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Во антиката се појавиле и се развиле три книжевни родови: лирика, епика и драма. 

Оваа поделба е извршена според предметот и според начинот на подражавање во секој од 
трите рода. Според предметот литературните родови се разликуваат по тоа што лириката 
го прикажува светот на човековите чувства, неговите доживувања, радост, болка, надеж, ра-
зочарување, неговиот внатрешен, субјективен живот. Во лирската песна поетот ни ги сооп-
штува своите чувства за некоја појава што го возбудила и при тоа не ја прикажува таа поја-
ва во нејзиниот развоен тек. Поради тоа лирската поезија се нарекува и субјективна пое-
зија.  

Наспроти лириката, во епската поезија се раскажува некоја случка. И тоа се прикажу-
ва на тој начин што поетот зборува за таа случка како за нешто што е надвор од него и 
што нам тој ни го пренесува како очевидец. Низ целата таа слика што поетот ни ја прика-
жува како да ја гледа од страна, сепак тој посредно ги искажува и своите чувства. Епската 
поезија уште се нарекува и објективна поезија. бидејки поетот зборува за појавите кои се 
случуваат надвр од него, кои објективно постојат надвор од поетот.  

Драмската поезија во поглед на предметот на прикажување ги спојува во себе својс-
твата на лирската и епската поезија. Нејзиниот предмет на прикажување е личност што деј-
ствува, И таа покажува внатрешни доживувања како во лирската поезија, а од друга страна 
сето тоа го прикажува во дејство како во епската поезија.  

Кај овие три литературни родови постои и разлика во начинот на прикажување. Во 
лирската поезија, која ги изнесува чувствата на поетот, поважно е самото чувство, отколку 
уметничката слика со која се изразува. Заради тоа уметничката слика во лирската поезија не 
ни дава многу точен и конкретен опис на некоја личност или предмет туку кај нас предиз-
викува одредено емоционално расположение. Сликата во лириката е само наговестување 
на одредено чувство. За разлика од лириката епската поезија ни дава пообјективна слика 
на некоја случка. А, пак, во драмата самите личности зборуваат и дејствуваат и на тој начин 
драмата ни го прикажува самиот живот, но не како опис, како во епската поезија, туку во 
облик на вистински живот.  

Видовме дека како предмет на лирската поезија се внатрешните, субјективни чувства 
на поетот. Карактеристично за лирската песна е тоа дека таа е кратка и дека во неа нема на-
рација, нема фабула, нема развиток на некоја случка. Во неа има главен мотив, кој на разни 
начини варира и се проширува со воведување на нови, слични или контрасни мотиви, но 
тие воопшто не ја раздвижуваат темата напред во смисла на причинско-последичен разви-
ток на случката. Затоа за лирската песна се вели дека е составена од низа на статични моти-
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ви, кои што во различни варијации зборуваат за иста тема јакнејќи го нејзиниот впечаток. 
Групирањето на тие мотиви околу главниот мотив се изведува асоцијативно, т. е. тоа здру-
жување се изведува според расположението на поетот. Во поглед на самата композициска 
структура во повеќето лирски песни може да се забележи типична схема на таа структура: 
првиот мотив во песната истовремено е и главниот мотив преку кој се искажува и темата 
на песната; во другиот мотив темата се развива со воведување на нови детали, и најпосле во 
третиот мотив се дава некој вид на емоционален заклучок. Сите три мотиви можат и пона-
таму да се развиваат со додавање на нови поединости но тоа развивање мора да има мерки 
и да оди до вообичаените граници на лирската песна. Поврзувањето на мотивите во лирс-
ката песна се врши преку таканаречени лирски паралелизми. Тоа се повторување на исти 
зборови и изрази на почетокот или на крајот на стиховите (анафора и епифора), и повто-
рување на исти синтаксички конструкции.  

Според чувството што се изразува во лирската песна лириката обично се дели на: ли-
рика на непосредно чувство, лирика на воодушевување и рефлексивна лирика. Во првата 
група спаѓаат песни во кои поетот ги изнесува своите најинтимни и најсубјективни чувства 
за некои случајни појави или случки кои што го возбудиле. Такви се најчесто љубовните и 
описните песни, во кои поетот најобичните и секојдневни појави го возбудуваат и го пот-
сетуваат на неговото длабоко лично чувство.  

Во другата група на песни би припаѓале оние во кои што поетот пее за чувствата кои 
ги доживуваат и многу други луѓе околу поетот, значи за колективни чувства, кои што пое-
тот ги доживува појако отколку останатите луѓе. Во овие песни поетот се воодушевува на 
некоја општа идеја и чувство: морално, социјало, патриотско и др.  

Во третата група припаѓаат песните во кои што некоја длабока мисла се претвора во 
чувство. Поетот тука не изнесува некоја мисла просто како вистина, туку таа мисла е секо-
гаш проткаена, обоена со чувства. Поетот првенствено го изнесува својот емоционален 
став спрема таа вистина.  

 
Хеленска лирика 
Општествените промени што се случиле во 8 и 7 вek пр. н. е. како и развојот на му-

зиката биле природни текови кои овозможиле народната лирика да се трансформира во 
уметничка лирика и така да се роди новиот поетски вид кој ќе опстане до денес.  

Општествените промени кои се случиле се: пропаѓање на старите кралства, сталеш-
ките борби, колонизациите, како и морално- религиозната борба против традицијата од 
која сака да излезе современиот човек. Имено таквите општествени промени го ставаат по-
единецот во центарот на случувањата, не се веќе толку важни боговите и хероите туку мо-
менталните случувања, учеството на секој еден во истите како и последиците што се дожи-
вуваат и чувствуваат од тие промени.  

Поетот како и поединецот сака да ги искаже своите чувства и доживувања од секој-
дневниот живот. За таа цел се организираат и натпревари каде поетот преку стихови и го 
пренесува чувството на публиката. Воедно тој преку стиховите кажани во метар мора да ја 
истакне својата ученост, авторитет, мудрост, достоинство, божјата вдахновеност, а во исто 
време и да испрати морално - религиозна порака. Тој честопати дава и свој суд кој му го 
наметнува на народот. Песната станува реалитет со мерка. Мерката т. е. совладувањето на 
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страстите , на прекумерноста како и одржувањето на истата е сржта на хеленската лирика и 
етика.  

Новите политичко - економски и социјални односи бараат премин од еп кон лирика, 
т. е. премин од традиција кон самостојност, излегување од минатото кон сопственото до-
живување, чувство, суд. Што се однесува до музиката и нејзиниот развој треба да се каже 
дека секој лиричар бил и музички образован човек кој се трудел својата песна да и ја при-
ближи на публиката не само преку чувствата туку и преку ритамот и новиот изум во музи-
ката, а тоа е хармонијата и усовршувањето на музичките инструменти.  

Во музиката освен китарата, формингата и лирата се јавуваат и други музички ин-
струменти како на пример: пектида, магадида, феник и барбитон. Потоа харфоликите: 
самбика и тригонон, клепсијамб, јамбик и најпосле фрулата.  

