modus, -i m.) – gen. qualitatis, senatus – gen. sg. (senatus, -us m.) 
gen. possesivus, consultum – acc. sg. (consultum, -i m.) директен предмет 

verum аdv,. inclusum – acc. sg. part. perf. pass. (includo, -clusi, -clusum) – атрибутен партицип 
(senatus consultum), in – praep. со abl. tabulis – abl. pl. (tabula, -ae f.)  abl. поради in 

tamquam  conict. in praep. со abl. vagina – abl. sg. (vagina, -ae f.) reconditum acc. sg. part. perf. 
pass. (recondo, -didi, -ditum 3) атрибутен партицип покрај senatus consultum 

quo ex senatus consulto = ex quo senatus consulto, ex praep. со abl. quo abl. sg. (qui, quae, quod  
pron.  relat.), senatus – gen. sg. (senatus, -us m.) gen. possesivus, consulto – abl. sg. 
(consultum, -i m.) – релативна реченица  

confestim - adv. te – acc. sg. (tu 2 sg.  pron. pers.) – субјект во конструкција ACI, interfectum – 
acc. sg. part. perf. pass. (interficio, -feci, -fectum 3) esse – inf. (sum, esse, fui) – предикат во 
ACI, Catilina – voc. sg. (Catilina, -ae m.)   

convenit – impers. indic. perf. act. (convenio, -veni, -ventum 4) verbum regens на конструкција 
ACI (te interfectum esse). 

Говорникот повторно само формално му се обраќа на Катилина (vivis - 2 лице едни-
на). Неговата цел е да ги убеди сенаторите дека неодлучноста води кон зголемување на 
опасноста по државата. Тоа го постигнува со анафората (vivis et vivis) и со aнтитезата (non 
ad deponendam sed ad confirmandam audaciam). 

Vivis - 2 sg. ind. praes. act. (vivo, vixi, victurus 3) - предикат  
et  conict. (vivis) non – негација, ad deponendam (аcc. gerundivi- depono, -posui, positum, со 

предлог ad) – замена на герунд во акузатив со герундив (аd deponendum аudaciam > ad 
deponendam audaciam)  

sed  conict. ad confirmandam (gerundivum – confirmo 1) audaciam acc. sg. (audacia, -ae f.) 
директен предмет на deponendam, confirmandam - замена на герунд во акузатив со 
герундив (аd confirmandum аudaciam > ad confirmandam audaciam) 

Анафората (cupio … cupio), паралелизмот (cupio me esse clementem, cupio non dissolutum videri) и 
хендиадот (inertiae nequitiaeque) се во функција на едно од најзначајните средства за убедува-
ње – ethos.  Говорникот нагласува колку многу се прекорува себе си за небрежност.  

Покрај verbum voluntatis cupio две конструкции ACI: me esse clementem, (me) non dissolutum 
videri 
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Cupio – 1 sg. ind. praes. act. (cupio, -ivi (ii), -itum 4) предикат, verbum regens на ACI, patres 
conscripti – voc. pl. (pater, -tris m., consriptus, -i m. subst. part. perf. pass. (conscribo, -
scripsi, -scriptum 3))  

me – acc. (ego, 1  pron. pers.) – подмет во ACI, esse – infinitivus (sum, esse, fui) – предикат во 
ACI, clementem – acc. sg. (clemens, -entis  adi.) – aтрибут (me)  

cupio - 1 sg. ind. praes. act. (cupio, -ivi (ii), -itum 4) предикат, verbum regens на втората 
конструкција ACI, in – praep. со abl.; tantis periculis – abl. pl. (tantus, -a, -um  adi., 
periculum, -in.) – abl. поради in, rei publicae – gen. sg. (res publica) – gen. obiecti    

non – негација, dissolutum – аcc. sg. part. perf. pass. (dissolvo, -solvi, -solutum 3) – aтрибутен 
партицип покрај me коешто се подразбира, videri – inf. praes. (videor, visus sum 2) – 
предикат во втората ACI, 

sed -  conict., iam – adv. , me – acc. (ego, 1  pron. pers.) директен предмет на condemnо, наместо 
se, ipse – nom. sg. (ipse, ipsa, ipsum  pron. demostr.) - подмет  

inertiae nequitiaeque – gen. sg. (inertia, -ae f., nequitia, -ae f.) gen. criminis покрај condemno, 
condemno – 1 sg. ind. praes. act. (condemno, 1) предикат 

Поради небрежноста на конзулот логорите се веќе поставени во Етрурија, бројот на 
непријателите расте in dies singulos, а сенаторите заповедникот на овие логори и на непри-
јателите водачот не го гледаат само во градот, туку дури и во сенатот. Клучното castrorum 
imperatorem ducemque hostium е нагласено со присуството на хијазам. Употребата на неоп-
ределената заменка aliquam (perniciem), наместо quandam, има за цел да ја зголеми неизвес-
носта, а со тоа и стравот кај сенаторите.   

Castra – nom. pl. (castra, -orum n.) подмет, sunt – 3 pl. ind. praes. act. (sum, esse, fui) предикат, 
in – praep. со abl. Italia – abl. sg. (Italia, -ae f.) abl. поради in  

contra – praep. со acc., populum Romanum – acc. sg. (populus, -i m., Romanus, -a, -um  adi.) аcc. 
поради contra 

in – praep. со abl. Etruriae – gen. sg. (Etruria, -ae f.) – gen. possesivus, faucibus – abl. pl. (fauces, 
-ium f.) – аbl. поради in, conlocata – nom. pl. neutr. partic. perf. pass. (conloco, 1) – 
атрибутен партицип (castra),  

crescit – 3 ind. praes. act. (cresco, crevi, cretum 3) предикат, in – praep. со аcc., dies singulos – 
acc. pl. (dies, -ei m. singulus, -a, -um  adi.) аcc. поради in, hostium – gen. pl. (hostis, -is m.) 
gen. partitivus покрај numerus, numerus – nom. sg. (numerus, -i m.) подмет 

eorum – gen. pl. (is, ea, id  pron. demostr.) – gen. possesivus; autem  conict.;     castrorum – gen. pl. 
(castra, -orum n.) – gen. possesivus 

imperatorem ducemque – acc. sg. (imperator, -is m., dux, -cis m.) – директен предмет на videtis; 
hostium – gen. pl. (hostis, -is m.) – gen. possesivus 

intra - praep. со acc. moenia – acc. pl. (moenium, ii n.) – accusativus поради intra 
atque -  conict., adeo - adv. ; in – praep. со abl.; senatu – abl. sg. (senatus, -us m.) – ablativus 

поради in; videtis – 2 pl. indic. praes. act. (video, vidi, visum 2) - предикат  
intestinam aliquam – acc. sg. (intestinus, -a, -um  adi., aliquis, aliqua, aliquid  pron. indef.) – 

aтрибут на perniciem; cotidie - adv.  perniciem – acc. sg. (pernicies, -ei f.) – директен 
предмет на molientem,  

rei publicae – dat. sg. (res publica) – индиректен објект на molientem; molientem – acc. sg. 
participii praesenti activi (molior, 4) – предикатен партицип. 

Анафората (si… si...) и парентетезата (credo) имаат за цел да го свртат вниманието 
кон тоа што следи. Не треба да се заборави дека Кикерон не ја употребил senatus consul-
tum ultimum токму поради тоа што се плашел дека ќе биде осуден од сенаторите, меѓу кои 
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имало многу приврзаници на Катилина. Во таа смисла, значењето на credo е иронично.  
Тој верувал токму во спортивното – се плашел дека сенаторите ќе го обвинат за суровост, а 
не за одолговлекување. Со иронијата и со паралелизмот omnes boni … quisquam се доведу-
ва во прашање чесноста на приврзаниците на Катилина, кои ако се навистина boni, a не 
quisquam би го обвиниле за одолговлекување, а не за суровост. Oва станува појасно со 
следната реченица, во која Кикерон експлицитно вели дека одолговлекувал certa de causa.  

Реален хипотетички период:  
[Протаза]: Si te iam, Catilina, comprehendi, si interfici iussero 
[Aподоза]: credo, erit verendum mihi … 
Предикатот во протазата iussero воведува конструкција ACI (te comprehendi, te interfici). Зад 

verendum mihi следи eлиптична барателна реченица покрај verbum timendi (vereor) со 
сврзник ne. Во реченицата се подразбира dicent (omnes boni … dicent) кој воведува 
ACI во кој инфинитивот е испуштен, односно се јавува во следната, споредбена 
реченица (factum esse). Компаративната реченица, условена од serius во претходната, е 
повторно зависна од verendum mihi. Подреди: Si iussero te iam, Catilina, comprehendi, si 
(iussero) te interfici, credo, non verendum erit mihi ne omnes boni potius (dicent) hoc 
factum esse a me serius, quam (verendum mihi ne) quisquam dicat (hoc) factum esse (a me) 
crudelius. 

