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ПРЕДСТАВА И ЛЕКСИКА ПРЕЉУБЕ У РИМСКОЈ 
САТИРИ И ЊИХОВ ДРУШТВЕНИ, ИСТОРИЈСКИ 

И КУЛТУРНИ КОНТЕКСТ*

САЖЕТАК. Прељуба је у свим раздобљима европ ске историје сма-
трана озбиљним преступом који угрожа ва основну друштвену ћелију – 
породицу. Како се ме њало друштво, мењали су се и значај и улога по ро-
ди це, а с њима и ставови према браку и прељуби. Овај чланак има за циљ 
да кроз анализу Хорацијевих и Ју веналових сатира прикаже како је еман-
ципација рим  ске жене изменила визију прељубе у римској сатири и како 
се то одразило на језику поменутог жанра. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: прељуба, сатира, еманципација жене, Хорације, Ју-
венал

Током последњег века старе и прва два века хришћанске ере жена 
у Риму је стекла виши степен аутономије, пре свега, већу економску са-
мосталност. У то доба настају Хорацијеве и Јувеналове сатире1. 

Римско право дефинише прељубу (adulterium) као ванбрачни однос 
удате жене, то јест, однос с њом. Само су неверна супруга и њен љубав-
ник подлегали друштвеној осуди и законским санкцијама, док су муже-
вљеве ванбрачне авантуре генерално биле прихватљиве, и нису биле 

* Захваљујем се проф. др Марјанци Пакиж која је пажљиво прегледала овај рад и број-
ним корисним сугестијама допринела његовом већем квалитету. Неизмерну захвалност јој 
дугујем за несебичну помоћ при превођењу многих захтевнијих места, али изнад свега за 
безрезервну подршку коју ми је пружала још од студентских дана.

1 Еније, Персије и Сенека о прељуби не говоре довољно често да би на основу њихо-
вих дела било могуће донети уопштене закључке. Анализа Луцилијевог и Вароновог опу-
са, премда непоуздана услед фрагментарне очуваности и неизвесне реконструкције сати-
ра, доводи до истоветних закључака као и анализа Хорацијевих козерија. Хорацијеве две 
књиге сатира представљају најстарије обимније у целини очувано дело из овог жанра. За 
свако античко књижевно дело од највећег је значаја постојање архетипа, првог дела такве 
врсте на које се сви потоњи писци угледају. Стога су за компаративну анализу уместо 
Петронијевог или познијег Апулејевог романа прикладније не много старије Јувеналове 
сатире које, попут Хорацијевих, припадају Луцилијевој традицији.
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ка жњиве. Сатиричари осуђују искључиво браколомство и женину пре-
љу бу, и они представљају предмет овог рада. Поменути друштвени ста-
вови на шли су одраза и у језику. Латински термин за прељубницу је 
adultera; за бра коломца adulter. Упоредо се у говорном језику свих сло је -
ва користе и њихови синоними moechus и moecha, популарне по зајмље-
нице из грчког. Међутим, у класичном латинитету не постоји тер мин у 
значењу „муж који вара жену“ какво има српска реч прељубник.

Хорације у Сатирама за прељубницу готово и не користи помену-
те термине: adultera се не јавља нигде, док moecha срећемо само у I 4.113 
(ово је једина употреба у читавом опусу). Напротив, moechus је најучеста-
лији назив за браколомца (I 2.38; I 4.4; II 7.13; 72), док adulter налазимо 
једном (I 3.106). У Одама је ова сразмера обрнута:

adulter- moech- adulter adultera moechus moecha
Укупно 10 6 9 1 5 1
Сатире 1 5 1 4 1
Оде 8 1 7 1 1
Еподе 1 1

Дистрибуција је условљена стилoм: термини из лексичке породице 
засноване на речи moechus, грчког порекла и устаљени у говорном јези-
ку, нашли су своје место у козеријама које су се још од Луцилија одли-
ковале свакодневним говором; за свечаније Оде у којима Хорације сла-
ви Августову рестаурацију старих римских вредности адекватнији су 
били латински еквиваленти. Примећујемо да су термини за браколомца 
вишеструко учесталији од термина за прељубницу (moechus : moecha = 
5:1; adulter : adultera = 9:1). Сличан је однос у фреквентности и код дру-
гих аутора који стварају пре Хорација или истовремено с њим, што илу-
струје следећа табела. 

adulter- moech- adulter adultera moechus moecha
Укупно 190 24 137 53 15 9
Плаут 1 6 1 – 6 –
Катон 1 – – 1
Теренције – 4 4 –
Луцилије – 1* 1* –
Варон – 1* - 1*
Катул 2 8* 1 1 2 6*
Цицерон 13 1 13 – 1 –
Салустије 1 – 1 –
Вергилије 2 1* 2 – 1* –
Ливије 1 – 1 –
Сенека 
Старији

128 – 94 34

Проперције 1 1 1 – – 1
Овидије 40 – 23 17
Август – 1 – 1



Оваква расподела одражава преовлађујуће друштвене ставове према 
прељуби; мушкарац-браколомац се налазио у фокусу расправе о невер-
ству; он је сматран њеним виновником и сносио је главну одговорност 
за преступ.