Треба да се каже дека сите овие инструменти доаѓаат од Фригија и Лидија, значи не 
се грчки, но Хелените успеале да им дадат свој печат кој ќе одговара на нивните потреби и 
на тој начин создаваат своја автогена музика. Музиката е битен дел од животот на Хелени-
те, таа е одраз на нивната духовна состојба, а имала и големо морално - воспитно влијание.  

 
Монодија 
Обликот и содржината на хеленска лирика се гледа преку монодијата каде спаѓаат 

елегијата, јампската поезија, меликата и хорската лирика. Елегијата е во тесна врска со 
епот. Јампската поезија е сатирично - рефлексивна и реалистична. Меликата е чиста лири-
ка во која поетот ги изразува своите чувства. Хорската лирика е совршен спој на зборот, 
музиката и играта каде преку поетот зборува народот.  

Ние тука ќе се задржиме на меликата која доаѓа од зборот melos, што значи попевка. 
Како што лириката воопштено доаѓа од народот така и за меликата посебно се смета дека 
била еден од облиците на народната поезија. Таа се пишува во строфа во логаедички ме-
тар каде се здружуваат дактилите и трохеите, а е придружена од музичкиот инструмент 
барбитон. Значи меликата повеќе од елегијата и јампската поезија, а помалку од хорската 
лирика го искористува музикалниот елемент што на песната и дава особена леснотија и 
живост. Прва задача на меликата како и на другите литерарни родови била моралното-ре-
лигиозно воздигнување на народот и моралната поука.  

Според предметот за кој пее меликата може да биде политичка, почесна или љубовна 
песна. Нејзини претставници се Алкеј и Сапфо од островот Лезбос и Анакреонт од Јонија. 
Веднаш по основањето на библиотеката во Александрија овие тројца поети се ставени во 
монодичката лирика.  

 
Сапфо 
Поетесата Сапфо твори кон крајот на 7 и почетокот на 6 в. пр. н. е. Потекнува од ос-

тровот Лезбос кој изобилувал со секакви природни убавини, а трговијата придонесувала да 
има поголема живост, а со тоа и самиот народ да биде поведар и полн со животна радост. 
Музиката пак и гимнастиката го чинеле елементарното образование на жителите. Не било 
необично жените да творат во тогашниот хеленски свет, но жените на островот Лезбос 
имале поголема слобода и права од било кои хеленски жени.  

Во едно такво окружување творела и работела поетесата Сапфо во своето женско 
училиште. Сапфо постојано била окружена со своите ученички, кои тука го поминувале 
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времето до своето мажење. Тие биле главна инспирација за поетесата. Сапфо кон тие де-
војки чувствувала пријателство, а бројните морални поуки и совети кои им ги давала на 
своите ученички ни кажуваат за духот кој владеел во училиштето. Во една од своите песни 
таа зборува за калокогатијата која била најголем етички идол на Хелените "Кој е убав, Ќе 
им се чини на очите добар, но кој е добар, истовремено ќе биде и убав".  

Телесната убавина била битна за Сапфо но многу побитна била духовно- моралната 
убавина, која се добива со образованието. За Сапфо двете убавини прават едно цело. Она 
што епската поезија го поставува како норма за убавина има општо, традиционално, значе-
ње и како такво постои и во лириката но само како украс, убавината кај лириката е индиви-
дуално чувство. Ученичките предизвикуваат кај Сапфо љубов, страст, жал но во духовна, а 
не телесна смисла. Затоа таа и се чувствувала како нивна духовна мајка.  

Воспитни средства биле музиката, играта, хорското и соло пеењето, пеењето во при-
дружба на лира и читањето на сопствената поезија и поезијата на другите поети.  

Сапфо најмногу пеела химни, епиталамии и љубовни песни. Во химните ги славела 
Афродита, Харитите и Музите, Ерос и пее за разни митови. Во љубовните песни Сапфо 
ги изразува своите чувства, лични, општи, весели, тажни кои кај неа ги предизвикуваат неј-
зините ученички. Меѓу тие песни е и песната која ја наоЃаме во превод кај Катул (51) 

Во средиштето на нејзината љубовна поезија се личните еротски доживувања, лич-
ните желби и мечтаења кои таа со искрено и длабоко чувство и со силна страст ги опишу-
ва во своите песни . Токму тоа ја одвојува од другите поети и токму затоа Катул и Хоратиј 
гледаат во неа недостижен пример на кој ќе сакаат да му се приближат.  

Сапфо се служи и со сликањето на природата, но не само како гледач и мислител ту-
ку како длабоко доживување на истата не само со сетилата туку и со душата.  

Сапфо е позната по својата Сапфина строфа. Во истата строфа пишува и Катул и 
Хоратиј во римската литература.  

 
Александриска лирика 
Во времето на Александар Македонски започнува вториот круг на грчката поезија, 

позната како хеленистичка, или александриска поезија.  
Во 3 век пр. н. е. александриската литература е повеќе репродуктивна, но сепак во неа 

има прекрасни дела иако poeta divinus е заменет со poeta doctus.  
Александриската поезија се развива и негува воглавно во училиштата, библиотеките 

и научните работилници. Сега веќе поетите не пеат за народот туку за потесен круг учени 
слушатели и за членовите на дворот кои пак се далеку од секојдневниот живот на обични-
от човек.  

Исто така, александриските поети не сакале големи дела туку помали со ограничена 
должина, па оттука се раѓаат и развиваат нови поетски видови како: службена и световна 
химна, епилија т. е. мал еп, потоа лирска и субјективно-еротична елегија, мим, буколска 
идила и особено епиграмот. Исто така, некогашното изобилство на метрички облици е за-
менето со прост хексаметар или елегијски дистих. Терминот „александризам“ во литерату-
рата добива значење на разгалена, сувопарна ученост со убав облик, но без идеја, со сјаен 
стил но без општествена тенденција.  
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Во овој период особено се развива епиграмот кој станал кратка песна во елегијски 
дистих со различна содржина.  

Силата на хеленистичката уметност се гледа во областа на ситните облици: во изра-
зувањето на интимните чувства, во создавање облик од секојдневниот живот, моментално-
то расположение.  

Елегијата како лирски облик се изменила со тоа што се ограничува на еротиката, а со 
прифаќање на некои епски елементи станала некаков вид на балада, која го потиснува го-
лемиот еп и покрај себе го трпи само малиот еп.  

Нејзин најстар представник е Филет, а најугледен меѓу александриските поети е Ка-
лимах (310 - 240). Тој се истакнал како библиотекар и и дал основа на историјата на хелен-
ската литература, пишувал проза но и песни со различна содржина и тоа: елегии од кои ја 
издвојуваме „Береникината плетенка“ испеана 246 год. , а која ја наоѓаме во латински 
превод кај Катул.  

