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„INTRODUCERE. 

Contactul liceului românesc cu literatura “latină: re- 
prezintă o suprufaţă prea mere. In ciclul celor patru 

- ani ultimi se perindă, grăbit, pe dinaintea ochilor elevilor 
Cicero, în viferitele lui discursuri şi disertaţiuni filo- - 
zofice inactuale, Cornelius Nepos, Sallustiu, Ovidiu, 
Titu Liviu, fără a nai aminti -de Cezar, Virgiliu, Ho- 
rațiu și Tacit. Cu metodele şi mai ales cu posibilitățile 

noastre de asimilare, baza de contact este deci preă - 
vastă ; rezultatele unui astfelspe program “extensiv nu 

puteau fi decât nesatisfăcătoare : o frunzăreală de 

câteva pagini prin opere de interes variat; o privire 
" caleidoscopică asupra unei literaturi de calitate inegală . 

și, untori, deadrepiul mediocră ; nici un fel de asimilare 
d spiritului necesar. propriei noastre desvoltări. inte» - 

ectuale, Ă 2 

__Nu învăţăm limba latină pentru a scrie sau a vorbi 
latinește ; ivo învăţăm nici chiar pentru foloasele unei 

„stricte discipline mintale : matematica sau alte „limbi 

„moderne 1 ne-ar pune la îndemână un exercițiu egal al 
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“facultăţilor noastre intelectiale. — Invățăm limba la- 
țină pentru nevoile noastre pur spirituale: mai întât 

„pentru stăpânitea cât mai sigură a limbii mâăterne, În: 

isvoarele,_realitățile și posibilitățile ei, — ceiace ar re- 
prezenta cadrul ţormal al expresiei unui suflet; și în 

al doilea rând, pentru lărgirea, îmbogățirea acestui 

suflet însuși, prin conștiirița de sine ce valorifică și 

prin absorbțiunea unui spirit identic „Ce hrăneşte . . 

- Cultura latină satisface deci o necesitate iinguistică 
de un interes mai obștesc și, totodată, și o necesitate 

-ideală şi de un caracter mai special pentru toți cei ceN 
exprimă vreuna din manifestările esențiale ale sufie- 
tului românesc; find de aceiaşi “substanță, aluatut 
“sufletului nostru nu poate de cât dospi prin fermentul 

sufletului latin. 

Nevoia linguistică se satisface prin gramatică ; asu- 

pra ei nu avem a ne opri aci. . Spiritul latin nu: se 

poate însă absorbi decât prin lenta pătrundere a ce- 
- tor mai reprezentativi scriitori ai geniului latin : pro- 

blema cunoașterii literaturii latine este deci o problemă 
de intensitate şi nu de suprafață. Cele câleva discur- 

suri lipsite de interes -ale lui Cicero, sau metamorfosele- 

de caracter pur retoric ale lui. Ovidiu, paginile răslețe: 

diu Cornelius Nepos sau Titu  Liviu,. impuse elevilor 

noștri pentru a obține o impresie de totalitate a _lite- 
raturii latine, constitue un program. de învățământ 

bazat pe principiul suprafeței : îmbrățişează mult fără 

să pătrundă spiritul latinității în esența lui. Ar fi tim- 

pul să se spună odată răspicat că, de pildă, Catili- 

narele /ui Cicero sunt “insuportabile, din pricina reto- 

rismalui emfatic şi a suficienţei respingătoare; ar fi 

timpul să ne convingem că Met amorfozele lui “Ovi-



diu sunt disertaţiuni. vrsificute ce n'au nimic comun ci 

„po2zia. A ne iniția intro cultură prin astțel de pro- 
ducțiuni înseamnă a ne abate de ia esențial şi de ia 

caracteristic, . pentru a. cultiva amănuntul sau a ne sa-. 

jisface, o simplă curiozitate. - Este deci o eroare funda- 

mentală ce răstoarnă noimele învățământului clasic. . 

Geniul latin se rezumă în trei scriitori: Virgiliu 

pentru epovee ; Horaţiu pentru poezia lirică şi, mai 

ales, satirică şi Tacit, pentru. istorie. Un program bine 
fhibzuit „fixat pe principiul adâncirii și nu al suprafeţii, 
ar trebui să se limiteze lu Eneida, lu Ode şi Satire, 
și li Analele. lui Tacit. Atât: importanța reformei 
începe însă abia dela modalitatea studierii acestor scrii- 
tori. Studiul lo” nu trebue mărginit la un număr de- 
terminat de versuri 'sau de paragrafe ci trebue să fie, 

pe cât cu putință, integral. Trebue: să cunoaștem 

„Eneida în intregime (sau cel puţin cărțile 1, II, IV, 

VI, 1X), după cum trebue să cunoaștem Analele. în 

lutregime, şi pentru pătrunderea sufletului latin. dar 

“şi pentru valoarea lor estetică și etică icompara- 

bilă. Trebue 'să absorbim aceste creațiuni ale geniului 

latin şi, totoilată, u:nan. Un an abia ajunge pentru o 
dentă pătrundere; să le acordăm deci câte un an, cu 

ore multe, și cu cercetări migăloase ; numai astfel spi- 

ritul străbun ne va fecunda prin ce are el mai bun. 

ȘI cum nu ne putem apropia de o creațiune- literară 

“fără o “suficientă - cunoaştere a limbi, Cezar mi se. 
pare scriitorul cel mai indicat pentru deplină stăpânire 

a formelo- gramaticale : să-i acordăm şi lui un an pte- 

gătitor. Fixând deci în clasa. V pe Cezar, în clasa 
VI pe Virgiliu, în clasa VII pe Horațiu şi în clasa VIII
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pe "Tacit, — stadilim un ciclu de valori potrivit şi cu 

adevăratele scopuri ale învățământului literaturii tatine. 

NL Ii 
pg % 

Pentru a ajuta la cunoașterea acestor trei repr&zen- 

fanți fipici ai geniului latin, după ce am publicat o 
traducere a' Analelor, . începem acum putlicarea tra- 
ducerii integrole a operei lui Horaţiu.
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QUINTUS HORATIUS FLACCUS 

"Viaţa “lui Horaţiu -se poat& rezuma în: puţine 
cuvinte. | | 

+ În genere, viața oricărui scriitor se încheie la - 

_ activitatea lui literară: biografia dispare în biblio-! 
grafie. Această fuziune se întâmplă cu atât mai 
mult la un poet, care, prin dispoziţii sufleteşti, 

- şi apoi, probabil, prin atitudine vo'untară, s'a ținut 
înt”o rezervă şi discreție desăvârșită față de ori 
ce activitate publică. Prietenia lui cu Mecena și 
cu August i-a adus, de sigur, un spor de pre- 

” stigiu personal, dar -nu i-a deschis imăcar ca- 
„lea spre „cursul onorurilor“, prin . care trebuia - 

să treacă orice cetățean roman ce se. destina: 

carierii publice. leșihd din umbra vieţii de boem; 
poetul nu s'a scoborit în vălmășagul câmpului lui 

Marte; în: marginea măririlor omeneşti de o zi, 
el și-a realizat însă o operă de artă ce i-a per- 

i



„petuat amintirea, nu numai cât „pontitul.se va - 
„urca pe Capitoliu însoţit de tăcuta vestală“, după . 

Cum. spunea el, și nu numai pe. rhalurile vijelio- 
- Sului Aufid sau prin secetoasele ținuturi ale tui 

Daunus — ci: două mii de ani şi pe toate lati- 
tudinile globuliii terestru. Poatiful nu. se mai 

- „urcă pe Capitoliu, — şi: în toate contidentele lu 
"mii. tinerimea studioasă se pleacă încă peste 
ver: urile: poetului pentru a-le studia, iar oameni 
Cu gu tul format la elegența lui etică şi estetieă 
își fac și-acum .dintr'însul un obiect de predi-: 

„lecţie- și Chiar o călăuză morală. ” 

| | %* * > e . 

„ Pentiu a trage un cadru «! vieții lui Horaţiu, 
din care vor lipsi amănuntele semnificative, ne 

„vom mărgii deci numai la c'teva jaloane. - 

Horaiiu s'a născut la 8 Decembrie 65 a. Chr, 
(689 de la fundarea Romei) sub consulatul lui 
L. Aureiius Cotta și L. Manlius 'Torquatus, în 
orășelul Venusia, de. la hotarul Apuliei, cu Lu- 
cânia. NE - 7 

“Tată! său era un libert, fost sclav public al 
oraşului, exercitând profesia de coactor, cumpă- 
Tăter la mezaturile publice, iar după alții şi de ne- 

-__sustor de peşte. sărat, ceia ce nu Pa împiede- 
cat de a'şi cumpăra un ogor pe malurile Aufi- 
Cului, la poalele Volturului, unde poetul şi-a 

7
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petrecut o' bună parte a copilăriei: operă lui e 
plină de amintirea fragedă a acestor ținuturi 
muntoase, și mai algș, valcrificată de un viu - 
“sentiment al n:turii, care nu putea veni de cât 

„dintro lungă viețiire: în sânut ei. | 
-  Incepută la Venu ia, educația lui s'a continuat 
“la Romă, unde, vânzându-și MOȘ! oara, tatăl-lui - 

Horaţiu se mutase tocmai în vedere: educaţiei 
“fiului său; de! aici, tânărul pleca la anul 44 la 

Atena, ca toţi tinerii nobili :ce'şi desăvârşiau stu- 
diile în metropola Greciei. După asasinarea lui 
Cezar, M. Brutus se retrăsese „și el la Atena, 

“unde, uimând er-urile de" filczofie ale. lui 

Tecimiieste şi Cratipp, îşi pregăta și o armată 

în „Mecedo: ia; prin 2scendentul său-asupra tine- 

Timii. -mane, el făcea înrolări și în Ateria, Tâ- 
“mărul Horaţiu se văzu ridicat deodată la impor- 

„ antul rang de tribun al unei legiuni, în această 
situație improvizati, a part cipat la lupta de la 

' Philippi, şi nu spre cinstea lui. Cu de:tul umor. 
ne-a povestii e! mai târziu (Oda VII, cartea 11) 
“cm a luat-o la goană, „părăsindu-şi scutul nu 
tocmai bine“. Cu această luptă cariera militară 

a lui Horaţiu se încheie şi amestecul lui în . 
luptele civile găsi în sfârşit fericit. Amnistia a- 
corcată soldaţilor lui Brutus-şi: Cassius, îl aduse 

“a Rema, potolit și umil. Tatal său murise; ve- 
“teranii îi împărțizeră moșicara ; mai înainte de 
tcate, tânărul trekuia să-și găsească un mijloc
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de trai: el nu să feri deci de a-şi cumpără un . 
birou de grefier pe lângă questor. . Pus oarecunr 
la adăpostul mizeriei obişituite a” scriitorilor. la: 
Roma, el îşi începu cariera de poet. Debută prin. 

"versuri satirice; între 34—34 apăru prima carte 
de Satire; câţiva ani după. aceia Epodele şi . 
carta II-a Satirelor. Varius - şi Virgiliu îl pre- 
zintară lui Mecena. Scena ne-a fost povestită. 
de însuşi Horaţiu: în Satira VI din. Cartea I:: 
Horaţiu se intimidă, abia îngăimând câteva cu-. 
vinfe, iar Mecena îi arătă prea puţină atenție.. 
Abia după nouă luni s'au reluat raporturile între 

„dânşii, ce aveau şă ducă la o prietenie immorta-. 
lizată prin atâtea ode celebre ale : lui Horaţiu ; 
renumele omului politic şi mare ocrotitor al ar- 
telor. ne-a. venit astiel pe aripa versurilor :poe- 

“tului și trăeşte prin ele cu o actualitate pururi 
reînoită. Prin Mecena, Horaţiu ajunge şi în fami-. 
liaritatea lui August, care; "oferindu-i postul de 
secretâr particular, fu retuzat, ceia ce ne arată 

gustul de indepe dență a poetului. Din legături 
de prietenie atât de puternice, Horaţiu nu s'a. 

ales de cât cu o vilă. la Tibur, dăruită de Me- 

„cena, şi cu posibilitatea de a duce o viaţă liniş- 
tită închinată poeziei. Activitatea lui literară s'ar 
putea despărți în trei epoce firești: 
„1. De la 44—30 epoca Epodelor și a Sa- 

lirelor. | 
.
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2. De la 30—23 epoca primelor trei, carți 

„ „de Ode. 
3. De la 23—13 epoca Epistolelor (după 23); 

a Cântului secular (17) şi a cărței IV de Ode (13). 

La sfârşitul anului 8 a. Chr., câteva luni după 

moartea “lui Mecena, se stinse şi Horaţiu, în 

vârstă de 57 de ani; mormântul lui de pe Es- 

quilin șe afla alături “de cel al marelui. său prie- - 

ten şi protector. 

_ * * * 

Horaţiu este expresia cea mai realizată a Ii- 
“zismului și satirei latine. Opera lui literară trebue 
„deci privită, s sub această dublă înfăţişare, 

Poporul Toman nu era, de sigur, un popor 
“iric și, Sar putea zice, nu avea nici o înclinare 
specifică spre artă. In afară de istorie, elocință 
şi drept, cultura. şi literatura lui sa desvoitat 
prin influenţa -culturii greceşti; poezia latină și, 

în deosebi, cea lirică, este deci o producţie rela- 
tiv artificială, tardiva şi sporadică. . Plecând de. 
la această constatare de fapt, poezia lui Horaţiu, 
«cu toată calitatea ei artistică eminentă, e carac- 

terizată prin iniluența grecească (mai ales a lui 

Alceu, Safo,Stesichor, mai rar Pindar) şi prin 

lipsa unui lirism profund, dacă înțelegem prin 

lirism, emoție şi avânt, pe care Horaţiu, ca bun 
Roman, le-a cunoscut prea puțin. Claviatura su-
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îletească a poetului este deci mărgin: tă la o 
sumă de sentimente medii; n'a cunosc:t, depil-. 
dă, - pasiunea, deşi a fost un poet al amo- 
rului; dragostea lui s'a liniitat în regiunile grației” 

"şi ale jocului distractiv, evoluînd spre” obiecte 
diferite. Dacă avântul şi amploarea semtimentului 
lipsesc, arta este însă: pururi prezentă şi, pentru 
noi, e expresia cea mai fericită a geniu'ui latin, 

făcut din armonie, cumpătare, discreție. Arta lui 

Horaţiu este și azi încă un-obiect de studiu: 
cuvîntul e plastic, concretizând ideia abstractă 

"prin imagini și metafore proaspete şi originale; : 
“fraza poetică e limpede şi strofa graţioasă şi 

șerpuitoare. Prin această . artă, dar şi printr'o 
atitudine. sufletească, asupra căreia vom reveni,- 
opera lui Horaţiu, cu tot artificialui mitologic, 

__cu-tot convenţionalul dinastic și civic, e vie încă 

. şi se citeşte .cu gratitudine. , 

Dacă avânitul liric îi era refuzat poetului, spi- 
ritul satiric şi aptitudinea pentru morală și filo- 

„_zofie practică, își găsesc în. Horaţiu o expresie . 
mult mai francă; şi prin această latură, poetul 
se integrează în geniut rasei sale. Mai greoi, şi . 
oarecum mai suburban, în primele lui Satire, 
tatentu: i-se desrobeşte şi i-se afirmă până la 

„" virtuozitate în” Epistole: poezia e întoarsă spre 
o liberă „causerie“ asupra unor probieme; 

*
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“mai - ales de 'ordin moral, fără zadarnice 

discuții teoretice, ci viu ilustrată prin anecdote, 
prin cazuri tipice, prin fabule, prin un drama- | 

tism destul de carattaristic. Privim această operă 

ca partea” cea mai originală a activităţii lui Ho- 

rațiu; îndărătul Epistolelor, nu mai sunt modele 

greceşti ci însuşi geniul roman: lucid, practic, 

analitic şi, mai ales, sarcastic, 

Horaţiu nu reprezintă numai o estetică ci și 

__o etică. EI fixează atenția cititorilor nu nurmai 

prin eleganța „strofelor sale lirice sau prin 

spirit de observațe şi ironie — ci şi prin atitu- 

dine față de viață: e un poet filozof, în sensul 

"unei viziuni proprii și profunde asupra lumii. 

 Acţiunăa bimilenară a poetului e datorită mai 

“mult acestei calităţi filozofice : opera lui nu e 

numai un document estetic ci şi o călăuză a 

vieţii. Filozofia lui poate fi-un loc comun, dar 

„putini au simțit mai intim. zădărnicia vanității - 

omenești și, mai ales, puțini au suggerat-o în ver- 

suri atât: de definitive. Tuturor celor: răniți de . 
viață, Horaţiu le devine un neprețuit tovărăş și 

-povățuitor, care siâşie vălurile apârențelor, şi. 

nimiceşte pe toți falşii idoli ai măririlor lumești, 

„îndărătul cărora, neostenit, el proectează, spec- 

trul simistru al morții, „ implacabile şi obşteşti.. 

Lectura asiduă a lui Horaţiu devine astfel.o sa- 

- Tutară îmersiune în realitate.
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Horaţiu în literatura română



“ HORAȚIU IN- LITERATURA ROMÂNA 

In literctura noastră, figura lui Horaţiu a fost 
evocată în piesa Fântâna Blanduziei a lui Vasile: 

= Alecsandri, așezată în deco:ul unei ode a poe= 
tului latin. Nu credem. fără interes. să ne 6cupăm: 

aici: de această piesă și de evocarea lui Horaţiu. 

Fântâna Blaiduziei ne trezes te 6 limpede. vi- 

ziune antică. Străbătând albăstrimile egeice, ne _. Ă 

apropiem de ascuţişul capului Sunium: iată linia *. 
uscată a dealurilor pleşuve, și iată grația coloa- 
nelor templului Minervei. desfăcure pe orizon: 
ca nişte albe degete. Nimic :.0 "mare : albastră, 
un pământ calcinat_ cu care se luptă câțiva 

„sicomori, câţiva maslini. şi câteva svelte coloane. 
Ajunge. Icoana întregei antichități clasice răsare: - - 

totuş mai vie decât ar răsări din bracuitele volume: : 
ale învăţaţilor și din mormanele * glosselor îngră- 
madite peste viața ple pândă a veacurilor trecute.
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- Fântână. Blanduziei e un astiel de templu = 
înălțat în vârful unui promontoriu, stropit de 

„9 „apele egeice şi desprins pe. un cer pururi alba= 
stru: un templu în care nu se mai slujeşte. Cre- 

_-dința ce=i 'săpase -statuele'a sburat de mult în. . 
amurgul zeilor antici... Ne vorbește totuşi: în 

„jurul coloanelor: sin _ 'uratice fâlfâie pacea unei 

„+ concepții de viaţă, senină şi ideală; O concepție 

N care e mai mult î în închipuirea noastră, decât în: 

- “xealitatea lumii vechi. Simţim însă nevoia de a 
ne înşela... Simţim nevoia de a popula treeutul 
cu năzuințele tainice ale sufletelor-noastre. Viaţa, 

“pe care m'0 putem trăi noi acum, o presupunem” 

“zită dată, împodobind-ă cu toate visurile noastre 
„deșarte de oameni. osteniți și grăbiţi, cu toată: 
-odihna, nepăsarea, libertatea, idealismul, cumpă- 

| tarea, poezia, peste care greul car al vieței zil- 

i „nice trece, strivindu-le în: frageda lor încolțire. 

„Ne putându-le trăi noi, le dăruim bucuros altora... 
% 

* XR - 

- Cu puţină ştiinţa a. vieții antice, Şi cu un mai . 

“puţin talent creator de viață, Alecsandri a isbu- 
“tit să “ne dea totuşi o senină icoană a Romei. | 

“imperiale. Ni e b aqua- -forte. "O aquarelă însă, pe 

__ care '0 priveşti cu plăcere cu ochii ce-și. a“ ân- 

„cesc perspectiva în linia îndepărtată a: veacuri- 

"lor, Ceiace .nu' putuse face Ovidiu, o fac aceste . 
|. > 4rei acte firave, ca niște coloane ionice... 

|. 
;
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“Ovidiu trecea peste măsură talentului lui A- 
lecsandri: Fântâna Blanduziei e în îngrădirea. - 
acestui talent. 'In Ovidiu e o sforțare prea mare, 
neisbutită; în Fântâna “Blanduziei e o destășu-. 
rare leneşe a unui talent poetic ce se cunoaşte . 

pe sine şi nu vrea să se întreacă. |. 
| In Ovidiu, Alecsandri se încercase să ne dea 
un caracter şi o tragedie. Tragedia nu ieşia însă 
din caracterul “lui Ovidiu; cadrele ei erau prea - 

„mari pentru „ii suflet uşuratic, lipsit de cutre-: 
mutarea unei adevărate iubiri şi, peste care” tra-- 
„gedia căzuse cum ar cădea- o,casă pe spatele 

îi 

şubred al, unui trecător fără stili E 
“In Fântâna, Blanduziei nu e nici o tragedie, | 

„nici. încercarea de. a 'ne zugrăvi un caracter fur-- 
-tunos. Evocaţia- unui “neînsemnat. colț al vieții 

. romane, cristalizată. în jurut unei ușoare iubiri,. - 

și ti „singur. moment - sufletesc. al lui Horaţiu; 
atât, şi -în această, îngrăcire voită, deajuns. In-: 
tâmplându:se însă ca. momentul sufletesc. al lui. 

Horaţiu. să fie și un momeat adânc omenesc;. 
poemul dramatic . al lui Alecsandri își lărgeşte 

înisemnătatea. p 

Nimeni nu putea îi mai nimerit decât Horaţiii 
pentru idila melancolică din. jurul. celebrei fân 

„tâni, Pus într'o tragedie, Horaţiu mar fi fost la. 

locul . lui. Intr'0 idilă curmată de grăuntele de 
- înțelepciune ce i-a înfrânat în totdeauna porni-- 

o
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zile sburdalnice ale inimii, eroul. lui Alecsandri - 

„întrupează nu. numai 0 realitate omenească, ei 

şi 0 real. tate istorică.. .. s 

- n 

Horaţiu nue poetul destrăului ca Ovidiu, 
ceeace jriveşte latura etică. N'a cunoscut aie. o 
vărața pasiune, nici cât Catul, nici cât Proper- 

“ţiu. “A cunoscut totuși dragostea iugară, senină 
“şi voioasă, din care nu țâşnesc versuri neperi- 

toare,, dar din care pot însă gâlgâi sonoritățile 
cristaline ale unui isvor ce sală 'pe prundiş.,; 

A premărit iubirea cu voioşia şi optinismul ei 

“sănătos și nu în rătăcirile și. abaterile ei: sgomo-“ 

toase, ce îu pornesc din pasiune, ci” „din vițiu 
N 

şi neîndestulare... 

„Poet al: plăcerilor cumpătate - -ale vieţii, “Hosa-.. 

țiu a fost mai ales un poet al unei filozofii mă- 

surate, al unei-melancolii duioâşe ce smulge:-a- 

ripile. încrederii îndrăzneţe, dar. nu smulge si: 

“poezia vieţii, al unui trai liniștit, ja . adăpostul 

furtunilo?. şi “al patimilor, al unui optimism fără - 

ilăzii dar fără cesnăcăjduire;. al:unei filozofii 

Un astfel de poet-ce- caută oriunde plăcerea 

cumpătată, putând totuşi renunţa la ea fără. 

„ serâșniri, de oarece primește viața așa cum e, 

“mărginite. la, stricta realitate, la recunoaşterea .ei. 

deplină, care nu ridică “totuși: orice bucurie... 

— se putea îndrăgosti la bătrânețe de timere'ea . - 

Gettei. Dragostea lui Horaţiu, nu are nimic Su- =



e „i a - XXIX 

perător, ca 2 diagostoa lui Postumus:. mu e nici - 
libidinoasă, nici sensuală; Eo. dragoste de poet 

“încărunțit cu inima veşnic. tânără. “Când tinere= . 
țea își cere însă -drepturile ei- mergând spre  . 

tinerețe şi Getta iubește pe “sclavul Galius, Ho- - 
" raţiu, fireşte, sufere. O clipă numai. Rezlitatea . 

E vieţii îl cucerește. repede, Cumpătarea şi înfrâ- 
narea de sine, care Sunt însăși ființa 'morală.a . 

poetului nostru, îşi. câştigă drepturile: lor. Nece-: 
, sitatea viâstei-e tot atât „de. nemiloasă ca și 

necesitatea morții, pe. care-o: “cântase în. odele 
„şi epodele lui. Inaintea ei îşi înclină capul... ŞI 
"în această supunere . e,atâta duioșie şi melaii- 

„“colie, atâtâ stă ânire şi sănătate morală, în cât 

moimentul sufletesc al lui Horaţiu € im moment 
adânc omenesc al unei vîrste ce apune, închi- 
nându-se unei alte vârste-ce abia începe: șă . 

răsară...  - SN e 

Fântâna Bianduziei mu e decât acest. mo- ---: - 
"ment. Fără să “fie o tragedie Sau chiar O: piesă 

"- de teatru, e-un crâmpeiu de umanitate şi, prin - 
seninătatea formelor; mai- ales de antichitate. De 

altfel, pottui de la Mircești, prin firea lui se- 

„„“nină, duioasă şi optimistă, era menit să înţe- . 
leagă pe poetul Tiburului, care cântase atât de. 

frumos poezia mediocrităţii a vieţii rustice şi-a. 