Si -  conict.; te – acc. (tu  pron. pers. 2) – подмет во ACI; iam – adv. ; Catilina – voc. sg. (Catilina, -ae 
m.); comprehendi – inf. pass. (comprehendo, -prehendi, -prehensum 3) предикат во ACI,  

si interfici – inf. pass. (interficio, -feci, -fectum 3) – вториот предикат во ACI, iussero – 1 sg. fut. 
II – (iubeo, iussi, iussum 2) – предикат во протазата.  

credo – 1 sg. indic. praes. act. (credo, -didi, -ditum 3) – предикат во парентетичката реченица; 
erit verendum – 3 sg. fut. I coniugatio periphrastica passiva (vereor, veritus sum 2 verb. 
depon.), mihi – dat. (ego, 1  pron. pers.) – dativus auctoris покрај пасивна перифрастична 
конјугација.  

ne –  conict. за барателна реченица; non – негација; hoc – acc. neutr. (hic, haec, hoc  pron. 
demostr.) – подмет во ACI покрај логичниот предикат dicent, potius – adv.  ( comp. potis), 
omnes boni – nom. pl. (omnis, -e  adi., bonus, -a, -um  adi. subst.); serius –  comp. (sero adv.) 
a – praep. со аbl. me – abl. (ego 1  pron. poss.) аblativus поради а, 

quam – аdv. зад  comp. serius во барателната реченица; quisquam – nom. sg. (quisquam, 
quidquam  pron. indef.) – подмет во споредбената реченица, crudelius –  comp. (crudeliter 
adv. ), factum – acc. sg. part. perf. pass. (facio, feci, factum 3) заедно со esse – дел од 
предикатот на ACI покрај dicat, esse – inf. praes. (sum, esse, fui) dicat – 3 sg. coniunct. 
praes. act. (dico, dixi, dictum 3) – предикат во споредбената реченица и verbum regens на 
ACI: quam quisquam dicat (hoc) factum esse crudelius. 

Verum - adv. ego – nom. sg. (ego 1  pron. pers.) hoc – acc. sg. neutr. (hic, haec, hoc  pron. demostr.) – 
подмет во ACI поради oportuit  

quod – acc. sg. neutr. (qui, quae quod  pron.  relat.) воведува релативна реченица,      iam – аdv., 
pridem – adv.  factum - acc. sg. part. perf. pass. (facio, feci, factum 3) заедно со esse – дел 
од предикатот на ACI покрај oportuit, esse – inf. praes. (sum, esse, fui),oportuit – perf. 
verb. impers. (oportet, uit 2) предикат во релативната реченица и verbum regens на ACI,  

certa de causa (= de certa causa) de – praep. со аbl., certa causa – abl. sg. (certus, --a, -um  adi., 
causa, -ae f.) nondum – adv.  adducor – 1 sg. ind. praes. act. (adduco, -duxi, -ductum 3) – 
предикат во главната реченица. 

ut -  conict., воведува барателна реченица покрај adducor во претходната, faciam – 1 sg. 
coniunct. praes. act. – предикат во барателната реченица. 



Prva grupa za timska rabota 

 90

Следи причината: одолговлекува бидејќи има многумина нечесни кои не признаваат 
дека е праведно Катилина да биде казнет. Повторно обраќањето до Катилина е само фор-
мално (interficiere – 2 лице еднина, tui smilis). Сосем е јасно дека говорникот му се обраќа 
на сенатот, односно на сенаторите кои го подржуваат Катилина и кои знаат дека е правед-
но тој да биде убиен, но не признаваат (fateatur).14 Анафората (tam … tam … tam) и кли-
максот  (improbus … perditus … tui similis) ja нагласуваат нивната нечесност.  

Сложена зависно временска реченица: tum … interficiere, cum nemo … inveniri poterit и 
зависно релативна реченица: qui id non iure factum esse fateatur.  

Tum - adv. denique – adv. interficiere (=interficieris) – 2 sg. ind. fut. I pass. (interficio, -feci, -
fectum) - предикат во главната реченица 

cum – conict. – cum temporale, iam – adv. , nemo – nom. sg. (nemo,  pron. defectiva) – подмет во 
временската реченица 

tam – аdv., improbus - nom. sg. (improbus, -a, -um  adi.) aтрибут на nemo 
tam perditus – nom. sg. (perditus, -a, -um  adi.) aтрибут на nemo 
tam tui – gen. sg. ( pron. poss. subst.) покрај similis, similis – nom. sg. (similis, -e  adi.) – aтрибут на 

nemo, inveniri – inf. praes. pass. (invenio, veni, ventum 4) инфинитив како објект покрај 
poterit, poterit – 3 sg. ind. fut. I (possum, posse, potui) предикат во временската 
реченица. 

qui – nom. sg. (qui, quae, quod  pron. relat.) воведува релативна реченица, id – acc. sg. neutr. (is, 
ea, id  pron. demostr.) – директен предмет на fateatur, non – негација, iure – аbl. sg. (ius, 
iuris n.) – abl. modi, factum – acc. sg. part. perf. pass. (facio, feci, factum 3) заедно со esse – 
предикат во ACI покрај fateatur, еsse – inf. (sum, esse, fui), fateatur – 3 sg. coni. praes. 
(fateor, fassus sum 2 verb. depon.) – предикат во релативната реченица. 

Следните две реченици претставуваат повторно елемент на ethos: конзулот Кикерон 
сепак преземал мерки – иако Катилина е сè уште жив, тој не може да нанесе штета бидејќи 
е опколен со силните стражи на конзулот; конзулот иако одолговлекува, тој не ја оставил 
републиката на милост и немилост на Катилина.  

Quam diu воведува временска реченица: Quam diu quisquam erit ... vives, et vives ita; со qui зад 
временската реченица започнува релативна реченица: qui te defendere audeat; ita во 
главната реченица, воведува споредбена реченица:ut nunc vivis, multis meis et firmis 
praesidiis obsessus; периодот завршува со целна реченица: ne commovere te … possis; 
Possis verbum regens ACI: possis te commovere.    

Quam diu adv. relat. quisquam – pron. indef. erit – 3 sg. fut. I (sum, esse, fui) предикат  
qui – pron. relat. (qui, quae, quod) субјект во релативна реченица, te – acc. (tu pron. pers. tu), 

defendere – inf. praes. act. (defendo, -fendi, -fensum 3) audeat – 3 sg. coni. praes. verb. 
semidepon. (audeo, ausus sum 2) предикат во релативната реченица  

vives – 2 sg. fut. I act. (vivo, vixi, victurus 3) – предикат во главната реченца et - соniuc. vives - 2 
sg. fut. I act. (vivo, vixi, victurus 3) ita adv.  

ut – conic. воведува споредбена реченица, nunc – аdv. vivis – 2 sg. ind. praes. act. (vivo, vixi, 
victurus 3) – предикат во споредбената реченица  

multis meis et firmis praesidiis – аbl. pl. (multus, -a, -um adi.meus, -a, -um pron. poss., firmus, -a, -
um adi., praesidium, ii n.) ablativus instrumenti, obsessus – nom. sg. part. perf. pass. 
(obsido, -sedi, -sessum 3) – предикативен партицип   

                                                 
14 Тие сигурно знаеле дека секој којшто се обидува да ја присвои власта по насилен пат, треба да биде во 
казнет. Но, го подржувале бидејќи во неговата програма гледале можност за ослободување од долговите. 
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ne – conict. воведува целна реченица, commovere - inf. praes. act. (commoveo, -movi, -motum 
2) предикат во ACI, te – acc. (tu pron. pers.) – субјект во ACI, contra – praep. со аcc. rem 
publicam - acc. sg. (res publica) acc. поради contra, possis – 2 sg. coni. praes. verb. anom. 
(possum, posse, potui) – предикат во целната реченица, verbum regens ACI. 

Multorum – gen. pl. (multus, -a, -um adi.) te – acc. (tu pron. pers. 2) директен објект, etiam - 
conict. oculi еt aures - nom. pl. (oculus, -i m., auris, -is f.) –  подмет 

non – негација, sentientem – acc. sg. part. praes. act. (sentio, sensi, sensum 4) – атрибутен 
партицип (te non sentientem)  

sicut – conict. воведува последична реченица, adhuc – аdv. fecerunt – 3 pl. ind. perf. act. 
(facio, feci, factum 3) – предикат во последичната реченица  

speculabuntur atque custodient – 3 pl. fut. I act. (speculor 1, custodio, 4) – предикат во 
главната реченица, аtque - conict. 

Говорникот сè уште не кажал точно што се случило претходната ноќ во домот на Ла-
ека, но веќе втор пат споменува време и место. Целта е да го предизвика вниманието на се-
наторите. Тоа го постигнува со анафората (si … si … si) и со паралелната структура (si ne-
que nox … nec privata domus/ tenebris … parietibus/  obscurare coetus nefarios … continere 
voces coniurationis).15 

Реален хипотетички период.  
[Aподоза]: Etenim quid est, Catilina, quod iam amplius exspectes 
[Протаза]: si neque nox tenebris obscurare coetus nefarios nec privata domus parietibus continere 

voces coniurationis tuae potest, si inlustrantur, si erumpunt omnia? 
Etenim – conict. quid – nom. sg. (quis, quid pron. interr.) est – 3 sg. ind. praes. (sum, esse, fui), 

Catilina - voc. sg. (Catilina, -ae m.)  
quod – аcc. sg. neutr. (qui, quae, quod pron. relat.) – воведува релативна реченица, зад quid во 

претходната, iam – adv. amplius – subst. comp. n. (amplus, -a, -um adi.) exspectes – 2 sg. 
coni. praes. act. (exspecto 1) предикат во аподозата, наместо индикатив, конјунктив - со 
значење какво што би имал и кога би стоел во независна реченица.  

si – conict. neque - conict. nox - nom. sg. (nox, -ctis f.) субјект во протазата, tenebris – аbl. pl. 
(tenebrae, -arum f.) ablativus loci, obscurare – inf. praes. act. (obscuro, 1), coetus nefarios 
– acc. pl. (coetus, -us m., nefarius, -a, -um adi.) директен објект на obscurare 

nec – conict., privata domus – nom. sg. (privatus, -a, -um adi., domus, -us (-i) f.) вториот субјект, 
parietibus – abl. pl. (paries, -etis m.) аblativus loci, continere – inf. praes. act. (contineo, -
tinui, -tentum 2), voces – acc. pl. (vox, -cis f.) coniurationis tuae – gen. sg. (coniuratio, -onis 
f. tuus, -a, -um pron. poss.) – genitivus potest – gen. obiecti, 3 sg. ind. praes. (possum, posse, 
potui) предикат  

si inlustrantur – 3 pl. ind. praes. pass. (inlustro, 1) предикат  
si erumpunt – 3 pl. ind. praes. act. (erumpo, -rupi, -ruptum 3) omnia – nom. pl. (omnis, e adi.) – 

субјект на erumpunt. 