У Хорацијевим сатирама срећемо два типа браколомца: први је обу-
зет махнитом пожудом и често искрено заљубљен; ређе и само у другој 
књизи јавља се богаташ који новцем купује наклоност супруге и ћута-
ње супруга, попут старца којем се Одисеј спрема да подведе Пенелопу 
(II 5.75–83) и Номентана који тек стечено наследство расипа на егзотич-
ну храну и жене (II 3.233). За оба типа сатиричар користи сликовите, екс-
пресивне термине, претежно девербативе, устаљене у регистру латин-
ског сексуалног вокабулара: упропаститељ (corruptor II 7.63 од глагола 
corrumpere, кварити, досл. који квари туђу жену)2; обожавалац (mirator 
I 2.36 од mirari, дивити се); љубавник (партицип amans II 3.259; деверба-
тив аmator II 7.65 од amare, волети); курвар (scortator II 5.75 од scortari, 
јурити за курвама). Поменути изрази истичу браколомчеву активну 
улогу; прељубница у дубинској структури има функцију објекта ових 
девербатива и партиципа творених од транзитивних глагола (свих изу-
зев scortari). 

Браколомчеве поступке каткада описују драстични изрази: futuo (I 
2.127), базични опсцени термин за мушкарчеву улогу у сексуалном одно-
су са женом (Адамс [Adams] 1990) и груба рустична сексуал на метафора 
сатрти (permolere I 2.35 досл. самлети)3. Налазимо и друге глаголе са 
сексуалном конотацијом: чинити прељубу (moechatur I 2.49)4, грабити 
(rapientes I 3.109), следити, прогонити као плен (sequi I 4.113; sectari I 2.78 
уп. sectetur 106, captat 108), тражити, тежити за чим (deposco I 2.70; 
petes 96; уп. optat II 3.259). Глагол дотаћи (tangere) сто ји уз негацију која 
истиче непостојање контакта између мушкарца и удате жене (I 2.29; 54, уп. 
106). Браколомац лудује за туђим женама (insanit I 2.49; I 4.27, уп. I 2.96–7) 
и заводи их с правог пута (perducеre... recto depellere cursu II 5.76–7).

Говорећи о прељуби песник учестало користи глагол грешити 
(peccare) који задржава општије значење; његов субјекат могу бити и бра-
коломац и неверна жена (он: I 2.62; II 7.47 обоје: 63 уп. peccans за прељуб-
ницу 62). 

Браколомца покреће пожуда (venas inflavit tetra libido I 2.33; confer buit 
ira 71; aestus 110; cupidinibus 111; tument... inguina 117; acris ubi me natura 
incendit II 7.47–8; urget 93). Слика заводника као роба пожуде (servus 70; 
vicarius 79; conservus 80; Dama 54; opp. liber 92; opp. dominus 75; auctoratus 
59; mobile lignum 81) специфична је за сатиру II 7 у којој Хорације разра-
ђује стоичку тезу да је само мудрац слободан (уп. филозоф, doctor opp. 

2 Оваква употреба има делимичну паралелу у српском архаизму упропастити у зна-
чењу раздевичити.

3 Molere у контексту прељубе: Lucil. 278: hunc molere, illam autem ut frumentum uannere 
lumbis; Varro Men. 331: sed tibi fortasse alius molit et depsit (?); Pompon. 99–100: nescio quis... 
uxorem tuam... molit; уп. Auson. Epigr. 94.3, p. 347 cum dabit uxori molitor tuus et tibi adulter.

4 Ово је једино место у читавом Хорацијевом опусу где налазимо поменути глагол.
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швалер, moechus 13–4). Браколомац је описан и као младић (iuvenis I 2.34; 
II 3.233 уп. I 4.11–20, II 5.7). Римљани су на младе мушкарце (али не и 
жене) гледали као на особену друштвену категорију; њима су била допу-
штена свакаква претеривања која нису приличила старијима. На три се 
места браколомац упоређује с крад љивцем (fur: I 3.106; I 4.3–4; II 7.72). 
Веза је очигледна: обојица отимају туђе. Главни актери су у оба случаја 
исти: отимач и онај коме се отима. Жена је, пак, у оваквом поређењу 
сведена на објект – својину двојице мушкараца. 

Песник браколомца најчешће представља у контексту опасности 
које прате затицање у прељуби: он је опрезан (prudens II 7.66; cavebis 
68), страхује (metuens 54; metues 68; paveas 69 tremis... pavore 57), маски-
ра се (54–6; 64), скрива (59). Ухваћени љубавник (deprensus I 4.114, уп. 
deprendi miserum est I 2.134) го и бос (132) бежи ( fugit 42; 132; II 7. 71; 
еvasti 68). Један је бегунац скочио наглавачке с крова (I 2.41), други упао 
у разбојничку банду (42–3). Неки су мужа умирили митом (43; 134; II 
7.66–7), други су испребијани (I 2.66; II 7.58–9; 66), а многи су платили 
главом (I 2.41–2; I 3.108–110; I 4,118; II 7.58–9; 66–7; 69–70). Међу казнама 
за прељубника спомињу се и силовање (I 2.44; 133) и кастрацијa (44–6). 
Антрополози верују да су сексуалне казне имале за циљ умањење љаге 
која би пала на превареног мушкарца. Обешча стив ши туђу жену завод-
ник је доводио у питање ауторитет и мужевност супруга. Понизивши за-
водника и тако умањивши његову вирил ност, односно ауторитет, супруг 
би умањивао и срамоту коју је претрпео.

Прељуба, међутим, највеће ругло навлачи управо на браколомца чији 
добар глас ( fama) страда (I 2.133; I 4.114; 118; II 7.66–7; famosus I 4.5, уп. 
II 7.51). Због свега тога је заљубљени браколомац увек јадан (miser I 2.64), 
онај који пати (laborare 39; 76; laboris... haurire 78–9), каје се (poeniteat te 
77) или је обузет бригама (dolores... curasque... 109–110; sollicitum II 7.51). 
Само је богати женскарош представљен као моћник (potior II 5.76)

Међу браколомцима налазимо бројне историјске личности: Купи је -
нија5, Вилија и Лонгарена6, Церинта7, Требонија8, Номентана9 и При ска10. 
Једина прељубница која се спомиње по имену је Фауста, кћер диктатора 
Суле, озлоглашена по бројним ванбрачним авантурама11.