7



        

” cumpătării, şi, fără a îi războinic, devenise, prin 
„acelaș destin ironic, ca şi Alecsandri, un poet 

- al Curţii, al războaelor, al măririi patriei, — un 
poet, într'un cuvânt, național. 
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I. Versurile logaedice 

1) Cele mai multe ode ale lui Horaţiu 
(98 din 104) sunt scrise în versuri logaedice. 
Se numesc logaedice un număr de versuri 
ieșite din combinaţia dactilului —»o Şi a 
trocheului __ _. La latini trocheul ce pre- 
cede dactilul a a fost înlocuit cu un spondeu. 

2) Versurile logaedice se împart în două 

grupuri : a 

a) versurile compuse dintr'un dactil cu unul 

“sau mai multe trochee. 
—b) versurile în care sunt mai multe dactile. | 

3) In grupul întâi avem următoarele forme 

principale de versuri : | 
a) Versul adonic: _ _ _ | = 
b) Versul aristofanic 

= lol 

=
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c) » ferecratian - | o |- —, 

d) „: gieonie.. |" ol! a: 

e) Versul safic: - 

oo = 

î) Versul alcaic: 

Gora 
4) în grupa a doua avem următoarele for-- 

me de versuri: 

a) Asclepiadul minor (micul aselepiad). 
7 . po |” I= 

e 
— 

b) Asclepiadul major (marele aselepiad): 

, , , | - 

| i 

o | Loco N
 

c) Saficul major (marele safic); 

ai oo ol 

N. Principalele strofe lirice 

[. Strofa safică se compune din trei versuri 

-sațice de 11 silabe și dintr'un vers adonic: 

, 

TIS To ol hd 

Dobos 

pool
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„Un exemplu: 

“Scandit | aera | as sviti | Osa | navis | 
Cara |'nec tur | mas equi | tum re |. linquit 
Oci | or cer | vis eta 1 gente | nimbos 

Ocior | Euro. 

Her. Carm. Il, 16, 21-24 

2. Strofa alcaică se compune din două 
“versuri alcaice endecasilabice (11 silabe), 
dintr'un vers eneasilabic: (9 silabe) și un 
vers decasilabic (10 silabe) alcaice: 

sooo 
> IN | | 2 oo | inna | Yi 

Lt 

Exemplu: 

In | signe | maestis | praesi di | um re | is 
Et | consu | lenti, | Pollio, Curi | ae 

-- Cui | laurus | aeter | nos ho | nores 
Delmati | co pepe | rit tri | umpho 
= 

Her. Carm. ÎI, 1, 13-16, 

_3) Strofa asclepiadă A. se compune din trei
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versari asclepiade dodecasilatice (12 silabe) 
și dintr'un glyconic: | 

Cp IE 

Exemplu : 

Albi, ! ne dole | as |i plus nimi| o me | mor 

Inmi | tis Glyce |! rae |neu mi se | rabi | lis 

Decan | tes ele | gos,jjcur tibi | juni | or 

Laesa | praenite | at fi | de. ” 
Her. Carm. 1, 33, 1-4. - 

4) Strofa aselepiadă B. se deosebește prin 
aceea că versul al treilea e un ferecraţian: 

> a ru , , 

Doo lil | =. 

ocoli 
ol 

oo ol 

 Exempla: 

Fies | nobili | um |! ta quoque | fonti | una
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Me di | cente ca | vis |.imposi | tamili |. cem 
Saxis, | unde lo | quacesș . | 
Lymphae | desili | unt tu | ae 

| Her. III, 13, 13-46 

HI. Versurile nelogaedice 

lată versurile nelogaedice ce se găsesc în 

“opera lui Horaţiu. 

1) Hexametrul dactilie întru nimic deosebit 

de hexametrul canoscut din Virgiliu. 

)) Quaternarul dactilic : 

, pm Ş p 

Tm, TEST [_ E i a e i | Rd 

3) Ternarul dactilic catalectic (catalectic se . 
- numeşte un vers al cărui ultim picior e 

scurtat prin suprimarea uneia sau a mai 

multor silabe): | | | 

ob 
4) Versul elegiiambic compus dintr'un ter- 

mar dactilic catalectic urmat deun qaater- 

nar iambic: > 

[sto 

4
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5) Versul iambelegtac compus dirtr'un ternar 

„dactilic precedat de un quanternar iambic : 

= | rs LUI -— = LIU 

6) Versul archilochian compus din patru 
-dactili și. din trei trochei; primii trei dactili 

“pot fi înlocuiți cu spondee: 

o olt 
7. Quaternarul trohaic cataletie j 

oo lol 

8) Senarul iambic; vers compus din şase 
iambi.. lambul e uneori înlocuit prin tribrach 

_/_ (în piciorul al doilea) sau chiar printr” 
an spondeu (în picioarele 1 3, 5; printrun 

dactil (picioarele 1, 3), printr'un anapest (pi- 

cioarele 1 şi 5). 

9. Senaral iambic catalectic : 

în A | > | ST | _ | n | = 

— 

| lambul e înlocuit uneori printr” un spondeu 

„xi printr'an tribracă. | |
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70. Quaternarul iambie : 

, | , | , | , 

[ N În e dan 

N 

lambul e înlocuit uneori cu un spondeu, 
sau cu un dactil, sau cu un tribrach.



Q. Horaţii F lacci 

_CARMINA



  
primus Liber 

  
 



    

'Odele primelor troi cărţi au fost coimpuse între 31—23 a. 
Chr. şi publicate la 23. 

  



Ad Maecenatem 

Dedicaţie lui Mecena a primelor trei cărţi de 
ode, Oda e scrisă în anul 23 a. Chr. Metrul odei e 
anicuii asclepiad. o 

Maecenas, atavis edite regibus !, 

O et praesidium et dulce decus? meum, 

Sunt quos curriculo* pulverem Olympicum + 

- Collegisse juvati, metaque. fervidis 

7 

1) Mecena descindea dintr'o fa:nilie nobilă din Arretium, 

oraş etrusc, " 
2) Decus = glorie, podoabă. 
3) Curriculo = la curse. | 
4) „Pulberea olimpică“ e pentru pulberea oricărui circ, 
5) Trebue luat: sunt quos... collegisse Juval=unora le 

place să adune praful.
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Evitata € rotis, palmaque nobilis 

Terrarum dominos evehit ad Deos; 

Hunc;! si mobilium 8 turba Quiritium ? 
Certat tergeminis !0 tollere honoribus ; | 

Itum,!! si proprio condidit. horreo 
Quidquid de Libycis verritur areis 12. 

Gaudentem pairios findere '*7sarculo 

Agros Attalicis condicionibus !1 

Nunquam dimoveas 15, ut trabe Cypria !6 
Myrtoum pavidus nauta secet mare; !? 

6) Mela evitata — ocolind ţinta” Meta e o piatră dela 

capătul arenei, pe care carele trebuiau să o ocolească. 

7) Hunc, subinţeles juvat = acestuia îi place. 
8—9) Mobilium Quiritium = a cetăţenilor (alegătorilory 

schimbăcioși: 

10) Tergeminis honoribus : questura, pretura și cohsu- 

latul sunt cele trei magistraturi superioare. 

11) /llum, subințeles juvat += aceluia îi place. 

12) Libyeis areis = Aşiile libice. Africa era: grânarul 

Italiei. 

13). Gaudentem findere... = pe cel care se bucură de 
a spinieca... 

14) Attalicis condieionibus = cu condițiuni vrednice de: 

regii Atiali... Bogăția regilor Attal: din Pergam era prover 

bială. 

_15) Dimoveas = nu Pai putea îndupleca... 

16) Trabe Cypria, = pe un vas din lemn de Cypru. 
17) Myrtfoum mare = o parte din Marea Egeică în jurul 

insulei Myrtos. 
4



CARMINUM LIBER 7, 9 

Luctantem Icariis fluctibus 15 Africum !9 
Mercator metuens, otium et oppidi 2 

Laudat rura sui: mox 2!, reficit rates 
Quassas, indocilis pauperiem pati.2 
Est qui nec veteris pocula Massici 23 
Nec partem solido demere de die 24 

Spernit, nunc viridi membra sub arbuto 
Stratus,*5 nunc ad aqua lene capul sacre. 

- Multos castra juvant, et lituo tuba 26 
Permixtus sonitus, bellaque matribus 

Detestata. Manet sub Jove 27 frigido 
Venator, tener conjugis immemor, 
Seu visa est catulis cerva fidelibus, 
Seu rupit teretes Marsus aper-28 plagas. 

18) I/cariis fluctibus... = Marea Icarică e între insulele 
Samos şi Icaria. 

19) Luctantem Africum = vântul Africei ce se luptă cu. 
20) Oppidi rura sui = ogoarele din jurul oraşului său 

natal. 

21) Mox = de îndată ce nu se mai teme. 
22) Indocilis pauperiem pati = incapabil de a suporta 

sărăcia. 

23) Vinul de pe colina Massicum din Campania. 
24) Partem solide demere de die = a lua o parte din 

ziua întreagă. ' 
25) Membra... stratus = întinzându-şi membrele. Mem- 

bra, acus. grec. 
26) Tuba == irâmbiţă dreaptă; lituo = trâmbiță îndoită, 
27) Sub Jove == sub cerul liber. 
28) Marsus Aper, mistrețul din ţara Marşilor. Marşii 

locuiau în Apenini. 

15 

20
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Me doctarum hederz 2 premia frontium 
Dis miscent % superis, me gelidum nemus 

Nympharumque leves cum Satyris chori 

Secernunt populo, si neque tibias 

Euterpe ! cohibet, nec Polyhymaia *? 

. Lesboum refugit tendere barbiton. ** 
Quod si me lyricis vatibus inseres. 

Sublimi feriam sidera vertice. 

  

29) Hederae, coroana de iederă era simbolul poeţilor. 

30) Miscent == mă pune în rândul zeilor. 
31) Euterpe = Muza muzicei. Refuză a mă acompania 

cu flautul. 

32) Polyhymnia == Muza poeziei, 

33) Lesboum barbilon == lira lesbică (cu şapte coarde) ; 
iendere = a instruna, Ă 

* 
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Ad Caesarem Augustum 

7 Oda scrisă probabil la 29 a. Chr. Strofa safică, 

Jam satis terris nivis atque dir 
Grandinis misit Pater,! et rubente ? 
Dextera sacras jaculatus arces;? 

“Terruit urbem, 

Terruit gentes, grave ne + rediret 5 
Szculum Pyrrhz,5 nova monstra queste, 

1) Pater = Jupiter. 

2) Rabente dextera = cu mâna dreaptă toşie de lumina 
srăsnetului. 

*3) Sacras arces == Capitoliul. 
4) Terruit ne... = i-au făcut să se teamă ca să nu se. 
5) Saecalum Pyrrhae = potopul din care ma scăpat 

decât Deucalion şi Pyrrha. 
6) Aova.... = ce se plângea de minunăţii nemaivăzute,



12 „Q, HORATII FLACCL 

Omne cum Proteus” pecus egit altos 
Visere $ montes. 

Piscium et summa genus hzsit ulmo, 

Nota qua sedes fuerat columbis, 

Et superjecto ? pavidz natarunt 
Aequore damme. 

Vidimus flavum Tiberim, retortis 

Littore Etrusco violenter undis,!0 

lre dejectum !! monumenta regis !? 
Templaque Vesta, 

lic dum se nimium querenti * 
Jactat ultorem, vagus et sinistra 
Labitur ripa,!* Jove non probant, 

Uxorius 15 amnis, 

7) Proteu era păstorul turmelor marine ale lui Neptun, 
“ 8) Egil... visere = a mânat-o să vadă. 

9) Superjeeto aequore = pe apa revărsată peste uscat. 

10) Retortis..„, lindis = Undele Tibrului fiind respiase 
cu violenţă dela malul etrusc. E vorba de inundația Ti- 

brului după asasinarea lui Cezar (44 a. Chr,); țărmul 

etrusc era ?nalt şi abrupt, pe când ţărmul stâng era jos; 

pe el se întindea Roma. : - 

11) /re dejectum = s'a năpustit asupra; dejectum e 

Supin. 

12) Monumenia regis = Atriul Vestei, în care locuia 
Marele Pontif. Clădirea era atribuită regelui Numa, 

13) Ilie... querenti = făgădueşte că va răsbuna pe 
soția sa Ilia care se plângea. Vestala lia (sau Rh6a Sylvia) 
mama lui Romulus şi Remus și fiica lui Enea. După o tra- 
diție a fost aruncată în Tibru, devenindu-i soție. Ea se 
plânge Tibrului de asasinarea lui Cezar. 

14) Vagus = revărsându-se ; sinistra ripa = pe țărmul 

stâng era Roma. 
15) Uxorius amnis, Tibrul era soţul ei, 

io 

15 
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CARMINUM LIBER I, 13 

Audiet cives acuisse ferrum, A 
Quo graves Pârs melius perirent,!6 

„ Audiet pugnas, vitio parentum 
Rarai” juventus. 

Quem 16 vocet Divum  populus ruentis 
Împeri rebus 1%? prece qua fatigent 

Virgines sanctae20 minus audientem 
Carmina Vestam ??! 

- Cui dabit partes?? scelus 2 expiândi 

Juppiter ? Tandem venias precamur, 
Nube candentes humeros amictus,-. 

Augur ?* Apollo; i 

Sive tu mavis, Erycina 25 ridens, 

Quam Jocus circum volat et Cupido; 

Sive neglectum genus et nepotes 

Respicis, auctor,% 

16) Que... perirent = şi-au călit ferul de care ar îi tre- 

buit să piară Perşii. 

Perşii aici în loc de Parţi. 

17) Rara...juventus = tincrimea romană rărită din cauza 
ticăloşiei părinţilor. 

18) Quem vocet divum=pe care dintre zei să-l invoce ? 

19) Rebus, daiiv final. , 
20) Virgines sanctae = Vestaiele. 

21) Minas audientem carmina Vestam = pe Vesta ce 
le ascultă mai puţin cântecele (rugăciunile). 

22) Parfes = rol. 

23) Scelus == asasinarea lui Cezar. 
24) Angur, = profet. 

25) Erycina = Venus, numită astfel dela mintele Eryx 
din Sicilia, unde avea un templu. 

26) Auctor = Marte, tată! lui Romulus. 
G 

fs 
Woria Ș, 

d MN 
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Heu! nimis longo satiate ludo,2? 

_Quem juvat clamor, galezque leves, 
Acer et Mauri peditis 25 cruentum 

Vultus in hostem ; 

Sive mutata juvenem figura 

“Ales in terris imitaris,2? alma 
Filius * Mai, patiens vocari 2! 

Caesaris ultor. 

Serus % in coelum redeas, diuque 
Lzetus intersis populo Quirini ; *2 
Neve te nostris vitiis iniquum 

Ocior. aura 

Tollat.*% Hic magnos. potius triumphos,*5 
Hic ames dici pater * atque princeps : 58 

27) Lado = războiu. 
28) Acer... valtus == privirea fioroasă a pedestrașului 

Maur. 

29) Imitaris... juvenem == iai chipul unui tânăr — al lui 
August, care avea atunci 34 de ani, 

30) Filius... Maiae = Mercur. Avea aripi la picioare 
(aks). 

31) Pafiens vocari = îngăduind să fli numit. 
32) Serus = sere, adv. 

33) Quirinas = Romulus, 

34) Iniqaum nostris viflis = neputând suteri ticătoşiile 
noastre. 

35) Tollat = să te înalțe la cer. 
36) Maguos triumphos, August urma săși serbeze cele 

- trei triumfuri, împotriva Panomei, a Macedoniei şia Egiptului. 
37) Dici pater, August avea să fie mult mai târziu nu- 

mit „fată al patriei“, 

38) August e Principe al Senatalai dela 28 a. Chr. "Oda, 
fiind din 29, anticipează asupra evenimentului, 

N



CARMINUM LIDER |. 15 

Neu sinas Medos 5 equitare inultos, 4 
Te duce,. Caesar! 

39) Medos — tot Parţii. Această confuzie revine mereu 
în opera lui Horaţiu, 

40) = să năvălească, nepedepsiţi, peste graniţe î impe- : 
riului roman; 

41) = atâta timp cât vei stăpâni tu, o Cezar.



II, 

+ 

Ad navim vehentem Virgilium 
Athenas 

Nu se cunoaşte altă călătorie a lui Virgiliu de cât 
cea dela 19 a. Chr. Probabil că poetul avusese însă 
de mai de mult intenția de a vizita Grecia, când 
a fost compusă oda, Distih format dintr'un glico- 

„Mic și un asclepiad minor. 

Sic! te Diva potens Cypri2 
Sic fratres Helena,? lucida sidera, 

- Ventorumque regat pater, 

Obstrictis alis, prater lapyga,f 

  

1) Sic = cu această condiţie.: 

2) = Venus, adorată în Cipru. 
3) == Dioscurii, Castor şi Polux, deveniți constelația Ge- 

menilor. 
4) Iapyga = lapyxul, vânt de N-V. favorizează navi- 

gaţia din Italia în Grecia ; pafer ventorari, Eol. 

m
?
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Navis, que tibi creditum 

Debes5 Virgilium, finibus Atticis- 
Reddas incolumem, precor, 

Et serves anime dimidium me, 

IIli robur et zs triplex 6 

Circa pectus erat, quifragiiem truci 

Commisit pelago ratem 
Primus, nec timuit pracipitem Africum 

Decertantem Aquilonibus 7 
Nec tristes Hyadas, nec rabiem Noti, 

Quo non arbiter Hadriz? 

Major, tollere seu ponere vult freta. 

Quem. Mortis timuit gradum,! 

Qui siccis oculis monstra natantia, 

Qui vidit!! mare turgidum, et 
Infames scopulos Acroceraunia ? :? 

5) Quae... debes = care ne datorezi pe Virgiliu ţie în- - 

:credinţat. 

6) Robar et aes triplex = un înveliş de stejar şi tre; 

-de bronz. 

7) = Năvalnicul vânt al Atricei, încăcrându-se cu cri- 
văţul. 

8) Hyades, o constelație al cărei răsărit şi apus sunt 

însoţite de furtuni. 

9) Notul (vânt de: sud) decât care nu-i altul mai stăpân 

„peste Adriatica. Ă : 
10) = de ce apropriere (înfăţişare; a morţii se mai putea 

teme, acela care... 

11) Siccis oculis vidit = a văzut cu ochi uscați 
:(neinfricoşat). " 

12) = promontoriu din Epir.    > SE ZI eme, Da 

  

10 

15 

z
i
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Nequicquam Deus abscidit 
Prudens Oceano dissociabili !* 

Terras, si: tamen impiae 

Non tangenda rates transiliunt vada. 

Audax omnia perpeti 14 - 25 

Gens humana ruit per vetitum nefas; 

Audax lapeti genus !5 

lgnem fraude mala !6 gentibus intulit ; 

Post ignem ztheria domo | 

Subductum, Macies et nova !? Febrium 30: 

Terris incubuit cohors, 

Semotique prius tarda necessitas 

Leti corripuit '8 gradum. 
Expertus !? vacuum Daedalus aera 

Pennis non homini datis; „95 
Perrupit Acheronta Herculeus labor.20 

13) Oceane dissociabili = prin marea care e desparte 
Abl. de separație. 

"14) Aadax perpeti = îndrăzneţ în a înfrunta. 
15) = Prometeu, fiul lui lapet, | 

16) = printr'un furt ce avea să aducă nenorociri. 
17) Nova cohors == un alai de boale, necunoscute până 

acum, 

„18) Necessitas leli semoti prius = nevoia morţii care 
odinioară venia târziu; corripuit = a îuţit pasul, 

19) Expertas, subinţ, est = Dedal! (celebrul arhitect al 
labirintului) a ispitit cerul gol... 

20) == munca lui Hercule, El a pătruns şi în infern, ră- 

pin Cerberul, pentru a- libera pe Pirithous şi Teseu.



EARNINUM LIBER 1, 

Ni! mortalibus ardui?! est; 

Coelum ipsum petimus stultitia,?? neque 
Per nostrum patimur scelus *% 

Iracunda Jovem ponere fulmina.2*” 

21) Nil. ardui, genet. partitiv. = nimic nu e greu. 
22) = în nebunia noastră. 
23) == Din pricina crimelor noastre. 

19 

24) = nu dăm răgaz lui Joe să-şi părăsească] fulgerile 
anânioase.



IV. 

Ad Sestium RE 

L. Sestius, partizan al lui Pompei, a devenit prie- 

tenul lui August, a fost consul la 283 a. Chr. Data 
odei necunoscută. 

Metru : un distih compus dintr'un arhilohian ma- 

jor, şi un senar iambic catalectic. 

Solvitur acris hiems grata vice! veris et Favoni? 

Trahuntque ? siccas machina carinas, 
Ac neque jam stabulis gaudet pecus aut arator igni 

Nec prata canis albicant pruinis. 

Jam Cytherea choros ducit Venus, imminente 4 juna 

Junctzque Nymphis Gratiae decentes 

= prin sosirea (succesiunea) plăcută. 

= Zefir, vânt de apus. 

3) == Pârghiile trag la mare corăbiile ce fusese scoase 
pe uscat. 

4) = luna atârnând deasupra = la lumina lunii, 

- 

$



CARMINUM LIBER ], | 21, 

Alterno terram quatiunt pede, dum graves Cyclopum 

Vulcanus ardens urit € officinas. 

Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire 7 myrto 

Aut flore, terre quem ferunt solutae.8 

Nunc et in umbrosis Fauno decet immolare  lucis, 

Seu poscai agna, sive malit!0 hzedo. 

Pallida Mors quo pulsat pede pauperum tabernas 

Regumque turres,!! O beate!” Sesti, 

Vita summa brevis spem nos vetat inchoare longam,!* 

Jam te premet nox,!* fabulzeque Manes,'* 

5) = dansând, bat pământul când cu un picior, când 

cu celalt. 

6) = în timp ce înflăcăratul Vulcan dă foc (urit) cup- 

toarelor Ciclopilor. E vorba dd vulcanii ce-şi încep activi- 

tatea primăvara. 

7) = a încununa ; nifidum caput = „capul luciu de par- 

fumuri. 

8) Terrae solutae = pământul desfăcut ; ce se des- 

chide, primăvara. - 

9) Faune... immolare = = a aduce jertfe Faunului (la idele 

lui Februarie). 

10) Şi după poscat şi după malit subinţ. sibi immoliri 

" (urmat de ab]. agna, haedo.) 

11) Tarres, în înţeles de palate ; tabernas = bordeie. 

12) Particip. de la beare: bogatule, fericitule. 

13) = scurtimea (brevis summa) vieţii ne împiedică de 
a urzi (inchoare) o speranţă lungă. , 

14) Jam te premei nox = te şi acopere noaptea veş- 

niciei. Duvă jam ne-am îi aşteptat a prezent nu la viitor. 
15) Mones fabulae = zeii Mani din basme (fabnalae 

e nom. pl. cu funcţie de apoziţie.) 

16



22 Q. HORATII FLACCI 

Et domus exilis 16 Plutonia ; quo simul mearis, 
Non regna vini sortiere tal:s,...17 

  

16) Exilis = sau jalnică sau neîncăpătoare. 
17) La orice ospăț se alegea prin sorţ un rege al ospă= 

“tului, care fixa numărul paharelor, pe care trebuia să-l bea 
fiecare; mearis = meaveris ; sortiere. = sortieris.



    

Ad Agrippam 

M. Vipsanius Agrippa (63 — 12a. Che.) generalut 
celebru devenit ginerele lui August (29); a fost de 
trei ori consul. Data odei, probabil 30 sau 29. 

Strofa asclepiadă A. -. 

Scriberis Vario! fortis et hostium 

Victor, Maonii carminis alite,? 

Quam rem cumque ferox navibus aut equis* 

Miles, țe duce, gesserit. 

1) = Vei fi cântat de Variu.—L. Varius Rutus (74—14: 
a Chr.) poet şi prieten al lui Virgitu, autor al unei epopei 

De morfe Caesaris. - 
2) == Alitle ( = Vario) carminis Maeonii = vulturuț 

poeziei epice. Se crede că Homer sa născut Ja Smirna, 
oraş din Meonia. 

o 3) = soriberis a Vario e! scribeniur res gaascumque 

== vei îi cântat de V, şi vor fi cântate faptele, pe care le-a 

săvârşit soldatul, navibus et equis = pe mare şi pe uscat.
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Nos, Agrippa, neque haz dicere, nec gravem 

Pelida stomachum 4 cedere nescii, 7 
Nec cursus duplicis$ per mareiUlyxei, 

Nec sevam Pelopis domum$ 

Conamur, tenues grandia,! dum pudor8 
Imbeilisque lyra Musa potens? vetat 
Laudes egregii Casaris et tuas 

Culpa deterere ingeni.!0 

Quis Martem tunica tectum adamantina !! 
Digne scripserit,!? aut?pulvere Troico 

4) = mânia fatală a lui Achile (ful lui Peleu) care nu 

ştia să cedeze. Subiectul /liadei. 

5) =— rătăcirile pe mare ale vicleanului Ulise. Subiectul 

Odiseei. 

6) = neamul crud al'lui Pelops. Tragedia Atrizilor a 

-a fost tratată de Varius în /iesie. 

7) Tenues grandia = noi (== eu) care suntem prea ne- 

însemnați faţă de astiei de subiecte mari, 

8) Dum pudor,.-vetat = căci mă împiedică sfiiciunea. 

9) Imbellis lyrae Musa potens =" Muză stăpână pe o 
liră paşnică. Genul poeziei lui Horaţiu excludea subiecteie 

eroice. 