Уводот завршува со повик до Катилина да се откаже до заговорот (muta,  oblivescere). 
Императивот во парентезата (mihi crede) не е паралелен на претходните императиви, туку 
има функција да ја покаже жестината на говорникот. Теneris undique e повторување на една 
веќе изразена мисла на почетокот на уводот (teneri coniurationem tuam non vides). За да из-
рази до кој степен нему му се познати намерите на Катилина, се служи и со една хипербо-
ла (luce clariora).  

                                                 
15 За времето и местото на состанокот Кикерон дознал од Фулвија, љубовницата на еден од сенаторите. 
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Muta – 2 sg. imperat. I (muto, 1) iam adv. istam mentem – acc. sg. (iste, ista, istud pron. 
demonstr., mens, entis f.) директен објект на muta  

mihi – dat. sg. (ego, 1 pron. pers) – индиректен објект покрај crede, crede – imperat. I (credo, -
didi, -ditum)  

obliviscere – imperat. verb. depon. (obliviscor, oblitus sum 3) caedis atque incendiorum – gen. 
pl. (caedes, -is f., incendium, -ii n.) genitivus memoriae покрај obliviscere, atque - conict.  

Teneris – 2 sg. ind. praes. pass. (teneo, tenui, tentum 2) предикат, undique adv.  
luce – abl. sg. (lux, -cis f.) ablativus comparationis покрај comp. clariora, sunt clariora – именски 

предикат (clarus, -a, -um adi., 3 pl. praes. sum, esse, fui) nobis – dat. (nos 1 pl. pron. pers.) 
индиректен објект, tua consilia omnia – nom. pl. (tuus, -a, -um pron. poss., consilium, -ii 
n., omnis, -e adi.) субјект  

quae – аcc. pl. neutr. (qui, quae, quod pron. relat.) (tua consilia omnia) директен објект на 
recognoscas, воведува релативна реченица, iam – adv. mecum – abl. (ego, 1 sg. pron. 
pers.) licet – impers. (licet, licuit (licitum est)) recognoscas – 2 sg. coni. praes. act. 
(recognosco, -novi, -notum 3) конјунктив покрај licet. 

Narratio. Во структурата на говорот, зад уводот следи вториот дел од говорот - изло-
жувањето на предметот. Според начелата на реторската вештина, овој дел од говорот треба 
да биде кус, едноставен и убедлив. Кикероновото изложување на предметот тука започнува 
со две прашања, од кои второто е реторско. Тие претставуваат елемент на ethos: говорни-
кот не само што го открил (me dicere) заговорот туку го предвидел и точниот ден (certo die) 
на кој Гај Манлиј ќе дигне востание во Етрурија. Со хипербатонот (audaciae satellitem atque 
administrum tuae) изразува презир, а со климаксот  (res tanta, tam atrox, tamque incredibilis)  и 
со релативната реченица зад id (quod multo magis est admirandum) нагласува колку е значај-
на неговата заслуга.  

Meministine – 2 sg. perf. (memini, meminisse) – предикат, verbum regens ACI, ne- eнклитична 
прашална партикула, me – acc. sg. (ego 1 pron. pers.) субјект во АCI 

ante – praep. со аcc., diem xii Kalendas – acc. (dies, -ei m., Kalendae, -arum f.) Novembris – gen. 
sg. (November, -bris m.) gen. possesivus  

dicere – inf. praes. (dico, dixi, dictum 3) предикат во ACI, in preap. со abl. senatu – abl. sg. 
(senatus, -us m.) fore – inf. fut. (sum, esse, fui) предикат во ACI покрај dicere, in – praep. 
аbl. armis – abl. (arma, -orum n.) certo die – abl. sg. (certus, -a, -um adi., dies, -ei m.) 
ablativus temporis  

qui dies – nom. sg. (qui, quae, quod pron. relat., dies, ei m.) qui воведува релативна реченица, 
futurus esset – 3 sg. coni. imperf. coniugatio periphrasctica act. (sum, esse, fui), ante praep. 
со аcc. diem vi Kal(endas). acc. (dies, -ei m., Kalendae, -arum f.) Novembris – gen. sg. 
(November, -bris m.) gen. possesivus  

C(aium) Manlium acc. sg. (Manlius, -ii m.) субјект во ACI воведена од dicere, satellitem atque 
administrum – acc. sg. (satelles, -itis m., adminster, -tri m.) апозиција на C. Manlium, 
audaciae tuae – gen. sg. (audacia, -ae f., tuus, -a, -um pron. poss.) genitivus 
limitationis/relationis. 

Подреди: Num me fefellit … non modo res tanta … verum id (quod … est admirandum) dies?  
Num adv. interr. me – acc. (ego, 1 sg. pron. pers.) директен објект, fefellit – 3 sg. ind. perf. act. 

(fallo, fefelli, falsum 3) – предикат, Catilina – voc. sg. (Catilina, -ae m.) 
non – негација, modo – аdv. res tanta – nom. sg. (res, -ei f., tantus, -a, -um adi.) -  првиот субјект 

на fefellit  
tam – аdv. atrox – nom. sg. (atrox, ocis adi.)  
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tamque – adv. incredibilis – nom. sg. (incredibilis, -e adi.), verum – adv. id – nom. sg. (is, ea, id 
pron. demonstr.) 

quod – nom. sg. neutr. (qui, quae, quod pron. relat.) воведува релативна реченица, се однесува 
на id, multo – adv. magis – adv. comp. (од multum, superl. maxime) est admirandum – 3 
sg. praes. coniugatio periphrastica pass. (admiror, -miratus sum 1)  

dies – nom. sg. (dies, -ei m.) – вториот субјект на fefellit. 

И следната реченица е елемент на ethos. Dixi во почетна позиција и присуството на 
ego, чијашто употреба во латинскиот не е задолжителна, имаат за цел да им предочат на 
сенаторите колку е важно тоа што токму тој го открил заговорот.  

Покрај dixi ACI – te contulisse; cum multi … profugerunt – временска реченица. Подреди: Dixi 
ego idem in senatu te contulisse caedem optimatium in (diem) ante diem V Kalendis 
Novembris, tum cum multi principes civitatis profugerunt Roma non tam causa sui 
conservandi quam tuorum conslilorum reprimendorum.   

Dixi – 1 sg. ind. perf. act. (dico, dixi, dictum 3) предикат verbum regens ACI, ego – nom. sg. (ego, 
1 sg. pron. pers.) субјект, idem – аcc. sg. (idem, eadem, idem pron. demontr.) директен 
објект, in – praep. со abl., senatu – abl. sg. (senatus, -us m.) abl. поради in  

caedem – acc. sg. (caedes, -is f.) директен објект на contulisse, te – acc. sg. (tu, 2 sg. pron. pers.) 
субјект во ACI, optimatium – gen. pl. (optimates, -ium m.) – genitivus possesivus, 
contulisse – inf. perf. (confero, contuli, collatum, ferre) предикат во АCI   

in – praep. со acc. (sc. diem), ante – praep. со аcc. diem v Kalendas – acc. (dies, -ei m, Kalendae, 
-arum f.) Novembris – gen. sg. (November, -bris m.) – gen. possesivus  

tum – adv.  
cum – conict. (cum temporale), multi principes nom. pl. (multus, -a, -um adi., princeps, -is m.) 

субјект во временската реченица, civitatis – gen. sg. (civitas, -atis f.) Roma – abl. sg. 
(Roma, -ae f.) ablativus separationis    

non – негација, tam –аdv. sui conservandi – gen. (sui, sibi pron. pers. reflex., conservo, 1 
(gerundivus)), gen. поради causa, замена на герунд со герундив (se conservandi > sui 
conservandi) 

quam - conict. зад израз на споредување (non tam ...) tuorum consiliorum reprimendorum – 
gen. pl. (tuus, -a, -um pron. poss., consilium, -ii n., reprimo, -pressi, pressum 3 (gerundivus)), 
gen. поради causa, замена на герунд со герундив (tua consilia reprimendi>tuorum 
consiliorum reprimendorum) causa – praep. со gen.  

profugerunt – 3 pl. ind. perf. act. (profugio, -fugi, / 3) предикат во временската реченица. 

Мeis praesidiis, mea diligentia во реторското прашање се повторно елементи на ethos. 
Хипербатонот (nostra … caede) има функција да нагласи дека животот на конзулот, кој не 
побегнал, е во опасност.  

Num potes te (circumclusum meis praesidiis, mea diligentia) infitiari illo ipse die te non potuisse 
commovere contra rem publicam, cum tu dicebas te esse contentum (discessu ceterorum) 
nostra (qui remansissemus) caede?       