Прељуба је прекршај који не угрожава само породицу, већ и дру-
штво у целини. Прељубница је умањивала сопствено достојанство, али 
и углед породице и сталежа којем припада. Неугледне жене из ни жих 

5 Gaius Cupiennius Libo I 2.36: према схолијама Кумљанин, Августов миљеник; веро-
ватнo је ипак реч о измишљеном имену (Жељко).

6 I 2.64–7: Фаустини љубавници. В. н. 11.
7 I 2.81, непознат.
8 I 4.114, непознат.
9 В. горе.
10 II 7.9–13, беседник.
11 I 2.64: Корнелија Фауста је била супруга Тита Анија Милона. Међу њеним љубав-

ницима се спомињу Вилије (вероватно Секст Вилије, Милонов пријатељ, Cic. ad Fam. II 6) 
и Лонгарен (непознат), историчар Салустије, који је затечен у Милониној кући и пребијен 
(Gell. XVII 18; Serv. ad Virg. Aen. VI 612, 2); и извесни Помпеј и Фулвије (Macr. Sat. II 2).
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друштвених категорија нису могле нарушити ничији дигнитет, па стога 
нису могле бити оптужене за прељубу. Говорећи о прељубници Хора-
ције најчешће користи изразе који указују на њен висок друштвени по-
ложај: госпођа (matrona: I 2.54; 63; 78; 94; II 7.62), кћер моћника (magno 
patre nata puella I 2.72), у господској ношњи (29). Овим су неверним гос-
пођама, али и удатим женама често супротстављене проститутке, осло-
бођенице и робиње. Брак је, дакле, повећавао дру штвени углед жене. 
Термини из семантичког поља супруга, удата чине другу најбројнију 
категорију речи којима Хорације означава прељубни цу (uxor I 2.35; 57; 
II 3.238; coniunx II 7.46; nupta I 4.27). Они редовно стоје уз придев туђа 
– aliena који истиче женино припадање супругу. На три места сатири-
чар метонимијом поистовећује прељубницу с оним делом њеног тела 
који је, према песниковом мишљењу, у фокусу љубавниковог интересо-
вања (cunnus I 2.36; 69–71; I 3.107–8). Опсценост има за циљ да забави 
по низивши неодану супругу, али и да нагласи узрок прељубе – пожуду, 
коју је могуће задовољити и на други, прихватљивији начин12. Речи са 
сексуалном конотацијом се иначе ретко односе на прељубницу; другде 
се она описује неутралним термином жена (mulier I 2.130; II 7.65).

Хорације се усредсређује на проблем браколомства, а не на жени-
но неверство. Стога је прељубница често представљена из љубавникове 
перспективе. Препоручујући безбедне односе са женама из нижих сло-
јева уместо ризичног браколомства, песник говори о манама удате: матро-
на истиче што је на њој лепо, а крије недостатке (I 2.84–5; 123–4); овако 
улепшана и опточена драгим камењем (80) она на први поглед делује 
гламурозно, али је нага и без шминке често ружна (depygis, nasuta, brevi 
latere ac pede longo 93) и мање привлачна од обичне проститутке (80–2). 
Будући да је цела покривена одећом (94; 99–100) љубавник који се упу-
шта у везу с њом „купује мачку у џаку“ – песник чак упоређује куповину 
коња с одабиром партнерке (86–9). Туђа жена много кошта (sed pluris sc. 
dicit... magno stet pretio I 2.120–2; quinque talenta poscit II 7.89–90) и те
шко је доступна (I 2.96–100); она одлаже састанке и оклева (si exierit vir 
sc. dicit... cunctetur 120–2). Овој бисмо категорији могли додати и слику 
изба ченог љубавника коју сатиричар преузима из комедије: жена мучи 
(vexat) браколомца, тера га и полива леденом водом, па зове да се врати 
(II 3.259–263; II 7.90–1).

Неверну жену ретко срећемо у контексту затицања у прељуби: тада 
је описана као ухваћена поимениченим пасивним партиципом deprensa 
(I 2.131; глагол deprehendere, ухватити био је vox propria за затицање 
преступника на делу) и као пребледела (vepallida I 2.129).

Затечена на делу страхује – али не за свој живот или брак, већ за 
мираз (metuat doti I 2.131). Када се осврће на прељубничине мане, песник 
махом куди њену грамзивост: због пара она усред ноћи трчи у туђ за гр-
љај (currit II 3.238). Пред новцем посрћу и најоданије: ако би Пенелопа 
само једном окусила део старчевог богатства, више се не би дала отерати, 

12 То је тема читаве сатире I 2, уп. II 7.46–52.
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попут пса од масне коже (II 5.81–3). Морал неверне жене се ретко дис-
кредитује изразима из семантичког поља честита – грешна (peccans II 
7.62) или имплицитно њиховим антонимима: (она која није) поштена и 
честита (opp. frugi, pudica II 5.83; 87).

Прељубница и њени поступци се тек понегде описују речима са сек-
суалном конотацијом. Њу никада не мотивише страст, али она побу ђује 
мушку пожуду; плени (capit II 7.46) и узрокује ратове ( fuit... belli causa I 
3.107–8). Жена је већином представљена као објект мушкарчеве жудње. 
То се одразило и на плану синтаксе, па уз предикате са сексуалном ко-
нотацијом изрази који указују на браколомца имају функ цију субјекта 
(граматичког или логичког), док они који се односе на прељубницу имају 
функцију објекта, његовог атрибута или објекта у дубинској структури: 
I 2.28–9; 34–5; 54; 63; 69–72; 78–82; I 4.27; 113, уп. I 2.94; II 3.238; II 5.87; 88. 