10) Calpa ingeni = din lipsă de talent. 
11) Martem tunica lectum adamantina = Marte cu 

tunica lui de oţel. Adamas e un meta! tare, ce se presu- 

pune a fi fost oţelul, 
12) Quis... digue scripserit = cine ar putea zugrăvi cu 

vrednicie, tfiind la înălţime).
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Nigrum Merionen,!? aut ope Palladis 15 
Tydiden '4 Superis parem? 

a 

13) Merion, un cretan, fiul lui Molos; era vizitiul lui 

ldomeneu. Erou homeric. Pulvere froico = negru de pul- 

berea troiană. 

14) Diomede, fiul lui Tideu. Cu ajutorul Minervei (ope 

Palladis) a rănit pe Marte şi pe Diana (deci = parem 
Superis).



vii. 

Ad Plancum 

L, Munatius Piancusy rând pe rând prieten al lui 
Pompei și al lui Cezar, a părăsit pe Octav pentru 
Antoniu şi s'a întors apoi la Octav; a guvernat 
“Galia transalpină și Siria. Data probabilă a odei 

"e 29 a, Chr. 
Metru: distihuri compuse dintr'un hexametru și 

:un quaternar dactilic. 

'Laudabunt! alii claram Rhodon, aut Mitylenen,? 

Aut Epheson,? bimarisve Corinthi 4 

1) Landabunt are valoare de laudent =— laude alţii. 

2) Mitilene, capitala insulei Lesbos. 

3) Efes, mare oraș din Asia. Ă 
-4) Corintul e aşezat pe două mări.
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Mania, vel Baccho Thebas vel Apolline Delphos 

Insignes,5, aut Thessala Tempe:$ 

Sunt quibus unum opus est, intactee Palladis urbem? 5 

"Carmine perpetuo celebrare. et. ” 
Undique decerptam fronti praponere olivam;s 

Plurimus in Junonis honorem* 

Aptum dicet equis !0 Argos ditesque Mycenas.!! 
Me nec tam patiens!? Lacedamon, 10: 

Nec tam Larisse percussit 13 campus opimă& 
Quam domus Albunez 14 resonantis, 

Et praceps Anio,!5 a: Tiburni 15 lucus et. uda 
_ Mobilibus pomaria rivis. 

  

1 5) Teba e locul de naștere a lui Bacus; la Detii e ora- 
colul lui Apolon. 

6) Tempe, ac. pl. neutru ; celebra vale din Tesalia. 
7) Atena; intactae = fecioarei. 

8) = Să-şi. încunune fruntea cu o ramură culeasă de: 
pretutindeni (din toată Atica); adică: va cânta toate locali- 
tăţile însemnate ale Aticai, ” » A 

9) = plurimi = cei-mai mulţi; in honerem Junonis = 
zeiţa Junona era în deosebi adorată la Argos. . 

10) Aptam equis = Argosul cel potrivit pentru cai, —. 
“din cauza pășunelor. - - . 

11) Micene, oraș, lângă Argos, capitala lui Agamemnon 
12) = Sparta cea severă, ! 
13) = Me nec... percussit = pe mine. nu: ma. impre-- 

sionat, nu mi-a plăcut. Larissa, oraş. din: „Tesalia, patria. 
lui £.chile. . 

14) Domus Albuneae = peştera Albunei sgomptoase, o- A 
peşteră dela Tibur, din care ieşea un isvor sulturoș. 

15) Anio, az! Teverone, afluent al Tibrului. ie 
„16) Tiburnus, fiul lui Amfiaraus, fundatorul mitic al Ti. 

burului, aj .
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Albus !7 ut obscuro deterget nubila ccelo 
Sape Notus neque parturit imbres 

:Perpetuo, sic tu sapiens finire memento 

Tristitiam vitaeque labores 
:Molti,!8 Plance, mero, seu te tulgentia signis 19 

Castra tenent, seu densa tenebit 

Tiburis umbra tui.20 Teuce: Salamina patremque 

Cum fugeret?! tamen uda Ly&o 

“Tempora populea fertur vinxisse corona,?? 

Sic tristes affatus amicos: 

„Quo nos cumque feret melior fortuna parente,2 

Ibimus, o socii comitesque. 

Nil desperandum Teucro duce etauspice Teucro; 

Certus25 enim promisit Apollo 

24 

  

17) Albus..-Netas, vânt de $. — S.-V.; e alb pentru că 

*spală cerul de nori. , - 

18) Molli = vin dulce, 

19) == fie că eşti în taberele strălucitoare de steaguri. 

20) Plancus avea o vilă la Tibur. 

21) Teuter, fiul lui Telanion, regele 'Sataminei, cel niai 

:bun arcaș al Greciei în razbviul Troei, A fost isgonit de 

atăl său, pentrucă m'a împiedecat sau răzbunat moartea 

“fratelui său Ajax. EI a fundat alt oraş Salamina în Cipru. 

22) == se spune că îşi încununase tâmplele ude: de vin 

„ 4Lyaeo, epitet al lui Bacus) cu o coronă de plop. 

23) == oriunde (gaocumque) ne va mâna 0 şoartă mai 

„blândă decât tata. - 

24) == sub auspiciile lui Teucer. Expresie romană. 

25) == Apolon cel vrednic de crezare. 

“
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__ Ambiguam tellure nova Salamina futuram 25 
| O fortes, pejoraque passi 

„Mecum spe viri, nunc vino pellite curas; 

Cras ingens iterabimus 2! zquor.“ 

4 

" 26) Ambiguam Salamina (ac. grec) = = a doua Salamină 
pe un pământ nou, 
„27) = vom lua din nou drumul nărej... 

30



VII. 

Ad Lydiam. îi 

Dată necunoscută, Distihuri compuse dintr'un ari- 

stofanian și un safic major. 

Lydia, dic, per omnes 

Te Deos oro, Sybarin cur properes amando 

Perdere ; cur apricum 
Oderit campumi, patiens? pulveris atque solis. 

Cur neque militares | 
Inter zequales equitat,? Gallica nec lupatis 

Temperat ora îfrenis ?4 
Cur timet flavum Tiberim tangere 25 cur olivum : 

1) Câmpul lui Marte; apricum = expus la soare. 

2) Patiens = e! care odinoară îi suporta... 
3) Gallica ora = ora equorum galloram. 

4) Lupatis frenis = cu o. zăbală cu nişte ţepi ca dinţii 
de lup. - 

5) «= să se scalde..
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Sanguine viperino $ 
Cautius vitat, neque jam livida gestat armis 10 

Bracchia,! sape disco, 

Szepe trans finem jaculo nobilis expedito ?% 

Quid latet, ut marina 
Filium dicunt Thetidis !? sub! lacrimosa Troje | 

Funera, ne virilis 15 

Cultus?? in cedemetLycias proriperet catervas?!? 

6) = fuge de untdelemn (cu. care se ungeau lupiătorii) 
mai amarnic (cautius) ca de sângele de viperă, 

__ 7) = nu are (gesfat = habet) braţele strivite (livida) 
de arme. 

8) Jaculo nobilis expedito = = cunoscut (distingându-se) — 
prin aruncarea lăncii. 

9) = de ce se ascunde la tirie (subinţeles apud te). 
10) = „Achile, fiul zeiţei marine Tetis. 
11) = în apropierea războiului (funera) troian. 
12) După o legendă Achile s'a ascuns sub haine fe- 

meești ia Scyros printre fetele lui Licomede, ca să nu par-. 
ticipe la războiul troian. - 

13)=in caedem Lyciarum catervarim. Licienii erau prin- 
cipatii aliaţi ai Troenilor ; ne proriperet =— să nu-l târască 
haina bărbătească,



IX. 

Ad Thaliarchum. 

_ “Ţaliarchul e „regele ospățului“ ales prin sorț, - 

Data odei nesigură, poate 30, 29 a. Chr. Strofa al- 

caică. 

Vides ut alta stet nive! candidum 

Soracțe2 nec jam sustineant onus 

Silva laborantes $, geluque 
Flumina” constiterint acuto.$ 

Dissolve 5 frigus, ligna super foco 

Large reponens, atque benignius$ 

1) = se înalţă alb de zăpadă groasă. 

2) Soracte, munte la răsăritul Romei. 

3) = ostenite. 

4) = frigul înţepător. 

5) = alungă. 

= din belşug. 
... ” N
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Deprome quadrimum Sabina, 
O Thaliarche, merum diota. 

Permitte divis cetera, qui simul E 
Stravere ventos zquore fervido 10 

Deproeliantes, nec cupressi, 
Nec veteres agitantur orni. 

Quid sit futurum cras, fuge querere, et 
Quem Fors dierum cumque dabit, lucro 

Appone;? nec dulces amores 15 
Sperne, puer,” neque tu choreas, 

Donec !! virenti canities abest | 
Morosa. Nunc et Campus, et arez,i? 

Lenesque sub noctem susurri 18 

Composita !* repetantur !5 hora. 29 

7) Sabina diota = din amfora sabină. 
8) = simal ac. == de îndată ce . 
9) == priveşte-o ca pe un câştig (quem dieram cumque 

== quemcumque diem == pe orice zi). 

10) => cât timp eşti încă tânăr. 
11) Donec virenti canities abest_morosa == cât timp 

părul cărunt iţi va iipsi ţie ce eşti verde încă «e cât timp. 
bătrâneţea cea uricioasă nu-ţi va incărunţi părul. 

12) Campus = câmpul lui Marts; areae = tocurile: de 
gtimblare, ” 

13) = convorbirile zoptite, | 
14) Compasila hora =:la ceasul hotărit, de întâlnire. 
15) Repetanfur = să îie căutate == e vremea lor,



34 - Q, HORATII F&ACCI 

Nunc et lateutis proditor !€ intimo 
Gratus puellae !! risus ab angulo 

Pignusque '% dereptum lacertis 
Aut digito male pertinaci.!$ 

19); Proditor... risus =- râsul care trădează, 
17) Latentis paelae ab angulo = a fetei ce se ascunde 

în ungher. 

18) Pignus, întâiu e brăţarea, apoi inelul. 
19) Digito male pertinaci = de pe degetul ce se apără 

rău = ce lasă săi se ia inelul,



Ad Mercurium. 

Scrisă în vederea unei serbări a iui Mercur "dată 
nesigură. Strofa safică. 

Mercuri, facunde nepos Atlantis,! 
Qui feros cultus hominum .recentum ? 
Voce formasti catus? ct decora 

More palzestrae, 

Te canam, magni Jovis et Deorum 
Nuntium, curvzeque Iyrz parentem 5, 

1) Mercur era fiul Maei, fiica lui Atlas. 
2) == ai primitor oameni (creaţi de curând) - 3) = iscusit | ! 7 4) = ai format pe oameni, învățându-i să vorbească ' (voce) şi prin instituţia (more) jocurilor gimnastice pa. laesirae) care înfrumuseţează corpul (decorae). 
5). = născocitorul,



> 

36. 0. Ho RAPITI ELACCI _ 
4 

Callidum, quidquid placuit, jocoso$ 

Condere furto. 

“Te boves olim nisi reddidisses 

Per dolum amotas, pueruda minaci 

Voce dum terret, viduus pharetra 

Risit? Apollo. 

Quin et Atridas, duce te, superbos 

llio dives Priainus relicto % 

“Thessalosque ignes!0 et iniqua Trojae 

Castra fefellit. 

Tu pias lztis animas reponis 

Sedibus,!! virgaque levem coerces 

  

6) = printvun furt făcut în glumă. De fapt, Mercur € 

zeul furturilor făcute în serios. 

7) Te... pueram minaci voce dum terret = pe tine, 

copi! încă, în timp. ce Apolon te sperie cu glasul lui ame- 

ninţător, de nu i-al fi dat indărăt boii, pe care îi luasâşi 

prin viclenie.— Alungat din cer, Apolon păzia turmele -re- 

gelui Admet din Tesalia. . - 

8) = văzându-se furat (oiduus = lipsit de) şi de tolbă, 

a zâmbit. Mercur îi furase şi tolba. | . 

'9) = părăsind Troia. Încărcat cul „daruri (dives), Priam 

sa dus să răscumpere corpul lui Hector dela Achile, - - 

10) Thessalosque ignes:... fefellit = a înșelat cu aju- 

torul tău, (duce te) supravegherea Atrizilor trufaşi, și fo- 

curile tesalice ( == focurile gărzii lui Achile) și lagărele - 

„_vrăşmașe ale Treei. | 

41) = tu duci în locaşurile fericiţilor, 
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12) = "cu 'vărguţa de: aur (= caduceul) tu  âduni „fooer-. 
'.ces) ceata uşoară a sufletelor. 

13) Superis Deorum gratus el imis = tu, - careleşti it 
Bit şi de zeii de sus (din Olimp) şi de eei din intern, - IE



XI. 

Ad Leuconoen. 

Data nesigură între 29—26 a.Chr. Metrut: marete 

asclepiad. 

| 

Tu ne. quzsieris, scire nefas,i 'quem mih:, que tibi 

Finem? Di dederint, Leuconoe; nec Babylonios 

Tentaris numeros.* Ut melius,4 quidquid erit, pati? 

Seu plures hiemes,5,seu tribuit Juppiter ultimam;, 

1) = e oprit de zei. 
2) == capătul zilelor. 
3) = calculele astrologilor chaldei; fenfaris==fentaveris. * 

4) = cu cât e mai bine! 

5) == ani. ”
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7 

Que nunc oppositis deăilitat pumicibus mare 
Tyrrhenum$, sapias, vina liques,? et spatio brevi 
Spem longam reseces?. Dum loquimur, fugarit” invida 
Aetas: carpe diem,? quam minimum credula!0 postero. 

, 6) Debilitat pumicibus oppositis = această iarnă ce 
„ sdrobeşte valurile mării tireniene de stâncele din faţă. 

7) Liqaes dela liquare = a strecura, limpezi. Cei vechi 
conservau vinul cu răşină ; el trebuia. deci limpezit. 

9) =— să tai dintr'o viaţă (spatio) scurtă o lungă spe- 
Tânţă. - a 

9) Fagerit, viit. Il = timpul a şi trecut! 
10) == bucură-te de ziua de azi, a 

" 11) = încrezându-te (Leuconoe) cât mai puţin în ziua 
de mâne. | Si 

— 

„a



XII. 

Ad Caesarem Augustum. 

Data între 25—23. Strofa safică. 

Quem virum aut heroa Iyra vel acri : 

Tibia sumis celebrare, Clio Lu 

Quem Deum ? Cujus recinet jocosa 
Nofien imago 

Aut in umbrosis Heliconis oris, 

Aut super Pindo gelidove în Haemo ? 

1) Acri tibia == cu flautul cu sunetul ascuţit, 

3) Clio e muza istoriei şi, deci, I şi a poeziilor ce prea- 

mărăsc pe un om mare. N - 

3) = ecoul şăgainic. la: Cujas nomen Jocesa îmaga: 

recinef... | _ 

4) Heticonul, munte în Beoţia ; Pindul în Tesalia ; Hemus 

(Balcanii) în "Tracia ; munți iubiţi de Muze.
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“Unde vocalem temere5 insecutae 
Orphea silva, - 

„Arte materna $ rapidos morantem 

Fiuminum lapsus celeresque ventos, 

Blandum et auritas fidibus canoris 
Ducere? quercus. 

'Quid prius dicam solitis Parentis 8 

Laudibus, qui res hominum ac Deorum, 

„“Qui mare acterras variisque muncun 
Temperat horis 2% „ 

Unde *? nil majus generatur ipso, 
Necviget quicquamsimileautsecundum;!! 

Proximos illi tamen occupavit 1? 
Pallas honores, 

5) = de pe care (unde = Haemus) pădurile sau luat 

îără voe (femere) după Orfeu cel cu glasul 'frtmos (vo- 

-ealem). 

Orphea, ac. grec. . - 

6) = cu ajutorul artei învățată de la mama sa. Muza 

“Calliope era mama lui Orfeu. | Ă 
7) = el (Orfeu) care făcea să se oprească (moran- 

tem) etc.; şi prin dulceaţa cântecului (fidibus canoris) 

lui blând (= ifa blande caneulem ut duceret) ducea după 

-el stejarii ce-l ascultau (aaritas = aveau urechi). 
8) = Jupiter ; ce-aşi putea să cânt însă înainte de a îi 

înălţat laudele cuvenite Tatălui.?. 
9) = Anotimpuri. 
10) = ex quo = de 1a care (de la Jupiter). 
11) = nimic nu există (vigef) asemenea sau aproape 

“(secandum), de dânsul. 

12) = Mierva a ocupat totuşi locul de lângă dânsul = 

urma lui Jupiter păşeşte Minerva. 

, 

  

10 

15 

20
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Procliis audax. Neque te silebo, 

Liber,l? et szvis inimica virgo 

Beluis,!4 nec te, metuende certa 15 
. CUC UE sagiti tta. 

Dicam et Ajciden puerosque Leda, 
Hunc equis, illum superare pugnis 17 

Nobilem ; quorum simul alba 1% nautis 
-Stella refulsit, 

Detluit saxis agitatus umor,!€ 
Concidunt venti fugiurtque nubes, 
Et minax, quod sic voluere, ponto 

“Unda recumbit, 

Romulum post hos prius, an quietum 

Pompili regnum memorem, an superbos 

- Tacquini fasces, dubito, an Catonis*! 
Nobile letuin, 

13) = Bacus. 
14) = Diana, 

15) Certa sagitta == prin săgeata ce nu dă greş. 

16) Alcide = Hercule, nepotul lui Alceu. Pueros Ledae 

= Castor şi Pollux. 

17) == unul cunoscut la curse (equis ; e vorba de Cas- 

tor) celalt prin lupta cu pumnii. 

18) == constelația Gemenilor, favorabilă corăbierilor. 

19) = vaturile înfuriate se scurg de pe stânci (saxis» 

abl. separaţiei) == încetează de a le mai bate. 

20) === îascele trufaşe ale lui Tarquiniu. Tarquiniu Su- 
perbul a introdus fascele din Etruria, 

21) Caton din Utica, ce s'a sinucis pentru. a nu cădea 

în mânile lui Cezar.
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Regulum et Scauros,2? amimsequs magnz&e 
Prodigum Paullum,? superante Poeno, 
Gratus insigni referam Camera 24 

Fabriciumque:25 

Hunc, et intonsis Curivm "capiltis 25 
Utilem bello, tulit et Camillum 2? 
Sava? paupertas, et avitus apto 

Cum Lare fundus.?9 

Crescit occulto velut arbor vo 
Fama Marcelli ; 5 micat inter omnes 
Julium sidus,*! velut inter ignes2 

Luna minores. 

, 

22) M. Atilius Regulus, consulul (256 a. Chr.) carea 
căzut în mânile Cartaginezilor, la care a şi murit. 

Scaurii o familie celebră. 
23) L. Aemilius Paullus, consulul mort la Cannae ; = 

e, şi-a dat (prodigum) marele: lui suflet în lupta, în care 
a biruit Anibal (superante Poeno). ! 

24) = recunoscător (gratus) voi cânta întrun cântec 
anume (insigni camena). 

25) C. Fabricius Luscinus, învingătorul lui Pyrrhus. 
26) == cel netuns. Până la 454 a. Chr. Romanii purtau 

plete și barbe. Marcas Annias Carius Dentatus a retuzat 
„aurul Samniţilor. | 

27) M. Furius Camiltus ce a scăpat Roma de Gali. 
28) == sărăcia cea aspră (saeva) a produs (tuliţ)... 
29) = :ogorul “strămoșesc ;. cum Lare aplo = cu casa 

potrivită (modestă). “ 
30) M. Claudius Marcellus, de cinci ori consul ; occulto 

evo (abl) = în trecerea timpului = pe nesimţite, 
3) luliu Cezar; =— steaua farhiliei lui, 
32) == stele.
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Gentis humane pater atque custos; - 

Ore Saturno, tibi cura magni 

Caesaris fatis data : tu secundo 

Casare 5 regnes. - 

- ile, seu Parthos Latio imminentes 

Egerit justo 4 domitos triumpho, 

Sive subjectos Orientis ore 

Seras et Indosi5 

Te minor latum reget zquus % orbem; 

Tu gravi curru quaties Olympum, 

Tu parum castis %! inimica mittes 

Fulmina lucis. 

33) = tu să domnești, August fiind al doilea după tine. 

34) = îi va purta (egerit), învinşi, în faţa carului său,. 

așa cum meritau (juste friumpbo). | 

35) Serii şi Inzii dela capătul răsăritului (sub/ectos orae- 

orientis). | 

36) == mai pe jos decât tine (fe minor) dar cu drep-- 

tate (aequus) va domni peste întreg universul, 

37) -Param castis lucis = în dumbrăvile pângărite. 

5 

55.



    

XIV. 

Ad Rempublicam. 

După unii oda e din 82, adică din timpul pregă- 
tirii luptei de la Actium; alții o pun la 29, când 
Octav a voit să părăsească puterea. Strofa ascle- 

piadă B. 

O navis, referent in mare te novi! 

Fluctus. O quid agis ? fortiter occupa 

Portum.2 Nonne vides ut 
Nudum remigio latus, 

Et malus celeri saucius Africo, _ 
Antennzeque gemant, ac sine funibus 

1) Novi, sens adverbial = din nou.; referent = te vot 
smulge. = 

2) = pune-te la adăpost de furtună. _ 

3) = catargul rupt de repedele vânt al Africii,
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Vix durare carinae 

Possint imperiosius 4 a 

Aequor ?- Non tibi sunt integra lintea, 

Non Di, quos iterum pressa voces maloă 

2  Quamvis Pontica pinus, 
Silva filia nobilis,6 

% 

Jactes et genus et nomen inutile,” 
Nil pictis timidus navita puppibus € 

Fidit. Tu, nisi ventis 

Debes ludibrium?, cave. 

Nuper soliicitum quae mihi taedium,!0 
Nunc desiderium curaque non levis, 

4) = abia pot rezista (durare) mării tot mai năprasnice 

(imperiosius); Carinae, plur poetic, 

5) = nu'mai ai zei protectori (subinţeles "integri) ca 
să-i mai implori încă odată la primejdie (pressa malo = 

strâmtorată de primejdie). 

6) = deși ești brad din Pont, fiică a unei nobile păduri. 
Pădurile Pontului furnizau material de corăbii. 

7) Qnamois.., jacies et genus et nomen iuutile = deşi 

te lauzi cu neamul şi cu numele tău nefolositor (nu-i ma 

aduce nici un ajutor numele ilustrul). i 

8) = nu se mai încrede în pupele zugrăvite. Cei vechi 
zugrăveau pe dinafară corăbiile. 

9) = de nu vrai să devii jucăria vânturilor, 
10) = tu, care mi-ai fost odinioară pricină de mâhaire 

(taedium) iar acum de dragoste şi nu de mică grijă. 

  

15
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| Interfusa nitentes | 20 
! Vites !* zquora Cycladas.!? 
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11) Vites interfasa aequora nitentes Cycladas = să 
eviți apele ce curg printre Cicladele strălucitoare. 

Marea dintre Ciclade era. privită ca primejdioasă. 
12) = strălucitoare (poate din pricina marmurei din Ci- 

= de (de pildă dela Paros),



XV. 

Nerei Vaticinium. 

Data probabilă 31—80, Strota aselepladă A. 

Pastor! cum traheret per îreta navibus . 
Idais 2 Helenen pertidus hospitam,3 
Ingrato 4 celeres obruit otio 

Ventos, ut caneret fera 

1) Paris, fiul lui Priam, care a fost crescut de niște 

păstori ; cum traheret = pe când ducea. _ 
2) == vase construite cu lemn de pe muntele Ida. — 

munte de lângă Troia. 

3) -Menelau dăduse ospitalitate lui Paris. 

4) Otio ingrato- = a potolit vânturile repezi într'o li- 
nişte neplăcută (vânturilor) sau nedorită. (de Paris care 

ar fi voit să meargă cât de repede)...
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- Nereus5 fata: «Mala ducis avi domum 
Quam” multo repetet Grecia milite, ” 
“Conjurata tuas rumpere 2 nuptias 

Et regnum Priami vetus, 

“Heu,heu! quantus equis,quantus adest viris 
Sudor ! quanta moves funera Dardana 
Genti !% Jam galeam Pallas 10 et zgida 

| Currusque et rabiem parat. 

Nequicquam, V neris praesidio ferox, 
Pectes cz:ariem, grataqu:. £. :ninis | 
imbelti c thura carm na divides; 

Nequicquam thalamo graves 15 

  

5) Zeu marin, ce avea darul profeţiei. Ordinea e aceasta: - 
pe când Paris ducea pe Elena... Nerei a potolit vânturile... ca să-i prezică destinul, 

6) = sub rele auspicii, | 
1) = Helenen = Elena —.0 femee, pe care o va cera 

Grecia cu multă armată. | | 
8) = ce s'a jurat să-ţi deslege (rumpere) căsătoria şi 

să distrugă ftot rumpere) bătrânul regat al lui Priam, 
9) = câte morţi pregăteşti (moves) neamului Dardan 

(Troenilor.. — Nereu are o viziune a războiului Troian, 
10) Minerva .a luat partea Grecitor ; aegida = platoşa 

Minervei, pe care Spânzura capul Gorgonei. 
Il: = în zadar mândru de sprijinul Venerei = în zadar, 

» bazându-te pe sprijinul Venerei. — Venus era de partea 
Troenilor. - - 

12) = vei cânta (divides) cântece plăcute femeilor 
(Elenei și surorilor lui Paris), - 

13) == în zadar te vei ascunde (vitabis) în iatac ((fha- . 
Jamo) de lăncie grele (graves) şi de sgomot (strepitum) 
și de Ajax ce urmărește lute (celerem sequi = celerem 
ja sequendo), ă 

4 

10.
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Hastas, et calam! spicula Gnosii 14 

Vitabis, strepitumque, et celerem sequi 

Ajacem ; 15 tamen, heu ! serus 'S adulteros 

Crines pulvere collines, 
- 

“Non Laertiaden,!! exitium tu 

Gentis, non Pylium Nestora !8 respicis ? 