Num - adv. interr. infitiari – inf. praes. (infitior 1) предикат во ACI, potes – 2 sg. ind. praes. 
(possum, posse, potui) предикат, verbum regens ACI, te – acc. sg. (tu, 2 pron. pers.) – 
субјект во ACI, illo ipso die – abl. sg. (ille, illa, illud pron. demonstr., ipse, ipsa, ipsum pron. 
demonstr., dies, -ei m.) ablativus temporis  

meis praesidiis – abl. sg. (meus, -a, -um pron. poss., praesidium, ii n.), mea diligentia – abl. sg. 
(diligentia, -ae f.) – ablativi causae поради circumclusum, circumclusum – acc. sg. part. 
perf. pass. (circumcludo, -clusi, -clusum 3) – aтрибутен партицип (te) 
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commovere - inf. praes. (commoveo, -movi, -motum 2) зависен од potuisse, te – acc. (tu, 2 sg. 
pron. pers.) субјект во втората ACI, contra – praep. со acc., rem publicam – acc. sg. (res 
publica) acc. поради contra, non – негација, potuisse – inf. perf. (possum, posse, potui) 
предикат во втората ACI  

cum – conict. cum temporale, воведува временска реченица, tu – nom. (tu, 2 sg. pron. pers.) 
discessu – abl. sg. (discessus, -us m.) ablativus causae поради contentum, ceterorum – gen. 
pl. (ceterus, -a, -um adi.) nostra – abl. sg. (noster, -tra, -trum pron. poss.) tamen adv.  

qui – nom. pl. (qui, quae, quod pron. relat.) воведува релативна реченица, remansissemus – 1 
pl. coni. p.q.p. act. (remaneo, -mansi, / 2) – предикат во релативната реченица, pluralis 
modestiae  

caede – abl. sg. (caedes, -is f.) – abl. causae поради contentum, contentum – acc. sg. (contentus, -
a, -um adi.) именскиoт дел од предикатот во ACI (contentum esse)  

te – acc. (tu 2 sg. pron. pers.) – субјект во ACI, esse – inf. praes. (sum, esse, fui) предикат во ACI, 
dicebas – 2 sg. ind. imperf. act. (dico, dixi, dictum 3) – предикат во временската реченица, 
verbum regens ACI. 

Елипсата (quid?) и асиндетонот (meo iussu, meis praesidiis, custodiis, vigiliis) имаат 
функција да покажат колкава е жестината на говорникот. Хипербатонот (coloniam … esse 
munitam) и елементите на асиндетонот, претставуваат елемент на ethos. 

Подреди: Quid? Cum confideres te occupaturum esse Praeneste Kalendis ipsis Novembribus 
nocturo impetu, sensistin illam colonia munitam esse meo iussu, meis praesidiis, custodiis, 
vigiliis? 

Quid – nom. sg. neutr. (quis, quid pron. interr.) 
Cum – conict. cum temporale, te – acc. (tu 2 sg. pron. pers.) – субјект во ACI, Praeneste – acc. 

sg. (Praeneste, is n.) директен објект на occupaturum esse  
Kalendis ipsis Novembribus – ablativus absolutus (Kalendae, arum f., ipse, ipsa, ipsum pron. 

demonstr., November, -bris adi.)  
occupaturum esse – inf. fut. (occupo, 1) предикат во ACI, nocturno impetu – abl. sg. 

(nocturnus, -a, -um adi.) ablativus modi  
confideres – 2 sg. coni. imperf. (confido, fisus sum 3) предикат во временската реченица 
sensistin – 2 sg. ind. perf. (sentio, sensi, sensum 4) предикат во прашалната реченица, verbum 

regens ACI, ne – прашална енклитична партикула, illam coloniam – аcc. sg. (ille, illa, 
illud pron. demonstr., colonia, -ae f.) субјект во ACI  

meo iussu – abl. sg. (meus, -a, -um pron. poss., iussus m. [само abl. sg. iussu]) meis praesidiis – 
abl. pl. (praesidium, ii n.), custodiis – abl. pl. (custodium, ii n.), vigiliis – abl. pl. (vigilia, -ae 
f.) – ablativi modi   

esse – inf. praes. (sum, esse, fui) munitam – acc. sg. part. perf. pass. (munio, 4) – именскиот дел 
од предикатот во ACI. 

Структурата на следната реченица е паралелна: nihil + глагол (3х)/ релативна речени-
ца + глагол, два сврзника+глагол, прилог и сврник+глагол. Паралелната структура ја надо-
полнуваат анафората (nihil, nihil, nihil) и двата хомојотелевтони (ag-is, morlir-is/ audi-am, vi-
de-am, senti-am). Глаголите аudiam, videam и sentiam се паралелни на претходните agis, mo-
liris и cogitas.   

Nihil n. indecl. subst. agis – 2 sg. ind. praes. act. (ago, egi, actum 3)  
nihil moliris – 2 sg. ind. praes. act. (molior 4)  
nihil cogitas – 2 sg. ind. praes. act. (cogito 1) 
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quod – acc. sg. (qui, quae, quod pron. relat.) воведува релативна реченица, се однесува на nihil, 
<non> - негација, еgo – nom. (ego, 1 sg. pron. pers.) субјект во релативната реченица, 
non – негација, modo – аdv. audiam – 1 sg. coni. praes. act. (audio 4)  

sed – conict., etiam adv. videam – 1 sg. coni. praes. act. (video, vidi, visum 2) planeque – adv. 
sentiam – 1 sg. coni. praes. act. (sentio 4), que –conict.  

Тandem во recognosce mecum tandem, слично на  mecum licet recognoscas на крајот на 
уводот, претставува еден вид ехо на quo usque tandem на самиот почеток на говорот. Го из-
разува нетрението на говорникот да изложи што се случило noctem illam superiorem. Пара-
лелизмот зад intelleges има функција да ја нагласи способноста на говорникот како конзул, 
значи повторно претставува елемент на ethos. 

Зад intelleges – две конструкции АCI со еден инфинитив (me vigiliare / te (vigiliare)); зад comp. 
acrius – споредбена реченица: quam te ad perniciem rei publicae.   

Recognosce – 2 sg. imp. I(recognosco, novi, nitum 3), mecum - abl. sg. (ego 1 pron. pers.) 
[ablativus sociativus] tandem – adv. noctem illam superiorem – acc. sg. (nox, -ctis f., ille, 
illa, illud pron. demonstr., comp. superior, -ius (superus adi.). директен објект на 
regocnosce   

iam - adv. intelleges – 2 sg. fut. I act. (intellego, -legi, lectum 3) предикат, verbum regens ACI,  
multo – аdv, me – acc. (ego, 1 sg. pron. pers.) – субјект во ACI, vigilare – inf. praes. (vigilo 1) – 

предикат во ACI, acrius – comp. adv. (acriter) 
ad – praep. со acc., salutem – acc. sg. (salus, -utis f.)  
quam conict. te – acc. (tu 2 pron. pers.)  
ad – praep. со аcc. perniciem (pernicies, -ei f.) rei publicae – dat. sg. (res publica) dat. commodi 

Почнува вистинското narratio. Само споменувајќи ги времето и местото, а не точно 
што се случило, говорникот го предизвика вниманието на сенаторите, па сега може да пре-
мине кон изложување на предметот. Вистинското изложување започнува со констуркциите 
dico te venisse/(te) convenisse, во која акцентот е врз dico (тврдам). Парентезата non agam 
obscure, претставува литота (=dicаm aperte). Додека до сега говореше obscure, сега ќе гово-
ри аperte – ќе каже што точно се случило и каде се случило тоа изнесувајќи имиња.  

Dico – 1 sg. ind. praes. act. (dico, dixi, dictum 3), предикат, verbum regens ACI te - acc. (tu 2 
pron. pers.) – субјект во ACI (te venisse/ convenisse compluris socios); priore nocte – abl. 
sg. (prior, ius, oris adi. [comp.], nox, -ctis f.) [ablativus temporis] venisse – inf. perf. (venio, 
veni, ventum 4) предикат во ACI, inter – praep. со acc., falcarios – acc. pl. (falacrius, ii m.) 
[acc. поради inter]  

–non – негација, agam – 1 sg. ind. fut. I (ago, egi, actum 3) obscure - adv. 
in – praep. со аcc. M(arci) Laecae – gen. sg. (Marcus, -i, m. Laeca, -ae m.) domum – acc. sg. 

(domus, us (i) f.) [аcc. поради in]  
convenisse – inf. perf. (convenio, -veni, -ventum 4) предикат во втората ACI, eodem – abl. sg. 

(idem, eadem, idem pron. demonstr.) [abl. loci], compluris (=complures) socios – acc. pl. 
(complures, -ia, socius, -ii m.) субјект во АCI, eiusdem amentiae scelerisque – gen. sg. 
(idem, eadem, idem pron. demonstr., amentia, -ae f., scelus, -eris n.) genitivus explicativus; –
que – conict.  

Со оглед на тоа што Катилина е присутен во сенатот можно е веднаш по изнесува-
њето на обвинувањето тој да покажал негодување. Следат две прашања и предупредување 
дека конзулот има докази за тоа што го говори (convincam). Ако сепак одрече, во сенатот 
има други кои учествувале на тој состанок и кои можат да потврдат. 
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Num – adv. interr. negare – inf. praes. (nego, 1) audes – 2 sg. ind. praes. (audeo, ausus sum 2) 
предикат во прашална реченица. 

Quid – pron. interr. (quis, quid) taces – 2 sg. ind. praes. act. (taceo, tacui, tacitum 2) предикат во 
прашална реченица 

Реален хипотетички период; [протаза]: si negas, [аподоза]: Convincam.  
Convincam – 1 sg. ind. fut. I (convinco, vici, victum 3) 
si – conict.; negas – 2 sg. ind. praes. (nego 1) 
Video – 1 sg. ind. praes. (video, vidi, visum 2) предикат, verbum regens ACI (quosdam esse); 

enim – conict. esse – inf. praes. (sum, esse, fui) предикат во ACI; hic – adv. in – praep. со 
аbl. senatu – abl. sg. (senatus, -us m.) abl. поради in; quosdam – acc. pl. (quidam, quaedam, 
quiddam pron. indef.) субјект во ACI. 

Релативна реченица: qui tecum una fuerunt; qui – nom. pl. (qui, quae, quod pron. relat.) tecum – 
abl. 2 sg. pron. pers. (tu); una – adv. fuerunt – 3 pl. perf. (sum, esse, fui) предикат во 
релативната реченица. 