Калимах исто така пишувал епилии, сатирични песни и епиграми. Епиграмите се за 
вистински или измислени надгробни споменици, но има и епиграми кои се замислени ка-
ко натписи за книги. Во сите тие Калимах се јавува како остроумен човек кој со малку збо-
рови умее да изрази силни судови. Целото творештво на Калимах оддава намерно оддале-
чување од класичното песништво, особено од Хомер, и свесно тежнеење да се задоволи 
модерниот вкус. Од Калимах се зачувани во оригинал 6 химни и 63 епиграми.  

Покрај Калимах со своите елегии се истакнал и Еуфорион во 3в. пр. н. е. на кој се ог-
ледале Катул, Корнелиј Гал, Вергилиј. Еуфорион бил од Евбоја, студирал философија во 
Атина, а потоа бил библиотекар во сириска Антиохија, еден од најголемите центри на хе-
ленистичкиот исток. Составувал епиграми и особено го сакал малиот еп со митолошка со-
држина омилен меѓу хеленистичките учени поети. Малиот еп можел да ја покаже ученоста 
и мајсторската техника во композицијата и версификацијата. Еуфорион сакал комплици-
ран стил, ретки изрази, митолошки алузии.  

 
Неотериците 
За непосреден претходник на неотериците се смета Лајвиј кој во 1 век ст. е. во своите 

песни „Еротопаегниа“ обработува еротска тематика во облик на александриските играрии.  
Во средината на 1 в. пр. н. е. во Рим група млади и талентирани поети се собираат за 

да уживаат во својата поетска работа и за да водат учени разговори. Членовите на овој по-
етски кружок се наречени неотерици (neoterikoi) или poetae novi, на чие чело стои угледниот 
граматичар и писател Валериј Катон. Други негови припадници биле Хелвиј Кина, Парте-
ниј од Никаја, Корнелиј Гал (заслужен за развојот на љубовната елегија во Рим), Ликиниј 
Калв, Фуриј Бибакул и др. Кикерон иронично ги нарекува и cantores Euphorionis и со тоа 
укажува на омилениот грчкиот пример на неотериците и воедно се подсмева на упорното 
земање теми и мотиви од делата на Еуфорион.  

Неотериците ја прифаќаат хеленистичката теорија за творештво и од неа ги прифа-
ќаат главните принципи, а тоа се : 

– негување на лирските и малите епски форми, 
– ревитализација на елегијата, 
– внесување на учени и митолошки содржини измешани со еротика, 
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– виртуозност и патетика во изразот.  
Се смета дека иако неотериците ги прифаќаат принципите на александриската пое-

зија истовремено и ги упростуваат, посебно александрискиот учен артизам чиј најголем 
претставник е Калимах. Сепак даваат значаен допринос за развитокот на римската поезија, 
притоа потпирајќи се на живата и современа грчка песна. Од делата на неотериците зачу-
вано е многу малку или опстојале под друго име, за разлика од делото на Катул како нивни 
најголем претставник чие дело ни е сочувано во целост.  

Неотериците по однос на јазикот се служат со народниот говор кој веќе бил прифа-
тен во сатирата и сценската лакрдија, а се служат и со поетскиот јазик на патетичната рим-
ска трагедија и епиката на Ениј.  

  
Катул 
Катул твори во класичниот период на Римската литература, или во третиот златен 

период (од диктатурата на Сула до смртта на Август, од 80 год. пр. н. е. до 14 год. н. е. , т. е. 
во првиот потпериод, а тоа е векот на Кикерон (80 – 30 год. пр. н. е. ). Катул е прв и 
најголем римски поет на субјективната љубовна поезија.  

Делото на Катул го сочинуваат 116 песни, околу 2400 стиха и е поделено на три дела 
според метричкиот облик и обемот на песните: 

– во првиот дел се песните од 1 до 60. Тоа се пократки песни со различна содржина 
во разни лирски облици.  

– во вториот дел се песните од 61 до 68. Тоа се поголеми песни меѓу кои се и хеле-
нистичките мали епови.  

– во третиот дел се песните од 69 до 116. Тоа се епиграми во елегиски дистих.  
Не се знае дали ваквиот распоред на песните го направил самиот Катул или тоа го 

направиле подоцнежните негови наследници и издавачи.  
Темите кои Катул ги обработува во своите песни се пред се чувствата и тоа преку: 

љубовта и сите состојби на љубовта кон Лезбија/Клодија (радост, восхит, страст, тага, жал, 
разочарување), омразите, пријателствата, непријателствата, слики од природата, гозбени 
песни, подбивни песни, трачеви, анегдоти и случки.  

Љубовната лирска поезија - е чувствена, сетилна поезија каде поетот пее од дното на 
својата душа, од најдлабоките делови на својата интима. Катул тоа го остварува преку непо-
средниот и спонтан израз, искреното и длабоко чувство и доживување кое единствено мо-
же да се сретне во својот полн облик во старата грчка лирика (Сапфо).  

Навистина е реткост и во светската литература да се наиде на поет кој така длабоко и 
искрено ќе ја опише својата љубов кон една жена од почеток до крај. Катул се чини дека 
лесно ја освоил Клодија и уживал во нејзините убавини (2, 3, 5, 7, 51, 68, 86), но не бил 
единствениот, а за тоа дознаваме од самиот Катул кој ги спомнува своите ривали (37, 39, 
40, 77, 82, 91) Патем поетот ни кажува дека Клодија/Лезбија била и мажена(83) за конзулот 
Квинт Метел Келер, пишува и за братот на Клодија/Лезбија, Лезбиј кого го нарекува убав 
– Pulcher (79), а пишува и за љубовникот на Лезбија Марко Келиј Руф (69, 77). Катул иако 
знае се за Клодија /Лезбија (58) сепак ја сака искрено, од дното на душата, со целата своја 
страст (87). Катул не може да престане да ја сака (70, 72) но во исто време заради нејзината 
непостојаност, нејзините доаѓања и заминувања (36, 107, 109), кај Катул се повеќе расте љу-
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бовната болка, патењето и разочарувањето (38, 75, 85) Најпосле Катул се чувствува бедно 
(8), ја прекинува врската со Клодија (76) и не сака да ја обнови (11) после своето враќање од 
Битинија.  

До појавата на Катуловата поезија не се среќава машки лик кој е потполно подреден 
на карактерот, темпераментот на една жена. Таа подреденост на вљубениот е нов елемент 
во поезијата кој дотогаш не се среќава. Но и Катул живее во едно ново, модерно време каде 
римската богата жена има повеќе слобода и права да живее, да се движи и да има што сака. 
Така во создавањето на Катуловата љубовна поезија голем удел штествените состојби. 
Исто така, во антиката воопшто има многу малку субјективна љубовна лирика (Сапфо) која 
би била и автобиографска, па така слободно може да се каже дека Катул дал нешто сосема 
ново и необично не само во римската туку и во севкупната античка литература. Но 
неговата љубов сепак останува во рамките на сензуалноста, на сетилното, чувственото. 
Исто така, љубовта која за грчката лирика е болест која го поматува здравиот разум тоа 
останува во добар дел и кај Катул. Катуловата песна не смееме да ја оценуваме тргнувајќи 
само од нејзините грчки примери. Тука се среќаваме со онаа појава на општествено и 
индивидуално условеното избирање, творечко подражавање и адаптирање на грчките 
примери, кое и дава обележје на севкупната римска литература.  