Urgent impavidi te Salaminius 

Teucer et Sthenelus !9 sciens 

Pugnae, sive opus est imperitare equis, 

Non auriga piger; Merionen 20 quoque, 

Nosces. Ecce îurit te reperire atrox 

Tydides, 2! melior patre ; 

Quem tu, cervus uti valiis in altera 

Visum parte lupum,2? graminis immemor, g 

14) == trestia din Gnoses (oraş din Creta) = săgeata 

cretană. i 

15) Ajax fiul lui Oiteu. 

_16) = în loc de sero. 

17) Ulise, fiul lui Laerte. 

18) Nestor, bătrânul rege din Pylos. 

19) = te ajung din spate (urgent). Teucer, fiul Tui Te-. - 

lamon, regele Salaminei; Stheneius, vizitiul şi prietenul lui 

Diomede. . 

20) Merioii e prietenul şi vizitiul lui Idomeneu. 

21) = Diomede, regele Etoliei, fiul lui Tideu. 

22) = de care (qaem) vei îugi (fugies) cum fuge (fugit) 

cerbul, uitând de păscut, de lupul văzut de cealaltă parte 

a văei (in altera parte vallis)
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Sublimi fugies mollis anhelitu 2, 
Non hoc pollicitus , tuze 2. 

lracunda -diem proferet lIlio 
“Matronisque Phrygum classis Achillei ss; 
Post certas hiemes 2 uret Achatcug 27 

Ignis Pergameas domos.“ 

- 

  

23) Mollis se raportă ia Paris = tu, nemernicul ; sab- 
limi anhelitu == cu respiraţia pe sus = ţinând capul sus 
ca să respiri = gâfâind, | 

24) == tu care ai făpăduit altceva Elenei tale (fuae) ;— adică i-a făgăduit o atitudine mai bărbătească, 
25) Iracunda classis Achillei = ilota mânioasă a lui 

Achile — mânia flotei lui Achile. 
E vorba de mânia lui Achile pentru că Agâmemon i-a 

luat pe captiva 'Briseis, Această mânie, care e subiectul 
Iliadei, va -Prelungi viaţa Ilionului și femeilor 'Troenilor 
(proferet diem Ilio matronisqae Phrygum). 

26) Post certas hiemes == după un număr sigur de ierni => după un număr de ani hotărâți de destin. 
27) Ignis Achaicus = focul Grecilor.



XV 

Palinodia. 

Palinodie înseamnă o retractare. Data odei e ne- 

sigură — Strofa alcaică. IE 

O matre pulchra filia pulchrior, 

Quem criminosis cumque voles modum 

Pones iambis!, sive flamma 

Sive mari libet Hadriano?. 

Non Dindymene?, non adytis quatit 

  

1) Qnemcumque voles modum pones' iambis crimine- 

sis = vei pune iambilor mei insultatori sfârşitul pe care-i 

vei.vol, — Inventat - de Archiloc, iambul era versul pro- 

- priu al satirei. 

2) = île că îţi place (să le pui capăt) în foc sau arun- 

cându-le în marea Adriatică, — Hadriano e pentru Ha- 
or 

driatico. 
- 

3) = Cibela, supranumită Dindymene, pentrucă avea 

un tempiu pe muntele Dindymene din Frigia. 

“a
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-. 

Mentem sacerdotum incola Pythius, 

Non Liber zeque,5 non acuta 
ic geminant Co:ybantes zera, $ 

Tristes ? ut ir, quas neque Noricus 

Deterret ensis$, nec mare naufragum, 
„Nec szvus ignis, nec tremendo 

Juppiter ipse ruens? tumultu. 

Fertur Prometheus !9, addere principi . 

Limo coactus!! particulam undique 

4 = tocuitorul Pythic =  Apolon. Ordinea: incoia: 
Pyihius quatit mentem sacerdotum adyfis = Apolon. 

sgudue mintea preoţilor săi în templu (adytis e ablativ).. 

E vorba de delirul profeţiilor pythice. 

5) =. Bacus. — E vorba de delirul băchic ; non aeque: 
== nu la fel. 

5 = nu astfel bat Coribanţii din țimbalele cu sunetul 

ascuţit ; adică : nu astfel exâltează Cibela” sufletele Cori-- 

banţilor săi, când bat din ţimbale.— Coribanţii erau preoţii: 

Cibelei; în jurul statuei zeiţei, cuorinşi de delir religios, ei 

făceau un sgomot asurzitor din ţimbale. 

7) = ca mânia cea funestă. drac plur, poetic. Ordinea e: 

non aeque... uf — nu astiel... 

8) = sabia norică (din fer aia Noricum, — azi Bavaria). 
9) Juppiter ipse ruens = nici însuşi trăsnetul căzând.. 

10) Prometeu a dat animalelor toate calităţile şi, defec- 

tele ; reunindu-le, a făcut pe om. 

11) Coactus addere puncipi limo particulam _undique 

desectam = constrâns (pentrucă: isprăvise toate calităţile 
şi defectele şi nu mai avea cu ce faca pe om) să adauge. 

lutului iniţial (principi limo, din care a făcut pe om) câte- 
o părticică luată (desectam) din toate părţile.



$ 
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Desectam, et iinsani!? leonis - - 
Vim stomacho apposuisse nostro. 

ir 1? Fhyesten exitio gravi 
Stravere, .et altis urbibus ultima 

Stetere_cause 1 cur perirent 
Funditus, imprimeretque muris 

Hostile. aratrum !5 exercitus insolens. 

Compesce mentem!f. Me quoque pectoris 

Tentavit in dulci juventa 
Fervor!”, et in celeres iambos 

Misit 1% furentem; nunc ego mitibus 
Mutare quero tristia!*, dum mihi 

12) Et = etiam; insani leonis = a leului furios; sfo- 

„machum..= mânie. | 

13) = mânia lui Atreu. Isgonif'de fratele său Atreu, Tieste 

trimise pe Plistene, pe care il crescuse ca pe fiul său, ca 

să-l ucidă: pe Atreu. Plistene era însă de fapt fiul lui Atreu. 
Atreu îl ucise şi-l oferi ca mâncare lui ieste, ia un ospăț 

-dat ca de împăcare, 

14) Ultimae causae = mânia a fost (sfetere = fuere) 

cauza îndepărtată (principală) a pierirei (cur perirent) 

* oraşelor puternice, Funditus = până ?n temelii. 

15) = şică. armata trufaşe și-a trecut (imprimeret) 

plugu duşman peste ziduri. — Cum s'a întâmplat, de 

pildă, după înfrângerea Catarginei, 

16) == potoleşte-te, i 

17) Pecteris fervor = mânia, | 

-18) Ordinea: Pectoris fervor me furentem misit in 

celeres iambos = ma făcut furios să scriu iambi iuți 

(adică satire). | 

19) Ordinea: Qnaero mifibus mutare tristia = caut 

:să înlocuesc versurile amare prin altele dulci, 

E
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Fias recantatis amica 
Opprobriis,2% animumque ?! reddas. 

55 

20) Recanfatis opprobriis = după ce mi-am retras in— 
sultele, aa 

21) Subinţ. fuam = dragostea ta.



XVII. 

Ad Tyndaridem. 

Data probabilă 28 sau 27 a. Chr.—Stroia alcaică. 

Velox amoenum s&pe Lucretilem 

Mutat Lyczo Faunus!, et igneam 

Defandit zestatem capellis _ 

Usque meis pluviosque ventos. ? 

  

1) Ordinea: Velox Faunus saepe mutat amoenura Lu- 

cretilem Lycaeo — Sprinţarul Faun părăseşte adese Ly- 

ceul pentru a veni pe plăcutul Lucretil. 

Lyceul e un munte în Arcadia, ţara zeului Pan. Aici 

-"Faunul este cufundat cu Pan. 

Lucretilul e un munte. din țara sabină, tocul de vilegia- 

tură al lui Horaţiu. 
- 

2) = îni apără în totdeauna (usque) caprele (capellis 

e dativ) de arşiţa verei (igneam aestalem) şi de vân- 

iurile ploioase. IN ' 

+
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Impune tutum per nemus arbutos 

Quzerunt latentes et thyma? devia 
Olentis uxores maritif, 

Nec virides metuuat colubras, 

Nec Martiales haedilie lupos5, 
Utzumque * dulci, Tyadari, fistula o. 

Valles et Ustica cubantis 
Levia personuere saxa.7 

Di me tuentur, Dis pletas mea 

Et Musa cordi est.* Hic tibi copia- 

Manabit ad plenum banigno, 
Ruris honorum opulenta, cornu ?, 

3) Quaerunt latentes arbatos et thyma = capreta cauță 
tăstari ascunşi și cimbru. 

4) Uxores deviae elentis mariti = soaţele cătăcitoare. 
ale soţului mirositor => caprele. 

5) = şi nici stânele (haedilla Cuvânt nouțiormat delia 
haedus = ied) nu se tem de lupii inchinaţi zeului Marte, 

6) Utcumque = de îndată ce. 
7) = de îndată ce văile şi stâncile lucii ale Usticei po- 

vârnite (= de pe dealul Usticei) răsună de fiuerut dulce. 
(= de cântecul dulce al fiuerului Faunutui). 

Ustica (ca şi Lucretilul) e o colină din faţa casei dela 
i ţară a lui Horaţiu, 

8) Cordi est = e pe placul zeilor. 
9) = aici (hie = la ţară la Horaţiu) belșugul (copia 

N 

epulenta ; epitetul e de prisos) îji va vărsa până la îndes-- 
tulare (> ad plenum) din cornul darnic în darurile: câm-. 
pului (benignos ruris honerum)-—adică în flori, fructe, etc.. 

pa $ca pa Y caz 

a “ 
i 2 oh, Pia x 

: 2 "san "si 

A 

10» 

15,



:58 Q. HORATII PLACCI 

Hic in reducta 10 valle 'Canicule 

Vitabis sestus, &t fide Teia!! 

„Dices laborantes in uno 

Penelopen vitreamque Circen *; 

„Hic innocentis pocula Lesbii 

Duces:3 sub umbra, nec Semeleius 

Cum Marte confundet 'Thyoneus" 

Proelia, nec metues. protervum '5 

Suspecta Cyrum, ne male dispari 16 

Incontinentes !? iniciat manws, 

POD 

10) = adăpostită. 

11) = vei cânta pe lira poetului din Teos, — adică pe 

“sira lui Anaereon, poet din Teos = în versuri anacreontice, 

12) = vei cânta pe Penelope şi pe nestatornica (vilream 

=" de sticlă) Circe care suiăr (laboranteş) pentru acelaş 

“bărbat (in une), — adică. pentru Ulise, 

Circe e o zeiţă marină (poate de aici şi epitetul vifrea) - 

-din insula Ea, ia care Ulise a petrecut un an. 

13) == vei bea pahare de nevinovat vin de Lesbos, Vi- * 

nul de Lesbos era uşor. ! 

14) Semeleius Thyoneas = Bacus; aceste epitete vin 

„dela Semele şi Thyone, cele două nume ale mamei lui, 

Deci: Bacus nu se va lua la luptă (eonfundet preelia) 

cu Marte: adică: beţia nu va degenera la ceartă, i 

15) = nici, bănuită, (saspecta) nu te vei teme că bru- : 

talul (protervum) Cyrus va... — Cyr&s e amantul Tynada- 

ride, - | IEI 

16) Male dispari = nefiind deopotrivă în putere. (male 

= valde = foarte). o Ii 
- 47) Incontinentes = ce nu se pot stăpâni = violente.



- CĂRMINSM LIBER |. 59 

Et scindat hzerentem coronam 
Crinibus immeritamque. vestam.!* - 

x = 

18) = îţi va sfâşia cununa de pe pleie (haerentem cri-— 
nibus) şi haina-ţi nevinovată (îmmeritamque).



be 

XVII. 

“Ad Quintilium Varum. 

pata probabilă intre 26—24. Quintilius Varus e 

n prietin al lui Virgiliu. Mztrut: marele asclepiad. 

. Lă 

Nallam, Vare, sacru vite prius severis arborem ! 

Circa mite solum Tiburis et. moenia Catili?. 

Siceis omnia nam dura Deus proposiit$, neque 

Mordaces aliter dittugiunt + sollicitudinee. 

1) =.să nu sădeşti nici un copac (nuliam arborem se- 

zeris) înaintea viței sfinte. 

2) Catilius, fiul lui Amfiaraus, e unul din fundatorii mi- 

tici ai Tiburului, locul de vilegiatură al lui Horatiu, 

3) == căci zeul (generic pentru : zeii) a dat toate aspre 

a făcut viaţa grea) celor ce nu beau -(siccis):" - 

4) = nu se risipesc altiei decât bâni. -



C+RMINUN LIBER 1, 6i 

Quis post vina gravem militiam aut pauperiem 

[crepat5? 
-Quis non? te potius, Bacche pater, teque, decens 

[Venus ? 
Ac, ne quis modici transiliat munera Liberi”, - 

Centaurea monet | cum Lapithis rixa super mero $ 

Debellata ; monet Sithoniis non levis Evius,? 
Cum fas atque nefas exiguo fine libidinum 10 
Discernunt avidi. Non ego te, candide Bassareu ! 
Invitum quatiam !?, nec variis obsita frondibus 

5) Qais.... erepat = cine se mai plânge ? 
6) Quis non... potias = cine nu te premăreşte (încă- 

-odată :, crepat) mai degrabă pe tine etc. 

Crepare înseamnă a vorbi mereu de ceva. 

7)= și pentru ca nu cumva cineva să treacă peste da- 

„Juriile unui Bacus cumpătat; — adică : să nu treacă mă-- 

“sura băuturil, 

8) Centaurea rixa, cunoscuta luptă a Centaurilor beţi 

“cu Lapiţii cu ocazia nunţii lui Pirithouș,. regele Lapiţitor,: 

cu Hippodamia ; super-mero = după ce au băut.: 

9) = ne-o arată şi Bacus mânios (non levis) pe Sithoni. 

Evius e un epitet a! lui .Bacus. ă 
Sithonii sunt un trib trac. Mesele Tracilor” se sfârşiau 

„adesea prin lupte. provocate de beție, , 

10) = când lacomi (avidi): deosebesc ce e permis de ce 

nu” prin hotarul îngust (fine exiguo) ce-l opun patimilor 

(libidinum). Adică : ne mai stăpânindu-și pasiunile, nu mai 
deosebesc binele de rău. 
„11) = neprihănitule Basareu. 

Bassareu e un epitet al lui Bacus. - 
12) = nu te voi lovi fără să vrai.. Aici Bacus e iden- 

tificat. cu tirsul zeului, din care se bătea la orgii. N



62 a Q. HORATIU PLACCI 

Sub divum .rapiam !*. Szva tene cum Berecyntio 

Corfu tympana,!* quz subsequitur czecus Amor sui,!5 

Et tollens vacuum plus nimio Gloria '6 verticem, 

Arcănique Fides!! prodiga, perlucidior vitro. 

13)=şi nici nu voi scoate la lumina zilei (sub dioum) o- 

biectele ascunse 'sub felurite frunze. — E vorba de oblec-- 

tele de cult ale lui Bacus, ce erau într'un coş acoperit de: 
frunze, ” 

14) = opreşte (fene) însă ţimbalele groaznice (saeva 

tympana) împreună cu cornul berecintic. _ 

erecynlius e un epitet al Cibelei luat dela muntele. Be-- i 

recint din Frigia 
15) Arhor sui — amorul propriu. 

16) Gloria = vanitatea, ridicându-și golu-i cap mai: 

mult de cât se cade. 
17) = credinţa care divulgă taina = indiscreţia. 

N 

15 -



XĂ. 

Ş Ad Maecenatem. 

Data probabilă 26 a. Chr. Strofa satică. 

= 

Vile potabis modicis Sabinum 
Cantharis!, Graca quod ego îpse testa 
Conditum Isvi?, datus in theatro 

Cum tibi plausus3, 

Care Macenas eques 4, ut paterni 
Fluminis ripz, simul et jocosa 

  

1) Vile Sabinam = vin prost sabin; modicis caniharis 
= în cupe mici, 

2) = pe care Pam pecetiuit (levi de la linere = a unge 
cu smoală) într'o amforă greacă. 

3) După o boală grea în 30a. Chr., Mecena a fost 
primit cu aclamații în teatrul lui Pompei. - 

Poetul făcea aluzie la acest eveniment, 
4) Mecena ma voit să fie senator ci a rămas cavaler.



64 Q. HORATII FLACCI 

Redderet 5. laudes tibi Vaticani 
Montis imago &. 

Cacubum ? et pralo domitam Caleno 

Tu bibesE uvam; mea nec Falerne 16 

Temperant vites neque Formiani 

Pocula colles?,. 

  

5)=— în cât le-au repetat (redderet) țărmurile râuiui natal, 

—adică Tibrul. Tibrul venia din Etruria, patria lui Mecena. 

6) Jocosa imago = ecoul; Vaticanul e pe stânga Tibru- 

lui. : 

7) Caecubum, vin celebru. _ - 

8) == vei bea la tine struguri puși în teascul calea —: 

adică vin din Cales, celebru vin din Campania. 

9) == paharele mele nu le drege (tlemperant) nici vița 

falernă, nici colinele formiane. Vinurile dela Falern şi dela. 

" Rocmii erau celebre.



XXL. 

Dad 

In Dianam et Apollinem, 
Data probabilă 28. Strofa Asclepiadă 'B. 

în 

Dianam tenera dicite virgines, 
Intonsum, pueri, dicite Cynthium !, 

“ Latonamque suprem 

Dilectam penitus* Jovi ; 
: 

Vos, Iztam fluviis? et nemorum coma, 
Q 'ecumque aut gelido prominet Algido, 

1) = pe pletosul Apolon. ( = zeul Cintului,— un munte 
din Delos, pe care Latona a născut pe Apolon şi Diana). 

2 Penitas = profund, foarte mult. 
3) Vos = voi, fetelor ; laetam finviis, = îndrăgită de 

luvii, | 
4) = coamă de păduri, fie că (quaecumque) s'ar înălța 

pe Algidul îngheţat... - . 
Algidul e un şir de munţi din Laţiu. 

. i - - 5



65 Q. HOBATII FLACCI 

Nigris aut Erymanthi 5 

Silvis, aut viridis CragiS; 

Vos 'Tempe” totidem tollite laudibus, 

Natalemque, mares, Delon Apollinis, 

Insignemque pharetra 

Fraternaque? humerum Iyra- 

10 

Hic bellum lacrimosum, hic miseram_fa- 

[mem, 

Pestemque a populo et principe Caesare în 

Persas atque Britannos 15 

Vestra motus aget!” prece.: - 

  

5) Erimantul e un munte din Arcadia. 

6) Cragus e un munte din Licia (Asia), 

7) Tempe, celebra vale din Tesalia. 

8)-z= umărul împodobit cu tolba şi cu lira dăruită de 

iratele său. — Mercur inventase lira şi o “dăruise lui 

Apolon. | , 

9) — Parţii. 

10) = înduplecat (motus) de rugăciunea voastră va în- 

toarce (aget) asupra. . . . 
a



XXIII. Pa 

Ad Aristium Fuscum. 

Data probabilă 25. Aristius Fuscus e un poet și 
un gramatic, căruia Horaţiu i-a mai dedicat şi scri- 
soarea X din cartea 1. — Strofa safică. 

Integer vita scelerisque ! purus 
Non eget Mauris jaculis, neque arcu, 
Nec venenatis gravida sagittis, 

Fusce, pharetra,? 

Sive per Syrtes? iter zstuosas, 
Sive facturus per inhospitalem 

1) = omul întreg prin viaţă și curat de crimă (gene- 
tivele sunt obiectele adj. integer şi purus). _ | 

2) Regimele lui eget ( = n'are nevoe), sunt în ablativ: 
jacalis. . . . arcu. ., . pharetra ; gravida = plină, 

3) Sirtele sunt cele două golturi din Nordul Africei; aici 
„e vorba de pustiile nisipoase din faţa lor.



ES 

53 ““Q. HORATIL FLACCI 
Ni 

” Caucasum*, vel quz loca fabulosus 

Lambit Hydaspes5. 

Namque me silva lupus în Sabinaf, 

Dum meam canto Lalagen, et ultra 

Terminum curis vagor expeditis”, 

- Fugit€$ inermem 

Quale portentum neque militaris 

Diunias 9 latis alit zesculetis, 

Nec Juba tellus 10 generat, leonum 
Aria autrix. | 

Pone me pigris ubi nulla campis!! 

Arbur zestiva recreatur aura, 

' 

4) = Caucazul nelocuit, sălbatic. 

5) Hidaspele (rîu din India), despre care se spun atâtea 

poveşti (/abulosus). 
6) Tiburul eră în ţara Sabinilor. 

7). Ultra terminum vagor = rătăcesc dincolo de locul 

în care mă preumblu de obiceiu : curis expeditis, ab), abs. 

— fără griji. _ 

8) Ordinea: Namque me . . . . fugit inermem = Căci 

de mine neînarmat a fugit un lup. 

9 Daunias ( = Daania) militaris = Daunia cea răz- 

boinică. 

Daunia e Apulia (patria lui Horaţiu) colonizată de Dau- 

nos, fiul lui Lycaon, regele lIiriei. ' 

10) = Mauritania sau Numidia, regatul lui Juba. 

11) = du-mă (pone me) în pământurile sterile (pigris). 

10 

15



CARMINUN LIBER IL - 69 

<Quod latus mundi nebule malusque 
Juppiter !? urget; 

“Pone sub curru nimiur propiuqui 

Solis, in terra domibus negata **: 
:Dulce ridentem Lalagen amabo, 

Dulce loquentem. 

12) = pe care colţ de pământ (lafas mundi), îl apăsă 
„ceţele şi un cer nesănătos (malus Juppiter). | 

- 13) = lipsită (negaia =-reiuzată) de locuinţi, Co, 

20



- XXV. ” N 

Ad Virgilium. 

7 
Scrisă cu ocazia morţei lui Quintilius Varus, —- 

căruia e dedicată oda XVIII din cartea I. Data _24: 
a. Chr. Strofa asclepiadă B. 

Quis desiderio sit pudor aut modus! 
Tam cari capitis ? Pracipe ? lugubres 

Cantus, Melpomene, cui liquidam pater” 

Vocem cttm cithara dedit. 

Ergo Quintilium perpetuus sopor 5 

Urget! cui Pudor? et Justitie soror, 

1) Ordinea : Quis pudor aul modus sit disiderio tam 

cari capilis == care să fie sfiiciunea sau măsura în dra-: 
gostea pentru un om (caput) atât de iubit. 
2) Praecipe = inspiră-mi. 

3) Pater = Jupiter, 
liguidam == sonoră. 

4) = onoarea.



CARMINUM LIBER 1, Tl 

Anorrupta Fides, nudaque Veritas 
Quando ullum inveniet parem ?5 

-Multis iile bonis flebilis occidit,. 
Nulli flebilior 'quam tibi, Virgili. 
Tu frustra € pius, heu! non ita creditum 

Poscis Quintilium Deos. 

“Quid si Threicio blandius .Orpheo 7 
Auditam moderere arboribus fidem ? 
Num vanz redeat sanguis imagini £, 

Quam virga? semel horrida, 

Non lenis precibus fata recludere !, 
Nigro compulerit Mercurius gregi?!1! 

5) Ordinea: cui ( = Varo) quando Pudor. ... .. inve- 
„nief ullum parem ? 

6) Ordinea: fu frustra pius poscis deos Quintilium 
„non ita creditum = zadarnic pios tu ceri (pocis, dublu 

„ „obiect în acus.) dela zei pe Quintilius, pe care Pai încre- 
«dinţat lor nu pentru aceasta, — adică : Vai pus sub pro- 
tecţia zeilor nu ca să moară. 

7) Ordinea: Quid si moderere ( = modereris) blan- . 
-dias Threicio Orpheo fidem auditam arboribus = ce ar 
îi de ai cânta mai dulce ca tracul Orfeu din lira ascultată 
«de copaci ? 

8) = umbrei zadarnice. 
9) Vriga horrida e caduceul lui Mercur. 

10, Lenis recludere fata = Mercur neînduplecat în a 
redeschide ursitele, — adică : a scoate din infern, 

11) == pe care de îndată ce a împins'o (semel com- 
pulerif) în turma neagră (a umbrelor din infern).



7 P Q. DIRATIL FLACCI 

- Durum!?; sed levius fit patientia” 
Quidquid corrigere &st neta. o * 28 

  

  
1-12) Duram = € 6 soartă năprasnică- 

  |. Pa fi 
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Pa + XXV 

De Aelio Lamia. 

“Dată probabilă 30 a. Chr, Strotă alcaică. 
- 

- 

" Musis amicus, tristitiam et metus 

Tradam protervis- in mare Creticum 
Portare! ventis, quis sub Arcto 
„Rex gelide metuatur orz?, * 

Quid Tiridaten terreat, unicef 

S=curus 5. O, que tontibus integrisî 

î) Trâdam portare = fradam portandum protervis 

veniis = le voi da vânturilor năprâznice ca să le ducă 

2)-Sub- Arcio = sub carul mare; adică — la nord. 