Четирите екскламации, од кои првата претставува реторски апостроф, а останатите 
три – реторски прашања, анадиплосата (hic, hic), градациите (in nostro numero, in hoc … 
consilio / de nostro interitu, de huius urbis, de orbis terrarum), хиперболите (оrbis terrae, оrbis 
terrarum) и анафорите (qui …, qui …/ de … de …) изразуваат чудење и болка. Нивната 
функција е да предизвикаат чувства кај сенаторите, на кои тука Кикерон за прв пат им се 
обраќа експлицитно (patres conscripti). Во таа смисла тие претставуваат елемент на pathos. 

O – interi.; di immortales – nom. pl. (deus, -i m., immortalis, -e adi.)  
Ubinam – adv. gentium – gen. pl. (gens, -entis f.) gen. partitivus; sumus 1 pl. (sum, esse, fui) 

предикат  
Quam rem publicam – аcc. sg. (qui, quae, quod pron. interr., res publica (res, -ei f. publicus, -a, -

um)) предмет на habemus; habemus – 1 pl. ind. praes. (habeo, -ui, -tum 2) предикат во 
прашална реченица.  

In – praep. со abl. qua urbe – abl. sg. (qui, quae, quod pron. interr., urbs, -rbis f.) vivimus – 1 pl. 
(vivo, vixi, victurus 3) – предикат во прашална реченица. 

Hic adv.; sunt – 3 pl. (sum, esse, fui) предикат, in – praep. со abl. nostro numero – abl. sg. 
(noster, -tra, -trum pron. poss., numerus, -i m.), patres conscripti – voc. pl. (pater, -tris m. 
conscriptus, -a, -um adi.)  

in – praep. со ab. hoc – abl. sg. (hic, haec, hoc pron. demonstr.) orbis terrae – gen. sg. (orbis, -is 
m., terra, -ae) gen. partitivus, sanctissimo gravissimoque consilio – abl. sg. (superl. 
sanctus, -a, -um adi., gravis, -e adi., consilium, ii n.) abl. поради in, que – енклитичен 
сврзник   

qui – nom. pl. (qui, quae, quod pron. relat.), de – praep. со abl. nostro interitu – abl. sg. (noster, -
tra, -trum pron. poss., interitus, -us m.), omnium – gen.pl. (omnis, -e adi.) gen. poss.; de 
nostro omnium interitu = de interitu omnium nostrum. 

qui – nom. pl. (qui, quae, quod pron. relat.), de – praep. со abl. huius urbis – gen. sg. (hic, haec, 
hoc pron. demonstr. urbs, -rbis f.) atque – conic. adeo – adv. de – praep. со abl. orbis - gen. 
sg. (orbis, -is m.) terrarum – gen. pl. (terra, -ae) gen. partitivus exitio – abl. sg. (exitus, -us 
m.) abl. поради de cogitent – 3 pl. coni. act. (cogito, 1) конјунктив во релативна 
реченица. 
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Следната реченица веројатно не им е толку упатена на присутните во храмот на Јупи-
тер Статор, колку што им е упатена на читателите на говорот три години подоцна.16 Веро-
јатно во тоа време Кикерон веќе чувстувал потреба да нагласи дека не ја употребил senatus 
consultum ultimum, туку побарал мислење од сенатот (sententiam rogo), односно да нагласи 
дека одлуката Катилина да биде казнет со смрт не е само негова одлука. Парадоксално е тоа 
што ги поканува да го искажат своето мислење и тие кои во претходната реченица ги об-
вини за преврат. Употребата на fеrro, наместо gladio, е вообичаена метонимија во латинс-
киот; voce volnero,  паралелно поставено во однос на ferro trucidari, претставува алитера-
ција.  

Hos – acc. pl. (hic, haec, hoc pron. demonstr.) директен објект на video; ego nom. sg. pron. pers. 
video – 1 sg. (video, vidi, visum 2) предикат, consul – nom. sg. (consul, -is m.) предикатна 
употреба на именка којшто означува служба; et conic. de praep. со abl. re publica – abl. 
sg. (res publica) abl. поради de, sententiam – acc. sg. (sententia, ae f.) директен објект на 
rogo; rogo - 1 sg. ind. praes. (rogo, 1) предикат  

et conict. quos – acc. pl. (qui, quae, quod pron. relat.) ferro - abl. sg. (ferrum, -i n.) abl. instrumenti; 
trucidari – inf. praes. pass. (trucido 1) oportebat imperf. (oportet, -uit 2 verb. impers.) 
verbum regens ACI (quos trucidari)  

eos - acc. pl. (is, ea, id pron. demonstr.) директен објект на volnero; nondum – adv. voce – abl. 
sg. (vox, -cis f.) abl. instrumenti; volnero – 1 sg. ind. praes. (volnero, 1 = vulnero, 1) 
предикат. 

По кусата дигресија, говорникот се враќа на изложување на предметот. Следат сите 
обвиненија. Вкупно седумте перфекти (fuisti, distribuisti, statuisti, delegisti, discripsisti, confir-
masti, dixisti) се нагласени со тоа што се поставени во почетна позиција. Нивната позиција, 
асиндетонот и реторската фигура хомојоптотон (еден вид хомојотелевтон) ја прават струк-
турата паралелна. Убиството требало да го извршат двајца витези (duo equites), чии имиња 
говорникот не сака ни да ги спомене.   

Fuisti – 2 sg. ind. perf. act. (sum, esse, fui) предикат; igitur – conict.; apud - praep. со аcc. 
Laecam – acc. sg. (Laeca, -ae m.) аcc. поради apud; illa  nocte – abl. sg. (ille, illa, illud pron. 
demonstr., nox, -ctis f.) abl. temporis; Catilina – voc. sg. (Catilina, ae m.)  

distribuisti – 2 sg. ind. perf. act. (distribuo, distribui, -butum 3) предикат; partis – acc. pl. (pars, -
rtis f.) директен објект на distribuisti; Italiae – gen. sg. (Italia, -ae f.) gen. possesivus,  

statuisti – 2 sg. ind. perf. acti. (statuo, -ui, -utum 3) предикат, quo adv. quemque – acc. sg. 
(quisque, quaeque, quidque pron. indef.) proficisci – inf. praes. (proficisor, -fectus sum 3 
verb. depon.) placeret - coni. imperf. impers. (placet, placuit / placitum est) verbum regens 
ACI (quemque proficisci)  

delegisti – 2 sg. ind. perf. (deligo, -legi, -lectum 3) предикат; quos – acc. pl. (qui, quae, quod) 
објект на delegisti); Romae – dat. sg. (Roma, -ae f.) relinqueres – 2 sg. coni. imperf. 
(relinquo, reliqui, relictum 3), quos - acc. pl. (qui, quae, quod) објект на delegisti; tecum – 
abl. од pron. pers. 2 sg. (tu) abl. sociativus; educeres – 2 sg. coni. imperf. (educo, -duxi, -
ductum 3)  

                                                 
16 Говорите против Катилина Кикерон ги објавил три години по одржувањето (60 год. п.н.е.). Во тоа време 
веројатно веќе ги чувствувал нападите на истомислениците на Катилина, така што имал потреба да се 
одбрани од нив, односно да покаже дека тој не ја донел самостојно одлуката Катилина да биде казнет со 
смрт, туку дека тоа била одлука на сенатот.  
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discripsisti – 2 sg. ind. perf. (describo, -scripsi, -scriptum 3) предикат; urbis – gen. sg. (urbs, -rbis 
f.) gen. partitivus); partis – acc. pl. (pars, -rtis f) – дирекетн објект на discripsisti; ad – 
praep. со acc. incendia – acc. pl. (incendium, -ii n.)   

confirmasti 2 sg. ind. perf. = confirmavisti (confirmo 1) verbum regens ACI (te exiturum esse); te 
ipsum – acc. sg. (tu, pron. pers. 2 sg., ipse, ipsa, ipsum pron. demonstr.) субјект во ACI; 
iam - adv.; esse exiturum – inf. fut. (exeo, ire, ii, itum) предикат во ACI 

dixisti - 2 sg. ind. perf. (dico, dixi, dictum 3) предикат; paulum adv. tibi – dat. (tu pron. pers. 2 
sg.) dat. possesivus; esse – inf. praes. (sum, esse, fui) etiam – conict. nunc adv.; morae – 
gen. sg. (mora, -ae f.) gen. partitivus, quod conict., фактично quod; ego – nom. sg. pron. 
pers. 1 sg.; viverem – 2 sg. coni. imperf. (vivo, vixi, victurus 3) 

Reperti sunt – 3 pl. ind. perf. pass. (reperio, reperi, repertum 3) предикат, duo equites Romani – 
nom. pl. (duo num. card., eques, itis m., Romanus, -a, -um adi.)  

qui – nom. pl. (qui, quae, quod pron. relat.) субјект во релативна реченица со целно значење, te 
– аcc. oд tu (pron. pers.), ista cura – abl. sg. (iste, ista, istud pron. demonstr., cura, -ae f.) abl. 
separationis; liberarent – 3 sg. coni. imperf. (libero, 1) – првиот предикат во рел. 
реченица 

et – conict. se – acc. (sui, sibi pron. reflex.) субјект во ACI покрај pollicerentur, illa ipsa nocte – 
abl. sg. (ille, illa, illud pron. demonstr. ipse, ipsa, ipsum pron. demonstr., nox, -ctis f) abl. 
temporis; paulo - adv. ante - praep. со acc.; lucem – acc. sg. (lux, -cis f.)   

me – acc. (ego pron. pers.) директен објект на interfecturos esse), in – praep. со abl. meo lecto – 
abl. sg. (meus, -a, -um pron. poss., lectus, -i m.) interfecturos esse – inf. fut. (interficio, -
feci, -fectum 3) 

pollicerentur – 3 pl. coni. imperf. (polliceor, pollicitus sum verb. depon.) – вториот предикат во 
релативната реченица и verbum regens ACI. 

Следи изложување на сè она што говорникот го преземал за да ги оневозможи наме-
рите на Катилина.  