Во делото на Катул среќаваме и други женски ликови (27, 32, 41, 42, 43, 59, 86, 110) 
кои најверојатно биле анонимни девојки со низок морал. Меѓу песните има и неколку пос-
ветени на момчето Јувенциј (24, 48, 99).  

Катул прв пишува и елегија(101, 76) и епилиј (64, 65, 66).  
Спојот на повеќе епиграми пишувани во елегиски дистих ја чини елегијата на Катул 

каде на прво место е чувството, а на второ митот и тоа повеќе како украс. Катул е претход-
ник на субјективната римска елегија.  

Во своите песни, разновидни по тема Катул се јавува како poeta doctus - епитет кој го 
имаат александриските поети, а тоа значи учен поет и артист кој особено во епилијот ис-
креноста ја заменува со ученост, страста со елеганција, чувствата со разум, а сето тоа со 
вешта употреба на метрите. Во епилијот Катул го употребува митолошкиот елемент во 
полна мера кој е карактеристика на александризмот. Меѓутоа и тука може да се почувствува 
топлото љубовно чувство кон Лезбија/Клодија , што се пробива низ учената митологија и 
сложената александриска техника. Катул ги подражава александриските поети во долго-
трајната и стрплива работа, во ситните поетски облици, во префинетата форма, но не не 
ја става формата над содржината и вештината над талентот. Всушност тој е индивидуа-
лист, а тоа не е ниту позајмено ниту превземено од александријците. Неговата индивидуал-
ност е повеќе одлика на општествените прилики во кои тој живее и твори. Катул со својот 
талент и вештина умее да ја прикрие хеленската техника. Тој грижливо одбира што ќе 
превземе и подражава и на тоа му дава свој личен печат што ќе го направи оригинален во 
поетската уметност. Кај Катул силното субјективно доживување прави спој со хеленистич-
киот артизам. Тука лежи посебната сила и вредност на Катуловото творештво. Треба да 
знаеме дека Катул пишувал за одреден круг учени поети и образовани луѓе. Публиката 
пред која се рецитирани песните не ги следела со разбирање само интимните чувства на 
поетот туку строго е проценувана секоја песна, т. е. колку и во која мера се остварени кни-
жевниот вид, сите негови особености и правила.  

Катул пишувал епиграми со различна содржина. Епиграмите на Катул се израз на 
доживувањето во рамки на епиграматската традиција, примерно остварување на тој книже-
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вен вид и неговите закони. Тој пишувал љубовни епиграми во елегијски дистих (70, 72, 75, 
85, 87, 92) но и во сапфина строфа (11) Во нив наоѓаме искрено излевање на чувствата. Ка-
тул на епиграмот му дава вистинска лирска искреност, каква немало во античката поезија 
уште од Сапфо.  

Катул пишува и сатирични и политички епиграми и јамби полни со зајадливост и 
иронија каде лично без некоја цел напаѓа угледни личности како на пр. Кикерон, Кајсар, 
Помпеј или некои нивни помошници, (10, 14, 22, 28, 29, 36, 49, 54, 57, 93, 94, 95, 105, 113, 
114, 115). Катул пишува песни и со друга различна содржина на пр. за патувањето во Бити-
нија (10, 28), за јахтата (4, 46), за враќањето во Италија и др. Тоа се пригодни песни во кои 
повторно може да се почувствува младешкиот дух на поетот и во кои пишува и за своите 
пријатели. (4, 10, 12, 14, 22, 31, 35, 38, 46, 50, 53, 56, 95, 96, 113). Меѓутоа ваквите песни не-
мале никакви последици врз Катул бидејќи немале политичка заднина. Сепак многу ни ка-
жуваат за животот во Рим за време на Каесар, тие се повеќе во римски и италски дух од љу-
бовните песни.  

Катул пишува љубовни песни и во холијамб - хром јамб (8). Холијамбот е стих на 
скоптичната поезија на грчките јамбографи и тој стих на подбивна песна му наметнува на 
античкиот поет особени барања, не само метрички туку и содржински. Стихот е пократок, 
изразот пожив, зборот помалку достоинствен.  

Катул има напишано и неколку епиталамии во разни метри (3, 64, 61, 62).  
Пишува и песни кои припаѓаат на разни видови на хеленистичка ситна поезија. 

Такви се еротопаегниа, галантна шега или нуги - ситни песни (1, 13, 45, 46, 70).  
Катул е единствен претставник, пред сè, на субјективната римска љубовна поезија чие 

дело ни е сочувано во целост, и кое го плени и денешниот читател со искреното и длабо-
ко излевање на чувствата.  

 
 

II Originalen tekst 
 

Q. Valerii Catulli 
Carmina 

 
2.  
Passer, deliciae meae puellae,  
quicum ludere, quem in sinu tenere,  
cui primum digitum dare appetenti  
et acres solet incitare morsus  
cum desiderio meo nitenti  
carum nescioquid libet iocari,  
credo, ut, cum gravis acquiescet ardor,  
sit solaciolum sui doloris:  
tecum ludere, sicut ipsa, posse  
et tristes animi levare curas  
tam gratumst mihi quam ferunt puellae  
pernici aureolum fuisse malum,  
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quod zonam soluit diu ligatam.  
 
3. 
Lugete, o Veneres Cupidinesque,  
et quantumst hominum venustiorum!  
passer mortuus est meae puellae,  
passer, deliciae meae puellae,  
quem plus illa oculis suis amabat:  
nam mellitus erat suamque norat  
ipsam tam bene quam puella matrem,  
nec sese a gremio illius movebat,  
sed circumsiliens modo huc modo illuc  
ad solam dominam usque pipiabat.  
qui nunc it per iter tenebricosum  
illuc, unde negant redire quemquam.  
at vobis male sit, malae tenebrae  
Orci, quae omnia bella devoratis:  
tam bellum mihi passerem abstulistis.  
o factum male, quod, miselle passer,  
tua nunc opera meae puellae  
flendo turgiduli rubent ocelli!   
 
5.  
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus,  
rumoresque senum severiorum  
omnes unius aestimemus assis.  
soles occidere et redire possunt:  
nobis, cum semel occidit brevis lux,  
nox est perpetua una dormienda.  
da mi basia mille, deinde centum,  
dein mille altera, dein secunda centum,  
deinde usque altera mille, deinde centum.  
dein, cum milia multa fecerimus,  
conturbabimus illa, ne sciamus,  
aut nequis malus invidere possit,  
cum tantum sciat esse basiorum.   
 