Ordinea: Quis rex orae gelidae metuatur sub Arcto. ” 
- 3) Unice securus — nepăsător. Urmează două propo- 

-ziţii interogative indirecte : quis mefuatur şi quid terreat. 
Tiridate e regele Parţilor. Alungat de Phraate IV, s'a 

“etugiat în Siria şi apoi în. Spania. 
4) = izvoare neatinse. 

 



174 Q, HORAPII FLACCI 

Gaudes, apricos? necre fivics, 

Necte meo Lamiz coronam, 

Pimpiea 5 dulcis! Nil sine te mei 

Prosunt honores”: hunc fidibus novis 5, 

Hunc Lesbio sacrare plectro? 
Teque tuasque decet sorores. 

- 1% 

4 

5) = lori crescute în locuri însorite (aprices). 
6) Pimplea e un epitet ai Muzelor, deta localitatea: 

_Pimpla, consacrată Muzelor. 

7) = fără tine laudele mele (mei honores) nu slujesc. 

la nimic (nil prosunt). 

8) = printr'un cântec nou. 

9) Sacrare lesbio pleciro = vouă vi se cuvine (decef), 

să-l preamăriţi pe lira lesbică.



— XĂVIL. 

Ad Sodales. 

Data necunoscută, Strofa alcaică. 

_ Natis ! în usum letitiz scyphis | 
:Pugnare Thracum est? : tollite 5 barbarum 

Morem, verecundumque Bacchum 
Sanguineis prohibete + rixis. 

Vino et lucernis5 Medus acina-es 

1) Natis = sorocite pentru, . ... | 
2) = e un obiceiu trac. Tracii treceau drept beţivi, 
3) = părăsiţi. 

4) = ţineţi departe de luptele sângeroase o băutură 
cumpătată (Bacchum verecundum) = bând cumpătat, nu . 
intraţi în certuri sângeroase. | 

5) Vino et lucernis, dat. = vinul şi făcliile; un ospăț 
«ce se. prelungeşte în timpul noptii,



16 Q, HORATII FLACCI 

Immane qvantum discrepat$! Impium 

Lenite clamorem, sodales, 

Et cubito remanete presso?. 

Vultis severi me quoque sumere . i 

Partem. Falerni? 8 Dicat Opuntie Ice 

Frater Megille, quo beatus 

Vuinere, qua pereat sagitta 10 

Cesssat voluntas ?!! Non alia bibam 

Mercede !?. Quze te ctirhque domat Venu 

Non erubescendis adurit  . - 1 

Ignibus 4, ingenuoque serper 

Ss B, 

a
 

i 

N 

  

6) ia: Quantum immane discrepat acinaces Medus 

vino ef lucernis = cât de mult fiu se potriveşte pum- 

nalul medic în mijlocul băuturii şi al făcliilor ! . 

Quantum immane e un kelenism ; şi-a pierdut serisul 

interogativ, de aceia: disorepaf şi nu discrepet. 

7) = răniâneţi cu cotul rezemat (pe patul pe care oas- 

peţii şedeau la masă , 

8 Partem severi Folerni = partea 1 mea din vinul tare 

de Falern,. 

9) Opus oraș din Locrid, . 

10) Quo vulnere, qua sagifta.... beatus pereaf = de: 

ce rana şi de ce săgeată e fericit să piară. 

11; = voinţa lui întârzie = şovăeşte să ă spună numele. 

iubitei ce-l chinueşte. 

12)= nu voi bea cu altă condiţie. 

13; = ori ce (quaecumgue) dragoste (Venus) Par stă-. 

pân, 
14) = nu arde de. o pasiune (= ignibus) de care să. 

înroșească,  — 
N



ă . IE a 
CARMINUM LIBER 1. 71 

Amore '5 peceas. Quidquid habes 15, age, 
Depone tutis *7 auribus. Ah! miser, 

Quanta laborabas Charybdi'8, 

Digne puer meliore flamma'! 

Quz saga, quis te solvere Thessalis 
Magus venenis 19, quis poterit Deus? 

Vix illigatum te triformi 
Pegasus 20 expediet?! Chimaera. 

* 15) = păcătueşte . totdeauna printr'0 dragoste liberă 

( = pent?u o femee de condiţie liberă, nu o libertă). 

16). Quidquid habes = orice taină ai avea. 

17: = în urechile mele discrete. | 

18) Qnanta.... Charybdi = de ce Charybăă te-ai în- 

drăgostit ! Charybăă aici la figurat = femee lacomă și 

nesăţioasă, 

19) Venenis Thessalis = ca otrăvuri tesalice. Tesalia 
era patria farmecelor. 

20) Belleroton era călare pe Pegas (cal inaripat) când 
a învins pe Chimera' (monstru. cu cap de leu, cu trup de 

capră şi coadă de şarpe). 

21) Expediet = ar putea să te scape. 

29



XXVIIL 

Archytas. 

Archytas din Tarent a îost un om de stat, ge- 

neral şi îilozoi pitagorician, prieten al lui Platon 

(460-365)... Data odei necunoscută. Metrul: distih 

format dintr'un hexametru şi un quaternar dac- 

tilic. 

NAUTA. 

Te maris et terra numeroque carenlis arenz& 

Mensorem cohibent, Archyta, 
Pulveris exigui prope litus parva Matinum 

Munera!, nec quicquam tibi prodest 

1) Ia: fe cohibent parva munera pulveris exigui prope 

litus Matinum = pe tine te opreşte lângă ţărmul Mati- 

nului darul neînsemnat al unui pumn de nisip. ... Archytas 

murise într'un naufragiu; corpul lui fusese aruncat pe 
coastele Calabriei; promontorul Matinum era în Apulia.



CIRMINUM LIBERA 1. 79 

Aerias tentasse 2 domos, animoque rotundum 

Percurrisse polum, morituro. 

Occidit et Pelopis genitor $, conviva Deorum, 

Tithonusque remotus in auras, 

Et Jovis arcanis Minos admissus 5; habentque 

Tartara Panthoiden, iterum Orco 

Demissum,S quamvis, clypeo Trojana ref!xo 

Tempora testatus,? nihil ultra 

, 

2) = feniavisse (că ai voit să te înajţi până ia lă- 

caşurile zeilor (prin cercetările tale astronomice) nec qaic- 

quam libi prodest..... morituro = nu ţi-a folosit nimic, 

dacă a fost ca să mori. 

3) Tantal. Jupiter Va primit la masa zeilor; a fost is- 

gonit apoi ca indiscrei. ! 

4) Tithon,. fiul lui. Laomedon şi fratele lui Priam ; a fost 

înălţat în cer de Aurora, al cărei soţ deveni. - 

Remotus = raplus = răpit. 

5) Minos, regele Cretei, a dat legi redactate, pretindea 

el, după convorbirile cu Jupiter. 

6) Panfhoiden. Euforb, fiul lui Panthous, a fost un răz- 

boinic troian ucis de Menelau, care i-a atârnat scutul în 

templul Junonei din Argos... Pitagora pretindea că într'o 
viaţă anterioară el fusese Euforb și işi recunoștea scutul 

din templul din Argos ca al lui. 
Iterum Orco demissum == scoborât pentru a doua oară 

in infern; adică întâia oare murise ca Euforb şi a doua 

ca Pitagora. 

7) == aducând ca mărturie (festalus) c'a trăit în epoca 
războiului troian; scutul pe care Pa desprins (e vorba de 

scutul lui Euforb, pe care el îl recunoștea ca al său).



80 Q. HORATII FLACCI „ 

Nervos atque cutem morti concesserat atre,8 
Judice te, non sordidus auctor * 

Naturz verigue. Sed omnes una manet nox, 5 
Et calcanda semel via leti. i 

ARCHYTAS : 
. 

Dant alios Furia torvo spectacula Marti; 

Exitio est avidum mare nautis ; 

Mixta senum ac juvenum densentur !1 funera: nullum 

Sava caput Proserpina fugit. !2 20 

Me quoque devexi rapidus comes Orionis! 
liyri:is Notus obruit undis. 14 

_At tu, nauta, vagă 15 ne parce malignus arene 
O'ssibus et capiti inhumato - 

8) = deși nu dase morței decât irupul (nervos alque 
culem) ; — după teoria lui Pitagora, în momentul morţii, 

sufletul trecea. în alt-corp/ 
9 = după părerea ia tArchytas era pitagorician), pi- 

iagora nu era un interpret taucfor) de disprețuit al nâturii 

şi al adevărului. 

10) = pe unii Furiile îi dau ca spectacol crudului Marte 
= îi dau ca pradă. 

|) = densantur (dela o formă veche: denseo, ere! 

__12) = cruda Proserpina n'a lăsat să-i scape (fugit, 
perfect:, nici un om (nullum caput). , 

“ 13) ta: Notus, rapidus comes Orionis devexi. Nota 

iutele însoțitor al Orionului ce apune, Apusul Orionului 

e ia începutul lui Noembre ; ei € însoţit de, vânturi pu- 

ternice, ii 

14) = ma înecat în valurile ilirice == Adriatica, 

15) = nisipul rătăcitor. ”



- 3 

- > - 

N Ă E — 

j GARMINUN LIBER 1, : 31 

A i - 

Parkculam dare, 16 Siz, 17 auodcum şue mirabitur 
[Eurus 

„+ Fluctibus Hesperiis, Venusira 

Plectantur silva, te sospite ; multaque merces, 

Unde potest, 18 tibi defluat zquo 19 

“Ab Jove, Neptunoque sacri custode Tarenti. 2 

Negligis immeritis nocituram ” 

“Postmodo te natis fraudem committere ?2! Fors et 
- Debita jura 2? vicesque superba 2 

PR 
  

15) la: Ne parce malignus dare etc. == nu îi atât de 

-crud -malignus sens adverbial) ca să nu dai o părticică 
din nisipul rătăcitor ( - un pumn de nlsip:. 

17) Sie == numai cu această condiţie. 
Quodcumque minabitur Euras. flictibus' Hesperiis — 

toate- furtunile cu care Eurul vânt S - Ej va ameninţa 
"valurile hesperice (aci valurile Adriaticei . 

Silvae Vernusinae, — de lângă Veăusia, locul de naș 
tere al lui Horaţiu. 

Ordinea e: Sie -cu această condiţie) silvae“Venusirae 
plectantar (să fie ele bătute: quodeumque (cu toate | 
furtunile) minabifar Eurus fluctibus Hesperiis, Lă sospite 
(tu scăpând teatăr). 

18) Linde potesf (defluere) = a quo (dela Jupiter). 
19) Moultaque merces, tibi defluat ab aequo Jove = 

mult belșug să-ţi vină dela Jupiter, care răsplătește drept. 
20) Tarentut a fost fundat de Taras, fiul lui Neptun. 
21) la: Negligis “fe commitiere fraudem nocituram 

posimodo nalis immeritis ? = nu-ţi pasă să săvârșeşti 
0 greșeală ce va cădea apoi asupra nevinovaţilor tăi... 
-copii ? 

ÎN 
22; == o pedeapsă cuvenită. i 

A 23) Vices superbae — întoarcerea trufașă a norocuii 
“== vei avea şi tu soarta mea. 

25 

30



82 Q, HORATIL FLACCI 

Te maneant ipsum: precibus non linquar inultis, 

Teque piacula nulla resolvent. 24 

Quanquam festinas, non est mora longa ; licebit 

Injecto ter puivere curras.*? 

353 

24) = nici o jerțiă nu te va seăpa de crima ta, 

25) Licebit curras = vei putea să te duci încotro vei. 

voi, după ce vei arunca peste mine de trei ori ţărână. 

-!



XXI. 

_ Ad !ccium. 

lccius e un prieten al iui Horaţiu, care pentru 
:a-şi reface averea, se pregătia să ia parte la ex- 
pediţia ce se pnnea la cale în Arabia. Expediția avea 
:să se facă abia după trei ani sub conducerea lui 
„Aelius Gallus. Data odei 27 — Strofa alcaică. 

Icci, beatis nunc Arabum invides! 
Gazis, et acrem militiam paras - 

Non ante devictis Saba 

Regibus,? horribilique Medo 3 

1) = rivnești la bogatele (beatis) comori, 
2)= pregăteşti un crâncen războiu impotriva regilor ne- 

-biruiţi până acuma ai Sabeei. Sabea, e partea S — Va 
„Arabiei fericite, 

3) larăşi Mezi în loc de Parti. După supunerea Ara- 
sbiei, expediţia trebuia să supună pe Parţi,



94 0. HORATIL FLAGGI 

a Nectis catenas? Que tibi virginum, 

Sponso necato, birbara * serviet? 

= Puer quis ex aula * capillis 

Ad cyathum statuetur 6 unctis, 

Do stus sagittas tendera Sericas 7 

_ Arcu paterno ? Quis neget arduis 

Pronos relabi posse rivos 

Moutibus, € et Tiberim reverti, 

Com tu ccemotas undique nobilis 

Libros Panaati % Socraticam et domum 
15% 

Mutare loricis Hiberis, 19 > 

4) Quce virgimim barbara = quae virgo barbara. 

5) Puer ex aula =— pai dela curtea regilor învinși. 

6) Statuetur ad cyatham = va îi pus lângă cupa ta (ca 

să te servească la masă). - 

Unetis capillis == cu părut pariumat. 

7) Sagiltas Sericas == iscusit în a arunca săgeți se- 

pice. Serii (popor din India) erau iscusiți arcaşi. 

8) Pronos montibus = riurile ce se scoboară din munţi. 

posse relabi = că se pot întoarce îndărăt în” munţii lor. 

9) Panaetius, fiiozot stoic din Rodos, venit la Roma 

ia 156 şi mort la Atena la 111. 
Socraticam domum = scrierile discipolilor “lui, Socrat,. 

în deosebi Platon şi Xenofon. 

10) Loricis Hiberis = platoșa iberică (făcută din fer din. 

Spania).



GARMINCM LIDER |, o 83. 

- Poliicitus !! meliora, tendis ș1? 

11) la: Tu pellicitus meliora (tu care ai trezit în noi 
speranţe mai mari despre tine) fendis mutare etc. (te- 
gândești să părăseşti etc.) . | 

12) Ordinea este” aceasta: Quis neget..... ef Tiherim 

reverti, cum tu, poliicitus meliora, (cu. toate că ai pro- 
mis) fendis mutare loricis Hiberis libros. nobilis: Pa- 
naefi coemptos undique (cumpărate de pretutindeni) et 

domum Socratieam ? - 

 



XXX. 

- Ad Venerem. 

Data probabilă 25 — 24. Strofa safică, 

O Venus, regina Cnidi Paphique,! 
Sperne? dilectam Cypron, et vocaritis 

Ture te multo Glycerz decoram 
Transfe: in adem.* 

Fervidus tecum puer, et solutis 

Gratie zonis, properentque Nympha, 

1) Cnidul,-oraş din Caria; Pafos, oraș în Cipru. 

2) Sperne =— disprețuiește ; părăsește pentru un mo- 

ment. . 
3) Transfer fe in aedem. ... == vino în casă... 

4) la: 7ecum properent puer fervidus (Cupidon) ef 

*Graliae, zonis solatis, et Nymphae etc. 

Graţiile erau reprezentate fără cingătoare.



CARMINUM LIBER I, ” 87 

Et parum comis sine te Juventas5 
Mercuriusque; 

  

5) Javenlas parum comis sine te = Tinereţea lipsită. 
de farmec fără tine.



XXXI. 

„Ad Apollinem. 

Odă scrisă cu ocazia inaugurării templului lui 

Apolon ridicat în amintirea victoriei delia Actium, 

Da!a odei 23. Stroîa aicaică, 

Quid ded. catum poscit Apollinein 

Vates? Quid orat, de patera novum 2 

Fundes liquorem ? Non opime - 

Sardiriz ? segetes fera:es, 

Non astuose grata Calabria $ 

Ar nenti, non aurum aut ebur indicumă 

1) Apollinem dedicatum = dela Apolon inaugurat = 

în ziua sfințirii noului tempiu a! lui Apolon. 

- 2) Novum liquorem == vin nou. 

3) Sardinia era şiea grânarul Ltaliei, 

4) In Calabria se ducea fa iernat turmele. 

5) Fildeşul venia din India. 

 



CARMINUM LIBER 1, Ă 89: 

Non rura qua Liris quieta 
Mordet $ aqua, taciturnus amnis. 

Premant Calenam falce, quibus dedit 

Fortuna. viten, 7 dives et aureis 
Mercator exsiecet culuilis 

Vina Syra reparata merce,8 

Dis carus ipsis,” quippe ter et quater 

„Anno revisens 10 aquor Atlanticum * 
, Impune. Me pascunt olive, 

Me cichorea levesque!! malve. 

Frui 1? paratis et valido mihi, - 
Latoe, dânes, et, precor, integra 

6) Lirisul, rîu ce curgea lin (auieta aqua) între Laţiu și 
Campania. 

Mordet == roade. 

7) = cui i-a dat soarta o vie la Caies, curăţi-o (pre-. 
mant cu cosorul., 

”  Cales e un oraș în in Campania, cunoscut prin vii bune. 

8) = vinuri schimbate/ pe narduri siriene. 

9) = el care e iubit de înșiși zeii, 
10) == vizitând de 3 sau 4 ori pe an apele Atlanticului, 

ără nici o primejdie (impune), 

11) = nalba uşoară de mistuit, 
12) Ia: Latoe, (fiu al Latonei, deci Apolon) precor do-. 

nes mihi et valido et cum integră menite frui paratis: 
(de bunurile agonisite, ,..



  

*90 : Q, HORATII FLACCL 

Cum mente, nec turpem!î senectam 

Degere nec cithara carentem. 

13) Tarpem senectam = o bătrâneţe fără cinste, 

20



XXĂXII. 

Ad Lyram. 

Dată probabilă 28 — 24, Strofa safică. 

Poscimur.! Si quid vacui sub umbra 
Lusimus ? tecum quod et hunc in annum 

Vivat et plures, age, dic Latinum, 
Barbite, carmen, 

Lesbio primum modulate civi, * 

Qui ferox bello,* tamen inter arma, 

1) = suntem poftiţi să cântăm, i 
2) Vacui lusimus = dacă am cântat vreodată pe'nde- 

lete (fără griji). - 

6) Barbite, .. ; primum modelate lesbio civi = tu liră 
ce ai fost înstrunată mai intâi de cetăţeanul lesbic--adică 
de Alceu, poet din Lesbos (600 a. Chr). 

“Barbiton e o liră cu şapte coarde. 
7) Ferox bello, Alceu a fost în mai multe războae, 

>



A  - Q. HOBATII FLACUL îs 

Sive jactatam religarat 5 utio 

Litore navim, 

Liberum et Musas, Veneremque et iili 

Samper hzerentem puerum $ canebat, 

Et Ly:um? nigris oculis nigroque 

IN Crime decorum. 

"0 decus? Phoebi, et dapibus supremi 

Grata testudo. Jovis, o laborum 

as Dalce lenimen, rniihi cumque salve 

Rite vo:antil? 

8) = religaverat = 

bătută de vațuri. 

9) = copilul ce se ţine mereu de dânsa = Cupidon. 

10; Pr etenul lui Alceu. e 

11) = podoabă a lui Apolon. 

12) Saive cumqae (= quotiescumque) mihi vocanti 

rite = fii gata (prielnică) de ori câte ori te voi chema 

după datină (rile). . 

şi-a iegat de ţărmul ud corabia 

10 

15



XXXV. 

Reditus ad cultum Deoru:n. 

*Dată necunoscută. Strofa alcaică. 

Parzus ! Deorum cuitor +t infrequens, 

” Insanientis dum sapientie ” 
Consultus? erro, nunc retrossum. 

Vela dare atque iterare cursus 

Cogor relictes.? Nan.que D'espiter, 4 
Igni corusco nubila dividens 
  

1) Parcus deorum cullor = închinător puţin darnic al 

zeilor, . i . 
2) Consultus iusanientis sapieniiae == plin de o îilo- 

zoiie nebună. Filozofia epicuriană care înlătură pe zei din 
trebhrile omeneşti. Toată oda e îndreptată. împotriva epi- 

cureismului, / | | 
3) Nunc.... cogor iterare relictos cursas = sunt silit 

-să mă îutorc pe drumul părăsit, 

4) == Jupiter,



94 ” o, noRazii PLAcci 

Plerumque, per purum ? tonantes 

Egit equos volucremque currum, 

Quo bruta £ tellus et vaga flumina, 

Quo Styx et invisi horrida Tanari 7 

Sedes, Atlanteusque finis5: 

Concutitur. Valet ima summis ” 

10 

Mutare, ? et insignem attenuat Deus, 

Obscura promens ;! hinc apicem 1 rapax 

Fortuna cum stridore acuto 15 

Sustulit, hic posuisse gaudet. 

5) Subinţeles aera = pe cerul senin. 

6) Brata tell:s > pământul greoi (masiv). 

7) Promontoriu al Laconiei, azi: Matapan. Acolo € o- 

peşteră ce se credea că duce în infern. 

8) Finis Atlanteus = muntele Atlas ce e la capătul pă- 

mântului. 
i 

Quo. ,. concutifur = la sgomotul lui s'au sgudit. , . 

9) Ordinea: Deus valet mutare ima sammis = zeul' 

poate preface lucrurile cele mai de jos în cele mai înalte. 

10) = scoțând la iveală celE ascunse. 

11) = diadema regală. --- 

cum stridore acuto = cu sgomot ascuţit (al aripelor.. 

Fortuna e reprezentată cu aripi).



XXXV. 

Ad Fortunam. 

Oda e scrisă în timpul pregătirilor expediției lui 
August în Britania şi pe când se gândia la o ex- 
pediție în Arabia. Data 27. Strofa alcaică. 

O Diva, gratum quz regis Antium,! 
Presens vel imo tollere de gradu 

Mortale corpus, 2 vej superbos 
Vertere funeribus * triumphos, 

Te pauper ambit sollicita prece 5 
Ruris colonus ; te dominam zquoris, _. 
  

1) = care domneşti peste plăcutul Anţiu. Fortuna avea 
un templu măreț ia Anţiu, oraș din Laţiu. . 

2) Praesens tollere mortale corpus .... = iu care 
poţi ridica pe orice muritor. zi 

3) Vertere faneribus = vertere in funera. 
4) Te subînţ. ambit prece sollicita = te roagă cu în- 

grijorata-i rugăciune,



96 0, BORATII FLACCI 

ec. 

Quicumque Bithyna lacessit 

 Carpathium pel: gus carina. 5 

Te Dacus asper, te profugi€ Scythe, 

Urbesque, gentesque, et Latium ferox,! 10 

Regumque matres barbarorum et 

- Purpurei 5 metuunt tyranni, 

Injurioso ne pede proruas . 

_ Stantem columaam, 9 neu populus îrequens 

Ad arma cessantes,!0 ad arma 15 

Concitet, imperiumque frangat. 

> . Pi 

Te semper anteit seva Necessitas, - 

Clavos trabales et cuneos!! manu 
N 

, 

5) = toţi cei se 'spintecă marea carpatică cu vasul bi- 

tinic- 
- 

Marea carpatică e lâng 4 insula Carpathos, între Rodos 

și Creta. . 

Carina Bithyna, adică de temn din pădurile vestite ale. 

Bitiniei, 

6) = nomazii Sciji. 

7) = războinic. m 

8) = îmbrăcaţi în purpură. 

9) Te meuuni ne proruas = mentuunt ne lu proruas... 

Stantem columnam = columna care stă în picioăre — 

semnul stabilității. 

10) Ordinea: Neu po ulus frequens concitei ad arma, 

ad arma cessantes. ... tpe cetăţenii pașnici ce șovăesc 

de a lua parte ia răscoale). 

11) Clavos trabales cuie de bătut grinzi. |



- 

CARXINUN LIBER 1. 97 

Gestans ahena ; nec severus 
Uncus abest liquidumque plumbum '3, 

Te Spes et albo rara Fides colit 
Velata panno,!* nec comitem abnegat,14 

Utcumque mutata potent E 
Veste domos inimica '5 linquis. 

At vulgus infidum et meretrix retro” 
Periura cedit ;16 ditfugiunt cadis - 

Cum tace siccatis!? amici, 
Ferre jugum pariter dolosi. 18 

Serves iturum Caesădrem in ultimos 
- Orbis !% Britannos, et juvenum recens 

n—— - 

" 12) Uncas-=cirligul ; liqaidum phimbum-— plumbul topit. 
Toate sunt atributele Fortunei, simbolurile puterii 6i. 
13) Rara Fides velata albo panno -— Rara Credinţă 

acoperită cu un văl alb (semn al curăţeniei). 
14) Nec comitem (subinţeles se) abnegat --- nu refuză 

să-ţi fie tovarăşă. - 
15) = de ori câte ori (ufcumque), schimbându-și haina, 

(haina albă şi luând haina de doliu) părăseşte ca dușmarnă 
(inimica) casele oamenilor puternici. 

16) Vulgus infidum = poporul necredincios ; paraziți 
ce înconjoară pe orice om bogai. 

Retro cedit — se retrage îndărăt; părăsesc pe bogatul 
devenit sărac. o 

17) Cadis cam faece siccatis --. după ce butoaele de 
vin S'au golit până la drojdie. 