Haec – acc. pl. (hic, haec, hoc pron. demonstr.) директен објект на comperi; ego nom. 1 pron. 
pers. – субјект, omnia – аcc. pl. (omnis, -e adi.) vixdum –adv.; etiam – conict. coetu 
vestro dimisso – abl. absolutus (coetus, -us m., vester, -tra, -trum pron. poss., dimisso – 
part. perf. pass. – dimitto, -misi, -missum) comperi – 1 sg. ind. perf. (comperio, -peri, -
pertum) предикат;  

domum meam – аcc. sg. (domus, -us (-i) f. директен објект на munivi и confirmavi, meus, -a, -
um pron. poss.); maioribus praesidiis – abl. pl. (maior, -ius comp. magnus, -a, -um adi., 
praesidium, -ii n.) abl. instrumenti, munivi atque firmavi - 1 sg. ind. perf. (munio 4, 
confirmo 1) предикат, atque conict. 

exclusi – 1 sg. ind. perf. (excludo, -clusi, -clusum 3) предикат; eos – acc. pl. (is, ea, id pron. 
demonstr.) директен објект на exclusi; quos – acc. pl. (qui, quae, quod pron. relat.) 
директен објект во релативната реченица, tu – nom. 2 sg. pron. pers. субјект во 
релативната реченица, ad – praep. со аcc., me – acc. 1 sg. pron. pers. (ego), salutatum – 
acc. supin. (saluto, 1); mane adv.; miseras – 2 sg. ind. p.q.p. предикат во релативната 
реченица;  

cum – conict. cum temporale ; illi ipsi – nom. pl. (ille, illa, illud, ipse, ipsa, ipsum pron. demontr.) 
venissent – 3 pl. coni. p.q. p. (venio, veni, vetnum 4)  

quos – acc. pl. (qui, quae, quod pron. relat.) субјект во ACI, ego nom. 1 sg. pron. pers. iam conict. 
multis ac summis viris – dat. pl. (multus, -a, -um adi., summus, -a, -um adi., vir, -i m.) ad – 
praep. со acc.; me – acc. 1 sg. pron. pers. id – acc. sg. (is, ea, id pron. demonstr.) acc. 
adverbialis; temporis – gen. sg. (tempus, -oris n.) gen. partivus; venturos esse – inf. fut. 
(venio, veni, ventum 4) предикат во ACI  
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praedixeram – 1 sg. ind. p. q. p. (praedico, -dixi, -dictum) предикат, verbum regens АCI (quos, 
venturos esse) 

На крајот на изложувањето жестината на говорникот станува поголема. Потврда за 
тоа е присуството на петте императиви, климаксот и двете парентези. Климаксот се состои 
од три императиви кои претставуваат речиси синоними (perge, egredere аliquando, proficis-
cere). Аliquando и парентезата patent portae се во функција на климаксот, а иста функција 
има и парентезата (si minus quam plurimos) во вториот климакс (еduc etiam omnis tuos, pur-
ga ubrem). Зад него следaт хипербатон и алитерација во исто време (magno me metu).  

Quae - nom. pl. neutrum (qui, quae, quod pron. relat.) субјект во временска реченица, cum – 
conict. cum temporale, ita – adv. sint – 3 pl. coniunc. praes. act. (sum, esse, fui) предикат во 
временската реченица; Catilina – voc. sg. (Catilina, -ae m.)  

perge – imperat. I (pergo, perrexi, perrectum 3) quo – abl. sg. (qui, quae, quod pron. relat.) 
coepisti – perf. (coepi, coepisse, coeptus verb. defect.) предикат   

egredere – imperat. (egredior, -gressus sum); aliquando adv. ex praep. со abl.; urbe – abl. sg. 
(urbs, -rbis f.)  

patent – 3 pl. ind. praes. (pateo, -ui, / 2) предикат, portae – nom. pl. (porta, -ae f.) субјект;  
proficiscere – imperat. (proficiscor, -fectus sum)   
Nimium – аcc. (nimius, -a, -um adi.) acc. adverbialis, diu – adv. te – acc. 2 sg. pron. pers. (tu), 

imperatorem – acc. sg. (imperator, -oris m.) – acc. duplex (obiecti et praedicati); tua illa 
Manliana castra – nom. pl. (tuus, -a, -um pron. poss.; ille, illa illud pron. demonstr.; 
Manlinianus, -a, -um adi. castra, -orum n.) субјект, desiderant – 3 pl. ind. praes. act. 
(desidero 1) предикат 

Educ – imperat. I (educo, -duxi, -ductum 3); tecum – abl. 2 sg. pron. pers. (tu) аbl. sociativus, 
etiam – conict. omnis tuos – acc. pl. (omnis, -e adi. tuus, -a, -um pron. poss.) директен 
објект на educ  

si - conict. minus – comp. adv. (parum), quam – conic. plurimos – acc. pl. (superl. multus, -a, -
um)  

purga – imperat. I (purgo 1) urbem – acc. sg. (urbs, -rbis f.)  
Magno metu – abl. sg. (multus, -a, -um adi., metus, -us m.) abl. separationis, me acc. 1 sg. pron. 

pers. (ego) liberaveris – 2 sg. coniunct. perf. act. (libero 1) 
modo conict. inter praep. со acc. me - me acc. 1 sg. pron. pers. (ego) atque conict. te – acc. 2 sg. 

pron. pers. (tu) murus – nom. sg. (murus, -i m.) intersit – 3 sg. coniunct. praes. (intersum, 
interesse, interfui) предикат во реченица со modo.  

Iam diutius e уште едно ехо на quousque tandem на почетокот на говорот. Изложува-
њето завршува со анафора (non, non, non) и со уште еден климакс (non feram, non patiar, 
non sinam). 

Nobiscum – abl. 1 pl. pron. pers. (nos), versari – inf. (versor 1) iam - adv. diutius – comp. adv. 
(diu) non негација potes – 2 sg. ind. praes. (posum, posse, potui) предикат.   

feram, patiar, sinam – 1 sg. fut. I (fero, ferre, tuli, latum; patior, passus sum 3; sino, sivi, situm 3) 
предикати. 

Probatio, argumentatio. Во структурата на говорот, зад изложувањето следи докажу-
вањето. Хипербатонот (magna … gratia), удвојувањето на заменките (huic ipsi), aпозицијата 
(аntiquissimo custodi huius urbis), aнафората (tam, tam, tamque), климаксот (teatram, horribi-
lem, infestam pestem), метафората (pestem) и хиперболата (totiens) се реторските средсва со 
кои започнува докажувањето во говорот. Заговорот е срамнет со чудовиште (pestem) - гро-
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зно (teatram), страшно (terribilem) и подготвено за напад (infestam). Тоа што републиката 
ги избегнала неговите напади толку пати (totiens), a инаку втор пат, се должи единствено 
на божјата помош. Опстанокот на републиката не смее повеќе да се изложува на опасност 
предизвикана од еден човек (in uno homine).  

Magna – nom. sg. (magnus, -a, -um adi.) aтрибут на gratia 
dis immortalibus – dat. pl. (deus, -i m., immortalis, -e adi.) индиректен објект; habenda est – 

пасивна перифрастична конјугација (habeo, habui, habitum 2)  
atque – conict. huic ipsi Iovi Statori – dat. sg. (hic, haec, hoc pron. demonstr., ipse, ipsa, ipsum 

pron. demonstr., Iuppiter, Iovis m., Stator, -is m.), antiquissimo custodi – dat. sg. (superl. 
antiquus, -a, -um superl., custos, -odis m.) huius urbis – gen. sg. (hic, haec, hoc pron. 
demonstr. urbs, -rbis f.) gen. possesivus; antiquissimo custodi huius urbis - aпозиција  

gratia – nom. sg. (gratia, -ae f.) субјект на habenda est  
quod – quod causale; hanc – acc. sg. (hic, haec, hoc pron. demonstr.)  
tam - adv. taetram, horribilem, infestam – acc. sg. (teater, -tra, -trum adi., horribilis, -e adi. 

infestus, -a, -um adi.) – aтрибути на pestem 
-que енклитичен сврзник, rei publicae – gen. sg. (res publica) gen. objecti; pestem – аcc. sg. 

(pestis, is f.) директен објект на effugimus 
totiens adv. num. iam conict. effugimus – 1 pl. ind. praes. (effugio, -fugi, / 3) предикат во 

причинската реченица. 
Non негација; periclitanda est – 3 sg. conuigatio periphrastica passiva (periclitor 1) saepius – 

comp. adv. (saepe) in – praep. со аbl. uno homine – abl. sg. (unus, -a, -um adi., homo, -inis 
m.) abl. поради in   

summa salus – nom. sg. (summus, -a, -um adi., salus, -utis f.) субјект на periclitanda est; rei 
publicae – gen. sg. (res publica) gen. possesivus. 

По non est saepius следи преглед на активностите на Катилина кои го довеле во опас-
ност животот на говорникот. Структурата на прегледот е паралелна: quamdiu: cum proximis 
comitiis consularibus: quotienscumque …/ mihi consuli desgnato: me consulem: me/ insidiatus es: interfi-
cere voluisti: petisti/ non publico me praesidio sed privata diligentia: amicorum praesido et copiis: per me/ defendi: 
compressi…: tibi obstiti. Во првата временска реченица клучно е non publico me praesidio sed 
privata diligentia, нагласено со хипербатон (publico me praesidio) и антитеза (non … sed pri-
vata diligentia); истата мисла е искажана малку поинаку и во втората временска реченица 
(аmicorum praesidio et copiis nullo tumultu publice concitato); кулминацијата е во последната: 
тоа говорникот го постигнува со denique пред сврзникот за временска реченица и со хомо-
јотелевтонот на местото кадешто тој по трет пат ја изразува истата мисла (...me petisti per me 
obstiti). Изборот на quotienscumque токму во последната реченица, не е случаен. Претставу-
ва еден вид ехо на totiens iam effugimus неколку реченици погоре.       