51. 
Ille mi par esse deo videtur,  
ille, si fas est, superare divos,  
qui sedens adversus identidem te  
 spectat et audit  

dulce ridentem, misero quod omnes  
eripit sensus mihi: nam simul te,  
Lesbia, aspexi, nihil est super mi  
 <vocis in ore;>  
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lingua sed torpet, tenuis sub artus  
flamma demanat, sonitu suopte  
tintinant aures geminae, teguntur  
 lumina nocte.  

otium, Catulle, tibi molestumst:  
otio exsultas nimiumque gestis:  
otium et reges prius et beatas  
 perdidit urbes. 

 
 

III Analiza 
 
Песна 2. 
Напишана е во versus hendecasyllabus (phalaeceus): lklkklklklkk. 
Клучниот збор во оваа песна е passer (врабецот) за кој пее Катул. Врабецот 

(милениче на богатите госпоѓи во Рим, каква што била и Лезбија/Клодија) и бил посветен 
на божицата Венера. 

Катул од самиот почеток со својот опис на играта меѓу господарката и миленичето 
нé наведува на чувственост. Врабецот е радоста на неговата љубена, со кого таа постојано 
игра, го милува,  ја чувствува неговата топлина, треперење, а со сето тоа таа ја  развеселува 
својата душа.   

Во целата песна Катул, стих по стих, како да ни создава слика по слика, која најпосле 
станува целина - жена која со радост се забавува со своето милениче. Тука тој се потврдува 
како ненадминлив артист кој умее песната да ни ја претстави како слика од зборови. 

Уште една карактеристика на Катуловата поезија е подреденоста, зависноста на 
љубовникот од љубената, што е исто така новина во римската литература. Тој е подготвен 
да си игра со нејзиниот миленик, па дури посакува самиот да биде на негово место за да ја 
придобие нејзината љубов. 

Се смета дека оваа песна е напишана на почетокот на љубовната врска меѓу Катул и 
Клодија, и ја опишува искрената љубов, не само меѓу господарката и миленичето, туку и 
поетовата желба за искрена љубов со Клодија.       
 
Passer, deliciae meae puellae,                      
Quicum ludere, quem in sinu tenere,   

v.1. passer - nom.sg.; passer, -eris (m) -подмет 
deliciae - nom.pl; deliciae, -arum (f) (pl.tantum) 
meae - gen.sg (pron.poss.) meus, -a, -um 
puellae - gen.sg.; puella, -ae (f) 
meae puellae – gen.poss. 
deliciae meae puellae-апозиција на passer; puel-la<*puer-la 

=регрес.асимилација 
v.2. quicum = quocum - abl.sg. (socii) oд qui, quae, quod 

(pron.relat.) 
ludere - inf.praes.act.; ludo 3, lusi, lusum 
quem - acc.sg. (obiecti dir.); oд qui, quae, quod (pron.relat.) 
in (praep. со acc. и abl.) 
sinu - abl.sg. (loci) oд sinus,-us (m) 
tenere - inf. praes. act. oд teneo2 , -ui, -tum 
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Quicum(star abl.)<quocum 
Lude-re<*lud-e-se – ротацизам 
Tene-re<*tene-se 

 
Cui primum digitum dare appetenti      
Et acris solet incitare morsus,               
  

v.3. cui - dat.sg.; oд qui, quae, quod (pron.relat.) - dat.commodi 
dare - inf.praes.act.; do1, dedi, datum 
appetenti - dat.sg., part. praes. act. 
appeto 3, -petivi, -petitum 
primum - acc.sg.; primus 3 
digitum - acc.sg.;digitus,-i (m) 
primum digitum - acc.dir.obiecti 
da-re<*da-se = ротацизам 
ap-peto<*ad-peto = асимилација  
v.4. et (coniunct.) 
acris - gen.sg.; acer, -cris, -cre 
morsus - gen.sg.; morsus, -us (m) 
incitare - inf. praes. act.; incito, 1 - inf. obiecti 
solet - 3.sg; soleo 2, -, solitus sum; глагол кој покрај себе има 

ифинитивите  како објекти 
et < eti = апокопа 
in-cita-re<*in-cita-se = ротацизам 

 
Cum desiderio meo nitenti                    
Carum nescio quid libet iocari,               
    

v.5. cum - (coninct. iterativum) 
desiderio - dat.sg.; desiderium, -i (n) 
meo - dat.sg.; pron. poss. meus,-a,-um 
nitenti – dat.sg., part.praes.act.; part.coniuc. 
desiderio meo  – dat. poss. 
nitor, 3 nixus (nisus) sum 
v.6 carum - acc.sg.; carus, 3 
carum libet iocari – acc. cum inf.  
libet, 2 libuit, libitum est - verb. impers. 
iocari –  inf. praes.pass.; iocor,1-(verb.depon.) 
nescio - 1.sg. ind.praes.act; nescio 4, -ivi, -itum 
quid – Acc.nom.sg. (pron.interrog.) quis,quid 
libet : lubet  
ioca-ri<*ioca-sai/sei =ротацизам  

 
Et solaciolum sui doloris,                       
Credo, ut tum gravis acquiescat ardor: 
 

v.7. et (coninct.) 
solaciolum -acc.sg.; solaciolum, -i (n) acc.dir.obiecti 
sui - gen.sg. (pron.poss.reflex.) suus,-a,-um 
doloris-gen.sg.; dolor, -oris (m) 
sui doloris – gen.poss. 
v.8. credo - 1.sg.; ind.praes.act. oд credo, 3 -didi, -ditum  
ut - (coninct) – со verba dicendi et sentiendi  за зелба во 

барателни реч.  
tum (adv.) 
acquiescat - 3.sg.; coniunct. praes. act.; (coniunc. optativus) oд  
acquiesco 3, -quievi, -quietum 
gravis - nom.sg.; gravis,-e 
ardor – nom.sg.; ardor, -oris (m) 
gravis ardor - подмет 
ac-quiesco<*ad-quiesco= асимилација 
 

 
Tecum ludere sicut ipsa possem              
Et tristis animi levare curas! 

v.9. tecum – abl.sg.; tu (pron.pers.) - abl. socii 
ludere - inf. praes. act.; ludo, 3 inf.obiecti 
sicut (coninct.) 
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ipsa - abl.sg. ipse,-a,-um (pron.demonstr.) abl. socii 
possem -1.sg. coniunct.imprf. activi possum, posse, potui; 

coniunct. optativus 
Possum<*po(ts)um(асимилација) 
<*pot(i)sum(синкопа)<*pote- sum 
i-pse<*is-pse = дисимилација 
 v.10. tristis – gen.sg.; tristis,-e 
animi - gen.sg.; animus, -i (m) 
tristis animi – gen. poss. 
levare - inf. praes. act.; levo,1 inf.obiecti. 
curas – acc.pl.; cura, -ae (f) -acc.dir.obiecti 

 
 
 

Песна 3. 
Миленичето на Лезбија, нејзиното врапче, угинало, па поетот го оплакува и се 

обидува да ја утеши саканата.  
Песната е напишана во versus hendecasyllabus. 
 

Lugete, o Veneres Cupidinesque, 
Et quantum est hominum venustiorum! 
 