18) Ferre jugum pariteP dolosi — prieteni deopotrivă 
“de vicleni pentru a indura jugul î prieteni vicleni ce nu 
vor să suporte şi jugul sărăciei. 

19) --. ce va merge împotriva Britanitor dela capătuţ 
pământului. 

e 
fa e 
    

   

    

ai, 
“A    

ra, 

i ea, Beetanu 
i 

20 

25



98 Q. HORATII FLACCI 

Examen, 2. Eois timnendum 

Partibus Oceanoque rubro. 2 

Eheu! Cicatricum et sceleris pudet, - 

Fratrumque !22 Quid: nos dura refugimus 

Aetas ?2 quid intactum nefasti 

Liquimus ? 24 unde manum juventus 

— 

Metu Deorum continuit ? quibus | 

Pepercit aris ? O utinam nova 

Incude diffingas retusum în 

Massagetas Arabasque ferrum ! 25. 

20) Juvenum recens examen — roiul proaspăt de tineri 

— trupele recrutate de curând. . 

„21). Ordinea: Serves..... examen timendum Eois par- 

_țibas.... = îa sub paza tă roiul de războinici ce va fi 

temut în ținuturile răsăritene (partibus e dativ). 

- Oceano rubro (dativ) — marea roşie. | 

22) Padet cicatricum et sceleris fralrumque — he € 

ruşine (cu genet.) de rănile, de crima şi'de fraţii noştri 

(ucişi). Adică: ne e ruşine” de toate războaele civile de 

până acum. 
, : 

- 23) Dara aetase apoziţie pe lângă nos : noi, generâţie 

năprasnică, dela ce ne am ferit ? ” - 

24) Quid nefasti (gen. partitiv) “intactum liquimus = 

ce fără de lege mam săvârşit? 

25) = retă-0 (se adresează zeiţei Fortuna) pe 0 ni- 

covală nouă sabia tocită — şi întoarce-o împotriva etc. 

Masageţii, popor scitic, locuiau la răsărit de marea 

Caspică. 
- o



- XXXVI 

Ad. Plotium Numidam. 

Horaţiu felicită pe prietenul său Plotius Nuniida 
la întoarcerea lui din Spania, unde luase parte la 
expediţia lui August împotriva Cantabrilor. Data 
probabilă 25 — 24; Metrul: Distih format dintr'un - 
vers glyconic şi dintr'un asclepiad minor, 

Et_ture et fidibus juvat *- 
Placare ! et vituli sanguine debito ? 

Custodes Numidae Deos, 
Qui nunc Hesperia sospes ab ultima? . 

Caris multa sodalibus, 
Nulli plura tamen dividit oscula 

1) Juvat placare et tare et fidibus =— îmi place” să impac cu tămâie și cu cântece etc. 
2) — făgăduit, a 
3) == revenit teafăr (sospes) din fundul Spaniei,



100 Q. HORATII FLACCI 

Quam dulci Lamia,t memor. 

Acte non alio rege puertie,5 - 

Mutataque simul toge. $ 

Cressa ne careat pulchra dies nota,” 

Neu prompte modus amphorz,8 

Neu morem in Salium sit. requies pedum.* 

Neu multi Damalis meri !0: 
Bassum Threicia vincat amystide; 1! 

= 

4) E- vorba de “Aelius Lamia, căruia îi e închinată oda 
“XXV! din această carte. 
5) — aducându-și âminte de copilăria petrecută sub 

acelaş dascăli, 
6) — şi de toga pe care şi-a schimbat-o în acelaş timp. 

— E vorba de părăsirea togei pretexte pentru a lua toga 

virilă la vârsta de 16 ani, | 

7) Nota cressa (— &retica) = un semn cu creta. — 

O imagine : zilele fericite se însemnează cu o piatră albă, 

cele nefericite cu o piatră neagră. : 

8) Neu modus promptae amphorae - — să nu fie vre-o 

măsură în amfora scoasă din pivniţă — să bem fără 

măsură. 

9) Neu requies sit pedum im morem Saliam = să nu 
fie nici un repaos picioarelor (dansând) după obiceiul salic 

= să dansăm fără încetare ca Salienii. 

Salienii erau preoţii lui Marte; ei purtau prin Roma, 
dansând, scuturile sfinte. 

10) Neu Damalis mulli meri vincat Threicia amystide 
Bassum — beţiva de Damalis să nu întreacă în cupele 

trace pe Bassus, - 
11) Tracii erau reputați ca beţivi. - 

10



"EARNINUM LIBER ], 104 

Neu desint epulis rosa, o. 15 
Neu vivax apium, neu breve 1? lilium. 

   



XXXVI. 

“ Ad Sodales. 

Imn de bucurie după victoria dela Actium. Data'= 
sfârşitul lui 31 sau începutul lui 30. Strofa alcaică. 

Nunc! est bibendum, nunc pede libero 

Pulsanda ? tellus ; nunc Saliaribus 
Ornare pulvinar Deorum 

Tempus erat dapibus,3 sodales, 

1) = acum (după victoria dela Actium) se - cade să: 

bem 

2) = să lovim pământul — să dansăm. 
3) = să împodobimfperinele zeilor cu mâncăruri saliare 

(vrednice de ospeţele preoţilor Salieni). La ospeţele cesur— 

- mâu ceremoniilor de mulţumire zeilor, imaginile zeilor erau 

expuse pe paturi de paradă, Ni



CARĂUINUA LIBER 1, ! 103 

Antehac nefas deproinere Czcubum 4 
“Cellis avitis, dum Capitolio 

Regina dementes ruinas, 
Funus et imperio parabat5 

/ 

Contaminato. cum grege turpium 
“Morbo 6 virorum, quidlibet impotens 

Sperare, ? fortunaque dulci | 
Ebria. Sed minuit furorem 

Vix una sospes nâvis ab ignibus, 8 Ia Mentemque Ilymphatam Mareotico 9 
Redegit in veros timores 10 

Caesar, ab Italia volantem 1! 
> 

  

4) Anfehac — înainte de lupta dela Actiura, Cecubul e un vin cunoscut, 
5) Dum regina dementes ruinas parabat — dum re- „gina demens ruinas parabat. 
E vorba de Cleopatra ce voia să dărâme Roma, 6) Ordinea : Cum grege contaminate mmorbo virorum -Varpium = cu turma pângărită de viţii a unor Oameni. -degradaţi. — E aluzie la armata “de eunuci şi destrânaţi -ce însoțeau pe Cleopatra la Actium, | a 7) = nestăpânindu-se, pentru a spera orice — ale cărei “speranţe maveau nici un frâu. . 

8) == i-a potolit. nebunia o corabie abia scăpată din de .Zastru. N CI e Din cele 300 de corăbii ale lui Antoniu, puţine au scăpat de foc. .. 
9) = pe mintea tulburată de vin mareotic (dela Marea, . oraş lângă Alexandria), | Pi | 10) Coprinsă de panică (= veros limores), Cleopatra a fugit la inceputul bătăliei, : 

10 

15 
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I 
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"104 Q. HORATII FLACCI | 

Remis adurgens, accipiter velut 

Molles columbas aut leporem citus 
Venator in campis nivalis 

Haemonice, !" daret ut catenis!? - 

Fatale '4 monstrum. Quze, generosius 1'5 
Perire quzrens, nec muliebriter 

Expavit ensem, 15 nec latentes 

Classe cita reparavit oras. !7% 

Ausa et jacentem visere regiam '8 
Vultu sereno, fortis et “asperas 

Tractare serpentes, '% ut atrum - 

Corpore combiberet venerum, 

19) Ab /falia volantem remis adurgens = Octavian 
urmărind-o de aproape cu vistele (cu corăbiile) pe Efeo- 
patra, care fugia departe de Italia. 

12 = 'Fesaliei, 
13) Ut- daret catenis (dativ) depinde de râmnis d- 

durgens. 
14) == pe acest monstru (Cleopatra) ce eră să aducă 

peirea Romei. Su 

15) Qaae generosius. . . .== Cleopatra căutând să moară 

miai glorios. 

16) Cleopatra a încercat să se sinucidă cu o sâbie, pe 
“ care î-o smulse din mână Proculeius, trimisul lui Octav. 

17) == şi nici ma căutat să fugă cu flota ei iute spre 
țărimuri ascunse, — Se crede totuşi că Cleopatra a voit 

la început să fugă pe țărmurile mării Roşe. 
18) = îndrăznind să-și vază palatul ruinat cu faţa 

senină. 
19) Fortis tractare = inimoasă în a umbla cu şerpi 

grozâvi (vipere). ” .



id 

CARMINUM LIBER 1, îi 105 

Deliberata morte ferocior, 20 
Szevis Liburnis scilicet invidens 2 

Privata deduci superbo 
Non humilis22 mulier triumpho. 

a - 

_ 

20) == devenind şi mai trufaşe după ce s'a hotărât să 
moară, 
21) = nevoind (inoidens) să dea crudelor vase liburnice 

<instea de a duce... 
Vasele liburnice erau- nişte vase uşoare ce coniribuise ” 

ta victoria lui Octavian: 
22) == ca o Simplă femee, ea care nu'era o femeie de 

jos! Cea Care | era 0 'regină),



XXXVIII. 

Ad Puerum. 

Daia necunoscută, poate la 30, după lupta del 
Actium. Strofa safică. 

. 

Persicos odi, puer, apparatus,!. 

Displicent nexa philyra corone : 
Mitte sectari rosa quo locorum? 

Sera * moretur. 

Simplici myrto nihil allabores 
Sedulus, curo:* neque te ministrum 

2 

1) = fastul persan. 
2) Mille sectari = nu mai căută; quo locorum. = 

quo loco. _ 
3) Rosa sera = trandatirul de toamnă, | 
4) = Curo (ut) nihil allabores simplici myrio ==vreau. 

să nu te ostenești să adaugi ceva mirtului simplu.



  

   
„CARMINUM LIBER J, 107 

EDedecet myrtus, neque me sub arcta 
_ Vite 5 bibentem. 

  
| | 5) = sub bolta deasă a viței, i | . _ , ” Bi . | i !    





Ad Asinium Pollionem 

C. Asipjus Poilio, celebru om politic şi poet, pro- 
tector ai lui Virgiliu. Ca general a triumfat în Ili- 
tia la 39 a, Chr.El a scris istoria războaelor civile 
dintre Cezar şi Pompei. Horaţiu îl îndeamnă în a- 

„__ceastă odă să-şi continue opera. Oda e scrisă 
între 293 — 25 a. Chr, Strota alcaică, 

Motum ex Metello consule civicum,! 
Bellique causas et vitia et modos, 2 

1) Ordinea : Tractas motum civicom ex Metello con-_ 

sale. .... i 

Q. Cacilius Metellus era consul la 60a. Chr; când sa 
încheiat primul triumvirat al lui Cezar, Crassus şi Pompet, 
Războaele civile puteau fi considerate .ca având obârşia 
sub consulatul lui. Civicum = civile. 

2) Vilia belli = greşelile săvirşite în războiu ; modes 
belli == aspectele diferite ale războiului



112 . 0. HORATII FELAGCI 

Ludumque* Fortune, gravesque 
Principum amicitias, 4 et arma 

Nondum expiatis5 uncta cruoribus, 
Periculosa plenum opus alez,* 

Tractas, et incendis per ignes aa 

Suppositos cineri doloso... 

Paulum severa Musa tragedie 
Desit theatris;7 mox, ubi publicas 

Res ordinaris,* grande munus 

Cecropio repetes cothurno,? 

lasigne mastis presidium reis 

Et consulenti; P Pollio, curiz, * 

3) Ludum = capriciile. 
4) Graves principum amicitias =. prietenia (== intâiul 

triumvirat) dăunătoare (statului) a fruntașilor. 

5) = armele pângăsite (uncta) cu un sânge nerăzbunat 

încă, — E vorba dă războaele civile: 

6) = operă (istoria lui. Pollion), plină de un zar pri- 

mejdios = plină de primejdii. 

7) Pollion se. ocupase până atunci cu tragedia, deci = 

Muza severii tragedii poate lipsi (desif) puţin de pe scenă. 

== poate fâce o pauză. | 
8) Lbi publicas res ordinaris. (= ordinaveris)== după 

ce vei fi pus la cale (= povestit) treburile publice = după 

ce vei fi isprăvit istoria războaelor civile. , 

9) = îţi vei relua (repetes) cu coturnul cecropic (=ate- 

nian), marea ta operă (munus) = te vei apuca iarăşi să 

compui tragedii. 

10) = o Poliion, tu care ești sprijinul strălucit al acu- . 

zaţilor desnădăjduiţi şi al senatulul care deliberează ( = 

a] desbaterilor senatului).



CABMINUM LIDER 11, 113 

Cui laurus aternos honores | 15 
lmatico peperit triumpho!!! 

Jam nunc minaci murmure cornuum . 
Perstringis aures, jam litui !? strepunt, 

Jam fuigor armorum fugaces 1%.” 
Terret equos equitumque vultus. - 20 

Audire magnos jam videor '* duces, 
Non indecoro pulvere sordidos, 

Et cuncta terrarum subacta 
Prater atrocem animum Catonis. 15 

Juno, et Deorum quisquis amicior, 25 
Afris inulta cesserat impotens | 

Tellure, !5 victorum nepotes 
* 

11) După victoria din Iliria, i s 'a acordat lui Pollion 0n0- 
rurile triumfului, 

12) -a-aceste versuri poetului i şe pare că şi citeşte “sce- 
"nele de război din opera lui Pollion (de aici jam... jam); 
litui, trâmbiţa” lungă şi dreaptă. 

13) Terret fugaces equos == scânteerea armelor sperie | 
pe caii care o iau la goană. 

14) Videor (subinţeles mihi) == mi se pare că aud. 
15) Cuncta teșrarum (genet.. partit.). 
Atrocem. animum Catopis. = E. vorba de Caton din 

Utica ce s'a sinucis ca să nu cadă în mâinile lui Cezar. 
16) = Junona și toţi zeii prieteni ai Africanilor, nefiind 

în stare să reziste. armelor, romane (= impotens), au 
plecat dintr'un pământ nerăzbunat (felure inulta). E 
vorba de disirugerea. Cartaginei de către Romari; Junona 

- era protectoarea Cartaginei. 

83



114 Q. HORATII FLACCI 

Rettulit inferias Jugurthe. !? 

Quis non, Latino sanguine pinguior, 

Canipus sepulcris impia prcelia 

Testatur, auditumque Medis 

Hesperie. sonitum !€ ruine ? 

Qui gurges,1? aut que flumina lugubris 
Ignara belli ? quod mase Daunie 

Non decoioravere cades 2% 
Qua caret ora cruore nostro? 

Sed ne, relictis, Musa procax, ?! 
Cea retractes munera :ne&nie ; ** 

jocis» 

17) Au readus în Africa pe nepoţii învingătorilor ca vic-- 

time ispăşitoare oferite lui lugurta. Aiuzia e Ja lupta dela 

Thapsus, în care au murit zece mii de pompeeni, pe un- 

pământ, pe care odinioară Romanii fusese biruitorii lui 

lugurta. 

18) Mezii sunt tot Perşii, 

Hesperia e Italia. 
19) = mare. 

20) Caedes Dauniae = măcelurile daunice (adică ale- 

Romanilor). — Daunia e o parte din Apulia. 
21) = indrăsneaţă. 

22) = părăsindu-ţi jocurile, Muză îndrăsneaţă, nu te în-- 

ceica în jalnicele imnuri ale lui Simonide. — Simonide s'a 

păscut la Ceos și a scris cântece îufebre (neniae ceae)..



>= 

CARNINUM LIBER II, Ă 115 

Mecum Dionzo sub antro 

“ Quzre modus ?3 leviore plectro. 

23) Sab aniro Dionaeo = în peştera dioniană, adică: a 
Venerei, - . 

Qnaere modos = încearcă cântece,



IL. 

Ad Crispum Sallustiuni. 

Sallustius Crispus e nepotul istoricului Sallustiu. 

Data aproximativă 24, Strofa safică. 

* 

„ Nulius argento color est avaris! 

Abdito terris, inimice lamne 2 
Crispe Sallusti, nisi temperato 

Splendeat usu.* 

Vivet extento Proculeius zvo $, 

1) == Argintul ascuns în pământul avar n'are nici o co- 

Joare (adică: nu are nici o valoare). 

2) Lamnae = laminae = metal (aur, argint) în bare. 

3) == tu care eşti duşmanul banului, care nu-i întrebu- 

inţat cu folos (splendeat se raportă la lamnae). 

4) = Proculeius va trăi în veacurile viitoare. 

C. Proculeius Varro Murena, celebru prieten ai lui Qc- | 

tavian, și cumnat ai lui Mecena; şi-a împărţit averea ; 

între fraţi. -



CARMINUM LIBER II, . 117 

Notus în fratres animi5 paterni; 
lllum aget penna metuente. solvi 6 

Fama superstes. _. 

„ Latius regnes? avidum domando 
Spiritum, quam si Libyam remotis - 

“Gadibus jungas,&. et uterque Poenus 
Serviat uni.? 

Crescit indulgens sibi dirus hydrops, P 
Nec sitim pellit, nisi causa morbi =: 
Fugerit venis et aquosus alba- 

Corpore languor. !! . 
S 

5) Notus animi =.notus propter animum; s'a purtat 
ca un tată faţă de fraţii săi. 

6) = renumele ce supraveţuește omului (superstes), îl 
va purta (ît va duce numele) cu o aripă ce se teme-de a 
osteni (= neobosită). | 

7) Regnes, subi. potenţ — tii ai pătea domni — decât 
de ai uni Libia cu indepărtatul Cadix = adică: dea le 
stăpâni. — Cadix e în Spania. 

9) = şi decât dacă amândoi Cartarginezii ar asculta de 
tine singur (iini). — E vorba de Cartagina din Africa și 
cea “din: Spania, — deci ai avea tin imperiu ce s'ar întinde 
peste ambele Cartagine. 

10) Indalgens sibi diras hydrops crescit = îngădui-. 
toare cu sine, năprasnica dropică creşte (bând apă cu 
toată oprirea dectoruliti, boala progresează), 

1!) Aquosus languoi = aqua quae languorem faci. 
Deci: până ee apa ce produce lâncezeala nu va fi iSg0-- 
nită din corpul palid (albo corpore). 

Lă 

10 

15



4 18 . Q. HORATII PLACI 

- 

Redditum Cyri solio Phraaten ** 

Dissidens plebi, numero beatorum 

_Eximit Virtus, *? populumque falsis 

Dedocet ati 

Vocibus, regnum et diadema tutum 

Defereas uni proprlamque !4 laurura, 

Quisquis ingentes oculo irretorte 15 

| Spectat 'acervos. 

12) Phraates e un rege part ce şi-a recucerit tronul 

„după ce fusese isgonit de Tiridate. — Aici e iarăşi con- : 

“tuzie între Parţi şi Perşi. 

13) Dissidens plebi virtas Eximit numere beatorum= 

virtutea ce nu-i de aceiaşi părere cu poporul (= omul în- 

țelept) nu-l pune în rândui oamenilor fericiţi. 

14) = ne dând sceptrul (regnum), diadema sigură şi, 

slava neperitoare (propriam laurum) decât celui ce (uni). 

15) = cu un ochiu neîntors == fără să şi întoarcă pri- 

virile. — Inţeleptul trece pe lângă grămezi de bani fără 

-să le privească.



UL 

Ad Q. Dellium. 

Q. Dellius e un personagiu cu caracter nestator-- 
nic din timpul războaielor civile, — acum prieten 
cu August. Data probabilă a odei 24, Strofa alcaică.. 

Aediiam memento rebus in arduis! 
Servare mentem, non secus in bonis 

Ab insolenti temperatam 

Leetitia, 2 moriture Delii, 

Seu moestus omni tempore vixeris, 

Seu te in remoto* gramine per dies 

i) Aequam mentem = cumpătul. 
rebus in arduis == în săstrişte. 
2). = nu altfel (totașa) şi în fericire (in bonis, subinţe-- 

les rebus) păstrează-ţi un sufiet ce nu se lasă copleşit de- 
o bucurie obraznică. 
3), = In remoto gramine = pe iarba retrasă (mai la. 

adăpost). .



3420 Ă 9. HORATII FLACCI 

Festos reelinatum bearis 
Inteciore îota Falerni.€ 

Quo pinus ingens albaque 5 populus 

Umbram hospitalem consociare amant 10 

" Ramis ? quid obliquo laborat 
Lympha' fugax trepidare rivo 2% 

Huc vina et unguenta et nimium breves, 

Flores amenă farre jube rose, 

Dum res? et atas et sororuni 20 

p Fila trium patitntur atra.* 

Cedes coempiis saltibus, * et.domo, 

Viilaque, flavus quam Tiberis!0 lavit, 

Cedes*et exstructis in altum 

Divitiis potietur heres. 25 

4) = îie că vei fi trăit etc,.., fie că întins (reclinatum) 

-pe iarbă în zilele de sărbătoare te vei fi făcut fericit 

„(bearis = beaveris) cu eticheta Falernului scos din fundul 

pivniţei (ințeriori notă Falerni = cu 0 amioră scoasă 

„etc,).. Amtorele purtau o etichetă, pe care era însemnată 

data recoltei. a 

5) Quo...? Pentru ce alta... dacă nu pentru... 

6) Obliqao rivo = în pârâul șerpuitor. 

7) Res = împrejurările. a 

8) = firul negru al celor trei surori (al Parcelor). Oa- 

„menii mor când Parcele rup firul existenței lor... - 

9) == îţi vei părăsi (cedes) parcul cumpărat, etc. Y 

10) Tibru! era gălbui. -



CARMINUN LIBER (|, ţat: 
7 

Divesne prisco natus ab Inacho!! 
Nil interest, an pauper et infima 

De gente sub divo mongris!? 
Victima nil miserantis Orci.!3 N 

Omnes ecodem cogimur,!4 omnium 
Versatur urna !5 serius ocius 

Sors exitura, e nos în zternum 

Exsilium impositura cymbz!$. 

. - + 

11) = nu are nici o importanţă d& eşti bogat şi din nea— 
mul străvechiu al lui Inachus. — Inachus e primul rege 
mitic al Argosului, . 

12) Sab dive moreris = trăeşti sub cerul liber, 
13) = vei deveni totuș victimă a morţei neiertătoare.. 
Orcus = Pluton.. , 

14) = cu toţii suntem impinşi spre acelaş loc (în intern). 
15) = sorţul tuturor e învârtit (versătur) în urnă pentru: 

a ieşi (exitura) mai de viene sau mai târziu şi a ne urcă. 
a barcă (impositura cymibae) spre un surghiun veşnic. 

E vorba de barca îni Charon; ce trece: sufletele —peate- 
apa Stixului,



VI. 

a Ad Septimium. 

Septimius e un prietin şi tovarăș de arme al lui 

Horaţiu. 
Data odei 26—27 ; Strofa safică. 

Septimi, Gades aditure mecum,! et 

Cantabrum?2 indoctum juga ferre nostra “et 

Barbaras Syrtes,? ubi Maura semper 

Aestuat „unda, 

Tibur, Argeo positum colono, 

"Sit mea sedes utinam senectae, 

1);==:tu, care (la nevoe); mai întovărăşi până la Gades 

-(Cadix în Spania). şi până la Cantabrul, etc.. - 

-2) Cantabrii, popor răsboinic din Spania, au fost supuşi 

după cinci ani de -lupte de Agrippa la 24. a. Chr.. 

2) Sirtele sunt golturi din nordul Africei. 

4) = fondat de un colon din Argos (Argeo = Argivo).



CARMINUM LIBER WU, 123 

Sit modus lasso maris et viarum 
„ Militizeque !5 

Unde $ si Parcze probibent iniquz, 
Dulce pellitis ovibus Galzsi? 10% 
Flumen et reguata petam L-aconi 

Rura Phalautho.* " 

Ille terrarum mihi prater omnes 

Angu'us* ridet, ubi non Hymetto 
_ Mella decedunt!? viridique certat 18 

Bacca Venatro,! 

Ver ubi longum tepidasque prabet 
Juppiter brumas, et amicus Aulon. 

5) Horaţiu şi Septimiu serviseră în arinata lui Brutus, 
impotriva lui Octav. , - 

6) Unde dela Tibur. 
7) Ordinea : Petam flumen Galaesi dulce ovibus pel.-. 

litis ei rura regnata, etc. Galesul e fluviul ce trece pe- 
lângă Taregt ; lâna oilor (ovibus pellitis) din această re- 
giune era vestită, _ | 
8) Rara regnata Laceni Phalantho (dativ) = ţinuturile. 

stăpânite odinioară de spartanul Phalautus. — Tarentul e. - 
o -colonie lacedemoniană din 708 a. Chr. 

9) ile angulus terrarum, Tarentul, 
10) Non deceduni Flymeito =— mierea nu e mai pre-. 

jos decât mierea de Himet. — Himetul e un miinte vecin 
cu Atena. 

11) Bacca certat viridi Venafro= măslina se ia la în- 
trecere cu cea de pe verdele Venafru.. — Venafru e un 
orășel din Campania.