Quamdiu – conict. mihi consuli designato – dat. sg. (1 sg. pron. pers. (ego), consul, -is m. 
designatus, -a, -um adi.), Catilina – voc. sg. (Catilina, -ae f.) insidiatus es – 2 sg. ind. perf. 
(insidior, insidiatus sum 1 verb. depon.) предикат во временска реченица,  

non негација, publico praesidio – abl. sg. (publicus, -a, -um adi., praesidium, -ii n.) аbl. 
intrumenti, me – acc. (1 sg. pron. pers. (ego)) директен објект на defendi 

sed – conict. privata diligentia – abl. sg. (privatus, -a, -um adi., diligentia, -ae f.) аbl. intrumenti  
defendi – 1 sg. ind. perf. act. (defendo, -fendi, fensum 3) предикат во главната реченица. 
Cum - conict. proximis comitiis consularibus – abl. pl. (proximus, -a, -um adi., comitium, ii n., 

consularis, e adi.) аbl. temporis 
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me consulem – acc. sg. (1 sg. pron. pers. (ego), consul, -is m.) in – praep. со abl. campo – abl. sg. 
(campus, -i m.) et - conict. competitores tuos – acc. pl. (competitor, -is m., tuus, -a, -um 
pron. poss.) директен објект на interficere 

interficere – inf. praes. (interficio, -feci, -fectum 3) voluisti - 2 sg. ind. perf. (volo, velle, volui) 
предикат   

compressi – 1 sg. ind. perf. (comprimo, -pressi, pressum 3) предикат; conatus tuos nefarios – 
acc. pl. (conatus, -us m., tuus, -a, -um pron. poss., nefarius, -a, -um adi.) директен објект на 
compressi; amicorum – gen. pl. (amicus, -i m.) gen. possesiuvus; praesidio – abl. sg. 
(praesidium, -ii abl. instrumenti; et - conict.; copiis – abl. pl. (copia, -ae f.) abl. instrumenti  

nullo tumultu concitato – abl. sg. (nullus, -a, -um adi.; tumultus, -um m.; concitatus – part. perf. 
pass. concito 1) abl. absolutus; publice – adv.  

denique - adv., quotienscumque conict. adv. me – acc. 1 sg. pron. pers. (ego) директен објект 
на petisti; petisti – 2 sg. ind. perf. act. (peto, -ivi (-ii), itum) предикат во временска 
реченица  

per – praep. со acc. me – acc. 1 sg. pron. pers. (ego), tibi – dat. 2 sg. pron. pers. (tu) индиректен 
објект; obstiti – 2 sg. ind. perf. act. (obsto, obstiti, obstaturus 1) предикат  

quamquam – conict. videbam – 1 sg. ind. imperf. (video, vidi, visum 2) предикат во допусна 
реченица и verbum regens ACI (perniciem meam coniunctam esse); perniciem meam – 
acc. sg. (pernicies, -ei f., meus, -a, -um pron. poss.) субјект во ACI, cum – praep. со abl.; 
magna calamitate – abl. sg. (magnus, -a, -um adi.; calamitas, -atis f.) rei publicae – dat. sg. 
(res publica) dat. commodi; esse – inf. praes. (sum, esse, fui) предикат во ACI; coniunctam 
– acc. sg. coniunctus, part. perf. pass. (coniungo, -iunxi, -iunctum 3) именски дел од 
предикатот во ACI. 

Nunc iam воведува контраст зад quamdiu, cum и quotienscumque во претходните рече-
ници. Паралелизмот во реченицата што следи е очигледен, и во однос на структурата и во 
однос на значењето. Во однос на структурата: директен објект+предикат/директен об-
јект+предикат, а во однос на значењето: двата елементи од првиот пар се попсежно и по-
експресивно формулирани во вториот пар - rem publicam universam = templa deorum immorta-
lium, tecta urbis, vitam omnium civium, Italiam totam (асиндетон) и petis = vocas ad exitium et vastitatem.   

Nunc – adv. iam – conict. aperte – adv. rem publicam universam – acc. sg. (res publica, 
universus, -a, -um adi.) директен објект на petis; petis – 2 sg. ind. praes. act. (peto, -ivi (-ii), 
-itum 3) предикат; 

templa  - acc. pl. (templum, -i n.) дир. објект на vocas, deorum immortalium – gen. pl. (deus, -ii 
m. immortalis, -e adi.) gen. possesivus;  

tecta – acc. pl. (tectum –i n.) дир. објект на vocas; urbis – gen. sg. (urbs, -rbis f.) gen. possesivus  
vitam – acc. sg. (vita, -ae f.) дир. објект на vocas; omnium civium – gen. pl. (omnis, -e adi., civis, 

-is m.) gen. possesivus  
Italiam totam – acc. sg. (Italia, -ae f., totus, -a, -um adi.) дир. објект на vocas 
ad – praep. со acc. exitium, vastitatem – acc. sg. (exitium, -ii n., vastitas, -atis f.) acc. поради ad; 

vocas – 2 sg. ind. praes. act. (voco 1) предикат  

Иако смртта на Катилина е тоа што е primum et proprium imperi et disciplinae maiorum, кон-
зулот сепак ќе направи нешто друго: аd severitatem – lenius, ad communem salutem – utilius (пара-
лелизам).    

Qua re – abl. sg. (qui, quae, quod pron. relat. res, -ei f) – abl. causae; quoniam – conict. id – acc. 
sg. neutr. (is, ea, id prn. demontr.) quod – acc. sg. neutr. (qui, quae, quod pron. relat.) est – 3 
sg. ind. praes. (sum, esse, fui), primum – acc. sg. (primus, -a, -um adi.)   
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et - conict. quod acc. sg. neutr. (qui, quae, quod pron. relat.); huius imperi disciplinaeque – gen. 
sg. (hic, haec, hoc pron. demonstr., imperium, -I n., disciplina, -ae f.) maiorum – gen. pl. 
(maior, -ius comp. magnus, -a, -um) proprium est (nom. sg. (proprius, -a, -um adi.), 3 sg. 
ind. praes. (sum, esse, fui)) именски предикат во релативната реченица; facere – inf. 
praes. (facio, feci, factum 3) nondum – adv.; audeo – 1 sg. ind. praes. (audeo, ausus sum 2); 
faciam – 1 sg. fut. I (facio, feci, factum 3) предикат; id – acc. sg. (is, ea, id pron. demonstr.) 
quod – nom. sg. neutr. (qui, quae, quod) est – 3 sg. ind. praes. (sum, esse, fui)  

ad – praep. со acc. severitatem – acc. sg. (severitas, -atis f.) acc. поради ad lenius – comp. аdv. 
(lenis, -e); communem salutem – acc. sg. (communis, -e adi., salus, -utis f.) аcc. поради ad; 
utilius - comp. аdv. (utilis, -e adi.) 

Зад nam следи објаснување на utilius ad communem salutem. Пополезно е Kaтилина да го 
напушти Рим, бидејќи така ќе си заминат и неговите приврзаници. Со сликата што ја соз-
дава - еxhaurietur еx urbe sentina ‘ќе се исцрпи/исфрли/испие од градот изметот, ѓубрето, бок-
лукот, џганот’, говорникот изразува нетпрение и жестина. 

Nam - conict.  
реален хипотетички период: [протаза] si conict. te acc. sg. 2 pron. pers. (tu) субјект во ACI, 

interfici – inf. praes. pass. (interficio, -feci, -fectum 3) предикат во ACI; iussero – 1 sg. ind. 
fut. II (iubeo, iussi, iussum 2) предикат во протазата, verbum regens ACI (te interfici) 

[aподоза] residebit – 3 sg. ind. fut. I (resideo, -sedi, / 2) предикат во аподозата; in praep. со abl. 
re publica – abl. sg. (res publica) reliqua manus – nom. sg. (reliquus, -a, -um adi. manus, -
us f.) coniuratiorum – gen. pl. (coniurati, -orum m) – gen. possesivus;  

Реален хипотетички период: [протаза] sin conict. tu – nom. 2 sg. pron. pers.;  
oдносна реченица: quod te –acc. sg. (qui, quae, quod pron. relat.; 2 sg. pron. pers. (tu)) acc. 

duplex (personae et rei); iam – adv. dudum – adv.; hortor – 1 sg. ind. praes. (hortor, 
hortatus sum 1verb. depon.) предикат во oдносната реченица;  

exieris – 2 sg. fut II (exeo, -ire, -ii, -itum) предикат во прoтазата; 
[аподоза] exhaurietur – 3 sg. fut. I (exhaurio, -hausi, -haustum 4) предикат во аподозата; ex – 

praep. со abl.; urbe – abl. sg. (urbs, -rbis f.)   
tuorum comitum – gen. pl. (tuus, -a, -um pron. poss.; comitium, -ii n.) gen. explicativus 
magna, perniciosa sentina – nom. sg. (magnus, -a, -um adi., perniciosus, -a, -um adi., sentina, -ae 

f) субјект во аподозата; rei publicae – gen. sg. (res publica) gen. possesivus  
Quid – nom. sg. (quis, quid pron. interr.) est – 3 sg. ind. praes. (sum, esse, fui) Catilina – voc. sg. 

(Catilina, -ae m.)  
Num – adv. interr. dubitas – 2 sg. ind. praes. act. (dubito, 1) предикат, verbum regens ACI ((te) 

facere) id – acc. sg. neutr. (is, ea, id pron. demonstr.) директен објект на facere, me 
imperante (abl. 1 pron. pers. (ego), abl. participium praes. act. (impero 1) – abl. absolutus; 
facere – inf. praes. (factio, feci, factum 3) предикат во ACI 

quod – acc. sg. (quia, quae, quod pron. relat.) iam conict. tua sponte – аbl. sg. (tuus, -a, -um pron. 
poss., (spons), spontis f.) abl. modi; faciebas – 2 sg. ind. imperf. (facio, feci, factum 3) 
предикат во релативната реченица. 