Хорације наглашава браколомчеву сексуалну улогу у прељуби. Зато 
за њега користи бројне експресивне, каткада и драстичне терми не (moechus, 
corruptor, deprensus, amans, amator; scortator, mirator cunni albi). И у гла-
голским конструкцијама су учестали сликовити изрази са сексуалном 
денотацијом или конотацијом (на пример, moechari, futuere, permolere, 
rapere, sectari, tangere). Заводник је често описан као жртва пожуде и 
субјект је готово свих глагола који се односе на еротски аспект прељубе. 
Многи пикторескни описи казни за браколомство, преузети из фарсе, у 
функцији су основне Хорацијеве намере – да мушкарце од њега одврати.

За прељубницу песник претежно користи неутралне термине (ma-
trona, uxor, coniunx, nupta, mulier). Када је куди, Хорације говори прева-
сходно о њеној грамзивости и манама (физички изглед, недоступ ност) с 
браколомчевог аспекта, одговарајући од браколомства, док сек суалност 
неверне жене ретко спомиње. Једини драстични израз за њу је cunnus, и 
њени се поступци готово никада не описују глаголима са сексуалном ко-
нотацијом. Слике жене затечене у прељуби су ретке, јер сатиричарев са-
вет није упућен њој. Док су именице које се користе за браколомца разно-
врсније, оне којима се означава прељубница можемо лако разврстати у 
неколико категорија: жена се посматра кроз стерео тип у складу с ње-
ном друштвеном улогом, као припадница сталежа (госпођа), породице 
(супруга) или пола (жена). Из браколомчевог угла наглашава се њена 
сексуална функција (cunnus). 

Хорацијеве Сатире сведоче о патријархалном друштву у ком је гра-
ница између мушкарца и жене још увек јасно зацртана, у ком је мушка-
рац иницијатор, док је жена пасивна и значајна само уколико утиче на 
мушкарца. Стога је прељубница увек приказана из мушкарчевог угла, 
као супруга или љубавница, попут објекта у мраку који бива осветљен 
тек кад му се приближи луч.

Стереотипи о људима су често засновани на непотпуном познава-
њу. Живот проведен у готово потпуном мраку узрок је тог непознавања. 
У патријархалном се Риму сматрало да жена због слабости пола (infirmitas 
sexu) није способна да одлучује, па је зато увек морала бити под зашти-
том мушкарца (оца, мужа, тутора). Сваки је контакт мушкарца и жене 
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која је под контролом другог мушкарца био неприличан. Напад на њу 
би представљао кршење друштвених норми и посредни напад на њеног 
заштитника. Стога Хорације не говори о сексуалности жена из виших 
друштвених кругова и не спомиње прељубнице по имену (изузев Фау сте 
о којој говори да се наруга Сули, Сексту Вилију и Милону), већ се обра ћа 
себи равном – мушкарцу. У патријархалном друштву мушкарци су ти 
који одлучују и управљају, али и сносе одговорност: зато је и у случају 
прељубе главна кривица на браколомцу. То потврђује и сам Хорације: 

Има ли супруг
грешнице једнако право да обоје казни ил’ треба
заводник горе да страда? Јер нити се прикрада жена,
нит’ под капуљачом скрива; и тебе се плаши и даси 
не сме да верује сасвим, те стога ни најкривља није. II 7.61–5.13

Положај жене брже се мењао у урбаним епицентрима, генераторима 
промена, него у провинцији која упорније чува традиционалне вредно-
сти. Козерије настају у најранијем периоду Хорацијевог стваралаштва 
(cca. 39–30. г. пре н.е.) сатира I 2, посвећена проблему браколомства ње-
гова је најстарија сатира (Кофи [Coffey] 1976). Саставља их док у њему 
још увек живо горе етички принципи које је, како сам каже, усвојио од 
оца, ослобођеника из јужне Италије. Десетак година касније, 18. г. пре 
н. е. Август објављује закон о прељуби (Lex Iulia de adulteriis). Виђење да 
је напад на жену под туђом заштитом неприличан наћи ће одраза у одред-
би да треће лице не може поднети тужбу за прељубу против удате жене, 
већ претходно мора издејствовати осуду браколомца (Iust. Dig. 48.5.2; 5). 
Та је мера донета да честите жене не би биле без разлога узнемираване. 

Погледајмо сада како о прељубници и браколомцу говори Јувенал. 
Углед и брачни статус су, како је речено, били тесно повезани. Августови 
закони разликују два основна сексуална прекршаја: прељубу (adulterium) 
и stuprum, ванбрачни однос са самицом (vidua14) угледног рода. Граница 
међу њима, ипак, није увек била сасвим јасна. Хорације одговарајући 
мушкарца од веза с угледним/удатим женама, прељубницу чешће опи-
сује изразима који истичу њен висок друштвени положај, а ређе говори 
о удатој (7:5). Јувенал куди превасходно прељубницу, а њен друштвени 
статус наводи само као отежавајућу околност; стога је у његовим Са-
тирама сразмера обрнута (11:16).

Првој категорији припадају: госпођа (matrona 3.110; 10.319); Њено 
Величанство (Augusta 6.166); царева супруга (Caesaris uxor 10.330), удата 
за сенатора (nupta senatori 3.45). Термин господарица (domina) песник ко-
ристи за неверну жену чији је социјални статус виши од браколомчевог 
(роб: 6.376; 377; 423; послуга 323; мужевљев штићеник 9.78). Рвачица (ludia 
6.103) је подругљиви надимак за ону која је побегла с гладија тором15.