124 ” Q. HORATII FLACCI 

Fertiii Baccho 12 minimum Falernis 
Invidet uvis. | 20 

Vle te mecum locus et beatz 

Postulant arces !?; ibi tu calentem 

Debita sparges lacrima favillam 

  

_ Vatis amici. 

i 

N 

12) Amicus--Aulon fertili Baccho = muntele Aulon 

scump rodnicului Bacus == rodnic în vin. — Aulon de 

1ângă Tarent. 
13) Beatae arces = colinile vesele,



VII. 

pr 

m 

Ad Pompeium Varum | 

Pompeius Varus a fost unul din războincii lup- 
telor civile. După lupta dela Philippi a „urmat pe 

Sextus Pompeius și poate pe Antoniu în Egipt, 
N'a intrat în Itaiia decât la amnistia acordată 

după Actium. Data probabilă a odei e 30 a. Chr, 
Strofa aitaică 

Li 

O sape mecum tempus in ultimum 

Deducte,! Bruto militiz duce, 

Quis te redonavit Quiritem ? 

Dis' patriis Italoque ccelo, 

1) = o tu care ai văzut adesea cu mine moartea. 
“ Horaţiu era împreună cu Varuş în armata lui Brutus ; 

aci e vorba de luptele ce au precedat lupta dela Philippi. 
2) = cine te-a făcut din nou cetăţean (Qairitem)? In- 

trebare de caracter retoric. Octavian, amnestiindu-|, îl fă- 
cuse din nou cetăţean din exilat ce era.



126 Q, BORATII FLAGCI 

Pompei, meorum prime ? sodalium, 

Cum quo morantem sape diem mero 

Fregi,* coronatus nitentes 

Malobathro Syrio capillos ? 

Tecum Philippos 6 et celerem fugam 

Sensi,?7 relicta non bene parmulz,* 

Cum fracta virtus, et minaces” 

Turpe solum tetigere mento *. 

Sed me per hostes Mercurius celer 

Denso paventem sustulit aere;! 

Ţe rursus in belium resorbens 

Unda fretis tulit 12 zestuosis. 

, 3). Prime = tu cel dintâi, — adică: cel mai scump. 

4) cu care adesea am frânt (= am scurtat) prin vin 

ziua ce întârzia. 

5) Nitentes capillos e ac. grec. 

malobathro Syrio = cu parfum sirian. 

  

6) Philippi, oraş din Tesalia, lângă care au fost distruși 

Brutus şi Cassius. 
7) Sensi Philippos... = am suferit înfrângerea la Phi-- 

lippii... 

8) = părăsindu-mi nu cu cinste scutul. Adică: am luat-o 

ruşinos la fugă. 

9) Minaces, sub înţeles mmilifes (soldaţii din armata lui: 

Brutus). 

10) == au atins ruşinos pământul cu bărbia ; — adică :: 

sau prăbușit la pământ ca să ceară iertare. 

11) Ordinea : sed per hostes Mercurius celer susfalit: 

me paventem (pe mine care tremuram de frică) aere: 

denso (într'un nor des). 

Mercur era protectorul poetilor. 

12) Ordinea : Linda resorbens le rursus in bellum tulit: 

frelis aesluosis (ab, instrument), = te-a smuls pe mări 

furtunoase. - 

10 

15



CARMINUM LIBER 1: 127 

Ergo *. obligatam'redde Jovi dapem, 14 
Longaque 'fessum militia latus 

Depone sub lauru mea,15 nec 
Parce cadis tibi destinatis. 

'Oblivioso levia Massico 15 
„  Ciboria exple; !7 funde capacibus 

Unguenta de conchis. Quis udo 
Deproperare apio coronas 

Curatve myrto !%? Quem Venus arbitrum 
Dicet bibendi 21% Non ego sanius 

Bacchabor Edonis:2% recepto 
Dulce mihi furere est amico. 2! 

13) Ergo = de oarece te-ai reintors în patrie, 
14) = sacrificiul făgăduit. 
15) Sub laaru mea, — poate un dafin, pe care'il avea 

- Horaţiu în faţa casei lui. 

16) Massicul era un deal din Cainpania cu vin vestit. 
17) = umple cipele“ lustruite. - 
18) Udo apio, ţetina creşte în milaştine; quis. curat de- 

Properare coronas = Cine "și ia sarcina să îacă în grabă 
cunune ? 

19) = pe cine îl va proclama. Venus ca rege al băutu- 
rii?. — e vorba de taliarchul ce se e alegea prin sorţ. la _. 
orice ospăț. 

20) =. decât Edonii; — - Edonii, erau un popor, trac ves-, 
tit ia beţie. 

21) = miss 'duice să mă imețese “ta sosirea unui prietin, 
z 

20 
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“IX. 

Ad Valgium. 

Cc. Vaigius, consul ta 12 a. Chr., poet şi gramatic. 

Data probabilă a odei 24, Strofa alcaică. 

Non semper imbres nubibus hispidos! - 

Manant in agros, aut mare Caspium 

Vexant inzquales? procelie 

Usque, nec Armeniis in oris, 

Amice Valgi, stat glacies iners & 

Menses per. omnes, aut Aquilonibus 

Querceta Gargani laborant, 4 

Et follis viduantur orni: 

EI In agros hispidos = pe ogoarele pustite, 

2) = capticioase, nestâtoriice, 

3) = ghiaţa nemişcată, 

4) Aut querceta Gargâni laborant Agqulonibus = sau: 

_stejărişul Garganuiui nu e frământat de criveţe. 

".



„o . CARMINUM LIBER II, 129. 
2 - 

Tu semper usges flebilibus modis 

Mysten ademptum,5 nec tibi, Vespero +. 
Surgente, decedunt amores, € 

Nec rapidum îugiente solerre. 

_At non ter a&vo functus amabilem 

Ploravit ommes Antilochum -senex 7 

Annos, nec impubem parentes 
Troilon 8 aut Phrygiz sorores 9 

Flevere semper. Desine mollium 

Tandem querellarum, !% et potius nova 

- Cantemus Augusti tropza 
Caesaris, et rigidum Nipbaten,!! 

N | 

= Medumque flumen, "* gentibus additum 

  

5) = numai tu urmăreşti (urges) mereu moartea lui 

Mystes cu jalnice cântice (modis flebilibus). s 

6) = şi iubirea ta nu te părăseşte nici când se ridică, 

luceatărul de seară, nici când fuge dinaintea soarelui T&- 
pede (deci' când apune). „ 

7) Ter aevo funclus senex = bătrânul care a trăit trei . 

generaţii de om. — E Nestor, regele din Pylos. Fiul ui, 

Antiloh, a murit dinaintea Troei. 

8) Troiios, fiul lui Priam, ucis de Achile la Troia. 

9) = sutorile, truene, — cele 50 de fete ale. lui Priaga. 

19 

15 

20 

10) Desine duereilarum, construcție greacă. = ince- - 

tează cu jelaniile. a 2 
1l)= trofeele cucerite de August fângă îngheţată Niale, N 

— Niiate era un munte dih Armenia: 

12) = Eutratul. — Aici Parţii sunț onfundaţi iatăşi „Cu. 

Mezii, i 7



130. Q, HORATII FLACCI - 

- Victis, minores volvere vertices,13 N 
Intraque przscriptum Gelonos ” = 

Exiguis eqoitare campis.!* 

33) Minores. volvere vertices = să cântăm Eufratul care 
rostogolește valuri mai mici (la figurat, — de când Parţii 
au fost bătuţi). - 

14) «= pe Gelonii care cătăreau în câmpiile strâmte în 
Spaţiul (inira praescriplum, Subințeles spalium) hotărât 

de noi. _ 

Getonii sunt un popor scitic ; au u fost bătuţi de Lentulus, 
generalul lui August, 

 



“Ad Licinium. 

Acest Licinius e, poate, Licinius Murena, fratele 

1ui Proculeius și cumnatul lui Mecena. 
In acest caz oda e scrisă înainte de 22 a, Car, 

Strofa safică. 

Rectius! vives, Licini, neque altură 

Semper urgendo, ? neque, dum procellas 

Cautus horrescis, nimium premendo 
Litus iniquum ?. 

Auream quisquis mediocritatem 4 

1) Rectius, subinţeles quam nunc == vei trăi mai fericit, 

2): Altum urgendo == îndreptându-te în largui mării, 

3) == ţinându-te prea strâns de țărmul primejdios (din 

cauza stâncilor). - 

„4) = mediocritatea de aur, — adică o viaţă modestă, 
=



1% "Q. HORATII FLACCI 

Diligit, tutus 5 caret obsoleti. 
Sordibus tecti, caret invidenda 

-Sobrius aula. 

e 

Sapius ventis agitatur ingens 

- Pinus, et celsa graviore casu 

Decidunt turres, feriuntque summos 

Fulgura montes. 

Sperat infestis, meiuit secundis 

a  Alteram sortem$ bene prăparatum? 

Pectus. informes hiernes reducit 
Jippiter, idem 

“Submovet. & Non, si male nunc, et olim* 
Șic. erit.:. quondam'!€ cithara. tacentem 

5) = liniştit, e la adăpost de murdăria unui acoperis 
vechiu = nu-şi caută liniştea înțr'o colibă murdară. 

Sobrius caret invidenda aula — cumpătat, el nu duce 

nici lipsa unui palat ce trezeşte invidia celorlalți, — Adică: 

ge ţine pe drumul de mijloc, 

6) Infestis, secundis, subinţ. rebus = = în răstrişte și în 

fericite. 

Alteram sortem = schimbarea situaţiei (în blne când 

e rea, în rău când e bună). 

7) Ordinea: Pecfus bene praeparatum (0 inimă ojeltă) 

sperat infestis (rebus), melnii secundis (rebus) alteram 

sortem (se teme de schimbarea: soartei). 

8) = Jupiter aduce cumplitele ierni şi tot el le alungă. 
9) Olim = mai târziu, mâne. „— 

10) Quondam = uneori. 

19 

15



EARMINUM LIBER ÎI]. ia Ik -: 

Suscitat Musam, neque semper arcum 
Tendit!! Apollo. 

-- "Rebus angustis animosus atque 

Fortis appare;!? sapienter idem 
Contrahes 1? vento nimium secundo 

“Turgida vela. 

  

11) Apolon nu- şi întinde mereu arcul (pentu a a. arunca, 
aenorocirile asupra pământului). . 

12) Appare = arată-te, : . 
13) Idem contrakes sapienter vela fargida vento . -ai- 

miam secundo = şi-tot'iu vei strânge cuminte pânzele 
umflate de un vânt prea prielnic.



XI. 

Ad Quintium Hirpinum. . 

Data probabilă 26 — 25. Strofa alcaică, 

Quld bellicosus Cantaber,! et Scythes, 
Hirpine Quinti, cogitet, Hadria 

' Divisus ebjeeto, remittas | 
Quaerere,? nec trepides in usur, 

Poscentis a vi pauca.? Fugit retro 

Levis4 juventas et decor, arida 5 

  

. L d 

1) Cantabrii, popor războinic din Spania, 
2) Ordinea: .Remiffas qaaerere, Hirpine Qninti, quid 

cogilet Cantaber bellicosus et Scythes, divisus Hadria 

objecto (Scital desnărţit de noi de Adriatica ce e la mijloc). 

3) = nu te neliniști cu nevoile unei vieţi ce cere atât de 

"puţin. 
4) == strălucitoare.— 

5) Canilie arida pellente lascivos amores = bătrâneţea. 

(părul alb) uscată alungând dragostea nebunească, 

 



“ GARMÎNUM LIBER II, _ 135 

Pellente lascivos amores | 
Canitie facilemque somnum. So 

Non semper idem floribus est honor 6 

Vernis, neque uno luna rubens” nitet 10 
- Vultu. /Quid zternis minorem 

Consiliis animum fatigas ? 8 

s 

Cur non sub alta vel platano vel hac 
"Pinu jacentes sic-temere,* et rosa 

Canos odorati 0 capillos, Sa 15 
_ “Dum” licet, Assyriaque !! nardo 

- sPotamus uncti !? ? Dissipat Evius 18 

Curas edaces :% Quis puer ocius 
ati Ea 

6) = frumiusețea. ! Da ” 
7) Rubens = strălucitoare - - 
uno vullo = nu are acelaş aspect. 
8) == de ce-ţi ostenești sutletul prea slab” cu nişte pla- 

;Ruri veşnice (= planuri prea mari faţă de un suflet prea mic), 
- 9) Sio temere = așa la întâmplare : cum ne atlăm 
acum, 

10) Odogali rosa canos capillos = parfumaţi “(ncu- 
nunaţi) cu trandafir pe părul alb (canes capillos, ac. 
grec). — Horaţiu avea 40 de ani şi era cărunt. 

11) De fapt, sirian nu asirian, - 
12) Se ştie că. Romanii îşi partumâu părul când se pu- : 

meau la! masă. 
13) Evius, epitet al-lui Bacus. 
14) Curas edaces = grijile rozătoare trim cbicinuit 

ia Horaţiu). 

*



136 - Q, HORATII FLACCI , 
. p o 

f 

Restinguet ardentis Falerni'* 
, 16 o 

, „Pocula prastereunte lympha ? 20 

a . 

Lu 
Dă _ Ă .. 

< 

| 

_ | 
, - _ _ p 

2 ! a = 
7 3 

. Ss 

' = r 

— „ i * 

. : - 
* 

— e | 

15) Faleraul “e vinil renumit „pe: care=t cântă: mereu 

poetul. * 

16) = ce sclav (puer) va răcori mai .repede . paharele: Ă 

de Falern câld în:-pârâul-ce: curge pe. jângă. noi? 

7    



XII. 

Ad Maecenatem. 

Data probabilă a odei 29 a. Chr. Strofa ascle- 

giadă A. 

- Nolis longa fa bella Numantiae, ! 
Nec dirum Hannibalem, nec Siculum- mare 

Pono purpureum sanguine, 2. mollibus: 

! Aptari citharze modis, : 

Nec szvos Lapithas, et nimium mero 

Hylzum,% domitosque Hercu'ea manu 
Pai 

7 

» Orașul Numanţa din Spania a rezistat Romanitor în 

"un asediu de opt ani (141—133 a. Chr.) 
2) Aluzile la luptele navale din. apele Siciliei, în primul 

gi al doilea războiu punic. | . - 

3) Lapiţii, popor “mitic din 'Tesalia. 

Hyleu e unul din centaurii ce s'au luptat cu Lapi la 

nunta lui Pirithous cu Hippodamia. 

Hylaeum nimium mere = Hyleu ce a băut prea mult. 

  

-



138 Q. HORATII FLACCI 

Telluris juvenes,“ unde periculum$  - _ 
Fulgens contremuit. domus 

Saturni veteris ; tuque pedestribus 

Dices historiis$ prolia Caesaris, 10 
Macenas, melius, ductaque per vias? 

Regum culla manacium.8 

Me dulcis domine Musa Li-ymnie? 
Cantus, me voluit dicere lucidum 10 
Fulgentes oculos, et bene mutuis!! 15 

Fidum pectus amoribus ; 

4) Giganţii, fiii pământului, în a doua lor răscoală “au 

fost ucişi de săgețile lui Hercule. 
5) linde= a qaibus. 2 

Ordinea : Unde (din cauza cărora) domas fulgens ve- 

teris Satarni contremait periculum (s'a temut de primej- 
die ; construcţie rară a lui contremiscere cu acuz). 

Ordinea ideilor din aceste două strofe este: Nolis ap- - 

tari mollibas modis citharae = nu mi cere să "cânt în 
dulcele acorduri ale lirei mele — şi urmează apoi seria 
de subiecte războinice ce nu se poiriveşc « cu inspiraţia lui 

Horaţiu. 
___6) = tu (Mecena) vei povesti în istoria ta scrisă în: 

proză. 
7) = per vias (subinţ. Romae) = duse pe ulije, adică 

purtate în triumf. 

8) = grumazurile regilor ameninţători purtate în triumi=- 

regii ameninţători duși în triumf cu gâtut în lanţuri. 

9) = iubitei tale Licymnia, - a: 

10) Lucidum = lucide. _ 
11) = inima fidelă (bene fidum) în dragostea voastră: 

împărtăşită. 

7,



îi CARMINUM LIBER 11, +39 

Quam nec ferre pedem dedecuit choris, !2 
Nec certare joco, !* nec dare bracchia 
Audentem nitidis virginibus, 14 sacro- 

Diana celebris 15 die, 

a Num tu, que tenuit dives Achzemenes. „16 
Aut pinguis. Phrygi& Mygdonias!7 opes, 
Permutare velis 1 crine Licymnize, 

“Plenas aut Arabum domos? 

- 12) Quam non dedecult ferre pedem choris = căreia 
“nu-i şade rău să se prindă în coruri. 

13) == să se ia la intrecere la glume. 
14) Nec (dedecait) dare bracchia ludentem -aitidis 

-virginibus = nici nu-i şade rău ca, dansând, să dea bra- 
“ul fecioarelor frumoase. 

15) sCelebris se raportă la sărbătoarea. Dianei = > când 
“se adună lume multă. 
16) Achemene, fundatorul dinastiei Achemenizilor din 
“Persia. 

&. 17) Mygdonia, o parte din Frigia,. 
18) "Ordinea : Aum fu velis permutare quae... „ Crina 

derinibus) Licymniae. 7 

Fi 
* 

20



XUl. 
= 

În Ar borem. 

Oda e scrisă ia 30 a, Chr. Strofa a'caică. 

lile et nefasto te posuit die, - 

Quicumque primum, et sacrilega manu 

| Produxit,! arbos, in nepotum 2 

Perniciem opprobriumque pagi.* 

Ulum et parentis crediderim sui 

Fregisse cervicem, 4 et penetralia 

  
2 . = 

1) Zile quicumque (oricine ar îi el) primum (subinţ. fe 

posuit) et posuit te die nefasto et produxit (te-a făcutt 

să creșşti)... | 

2) = a urmaşilor, 
3). = spre ruşinea satului, — Satul Mandela, lângă care 

era moşia lui Horaţiu, în ţara Sabină. Sa 
4) = şi-a gâtuit fată.



CARMUINUA LIBER II, , 141 

Sparslsse nocturno cruore5 | 

Hospitis ; ille venena Colcha, 6 
pr p 

Et quidquid usquam concipitur nefas, 
Tractavit,7 agro qui statuit meo 10 

Te, triste lignum, te caducum& ” 
In domini caput immerentis. 

Quid quisque vitet, numquam homini satis 

Cautum est în horas % navita Bosporum 

Poenus 10 perhorrescit, neque ultra 15 

Caeca timet aliunde!! fata; 

Miles sagitțas et celerem fugam !? | 

Parthi ; catenas Parthus et Italum 

Robu: sed improvisa 1 leți 

4 Fr _ Pa 

5) = şi-a stropit căminul cu un sânge de noapte = şi-a 
ucis oaspele în timpul nopţii. | 

6) Colchida era celebră prin otrăvuri şi farmece. 
7) = a preparat otravuri, şi toate nelegiuirile ce se pot 

închipui. 

8) = pe tine, lemn blestemat, ce ai căzut (eaducum)... 
9) = omu! nu poate lua destule măsuri. (saifs cautum 

est) în fiece clipă în privinţa lucrurilor. de care “trebue să , 
se ferească (quis quisqae vitet). 

10) Aici : fenician,” - 
__ 11). = şi dincolo de e1 (după ce a trecut Bosforul) nu 
„se teme de destinul agcuns ce-l așteaptă de aiure (aliunde), 

12) = soldatul roman se teme de săgețile şi de fuga 
iute a Partului (peatru a se întoarce apoi îndărăt). , 

13) = forţa romană. 

14) = neașteptată,



142 -Q, HORATII FLACCI 

Vis rapuit rapietque gentes. 

Quam pane 15 furvae regna Proserpine 
Et judicantem vidimus Aeacum, 15 

Sedesque discretăs piorum,!! et 

Aeoliis fidibus !£ querentem 

Sappho pueillis de popularibus, !9 . 
Et te sonantem plenius% aureo, 

Alcae, plectro dura navis, 

Dura fuga mala,?! dura belli! 

Utrumque sacro digna silentio 2? 
Mirantur umbre dicere ;23 sed. magis 

15) Quam paene vidimus = cât pe ce era să văd! 
16) Eac, unul din cei trei judecători din infern. 
17) Sedes pioram = câmpiile Elisee. 

18) = pe lira eotică (in dialectul eolic), în care sunt 
scrise poeziile lui Alceu şi Safo, poeţi din Lesbos). 

19) Sappho (ac. grec.) querentem puellis de popula- 
ribus = pe Safo ce se plânge de fetele din patria ei, 

20) Sonantem plenius = şi pe tine. Aiceiu, ce cânţi.mai 
plin (mai energic). 

21) Sonantem dura mala navis, dura fugae, dara dell; 
== cântând năprasnicele rele ale mărei, ale exilului, ale 
războiului. . 

22) Sacro silentio = “intro tăcere sfântă. 
23) Umbrae mirantur dicere = umbrele ii admiră cum, 

cântă (= dicentes). -



N 

CARMINUM LIBER 11, 143 

Pugnas et exactos tyrannos 24 
Densum humeris bibit aure vulgus. *5 

Quid mirum, ubi % illis carminibus stupens 
Demittit atras bellua centiceps*? 

Aures, et intorti capillis - 

Eumenidum recreantur 2% angues 2 

- Quin et Prometheus 2% et Pelopis pareas % 
" Dulci laborum decipitur*! sono, - 

Nec curat Orion3! leones 
Aut timidos agitare Iyncas. 

* 

24) = Tuptele şi alungarea tiranilor (pe care 1 cântă 
Alceu), 
25) Vulgus densum humeris = == poporul îngrămădit umăr 

ia umăr, 

- 26) = ce-i de mirat, când chiar şi . 
27) Cerberul cu o sută de capete își pleacă negrele-i 

urechi. 

28) = şerpii. răsuciţi în părul Eumenidelor (Furiitor) se 
odihnesc (recreaatar). 
„29) Aici Prometeu e aruncat în Infern: ; tradiţia obiş- 
nuită îl reprezintă înlănţuit pe o stâncă a Caucazului, 

30) Tantal. - 
31) Decipilur laborum ==. îşi uită de suferinţi, 
32) Orion, uriaşul ce insultase pe Diana, mare vânător 

de fiare sălbatice, 
. Rp 

. 

35 
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XIV. 

— | Ad Postumum. 

Data probabilă 30 a. Chr. Strofa alcaică. 

= 

-  Eheu! fugaces, Postume, Postume, 

+ Labuntur anni, nec pietas moram 

| Rugis et instanti senecta . 
. __ Afferet! indomiteque morti; 

| N . B5 

“Non, si trecenis; -quotquot eunt dies,* 
i Amice, places illacrimabilem 

?-- * ” Plutona tauris,? qui ter amp'um 

> 

"= 0) Nec pietas afferet moram rugis... = pistatea (ru- 

găciunile către zei) nu aduce vre-o întârziere sbârcituri- 
lor, etc, 

2) = câte zile se scurg == în fiecare zi, . 

3) Si trecenis places Plafona illacrimabilem taaris — 

chiâr de ai îmblânzi (de ai jertfi) cu câte trei sute de 

tauri (pe zi) pe-Pluton cel neînduplecat. 4 

3



CARMINUM LIBER II, | „145 

-Geryonen * Tityonque 5 tuisti 

" “Compescit6 unda, scilicet omnibus, 
Quicumqus” terra munere vescimur, 

Enaviganda,” sive reges, 

Sive inopes erimus coloni. 

Frustra cruento Marte carebimus,* 

Fractisque %rauci fluctibus Hadria ; 

Frustra per autumnos nocentem 

Corporibus metuemus !% Austrum: 

Visendus ater flumine.- languido 

Cocytos errans, et Danai genus!! 
Infame, damnatusque longi 

Sisyphus Aecolides jaboris. -- 

4) Ter amplum Geryoneu =pe. Geryon (un “gigant cu 
trei corpuri. 

5) 'Tityos, gigantul ucis de Apolon și Diana; un Vultur 
îi mânca ficatul. - 

6) = îi ţine în jalnica-i undă, 

7) Urida enaviganda omnibus quicumque terrae mă- 

nere vescimur :=— undă, pe care trebue s”o trecem noi toţi 

“ce ne hrănim cu darurile (roadele) pământului. 
8) = în zadar nu vom lua parte la războaele crâncene. 

9) = ne vom feri de valurile ce se frâng. | 
10) = ne vom teme pentru corpurile noastre de.. 

11) = neamul lui Danaus (cele 50 de Danaide, din e care 
49 şi-au ucis s6ţii). 

12) = Sisif, fiul lui Eol; în infern urca pe un deal o 
stâncă ce se prăbuşia mereu (damnatus lougi laboris : 

genet, în loc de dativ). 
4 
7 | E SI _ 10



„146 - „0, HORATII FLACGI 

Linquenăa tellus, et domus, et placens,!$ 

Uxor; „neque harum quas colis arborum 

Te,ipreeter invisas' cupressos 1 
Ulta brevem dominum 15 sequetur ; 

Absumet heres Czcuba dignior 16 
Servata centum clavibus, et mero 

„ Tinget pavimentum superbis, !7 
Pontificum potiore ccenis. 1! 

13) = iubită, o - 
14) = în afară de uriţii chiparoși.— Chiparosul era co- 

pacul mortuar ; se punea pe morminte. 

16 Ordinea: Negue ulla harum arborum quas colis : 

sequetur te, domina brevem = nici unul din aceşti co- 

paci, pe care-i cuiltivi nu va însoţi pe vremelnicul lui 

stăpân. 

17) Heres dignior = un moştenitor mai demn (fiindcă. 

va şti să se folosească mai bine). 

18) Ordinea : et finget pavimentum mero potiore (cu 
un vin mai ales) superbis coenis poniificum (decat cel. 

dela bogatele ospeţe ale preoților). 

23 

   



XV. 

In sui saeculi luxum. 

“Data odei între 30 — 24, Strofa alcaică. 