Плачете, о Венери и Купидони, 
И колку што има (од) понежни луѓе! 

Lugete – Imper. I, 2. Pl. - прирок 
O Veneres Cupidinesque - Voc. pl.,  Venus,-eris f. и од 

Cupido,-inis n. 
quantum - Acc.sg., quantus, -a, -um 
est - 3.sg. ind. pres., sum, esse, fui 
hominum venustiorum -G.pl. partitivus 
homo,-inis m. 
venustus,-a,-um /компар. venustior,-ius/ 
Барателна реченица со императив 

 
Passer mortuus est meae puellae, 
Passer, deliciae meae puellae 
Quem plus illa oculis suis amabat, 
 
Умре врабецот на мојата девојка, 
Врабецот, радоста на мојата девојка 
Кој што повеке таа го сакаше од своите очи 

Passer,-eris (m) - N.sg. - подмет 
mortuus est – 3. sg., indic. perfecti pass. oд morior, 3 mortuus 

sum – прирок 
meae puellae - G.sg. posses.; meus,-a,-um (pron. poss.) puella, 

-ae 
deliciae, -arum (f) -N.pl. (plur. tantum) -апозиција na passer 
quem - Acc. sg. (m), qui, quae, quod (pron. relat.) 
plus (adi.) – компар. oд multus, -a, -um  
illa - N.sg. f., ille, illa, illud (pron. demostr.) - подмет 
oculis suis - Abl.pl. (comparationis) – amabat – 3. sg., ind. 

imperf. activi, amo,1 
...Quem plus illa oculis suis amabat -релативна реченица 

 
Nam mellitus erat suamque norat 
Ipsa tam bene, quam puella matrem. 
 
Имено сладок беше и ја познаваше 
Така добро, како што самата девојка 
 ја знае (својата) мајка.. 

Mellitus 3 (adi.) N. sg. m. – подмет (се однесува на passer) 
erat – 3. sg., ind. imperf. activi - прирок 
norat = noverat – 3. sg. ind. plusquamperf. nosco, 3, novi, 

notum 
suam - Acc.sg. f., suus, -a, -um (pron. poss. refl.)  
ipsa - N. sg. f.- ipse, ipsa, ipsum (pron. demon.) - подмет 
bene – (adv.) 
puella – N.sg., puella, -ae f. - подмет 
matrem - Acc. sg., mater,-is f. – директен предмет  
Ipsa tam bene, quam puella matrem. - Споредбена 
реченица со индикатив 
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..Nec sese a gremio suo movebat 
Sed circumsiliens modo huc modo illuc 
Ad solam dominam usque pipiabat. 
 
..Ниту се помрднуваше од нејзиниот скут, 
Туку потскокнувајќи час овде час онде 
Непрестајно и црцореше 
на својата господарка. 
 

Sese = se - Acc.sg. (pron. refl.) 
a – praep. сo Abl. 
gremio suo - Ab.sg., gremium, -ii n.; 
suo - Ab.sg., suus, -a, -um (pron. poss. ref.) 
movebat – 3.sg., ind. imperf. act. -  прирок 
Circumsiliens – N.sg., part. praes. activi,  circumsilio, 4 (се 

однесува на passer, -is m.) 
modo – (adv.) 
huc…illuc - (adv.) 
ad - predlog so Acc. 
solam - Acc.sg. f., solus, -a, -um; 
dominam - Acc.sg., domina, -ae f. 
usque = semper (adv.) 
pipiabat -3. sg. – ind. imperf. act.,  pipio,1 - прирок 

 
..Qui nunc it per iter tenebricosum 
Illuc, unde negant redire quemquam. 
 
..Кој што сега оди по темниот пат 
онаму, од каде одрекуваат 
дека било кој се вратил. 

qui - N.sg.m. од qui, quae, quod (pron. relat.) - подмет 
nunc – (adv.) 
it – 3. sg., ind. praes. act. eo, ire, ii, itum - прирок 
per – (praep. со Acc.) 
iter - Acc.sg. oд iter, itineris n. 
tenebricosum - Acc. sg. n. (се однесува на iter), tenebricosus, -

a, -um 
illuc... unde - (adv.) 
negant -3. pl. ind. prees. act. - прирок 
redire – inf. praes. act. од redeo, -ire, -ii, -itum 
quemquam - Acc.sg. oд quisquam, quidquam (pron. indef.) 
redire quemquam - конструкција ACI покрај verbum dicendi: 

negare 
Qui nunc it per iter tenebricosum -релативна реченица 

 
..At vobis male sit, malae tenebrae 
Orci, quae omnia bella devoratis.. 
 
И вам ви посакувам зло, зли  темнини 
на Орк, кои што сè што е убаво 
уништувате... 

vobis - D.pl. од vos (pron. pers.) -индиректен предмет 
male – (adv.за начин)   
sit – 3.sg. coni. praes. act. од sum, esse,fui (coniunc. optativus) 
malae - V.pl. f. од malus, -a, -um 
tenebrae – V.pl. од tenebrae, -arum f.  
Orci – G.sg. од Orcus,-i m. 
Omnia - Acc.pl. n. од omnis, -e и bella - Acc.pl. n. од bellus, -a, 

-um - директен предмет 
devoratis – 2.pl, ind. praes. act. од devoro,1-прирок 

 
…tam bellum mihi passerem abstulistis. 
O factum male, o, miselle passer! 
 
..Толку убавиот врабец ми го земавте. 
О зло дело, о, кутро врапче! 

tam – adv. за начин 
bellum passerem - Acc.sg. n.- директен предмет 
mihi - D.sg. од ego (dativus incommodi) 
abstulistis – 2.pl., ind. perf. act. од aufero, auferre, abstuli, 

ablatum -прирок 
miselle – V.sg. oд miser, -era, -um 
passer - V.sg. oд passer, -eris m. 

 
Tua nunc opera meae puellae 
Flendo turgiduli rubent ocelli. 
 
Сега по твоја вина на мојата девојка 
и се црвенеат од плачење 
немирните очиња. 

tua opera - Abl.sg. од tuus,-a,-um и opera,-ae f. (abl. causae) 
meae puellae - G.sg. f.- од meus,-a,-um puella,-ae (gen. 

possesivus) 
flendo - gerundivum (Abl. sg.) oд fleo 2,-evi,-etum  
turbiduli ocelli (demin.) - N.pl. m.-подмет 
rubent – 3. pl., ind. praes. act. од rubeo 2, -ui - прирок 
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Песна 5. 

 
Vivamus, mea Lesbia, atque amemus 
 
Да живееме, моја Лезбијо, и да се сакаме 

Vivamus... amemus - конјуктив на презент активен 
(coniunct. adhortat.) 

mea - V.sg. f.; meus, -a, -um (pron. poss.) 
Lesbia – V.sg.; Lesbia, -ae 

 
..Rumoresque senum severiorum 
Omnes unius aestimemus assis… 
 
И озборувањата на строгите старци  
Сите да ги процениме на еден ас.. 