13 Прев. Марјанца Пакиж.
14 Vidua је жена која се никада није удавала, удовица или распуштеница.
15 Рвање, као и латинско ludus означава борбу, али се користи и као сексуална метафора.
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Од свих израза који се односе на прељубницу, најучесталији су они 
који истичу чињеницу да је удата (uxor: 1.56; 6.76; 116; 348; Ox.34; 535; 
9.72; 10.330; nupta: 3.45; 6.82; 269; уп. quae nupsit 141, nubere 10. 330; 338; 
sponsa, nurus 1.77–8; opp. vidua 4.4; 6.141). Њих никада не налазимо уз по-
сесив туђа. Не наглашава се, дакле, однос с туђом супругом (релација 
браколомац – супруг), већ однос с удатом женом (релација браколомац 
– удата). 

Када се односе на прељубницу, речи mulier (6.457; 10.328) и femina 
(6.59; 327; 460; 9.24; 10.323) задржавају општије значење жена. Femina 
које у латинском често означава женку (наспрам мужјака, mas) претежно 
срећемо у сексуалном контексту. 

Од свих су најупечатљивији описи женске пожуде, код Хорација 
резервисане за мушкарце. Сексуални нагон ове Пријапове менаде (Priapi 
maenades 6.317)16 лишава људскости и претвара у женке ( femina simplex 
6.327) које ништа не одричу влажним препонама (10.321–2). Обузетост 
страшћу (ardor concubitus, libido 6.317–8; 318; capta 102) се манифестује 
као губитак критеријума у избору и броју партнера, наглашен плуралом 
швалери (quot... moechos 10.220; 11.26) и мушкарци (viros 6.329), приде-
вом многи (multorum 126) или набрајањем сексуалних партнера (278; 
329–34) који нису нужно људи (магарац, asello 334). Прељубница постаје 
проститутка која не бира муштерије (meretrix 117, sim. lenonum ancilae 
320; prostare 123; 9.24, уп. 6.Ox.14–6; 488–9). Виђамо је у еротским сце
на ма у прељубничкој постељи (6.376–7; 423; 9.74–8), нагу и незаситу, 
како без стида показује делове тела у одређеним сексуалним позицијама 
(nuda papillis... auratis... ostendit... ventrem... resupina iacens... ardens rigidae 
tentigine vulvae... lassata viris necdum satiata... 6.115–32; clunem summittat 
334; cristae 422). Прељубница је субјект (граматички или логички) број-
них предиката са сексуалном конотацијом, каткада и опсценог значења 
(multorum absorbuit ictus 6.126). Она воли (amaverit 10.220; 6.111), пламти 
од жеље (exarsit 102), намигује (innuat 6.139), не уздржава се од секса и 
каља постељу (non abstinet ... concubitu... violato cadurco 535–7) или лежи 
у туђем загрљају (iacet 278, уп. 126). 

За разлику од Хорацијеве тешко доступне матроне, Јувеналова пре-
љубница се само једном описује како избегава однос ( fugientem 9.74), на-
против, сада она иде за љубавником, следи га (comitata est 6. 82; sequitur 
100; ad moechum... veniunt 464), граби и отима (rapit 10.332–3; diripit 6.404).

Прељубница је антипод породичне жене, она претпоставља страст 
породици и дому (inmemor... domus et coniugis atque sororis... patriae.... 
natos... reliquit 6.85–7; sc. amorem gladiatoris pueris patriaeque ... praetulit 
illa sorori atque viro 111–2; Palatino et tegetem praeferre cubili 117). У ша-
љивом контексту овај се мотив понавља са сликом сујеверне жене у по-
сети пророчици која се нада скорашњој смрти својих рођака, али дугом 
браколомчевом животу (565–8) и жене која гусари с драганом, али дрхти 
и повраћа по мужу када с њим крене на пут лађом (88–97). Луцилијев мо-

16 Пријап је божанство плодности. Његова је карактеристика огромни уд.
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тив прељубнице која се удешава само за друге мушкарце (Marx 504–5) 
Јувенал обрађује на оригинални начин сликајући супругу која одбојна 
мужу ( foeda 461, уп. 132) по цео дан носи козметичку маску на лицу не 
би ли била лепа за љубавника (6.461–66). 

Песник често истиче прељубничину моралну мањкавост: она је бе
стидна (turpis 1.78; 6.31; 241 sibi turpe putat nil 457 turpiter 96; opp. pudica 
137), бешчасна (totos mores habet illic 10.323; opp. honestos... mores 239–40; 
opp. virtus 323), неваљала (improba 86.opp. optima 136; deterior 10.323) и не 
хаје за свој глас (contempserat famam 6.89). Другде се описују њено одвећ 
слободно понашање, одважност и дрскост ( fortem animum praestant... 
audent 6.96; ausa 118; nihil est audacius... animos... sumunt 283–4; permittit... 
sibi 457; lasciva Ox. 32). Прељубница је препредена па лажном љубомором 
и сузама прикрива сопствени грех (zelotypa moecha 6.267–84), речитија 
од Квинтилијана (sodes Quintiliani 6.278–80) и опрезна (cauta 6.348, prudens 
6.Ox 34), премда Јувенал о могућности њеног кажњавања једва говори 
(damnata 2.70). Њена се грамзивост помиње ређе него код Хорација (1.55–6; 
avara 77; 6.232); напротив, Јувеналове су жене често имућне (locuples 140, 
dives 460) и богатством купују слободу (libertas emitur... vidua est... quae 
nupsit avaro 6.139–140) или наклоност љубавника (10.319–21, уп. 6.235). 

Код Јувенала се први пут јавља мотив мајкеподводачице (mater 6.239; 
14.28), остареле прељубнице (vetula 6.241) која је кћери узор и помагач 
у неверству (6.232–41; 14.25–31). 

Прељуба се може додатно дисквалификовати ако се повеже с другим 
злоделима попут абортуса17 (2.32–3; 6.366–8; 6.592–601) или инцеста. 
Песник спомиње снаху (nurus 1.77) у вези са свекром и маћеху (noverca 
6.403) заљубљену у пасторка. 