Наместо еgo iubeo te exire, говорникот употребува една поекспресивна кoнструкција 
iubet consul hostem exire. 

Exire – inf. praes. (exeo, -ire, -ii, -itum) предикат во ACI; ex praep. со abl. urbe – abl. sg. поради 
ex  

iubet 3 sg. ind. praes. act. (iubeo, iussi, iussum 2) предикат, verbum regens ACI (hostem exire), 
consul – nom. sg. (consul, -is m.) субјект; hostem – acc. sg. (hostis, -is m.) субјект во ACI. 
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Во прашањето num in exilium предикатот ‘iubet’ се подразбира (eлипса).   
Interrogas – 2 sg. ind. praes. (interrogo, 1) me - acc. 1 pron. pers. (ego)  
num – adv. interr. in – praep. со acc. exsilium – аcc. sg. (exilium, -ii n.) аcc. поради in 
Non – негација, iubeo 1 sg. ind. praes. act. (iubeo, iussi, iussum 2) предикат  
sed conict. si conict. me – acc. 1 pron. pers. (ego) acc. поради consulo; consulis – 2 sg. ind. praes. 

act. (consulo, -sului, -sultum 3),  
suadeo – 1 sg. ind. praes. act. (suadeo, suasi, suasum 2) 
 
 

V Re~nik na retorski termini 
 

Анадиплоса (грч. αναδίπλωσις ‘удвојување’ лат. gemminatio) - повторување на последниот 
збор од една реченица или дел од реченица на почетокот на следната реченица.  
Fuit, fuit ista quondam in hac re publica virtus ut viri fortes acrioribus suppliciis civem per-
niciosum quam acerbissimum hostem coercerent. (In Catilinam, I, 3, 6) 

Анафора (грч. ἀναφορά ‘носење/повторување напред’ лат. adiectio, repetitio) – пов-
торување на еден ист збор или група од повеќе зборови на почетокот на неколку 
последователни реченици. 
Cupio, patres conscripti, me esse clementem, cupio in tantis rei publicae periculis non dissolutum 
videri, sed iam me ipse inertiae nequitiaeque condemno. (In Catilinam, I, 4, 15) 

Антитеза (грч. ἀντίθεσις ‘поставување наспроти/ противпоставување’, лат. contrarium) - 
синтаксички слично подредување на два збора или на две реченици со спротивно 
значење, негативен паралелизам. 
Habemus senatus consultum in te, Catilina, vehemens et grave, non deest rei publicae consilium 
neque auctoritas huius ordinis: nos, nos, dico aperte, consules desumus. (In Catilinam, I, 3, 
9) 

Асиндетон (грч. ἀσύνδετον ‘неповрзано’ лат. dissolutio) - фигура на говорот која се состои 
од укинување на сврзниците. 
... sensistin illam coloniam meo iussu, meis praesidiis, custodiis, vigiliis esse munitam? (In 
Catilinam, I, 8, 4) 

Елипса (грч. ἒλλειψις ‘испуштање’ лат. defectus) - реторска фигура во која еден или повеќе 
зборови се испуштени, а се подразбираат од контекстот.  
Interrogas me, num in exilium [се подразбира - ire]? (In Catilinam, I, 13, 3) 

Иронија (грч. εἰρωνεία ‘преправање’, лат. dissimulatio, simulatio) – кажување на спро-
тивното од она што што се мисли, изразување мисла споротивна на таа што е 
буквално искажана. 
Nos autem fortes viri satis facere rei publicae videmur, si istius furorem ac tela vitamus. (In 
Catilinam, I, 2, 5) 

Климакс (грч. κλῖμαξ ‘издигнување’, лат. gradatio) – степенување, повторување на најмалку 
три реченици или делови од реченицата со еднаква синтаксичка функција, а според 
значењето – секој посилен од претходниот. Следниот сегмент во низата ја засилува 
претставата создадена од претходниот. 
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Magna dis immortalibus habenda est atque huic ipsi Iovi Statori, antiquissimo custodi huius urbis, 
gratia, quod hanc tam taetram, tam horribilem tamque infestam rei publicae pestem totiens iam 
effugimus. (In Catilinam, I, 11, 4) 

Литота (од грч. λιτός ‘мазен, едноставен’) – фигура на говорот со која една мисла се 
изразува преку негација на друга.  
Dico te priore nocte venisse inter falcarios – non agam obscure – in M. Laecae domum; con-
venisse eodem compluris eiusdem amentiae scelerisque socios. (In Catilinam, I, 8, 10) 

Mетафора (грч. μεταφορά ‘пренесување’, лат. translatio) – фигура на говорот со која едно 
нешто се опишува преку друго, имплицитна споредба (спореди со симиле). 
... quod hanc tam taetram, tam horribilem, tamque infestam rei publicae pestem totiens iam 
effugimus. (In Catilinam, I, 11, 4) 

Метонимија (грч. μετωνυμία ‘замена на името’, лат. denominatio, transnominatio)  - замена 
на името со некој од неговите атрибути. 
Hos ego video consul et de re publica sententiam rogo, et quos ferro trucidari oportebat, eos 
nondum voce volnero! (In Catilinam, I, 9, 8) 

Паралелизам (од грч. παράλληλος ‘поставен еден покрај друг’) - синтаксички слично 
подредување на зборови или цели реченици, подредување на еднаков начин. 
... faciam id quod est ad severitatem lenius, ad communem salutem utilius. (In Catilinam, I, 12, 6) 

Паралeпса (грч. παράληψις ‘oставање на страна’, лат. praeteritio, occulatatio) - реторска 
постапка во која говорникот најавува дека нема да зборува за нешто, но сепак 
зборува. Со тоа уште повеќе го свртува внимнието на слуштателите кон она што 
божем го остава настрана. 
Nam illa nimis antiqua praetereo, quod C. Servilius Ahala Sp. Maelium novis rebus stu-
dentem manu sua occidit. (In Catilinam, I, 3, 5) 

Парентеза (грч. παρένθεσις ‘вметнување’ лат. interpositio) - прекин во синтаксичката 
структура на една реченица преку вметнување на друга реченица. 
Muta iam istam mentem, mihi crede, obliviscere caedis atque incendiorum. (In Catilinam, I, 6, 11) 

Реторско прашање (грч. ἐρώτημα, лат. interrogatio) – прашање во кое говорникот му се 
обраќа на адресатот не за да дојде до информација (како во вистинското прашање), 
туку за да го изрази својот став. Со ова ‘прашање’ тој изразува нетрпение, чудење, 
обвинување и сл. 
Nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus 
bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora voltusque 
moverunt? (In Catilinam, I, 1, 3) 

Симиле (лат. simile neutr. similis, e ‘слично’) – фигура на говорот во која една работа се 
споредува со другa, експлицитна споредба. 
Habemus enim eius modi senatus consultum, verum inclusum in tabulis, tamquam in vagina 
reconditum, quo ex senatus consulto confestim te interfectum esse, Catilina, convenit. (In 
Catilinam, I, 4, 11) 

Хијазам (грч. χιασμός ‘поставување како грчката буква x (хи), поставување во вкрстена 
положба’ - истакнување на два збора со нивно поставување во вкрстена положба, 
вториот елемент стои во обратен ред во однос на првиот.   
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... eorum autem castrorum              imperatorem 

ducemque            hostium 
 

Еorum autem  castrorum imperatorem ducemque hostium intra moenia atque adeo in senatu 
videtis intestinam aliquam cotidie perniciem rei publicae molientem. (In Catilinam, I, 5, 6) 

Хипербатон (грч. ὑπερβατόν ‘прекупоставеност’ лат. transgressio) - фигура на говорот која 
се состои од одвојување на два синтаксички тесно поврзани зборови, преку 
вметнунање на еден или повеќе други зборови меѓу нив, промена во редот на 
зборовите.   
Meministine me ante diem xii Kalendas Novembrisdicere in senatu fore in armis certo die, qui dies 
futurus esset ante diem vi Kal. Novembris, C. Manlium, audaciae satellitem atque administrum 
tuae? (In Catilinam, I, 7, 4) 

Хипербола (грч. ὑπερβολή ‘претерување, преувеличување’ лат. superlatio) – фигура на 
говорот која се состои од претерување и преувеличување. 
Hic, hic sunt in nostro numero, patres conscripti, in hoc orbis terrae sanctissimo gravissimoque 
consilio, qui de nostro omnium interitu, qui de huius urbis atque adeo de orbis terrarum exitio 
cogitent. (In Catilinam, I, 5, 6) 

Хомојоптотон (грч. ὁμοιόπτωτον ‘eднаков граматички завршок’, лат. similer cadens) – 
фигура на говорот која се состои од редење повеќе зборови во ист падеж или повеќе 
зборови кои претставуваат ист глаголски облик, еден вид хомојотелевтон. 
Fuisti igitur apud Laecam illa  nocte, Catilina, distribuisti partis Italiae, statuisti quo quemque 
proficisci placeret, delegisti quos Romae relinqueres, quos tecum educeres, discripsisti urbis partis 
ad incendia … (In Catilinam, I, 9, 8) 

Хомојотелевтон (грч. ὁμοιοτελεύτον ‘eднаков завршок’ лат. similiter desinens) – фигура 
која се состои од редење на повеќе зборови со сосем исти завршоци.  
Quid proxima, quid superiore nocte egeris, ubi fueris, quos convocaveris, quid consili ceperis, 
quem nostrum ignorare arbitraris? (In Catilinam, I, 1, 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