Omnes rumores - Acc.pl. (m); rumor,-oris; omnis,-e (obiect. 
dir.)  

senum severiorum - G.pl. (poss) од senex,-is и severior,-oris –
comp. od severus,-a,-um 

unius assis - G.sg.; unus assis (Gen. pretii) покрај гл. 
aestimemus (coniunct. adhortat.) 

 
..Soles occidere et redire posunt 
 
Сонцето може да изгрева и да заоѓа 
(Сонца можат да заоѓаат 
и повторно да изгреваат) 

soles - N.pl.; sol, -is (m) - подмет 
occidere... redire – inf. praes. act. од occido, 3; redeo, -ire, -ii, -

itum 
posunt – 3. pl. ind. praes. act. од possum, posse, potui 

 
…Nobis, cum semel occidit brevis lux 
Nox est perpetua una dormienda. 
 
Нам, кога еднаш ќе ни зајде 
кусата светлина 
ноќта ни е/останува 
една вечна за спиење... 

nobis - D.pl. (comm.) од nos (pron. pers.) 
cum semel occidit brevis lux... - временска реченица 
semel - прилошки број 
occidit – 3.sg.; ind.perf.act. – прирок 
brevis lux - N. sg. f.од brevis, -e; lux, -cis - подмет 
Nox…una... - N.sg.. од nox,-tis (f) и unus, -a, -um - подмет 
perpetua - N.sg. (f); perpetuus, -a, -um се сложува со nox, -tis 

во род,број и падеж и е дел од именскиот прирок 
dormienda -N.sg. (f) - герундив од dormio, 4 
occidit<*occedit<*ob-cadit-апофонија и асимилација 

 
...Da mi basia mille, deinde centum 
Dein mille altera, dein secunda centum 
Deinde usque altera mille, deinde centum 
 
Дај ми илјада бакнежи, потоа сто 
Потоа други илјада, потоа други сто 
Потоа уште други илјада, потоа сто... 
 

da – 2. sg.; Imper. I од do,1, dedi, datum 
mi = mihi - D.sg. од ego - индиректен предмет 
basia - Acc.l. oд basium, -ii (n) - директен предмет 
mille; centum (numeralia cardinalia) 
dein = deinde (coninct.) 
altera -Acc.pl.(n) – alter, -a, -um (pron. adi.) 
secunda - Acc.pl.(n); secundus, -a, -um (num. ord.) 

 
…Dein, cum milia multa fecerimus… 
 
Потоа, кога многу илјади 
(бакнежи) ќе направиме... 

Временска реченица со cum temporale 
milia multa - Acc.pl. (n) - директен предмет 
fecerimus – 1.pl.; futur II act. – facio, 3 feci, factum - прирок 

 
…Conturbabimus illa, ne sciamus.. 
 
Ке ги измешаме оние (илјада), 
за да не знаеме.. 

conturbabimus – 1. pl.; Fut. I act. conturbo,1 - прирок 
illa - Acc.pl.n. ille, -a, -ud (pron. dem.) 
...ne sciamus... - целна реченица 
sciamus – 1.pl.; coni. paes. act. oд scio, 4 scivi, scitum 

 
...Aut ne quis malus invidere possit... Aut ne quis .... - целна реченица 
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Или за да не може некој зол 
да ни завидува... 

quis malus - N.sg. (m) - подмет 
invidere – inf. praes. act. од invideo, 2 
possit – 3.sg.; coni. praes. act. од possum, posse, potui 

 
...Cum tantum sciat esse basiorum. 
 
Кога би знаел дека се толку бакнежи. 

Tantum...esse...- АCI 
tantum - Acc.sg. oд tantus, -a, -um  
esse – inf. praes. од sum, esse, fui 
sciat – 3.sg.; coni. praes. act. од scio, 4 scivi,scitum - прирок  
basiorum - G.pl. (partit.) од basium, -ii (n)  

 
 
 

Песна 51. 
 
Ова е најстара сочувана песна во која Катул ја опева љубовта кон Лезбија. Првите три 

строфи се, всушност, превод на една песна од Сапфо, а последната строфа е на Катул.  
Со оглед на метарот тоа е прва латинска песна во сапфина строфа која се состои од 

четири стиха: првите три се единаестерци, кои се состојат од трохеи, здружени со дактил 
во средната стопа, а четвртиот стих е адонијски стих кој се состои од дактил и трохеј. 
 
Ille| mi par| esse de|o vid|etur 
Ille,| si fas| est, super|are| divos 
Qui sed|ens ad|versus i|denti|dem te 
Spectat et| audit.  
 
Клучниот збор во оваа строфа е ille – оној , т.е. 
саканиот, љубениот, Катул.  
Првата строфа ја кажува Лезбија, обраќајќи  
му се на некое трето лице и зборувајќи за 
Катул. 
Катул се јавува во двојна улога: на раскажувач и 
оној што е или би сакал да биде предмет на 
обожување. 
Таа (Лезбија) го изедначува со бог, со она што е 
над смртноста и што е вечно. 
Во третиот и четвртиот стих таа зборува за 
однесувањето на Катул кон неа како објект на 
неговото запазување (spectat et audit). 

v.1. Ille par esse videtur – Nom. cum inf.   
Ille – nom.sg. m., pron.dem. – подмет на конструкцијата 
par –n.sg. m од par, paris (adi.) 
esse inf. од sum,esse, fui – прирок на конструкцијата;  
videtur - ind. praes. pass. 3. sg. video,2 vidi,visum; verbum 

regens 
mi = mihi - dat. pron.pers. 1.sg. ego  
mi -dat. obiecti indirecti 
deo – dat.sg od deus,-i m; dat.finalis 
v.2. ille – nom.sg., pron.dem. ille, -a, -ud  
- подмет 
si – coniunct. 
fas est – прирок покрај ACI  (superare divos) како подмет   
superare - inf.praes.act. од supero1-avi, atum 
divos - acc.pl.; divus,-i m. 
v.3. qui - nom.sg. m. pron.rel. 
- подмет 
sedens - nom.sg., part.praes.act.  
sedeo, 2 sedi, sesum; атрибутен парт. 
adversus (adv.) 
identidem (adv.); 
te - acc., pron.pers. 2.sg. tu;  acc.obiecti  directi 
v.4 spectat – 3.sg., ind. praes. act - specto1,-avi,-atum   прирок  
audit – 3.sg., ind.praes.act. - audio, 4 -ivi, -itum  прирок 
et (coninct.) 
v.1.es-se - инф.наст.*-se 
v.2.supera-re<* supera-se – ротацизам 
v.4.et<*eti –апокопа 

 
Dulce| riden|tem, (m)ise|ro quod |omnis 
Erip|it sens|us mihi;| nam si|mul te 
Lesbi(a)|,adspe|xi,nihil| est su|per mi, 
Lesbia, vocis 
  

v.5 Dulce – (adv.) 
ridentem – part.praes.act., acc.sg.; rideo 2 предикатен part. (се 