Јувенал помиње многе познате прељубнице: Клаудијеву вереницу 
Медулину18 и супругу Месалину19, Јулију20, Сервилију21, Цезенију22, Ти-
ме лу23 и Хипију24 коју срећемо чак пет пута. Ларонија25, Прокула, Полита, 
Фабула (2.68) и Сауфеја (6.320) су непознате. Карфанија (Carfania 2.69), 
међутим, није прељубница, како сматра већина коментатора, већ, како 
примећује Макгин, Гаја Афранија (C. Afrania), позната по томе што је у 

17 Мотив абортуса није нужно опште место: у II в. у Риму су све учесталији бракови 
без деце; Трајан, Хадријан и Плиније Млађи нису оставили потомство.

18 6.322, в. Грин/Клаузен [Green/Clausen] 1998.
19 6.115–32: ноћу се искрада у бордел; 10.329–45 у Клаудијевом одсуству се „удаје“ за 

другог.
20 2.32: кћер цара Тита, супруга Тита Флавија Сабина, сестричина и љубавница цара 

Домицијана, в. Svet. Dom. 22, Plin. Ep. 4.11. 6.
21 Полусестра Катона Утичког, супруга Марка Јунија Брута Старијег, љубавница Це-

зарова и мајка Марка Јунија Брута, једног од Цезарових убица; у 10.319 уопштено за богату 
развратницу.

22 Caesennia 6.136: припадница богатог генса из Етрурије (Фергусон [Ferguson] 1984).
23 1.36: глумица из Домицијановог доба коју супруг подводи другоме.
24 Хипија (Епија): 6.82; 104; 114, вероватно иста личност као Опија 10.220; 322: су-

пруга сенатора Фабриција Вејента, Домицијановог доушника (Пакиж 1998).
25 2.36; 65: „evidently a woman who has offended against the laws on adultery“ (Браунд 

[Braund] 2002: 141).
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I в. пре н. е. сама наступала на суду – пракси која је у одређеним перио-
дима била и законом забрањена, а јавном мњењу увек мрска (McGinn 
2003)26. Нека су имена одабрана због асоцијативног значења: према Фер-
гусону, Ларга (14.25) је у сваком смислу била дарежљива према својим 
љубавницима (Фергусон 1984). 

За неверну жену Јувенал радо користи сликовите изразе, али избе-
гава термине устаљене у значењу прељубница, adultera (једном 14.25) и 
moecha (два пута 2.68; 6.277). Напротив, adulter27 (13 пута) и moechus28 (12 
пута) су најучесталији називи за прељубника (и овде је сразмера обрнута 
код Хорација). Браколомац игра споредну улогу, стога на њега указују 
технички термини. Употреба једног или другог је условљена потребама 
метрике (adulter увек налазимо на крају хексаметра у номинативу јед-
нине). Од речи устаљених у лексици прељубе јавља се и упропаститељ 
(corruptor 1.77; 4.8; 6.233). 

Песник учестало на браколомца указује речима које означавају ње-
гово занимање: китариста (citharoedus 6.76), флаутиста (choraules 77), 
гладијатор (murmillo 81; ludus opp. senator 82, уп. ludia 103; gladiator 110), 
лекар (6.236), водоноша (aquarius 332), масер (aliptes 422). Ови називи, 
као и термини роб (servus 278; 331) и евнух (eunuchus 366; 378; spado 
376) наглашавају низак друштвени положај жениних љубавника. 

Ушкопљеници, феминизирани мекушци (mollеs) са шминком и трај-
ном (6.Ох.21–4) увек су лажни и мужевношћу надмашују Пријапа (337–40; 
Triphallo Ох. 25–6; 374–6). У деветој сатири срећемо браколомца Невола 
који задовољава и мужеве својих љубавница (moechus... solebas... inclinare 
maritos 9.24–5). Римљани су феминизираност и хомосексуалност одувек 
повезивали с браколомством; ова се веза заснива на уверењу да су обе 
појаве укорењене у слабости (недовољној мужевности) да се обузда сек-
суални нагон. Луцилије (Marx 1058) упоређује евнухе (androgyni) и бра-
коломце-мужелошце (moechocinaedi).

Пожуда (4.3; 2.238) браколомца покреће ређе него прељубницу, али 
га још увек срећемо како тресе туђ кревет (alienum... lectum concutere 
6.21). Главна је разлика што, за разлику од Хорацијевих сатира, сада у по-
стељи видимо и прељубницу: он спава са госпођом (dormiat ... cum domina 
6.376–7), доводи господарицу до врхунца (cristae digitos inpressit... ac 
summum dominae femur exclamare coegit 6.422–3) или граби жену у за грљај 
(puellam amplexu rapui 9.74–5). 

Док је код Хорација жена предмет мушкарчеве жудње, код Јувена-
ла је жеља узајамна; штавише, браколомац је представљен и као честита 
(optimus 10.331) и угледна (gentis patriciae 332) жртва (miser extinguendus 
332) прељубничине похоте којој се он покорава под претњом смрћу (ni 

26 Ларонија најављује њен лик: numquid nos agimus causas, civilia iura novimus, aut 
ullo strepitu fora vestra movemus? (2.51–2). Уп. Val. Max. 8.3§2: C. Аfrania... prompta ad lites 
contrahendas pro se semper apud praetorem verba fecit, non quod advocatis deficiebatur, sed 
quod impudentia abundabat eqs.