преведува со исказна реченица) 
v.5-6 mihi-dat.sg. pron.pers.; ego  
misero – dat.sg.  miser,-a,-um (adi.) 
mihi misero -  dat.ind.obiecti 
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Клучниот збор во оваа строфа е ridentem т.е. 
dulce ridentem околу кое се врти целата мисла на 
поетот. 
Во втората строфа, за разлика од првата, 
говори самиот Катул. 
Објектот е самиот тој и неговото чувство 
(omnis sensus). Катул на самиот почеток се 
нарекува беден, несреќен, во склад со мислењето 
дека љубовта е некаква болест која го заматува 
умот. 
Поетот говори во миг кога му се случува 
одземањето на секое чувство, под силен емотивен 
притисок. Штом ќе ја здогледа љубената 
Лезбија/Клодија не само што му се одземаат 
чувствата туку останува и без глас, занемува. 
Катул овде дава една психолошка слика на 
вљубениот човек. Во овие два стиха тој 
отворено и искрено и се обраќа на Лезбија. 

quod – nom.sg.; pron.rel. qui,quae,quod 
omnis - nom.sg.;omnis,-e (adi.);      sensus – nom.sg. sensus,-us 

m; 
omnis sensus – nom.sg. podmet 
Eripit – 3.sg.,ind.praes.act. eripio,3 ripui, reptum - прирок; 
v.5-6 исказна реч. со индикатив 
Nam (coninct.) 
Te - acc.од tu (pron.pers.); acc. obi. dir. 
v.6-7 simul (adv.)  
adspexi – 1.sg. ind.perf.act. 
aspicio, 3 spexi, spectum; 
simul adspexi – зависна временска реч. со ind.perf.act. за 

предвременост, каде simul се јавува како сврзник;  
v.7-8 Lesbia – voc.sg. од Lesbia, -ae f. 
nihil – nom.sg., pron.def. - подмет 
superest 3.sg. од supersum,-esse,-fui - прирок;  
mi = mihi – dat.sg.; pron.pers. ego dat.obiecti indirecti 
vocis – gen.sg. vox, - cis f;gen.partitivus 
v.5 Ridente(m),misero - елизија 
v.7specio<spicio – апофонија  e<i 
*adspecio>*asspecio>aspicio - асимилација 
v.7.Lesbi(a),adspexi – елизија 
Nihil > ne + hilum – асимилација e>i  
Est super = super est - тмеза 
v.8. vox <*voc – i –s –синкопа на i 

 
Lingua| sed tor|pe(t), tenu|is sub| artus 
Flamma| dema|nat, soni|tu su|opte 
Tinti|nant au|res, gemi|na te|guntur 
Lumina| nocte 
 
Во целата трета строфа Катул ги наведува  
промените кои настануваат кај човекот како 
последица на емоциите,чувствата , кои се 
јавуваат во присуство на саканиот/- та:  
- привлекување на вниманието (dulce ridentem) 
 - запазување (adspexi) 
 - чувство (sensus) 
 - промена (superest vocis, lingua sed turpet……) 
И во оваа строфа се гледа доброто познавање на 
психологијата кај Катул. При анализата на 
овие три строфи мора постојано да се има на 
ум дека тие, всушност, и припаѓаат на Сапфо. 
При анализа на другите песни на Катул може 
да се види влијанието од грчката поетеса Сапфо 
особено во искреното и длабоко чувство на 
поетот, во психологијата која кај Катул е 
порафинирана, како и во извесниот артизам.    

v. 9. Lingua-nom.sg. lingua,-ae f. -  подмет 
torpet -3.sg., ind.praes.act. од torpeo 2,-ui,-; прирок 
sed (coniunct) 
v.9.-10. tenuis – nom.sg.; tenuis,-e (adi.) flamma – nom.sg; 

flamma,-ae f. 
tenuis flamma - подмет 
sub (praep.) сo acc. и abl. 
аrtus,-us m.-acc.pl.; acc. obiecti dir. 
demanat 3.sg., ind.praes.act.; demano,1-прирок 
sonitu – abl.sg., sonitus,-us, m. 
suopte – abl.sg.; suus,-a,-um; pron. poss. reflex. + -pte; 
sonitu suopte abl. causae 
v.11 Tintinant -3.pl., ind.praes.act; tintino1 - прирок 
aures –nom.pl.;auris,-is f. – подмет 
v.11-12 gemina - nom.pl., geminus, 3 
lumina – nom.pl.; lumen,-inis n. 
gemina lumina - подмет 
teguntur -3.pl., ind. praes. pass.  
tego 3 texi, tectum - прирок 
nocte –abl.sg., nox,-ctis f.; abl.causae 
Целата строфа е независно-сложена реченица во 

индикатив, т.е. составена од повеќе исказни 
реченици  

v.12 Lumen ,- inis – апофонија 
v.12 Nox <*noc – i – s – синкопa нa i 

 
 
Otium,| Catul|le, tibi| moles|tum est 
Otio| exsul|tas nimi|umque| gestis 
Otium| et re|ges prius| et be|atas 

v.13 Otium - nom.sg., otium,-i n. –подмет 
Catulle - voc.sg.; Catullus,-i (m) 
tibi - dat.sg.; pron.personale; dat. obiecti indirecti 
molestum est – именски прирок 
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Perdidit |urbes 
 
Клучниот збор во четвртата строфа е otium - 
бездејственост, денгубење или летаргија како 
последица на  чувствата. Ова води до пропаѓање 
на самиот човек, физички и психички, правејќи 
споредба со кралевите и градовите, мислејќи 
можеби на Хомеровата Троја, Елена, Парис. 
Сапфо својата песна ја завршува со страдање и 
поднесување, а Катул со пропаѓање. За Сапфо е 
разбирливо ученичките да го напуштат 
училиштето, додека кај Катул се работи за друг 
вид љубов, која тој сака да ја има, да ја задржи. 
Кај него се насетува измачување, но и очекување 
и надеж дека ќе му се возврати љубовта од 
саканата личност. 

molestum nom.sg.;molestus 3; 
est-3 l.sg.ind.praes.od sum,esse,fui   
v.14 Otio - abl. sg. otium,-i (n);abl.causae 
exsultas – 2.sg., ind.praes.act. exsulto1-прирок 
nimium (adv.)+ -que (coninct.) 
gestis - 2.sg., ind.praes.act. gestio 4; -прирок 
v.15. Otium - nom. sg.; - подмет 
et (coninct.) 
reges – acc.pl.,  rex,-gis (m); acc.dir.obiecti 
prius (adv. во компаратив) 
beatas - acc.pl., beatus 3; 
urbes - acc.pl., urbs,-bis (f) 
beatas urbes - Acc.dir.obiecti 
Perdidit – 3.sg., ind.perf.act.; 
perdo 3, -didi, -ditum; - прирок 
v.13.Molestumst – елизија 
v.14Exsulto <* ex-salto –  делумна апофонија во среден затворен слог 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