27 1.78; 2.29; 3.45; 4.4; 6.237; 329; Ox 22–6; 404; 567; 8.144; 9.80; 10.311; 318
28 1.55; 2.27; 6.24; 42; 100; 464; 465; 9.29; 10.220; 317; 14.26; 30
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parere velis, pereundum erit 339). Речи које указују на браколомца сада 
чешће имају функцију објекта (директног, индиректног или у дубин-
ској структури) од оних који се односе на прељубницу (17:7)29. Ни један 
глагол који се односи на прељубницу не стоји у пасиву, изузев депонент-
них. Жена у односу узима равноправно учешће.

Јувенал ређе од Хорација спомиње опасности прељубе: браколом-
чев страх (poenas metuet 10.312), скривање (quem totiens texit... cista 6.44; 
abditus... latet et secretus... silet 237–8) маскирање (sumpto... cucullo 330; 
nocturnus... II tempora... velas... cucullo 8.143–4) и казне за њега (perituri 
6.44, praebenda est gladio... cervix 10.345; 10.316–7). Неколицина придева 
указује на зао глас који прати заводника (notissimus 6.42; notior 9.25; 
publicus 10.312). Попут Хорација Јувенал упоређује браколомца с лоповом 
(2.26–8; 3.45; 6.14–8). 

Браколомство се сада представља као религијски преступ (sacri 
genium contemnere fulcri 6.22) или скрнављење (incestum). Клодије30 (2.27; 
6.345) и Невол (9.23–4) присуствују обредима који су резервисани за жене. 
Ослобођеник Криспин, Домицијанов саветник, упропаститељ је и скр-
навитељ (corruptor et idem incestus 4.8–9); прва реч односи се на његове 
авантуре с туђим супругама, друга на завођење весталке (9–10). Стриц 
Домицијан (patruus 2.33) је с великом строгошћу примењивао Августов 
закон о прељуби, али је упркос томе завео удату сестричину (в. н. 20). 
Споменули смо већ односе маћехе и пасторка (pueri 6.404).

Од личности које се јављају као браколомци Домицијановом добу 
припада и правник Хиј Ауфидије (9.25, Фридлендер [Friedländer] 1913). 
Не зна се ко је био Урсидије31. Сва су остала имена генеричка и не ука-
зују на познате браколомце, већ на представнике одређених занимања: 
Архиген32 (6.236) за лекара; Глафир, Ехион и Амброзије за свирца (76–7); 
Сергије (105; 112) и Еуријал (81) за гладијатора. Латин који подводи су-
пругу (1.27) био је глумац близак Домицијану (Пакиж 2009: 71, уп. Svet. 
Dom. 15), али је у 6.44 реч о сталном лику из мима, браколомцу затеченом 
у прељуби, којег је Латин често глумио. Знатно ређа појава парадигми 
за браколомца указује да су у Јувеналовим очима жене протагонисти 
прељубе.

Јувеналова представа браколомца и прељубнице знатно се разлику-
је од Хорацијеве. Измењено виђење прељубе и њених учесника нашло 
је одраза и у језику. У Јувеналовим Сатирама главну претњу друштве-
ним вредностима, браку, породичном угледу и мужевљевој срећи више 

29 Он: 6.81; 329–34; 376; 404; 100; 464–5; 10.30; 220; 330–1;332–3; 14.26; она: 1.77; 2.32–
33; 3.45; 4.4; 6.422–3; 9.74–5; 10.318–9.

30 Цезаров сарадник и љубавник његове супруге Помпеје. У намери да се састане са 
њом, Клодије се обучен у женску одећу прикрао на светковину Велике богиње којој су 
приступа имале само жене и која се те, 62. г. пре н.е., прослављала у Цезаревој кући. Суђе-
но му је (за incestum), али је помоћу мита избегао осуђујућу пресуду. О скандалу говори 
Цицерон у бројним писмима и говорима, нарочито у Oratio de Haruspicum responso in P. 
Clodium in Senatu habita.

31 6.38; 42: Смит (Smith: 1980) уверљиво оповргава у науци уврежено мишљење да је 
Урсидије идентичан Хорацијевом пријатељу Постуму, адресату шесте сатире.

32 Лекар из времена Домицијана, Нерве и Трајана (Пакиж 1998: н. 55).
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не представља други мушкарац, већ жена, и она прелази у средиште 
песникове пажње. Недоступна и безимена матрона сада се ослободила 
страхова и друштвених стега: низ израза описује њену одважност и дрс-
кост, а ниједан страх од последица прељубе; њена се опрезност споми ње 
тек узгред. Жена је ослободила своју сексуалност коју песник дочарава 
бројним експлицитним изразима; вођена жељом да се сједини с објектом 
своје незајажљиве пожуде, она је преузела иницијативу. Одбацила је по ро-
дицу, супруга и децу и најзад, пошто је презрела све друштвене вредно-
сти, погазила је и законе природе (инцест, абортус). Ослобођени либидо 
ју је одвео у промискуитет и учинио је истоветном проститутки. Овакву 
слику прељубнице не срећемо у ранијој сатири: у њој има еротских сце-
на, али су у њима жене, увек из нижих слојева, само извор задовољства. 
Код Јувенала у интимности уживају обоје (опис њеног врхунца 6.423; 9.77); 
обоје су једнако нестрпљиви у страсти (он: inpatiens morae 6.238, она: 
morae inpatiens 327). Сада је жена та која иде за љубавником (comitata 
est, sequitur, venit ad), граби га (rapit) и плаћа за секс. Хорације експли-
цитно умањује прељубничину кривицу јер се она не маскира и не мења 
место; код Јувенала она навлачи капуљачу и перику и искрада се ноћу 
(nocturnos... cucullos 6.118; 120) како то чини браколомац (nocturnus adulter 
tempora... velas... cucullo 8.144). Прељуба је у свему постала заједнички 
преступ (crimen commune 6.Ox. 33). Јувенал на ову „нову“ жену не гледа 
благонаклоно: отуда бројни изрази који морално дисквалификују пре-
љубницу.

Браколомац, засењен величином њеног порока, остаје готово непри-
метан. Живописне речи којима га је описивао Хорације сада су ређе; 
Ју венал се махом задовољава с три устаљене именице: adulter, moechus 
и corruptor. Нови су називи браколомчевих занимања, који за циљ имају 
дискредитацију прељубнице, појава лажног евнуха и браколомца-муже-
лошца и повезивање прељубе с религијским преступима и инцестом. Бра-
коломац и даље страхује, скрива се и маскира, речју, понаша се као лопов 
и тако излази на зао глас. Ређе га виђамо као протагонисту сексуалног 
чина, а чешће као објект женине жеље, каткада и као њену жртву.

Фројд је критиковао савремени морал који је, према његовим речи-
ма, сексуално задовољство допуштао проституткама, а забрањивао га 
честитим женама. Век након тога од жене се, бар у западној цивилиза-
цији, не очекује сексуална уздржаност. Оно што се током ових сто годи-
на променило нису женска природа и либидо, већ друштвене околности. 
Тако се и током два века који деле Хорацијеве и Јувеналове сатире није 
изменила жена, већ јој је измењени социјални контекст дао слободу да 
делује у складу са својом природом. До II в. се урушавају два носећа 
стуба римског патријархалног система: власт оца и супруга над женом. 
Отац породице губи право располагања животом своје деце (од III в. 
закон излагање деце третира као убиство). Муж је ту моћ изгубио рани-
је: Августови закони су оцу допуштали да убије прељубну кћер, али то 
право није дато и њеном супругу. Већ је у Августово доба брак у којем 
је жена прелазила под власт мушкарца редак, а два века касније ишче-
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зава; она би и после удаје остајала под контролом оца. Жена је могла 
постати sui iuris у случају смрти оца/супруга или ако би је он за живота 
ослободио своје власти (manus) тј. еманциповао (emancipatio). Тада би јој 
био додељен тутор – обично најближи сродник који би надзирао распо-
лагање њеном имовином која би у случају женине смрти прешла у њего-
ве руке. Август је жене које су родиле троје деце ослободио обавезног 
туторства. Клаудије је укинуо агнатско туторство – сада тутор више није 
био нужно сродник, односно потенцијални наследник, па је показивао 
мањи интерес за њене послове. Поред веће слободе располагања имови-
ном, жена је у II в. стекла и веће право наслеђивања. Супруга која је била 
у браку sine manu могла се развести без мужевљеве сагласности већ кра-
јем републиканског доба. Август је, међутим, женама које су иницирале 
развод омогућио повраћај читавог мираза (осим у изузетним случајеви-
ма) и тако преудају. С друге стране, мираз је имао знатну вредност, па је 
обавеза повраћаја многе мушкарце одвраћала од развода. Август је за-
бра нио низ бракова између припадника разних социјалних група (на при-
мер, сенатори-ослобођенице, слободни-осуђене прељубнице). Због све-
га наведеног, у II в. значај брака опада, а све је распрострањенији други 
облик заједништва – конкубинат. Мужевљева прељуба никада није по-
стала предмет законских казни, али код Јувенала жена подиже глас про-
тив ње (6.268–85); први пут се у сатири спомиње друга жена, прилежни ца 
(paelex 2.57; 6.271; 627). Приближавање у правима илуструју речи једне 
Римљанке:

Био је договор, рече,
Ти да радиш шта хоћеш – ја да угодим себи.
Можеш да вичеш до сутра, на главу се постави,
људско сам биће и ја! 6.281–4

Јувенал сваку манифестацију женске еманципације описује с пре-
зиром. Будући ирационална, жена не уме располагати слободом, већ је 
злоупотребљава; стога је свако приближавање полова у улогама и пра-
вима одлика противприродног поретка у ком је све изопачено, у ком бра-
коломци спашавају бракове (instabile ac dirimi coeptum et iam paene solutum 
coniugium in multis domibus servavit adulter 9.79–80), жене се боре у цирку, 
наступају на суду и одају промискуитету, док мушкарци преду и ткају 
(сат. 2). Одговорност за морални суноврат почива на ауторитетима који 
би требало да буду узор свима, предводници града Рима, читавог цар-
ства и цивилизације која се под његовим утицајем формирала, али су 
уместо тога, вођени погубним страним утицајем, похлепом или каквом 
другом страшћу, огрезли у пороку. Стога се песников гнев обрушава на 
припаднике царског двора, на родитеље који лошим примером деци ука-
зују на пут пропасти, али првенствено на оне најутицајније, најмоћније 
и стога најодговорније – мушкарце из аристократских кругова. Мушка 
хомосексуалност је једини облик сексуалности којег Јувенал осуђује с 
више презира и подсмеха од женске прељубе. Мушкарци који су се од-
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рекли сопствене мужевности пример су света у ком је све наопако. А у 
таквом свету човек просто мора да пише сатиру (1.22–29).
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REPRESENTATION AND THE VOCABULARY OF ADULTERY IN ROMAN 
SATIRE IN THEIR SOCIAL, HISTORICAL AND CULTURAL CONTEXT

by

Milena Joksimović Pajević

Summary

At all the stages of European history, adultery has been considered a serious offence 
that jeopardizes the basic cell of society – family. As society has evolved, significance 
and the role of the family within it changed, as well as the attitudes towards marriage 
and adultery. This article aims to demonstrate, by analysis of Horace’s and Juvenal’s 
satires, how the emancipation of Roman women altered the vision of the adultery in Ro-
man satire and how these changes have reflected on the language of this genre. 

Key words: adultery, satire, emancipation of women, Horace, Juvenal