“Jam pauca aratro jugera regia 

-Moles! relinquent; undique latius 
-  Extenta visentur Lucrino 

Stagna lacu,? platanasque czlebs 

Evincet 3 ulmos. Tum violaria, et 
Myrtus, et omnis copia narium + 

1) Regiae moles = construcţiile. regale. 

2) Ordinea : Lindique visentur (în curând se vor vedea 

pretutindeni) 'sfagna exienta latius (mai întinse decât) 

„lacu Lucrino. — Lacul Lucrin era în Campania şi comu- 
„mica cu marea. 

3) Caelebs = singuratic (pe el nu se poate pune viţa . 

„Evincet = va alunga, va lua locul. 

4) Omnis copia narium = tot belșugul nărilor (gen. 
obiect) = toate florile mirositoare. 

, 4. 
*
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Spargent olivetis5 odorem - 

“ Fertilibus._ domino priori; 

Tum- spissa ramis laurea€ fervidos 

Excludet ictus.7 Non ita Romuli 

Pescriptum et intonsi Catonis 5, 
Auspiciis, 9 veterumque norma, 

Privatus illis census erat brevis, 

Commune!0 magnum: nulia decempedis 

_ Metata privatis !! opăcam 

„_ Porticus excipiebat Arcton; !2 

5) Olivetis fertilibus domino priori = în locurile plan- 

tate cu măslini ce erau fertili stăpânului de odinioară. — 

Acum florile au Juat -locul măslinilor, 
- 6) Laurea = lauras 

7) Exeludet ictus fervidos = va alunga căldura fer- 
binte a soarelui, 

8) Ordinea : Non ita praescriptum (est) auspiciis Ro" 

muli et intonsi Catonis normaqgae (abi.) veterum. — E 

vorba de bătrânul Caton. Moda tunsului s'a introdus pe 

vremea lui (234 — 179), dar el ma voit s'o urmeze. 
9) Auspiciis . . . norma = prin pildele, . . . prin felul 

de viaţă. 
10) Commune = averea publică (în contrast cu priva- 

las census), E “ 
11) Ordinea : -nulla porficus. mefala decempedis pri- 

vatis (cu prăjini de zece picioare ale particularilor) ex- 

cipiebat opacarh 'Arcton. 

12) Excipiebat opacam Arcton = nu primiau- Ursa ră- 

coroasă = nu se deschideau pentru a primi răcoarea din- 

spre nord. 

10 

15 

  
     



7 

7 

" Nec fortuitum spernere caespitem 18 

Leges 14 sinebant, oppida ** publico 
Sumptu jubentes et Deorum 

. Tempia novo 16 decorare saxo. . 

ÎN . i 
N 

— pr 

sr 

: | 

A _ 

$ _ 

— | > 

13) = să dispreţuiască bordeele răspândite ici şi colo”. 

14) = moravurile, o a 
15) Oppida = clădirile publice. 
16). Novo saxo = cu o piatră (marmură) nouă; - - 

CARMINUAL LIBER 1. - 1



XVI. 

Ad Grosphum. 

Pompeius Grosphus, un cavaler roman, prieten 

al lui Horaţiu, cu mari averi în Sicilia. Data pro- 
babilă a odei 27. Strofa satică. . 

Otium Divos rogat in patenti 
Prensus! Aega&o, simul atra nubes 

CSndldit luna, neque certa? fulgent 
Sidera nautis ; 

Otium bello furiosa Thrace,? 

Otium Medi pharetra decori, - 

1) Ordinea: Prensus (corăbierul surprins) in pateili 
Aegeo regal (are două obiecte în acuzativ), ofiuri (re- 
paos, o viaţă liniştită) Divos, simul (== simul ac). . . 

2) Certa sidera = stelele care călăuzesc pe corăbieri. 

3) Thrace bello fariesa (aprigă la războiu) otium (subt 
înţ. rogat).



CARMINUM LIBER (i, : 15t 

Grosphe, non gemmis neque purpura ve= 

nale nec'auro. - 

Non enim gaz -neque consularis 

Submovet lictor miseros tumultus 

Mentis, et curas laqueata circum 

- Tecta volantes:4 : 

Vivitur parvo bene, cui 5 paternum 

Splendet in mensa tenui * salinum, 
Nec leves somnos-timor aut cupido . 

Sordidus aufert.7 

Quid brevi fortes jaculamur vo * 
Multa ? quid terras alio calentes 
Sole mutamus ?* Patria quis exsul 5 

- --Se quoque fugit? 

“a 

4) = nici comorile, nici lictorul consular — nici situa- 
dlile, nu alungă 'submovet) sbucimtările chinuitoare ale su- 
fletului și grijile care sboară în jurul mândrelor palate. 

5) Vivitur parvo bene, Şui.. .. = cu puţin frăește bine 
acel- căruia, ” 

6) = pe masa-i modestă îi sirăluceşte solniţa părin- 
tească. 

7) = îi tulbură (i răpește). 
8) = pentru ce, într'o viaţă scurtă, arătându-ne curajoși 

(fortes), punem 1a cale atât de multe ? 
9) = pentru ce ne părăsim patria pentru finuturi îucăj— : 

zite de alt soare? 
10) = ce «exilat din n patrie e a fugit şi de sine 3 

10 

20



152 Q. HORATII FLACCI 

_ Scandit, zratas' vitiosa !! naves 
Cura, nec turmas- equitum relinquit, 
Ocior cervis. et agente * nimbos 

Giior Euro. 

Latus jn preseris animus quod ultra est!* 25 
Oderit curare, et amara lento 

Temperet risu; 14 riihil est ab omni 

pp Parte beatum. 

Abstulit -clarum cita mors Achillem, N 
Longa Tithonum'5 minuit .senectus: 20 
Et mihi forsan, tibi quod iegarit, 

Porriget hora. i 

Te greges centum Siculzeque circum - 

Mugiuat vacce ; tibi tollit hinnitum 11 

— 

11) Cura vitiosa = grija ce ne roade sufletul, se urcă 

pe corăbiile împodobite cu aramă (aerafas). 

12) = mai iute (grija) şi decât Eurul (vânt S—E), care 

mână norii, . 

13) = mulţumindu-se cu prezentul, sufletul să nu se mai 

îngrijească (oderit curare) de câiace e pe urmă (de 

viitor). - 

14) = cu un zâmbet UŞOT, 
15) Aurora (soţia sa) îl făcuse pe Tithon nemuritor ; dar 

uitase să ceară dela Jupiter să-l lase veşnic tânăr; vă- 

zându-l bătrân, Pa prefăcut în greer, 
minuit (perî.) = a slăbit.” 
16) Hora = ceasul, norocul. 
17) = pentru tine nechează. (Finala lui hinnitum se 

«alide).



CARMINUM LIBER. ȘI. 153 

Apta quadrigis equa ; te bis Afro 18 35. 
Murice tinctae » 

Vestiunt lan: mihi parva rura, et 

Spiritum Grai tenuem -Camenae 1! 
Parca 2 non mendax dedit, et malignum . 

* Spernere 2! vulgus. 40 - 

îi 

18) = lâna vopsită de două ori cu purpură atricară = 

stofă de purpură de două ori văpsită, 

19) Spiritam tenuem Graiae Camenae = . inspiraţia 

subtilă a muzei grecești. 
20)_Parca non mendax, = Ursita ce nu minte,. 

21) Dedit spernere maliguum vulgus = mi-a dat să | 
dispreţueşc hula norodului, Pa Dai 

NM



XVII. 

Ad Maecenatem. 

| Horaţiu mângâe pe Mecena care era bolnav. Dat; 
“probabilă a odei 30 a. Chr, Strofa aicaică. 

- 
N 

Cur me querellis exanimas tuis? - 
Nec Dis amicum est nec mihi te prius 

Obire 1, Maecenas, mearum: : 
— Grande decus columenque? rerum. 

a 

A 

A 
— 

1) = nu-i nici pe placul (amicum esi) zeilor, nici pe al 
meu, ea tu să mori mai întâi (înaintea mea). 

2) = sprijin al lucrurilor mele (al soartei me!e). 

 



CARMINUM LIBER LI, 155 

Ah! te mez si. partem anima? rapit 

Maturior vis,4 quid moror altera,5 
Nec carus que, nec superstes 

lateger ?€ Ille dies utramgue 

Ducet ruinam.! Non ego perfidum - 

Dixi sacramentum : ibimus, ibimus, 
Utcumque 8 prazedes, supremum 

Carpere iter comites parati. 

- “Me nec Chimaere ? spiritus igneze, 

- * Nec, si resurgat, centimanus Gyasi0 

Divellet unquam: sic potenti 

- Justitie !! placitumque Parcis. - 

3) = pe tine, care eşti o parte din sufiețul meu. 
4) = o forţă (o moarte) mai timpurie pentru tine decât 

pentru mine; o 

5) Quid moror ăllera (subînţ. pars) = de ce să ma 

întârzii eu, care sunt cealaltă parte. .,, 

6) =-ne mai fiindu-mi de o potrivă (aeque) de scump . 

şi ne mai supravieţuindu-mi întreg. 

1) = acea zi (a morței tale) ne va aduce. moartea a-- 

_mândorura. NE Ii 
8) = guando = de îndată ce-mi vei deschide dru- - 

mul. 

9) = - suflarea! Chimerei de foc. Chimera, “monstrul ce - 
sufla foc, a fost ucisă de Belerofon. 

10; Gyas, unul din Titani; , avea o sută de mâini şi cinci-- 
zeci de capete. 

11) Justitia, zeiţă, fiica lui jupiter şi a lui Themis, . 

i. 

IG



156 Q. HORATII FLACEI _ 

Seu Libra!? seu me Scorpios adspicit 
Formidolosus, pars violentior 1 

Natalis horg, seu îyrannus 

Hesperiă Capricornus undse, 14 

titrumgque. nostrum incredibili modo 

Consentit astrum. Te Jovis impio 

Tutela Saturno refulgens a aa 

Eripuit, !5 voluzrique Fati 

Tardavit alas, quum populus frequens - 

Latum theatris ter crepuit sonum ;,'$ 
Me truncus !? illapsus cerebro 

Sustulerat, !* pisi Faunns ictuna 

„ 12) == îie că imă priveşte Cumpăna sau Scorpionul sei 
funest = fie că m'am născut în zodia Cumpenei; fie că 
avam născut în zodia Scorpionului. 7. , . 

13) Pars violentior horăe nătalis = partea (= astrul) 
care are o influenţă mai hotărâtoare asupra ceasului de 
naștere (care a prezidat deci la naştere). o 

14) -== fie că ma privit (m'am. născut) Capricornul, stă- 
pânul valurilor Hesperiei (Spaniei). —- Capricornul apărea 
în Detembrie în epoca furtunilor pe mare. 

15) == protecţia lui Jupiter (futela Jovis = constelația 
mi Jupiter) opunându-şi razele nelegiuitului Saturn (refal- 

gens_impio Saturno), te-a smuls de sub influenţa lui. — 
Jupiter era favorabil și Saturn nefavorabil. | 

16) = când un public numeros te-a aplaudat de trei 
ori la ieatru. — Aluzie la boala grea din: care scăpase 
Mecena ; reapărând ia teațru, publicul Pa aplaudat sg0- 
motos. 

„_ 17) Eveniment (era să-l omoare căderea unui copac), 
povesiit în oda 13.:cartea II. 
18) = sastalisset, mar fi ucis, |



CARMINUM LIBER II, 157 

Dextra levasset, Mercurialium 
“Custos virorum !%, Reddere 20 victimas * 

Aedemque votivam 2! memento;. : 
Nos humilem feriemus agnam. 

19) == Faunul, păzitorul oamenilor iubiţi de Mercur (= 
al poeţilor). - - 

20) = să oferi zeilor, 
21) = templul, pe care tai. făgăduit,



XV - 

In Divites Avaros. 

Data nesigură ; poate 29 ori 28 a. Che. Metri: 
Distih format dintr'un quateznar trohaic catalectic 
şi dintr'un senar iambic catalectic. 

N 

Non ebur neque aureum 

Mea renidet în domo lacunar ; 
Non trabes Hymettia !_ 

Premunt columnas ultima recisas 

a
 

Africa ;? neque Attali,* 

Ignotus heres, regiam occupavi ; 

1) Trabes Hymettiae =  arhitrave de marmură de 
Himet, ? , 

2) = nu se sprijine pe coloane tăiate din fundul Africei 
(din marmură din Numidia). | 

3) =— și nici mam pus mâna pe palatul lui Attalus, ca: | 

moştenitor necunoscut. | Ă o 

 



CARMINUN LIBER LI, - ;159 5 | , 

Nec Laconicas mihi | 
“Trahunt honeste purputas 4-clienta : 

At. fides et ingeni 
- "Benigna 5 vena est, p.uperemque dives 

Me petit;f nihil supra 
“Deos lacesso, nec potentem amicum 

e
 

Largiora flagito, 
Satis beatus unicis Sabinis.? 

Truditur dies die, | 
-Novzque pergunt înterire luna :8 . a | 

lu secanda marmora _ 
Lacas% sub 10 ipsum funus, et sepulcri 

7 

  

= ” p 

Attalus, regele Pergamului, fcelebru prin averea lui, A tăsat ca moștenitor poporul“roman, 
4) = şi nici nu-mi tore (frahant) purpura Laconiei no- bile cliente (femei de neam bun); — adică : nu tore lâna, care va fi vopsită cu purpură din Laconia. 
5) == am încă o liră și 0 vână bogată (benigna). de inspiraţie. . - «* j _ 
6) = şi pe mine, săracul, mă caută (îmi caută prietenia) bogatul. 

| - 7) = destul de fericit numai cu 'moşioara. mea sabină (pe care i-a dăruit-o “Mecena, — [â Eare se raportă şi petentem amicum), 
'8) Lunae, aici lunile anului, 
9) Ta Sub funus- ipsum locas marmora secanda =: -chiar ” în clipa morţii, tu. (= omul bogat) "pui să-ţi se taie _ marmura. - 
10) Sub cu idee temporală, 

- 10



168 30, HORATIL PLACCĂ 

— Îmmemor. struis domos, 

"> Marisque Baiis 1! obstrepentis urges 
/ 

Submovere 12 litora, 
Parum locuples continente ripa. * 

( 14 : Quid quod usque!* proximos 

Revellis agri terminos,!5 et uitra 

Limites clientium 

“ Salis '*eavarus ? Pellitur, paternos 

In sinu ferens Deos, A 

„Et uxor et vir, sordidosque!! natos. 

[d 

Nulla 15 certior tamen 
Rapacis Orci fine destinata 

- | _ 

„= 

11) Baiae, o localitate lângă Neapoli ; aici işi aveau vilele. : - 

bogătaşii romani. 

12) Ordinea: Urges submovere (te strădueşti să îm- 
- pingi) lifora maris obstrepentis Baiis „(care geme ta 

Baiae . - 
13: = prea puţin bogat (mulţumindu-te-puţia) cu ţărmul — 

continentului. — Bogaţii își făceau vile în mare, punând 
temelii în apă. 

14) Quid -quod usque ce să mai zic de faptul, că me- 

reu. ... - 

15) =  terminos proximi agti = smulgi hotarele ogo- 

tului vecin, 

16) = şi lacom sari (salis). peste pietrele de hotar ale 
clienţilor. — Cea: mai mare samavolnicie, deoarece clienţii - 
trebuiau apăraţi nu jefuiţi, 

17) = copiii cespoiaţi. 

18: Ordinea: Nulla aula tamen manet herum divitene .. 
- certier destinata (sub înţeles aula) fine orci rapacis = 

nici un palat nu așteaptă pe stăpânul bogat mai sigur de 
cât palatul sorocit prin bariera hrăpareţului Pluton. 

25 

30 

 



CARMINUSI LIBER II, E 161 

Aula divitem manet 

Herum. Quid ultra tendis ? 19 aqua tellus 

4 

Pauperi recluditur 2 
„Regumque pueris, nec satelles Orci 

„Callidum Promethea?! 

Revexit, auro captus. Hic 2? superbum 

N = Tantalum atque Tantali 

Genus 22 coercet, hic levare functum 
__ Pauperem laboribus 

Vocatus atque non vocatus audit.24 - 
r 

e 

19) = pentru ce aspiri'la mai mult? 
20) Aequa recludifur = aoque 'recluditur = se des- 

chide deopotrivă. 

21) Nec satelles Orci (= Charon ), captus (momit), 
auro, revexit (ma. readus pe pământ) ca!/lidum Pro- 

mefhea. i) 

22) FHlic = Pluton. i 
23) Adică : Pelops, Atreu, Agamemnon, Oreste, din nca- 

mul lui Tantal. 7 

24) Ordinea : lic vocatas auf non vocatus levare (= 

uf levet = chemat sau nechemat să uşureze) pauperem: 
functum laboribus audit Ci ascultă), 

li: 

40



XIX. 

In Bacchum. 

Data odei necunoscută ; “poate 30 sau 29a, Chr. 
Strofa alcaică. ._  -: - 

Bătchum în remotis carmina rupibus 
- Vidi docentem (credite, posteri), 

Nymphasque discentes, et aures 
Capripedum Satyrorum ! acutas. 

Evoe !2 recenti mens trepidat metu, 
Plenoque Bacchi pectore, turbidum . 

N 

1) Vidi.. .. aures acutas capripedum Salyrorum = 

am văzut urechile ascuţite ( = i-am văzut ascultând) ale 
Satirilor cu piciorul de capră. 

2) Evoe ! e strigătul Bacantelor.



, Ea i - - 

CARMINUN LIBER W. - 163 

% 

Latatur. * Evoe! parce, + Liber, 7 
Parce, gravi metuende ihyrso!5 

pr 
t= 

Fas -pervicaces est mihi Thyiadas, 6" 
Vinique fontem,” lactis et uberes: 

Cantare rivos, atque truncis 
; Lapsa cavis iiterare * mella ; 

Fas' et beat conjugis” additum 
Stellis honorem,! tectaque Penthei!! 

. „Disjecta non leni ruina, . | 
„Thracis et exitium Lycurgi. 12 

3) Tarbidum (adv.) 'laetatur = se bucură cu 0 tulbure 
“bucurie, a 

4) = cruţă-mă pe mine. 
5) = tu care eşti de temut cu tirsul tău ameninţător, 
Tirsul e o vargă învelită cu frunze de viţă, întrebuințată 

la serbările lui Bacus. e 
-6) Ordinea: Fas'est mihi cantare Thyiadas -pervica- 

ces (neînirânate), Tiadele = Bacantele. Ma 
7) == isvoarele de vin etc. Minuni săvirşite de Bacante. 
3) /ferare (după fas est mihi) = de a povesti (după alţii), De | 
9— 10) Fas et honorem (podoaba, corona) 'beatae 

congugis (a Ariadnei) additum stellis.- E vorba de co- „rona dată Ariadnei de Bacus, care, după moartea Ariadnei, 
a fost prefăcută în constelație. i 

11) Penteu, regele Tebei, a voit. să se opună cultului 
lui Bacus. Palatul i-a; fost distrus de trăsnet; iar el a fost 
'sfâșiat de mama și surorile - lui coprinse de- delir bachic, 

12) Lycurg, regele Edonilor din Tracia. Fiind împotriva 
culturii viței, a înebunit; omorându-şi nevasta. şi iul, 

> 

1



164 

  

Quanguam .choreis aptior et jocis 

Q, HORATII FLACCI 
e 

Tu fiectis amnes, tu mare barbarum ; 

“ Tu separatis !* uvidus in jugis 
Nodo coerces viperino | 

Bistonidud sine fraude '5 crines; - 20 

Tu, cum parentis regna per arduum 16 

Cohors Gigantum scanderet impia, 
-Rhotum retorsisti leonis 17. 

Unguibus horribilique mala ;!8 

Ludoque dictus, non sat idoneus 
Pugna ferebaris ; 1 sed idem 

Pacis eras mediusque belli. *? 

13) = îu (Bacus) potoleşii iluviile şi marea barbară 
(oceanul indian). — Lovind cu tirsul nişte fluvii din India, . 
şe-a făcut să se oprească din mers. i 

14) Tu uvidus (ud de vin = ameţit) in jugis separatis 
(pe munţii singuratici) coerces nodo piperino (prinzi cu 

un nod de vipere) crines Bisfonidum ( = Bacantelor) 

sine fraude. - 

15) = fără primejdie. .: 
16) = cum cohors Gigantum scanderet per arduum, 

(prin slava cerului) regna parentis (Jupiter). 

17) Tu retorsisti (ai respins) Rhoetum (unul din Gi- 
ganţi. ucis de Bacus), ungaibus malaque korribili leonis. 
— In iupta cu Giganţii, Bacus a luat forma de leu. 

18) Ferebaris = tu aveai reputaţia că. 
19) = 

război. 

dar erai deopotrivă de priceput în " pace şi la



- CARNINUM LIBEI ||, 165 

“Te vidit insons Cerberus aureo 
Cornu? decorum, leniter atterens?! 30 

Caudam, et recedentis 2 triliugui 
Ore pedes tetigitque crura. 

€ 

20) Cerberus insons (fără să-ţi facă rău) fe vidit de- 
oram aureo cornu (împodobit cu un corn de aur — pro- 
babil un corn plin de vin). ” 

21) = gudurindu-se uşor. 
22) Ordinea : Tetigit ore trilingui (Cerberul avea trei 

limbi) pedes eruraque recedentis (ale tale 1a ieşirea din 
infern), i ”



XX. 

+ 

"Ad Matcenatem.. 

Data odei necunoscută.. Strofaralcaică,. 

Non usitata nec tenui! ferar 
Penna biformis per liquidum ? zethera. 

Vates, neque in terris morabor 

Lodgius, invidiaque major ? 

1) = cu o aripă neobişnuită și puternică..— Horaţiu se . 

considera ca cei dintâi poet liric. 

- Ordinea: Vates biformis (om şi lebădă); ferar per ae- 

thera liguidam penna non usitata nec fenui, negue mo- 

rabor longius in ferris majorque invidia 'relinguanz 
urbes. 

2) = prin aertă străveziu. 
3) == mai mare ca invidia ; biruitor ak pisimei, 

a



CARMINUM LIBER Ii, 

Urbes relinquam. Non ego, pauperum 
Sanguis parentum, non ego, quem vocas,* 

Dilecte Macenas, obibo 

Nec Stygia cohibebor5 unda. 

Jam jam residunt cruribus $ aspera 
Pelles, et album mutor in alitem 

Superne,? nascunturque leves 
Per digitos hunierosque plume, 

“ Jam, Dadaleo notior% Icaro, 
Visam gementis”. litora Bospori, 

Syrtesque Gatulas 10 canorus 
Ales, Hyperboreosque campos. 

A 
N 

Me Colchus, ” et qui dissimulat metum . 
Mars cohortis Dacus, '2 et ultimi 

4) Quem vocas = pe care tu (Mecena) îl chetni (lângă 
sine ca prieten). 

5) = nu voi îi oprit în infern de unda Stixului. 
6) = o piele aspră se întinde pe picioare, 

“7) Superne = partea de sus, 
8) =-mai cunoscut de cât Icar, fiul lui Dedal. — Dedal 

e architectul Labirintului din Creta. Inchis acolo cu fiul 
său Icar, și-au fabricat amândoi aripi ca să scape, Dedal 
s'a scoborât la Cumae şi apoi în Sicilia ; 
însă în: marea, numită. apoi icarică, 
9) = voi colinda țărmurile sbuciumatuiui Bosfor. 
10) = din Getulia, din Africa, 
11) = locuitorul din Colchida (din Asia, la Pontul 

Euxin). «+ 

12) =2şi Dacul ce-şi ascunde frica de trupele Marşitor 
(popor războinic din Italia).: 

- 

Icar “s'a înecat * 

  

10 

15



„168 | 0. HORATII FLACGI 

Noscent Geloni 18 me peritus 
Discet Hiber, :4 Rhodanique potor. 5 28 

Absint inani funere '5 nenia, 
Luctusque turpes, '! et querimonie ; 

Compesce clamorem, ac sepulcri 

Mitte '3 supervacuos honores. 

7 

13) Gelonii, popor scitic. 
14) == Iberul .Spaniolul) civilizat. 7 

15) = şi locuitorul ce bea apă din Ron. 
16)= dela o îngropare zadarnică (—' pentru că poetul e 

nemuritor” şi s'a transformat într'o ebădă). 

17+ = un doliu ruşinos. 
Ordinea : Neniae luctusque furpes.et qaerimoniae ab- 

sint funere inani. 
18) Mitle = omille = cruţă-mă de onorurile zadar- 

nice ale mormântului,



    

  

. Aa 

Da Liber III 

- | 4 | 

Li ! Ă ” 

  



Primele șase ode ale acestei cărţi au o unitate de con- 
:cepţie, ce au făcut pe unii să le creadă un Singur poem. 
idea lor centrată e rastaurarea moravurilor vechi. Aceste 
ode afută deci acţiunea legistativă a lui August. Data lor 
probabilă e 28 sau 27, ” 

>



Quomodo vita beata efficitur. 

Strofa alcaică. 

Odi profanum, vulgus et arceo; îi 
Favete linguis : ! carmina non prius 

„ Audita 2. Musarum sacerdos 
Virginibus puerisque canto. ? 

Regum timendorum în proprios greges, * | 

  

1) = mi-e sijă de norodul de rând şi-l dau la” oparte: 
- acum tăceţi! (Favete linguis = favorizați prin limbele 
voastre ; — formulă religioasă prin care se impunea tăce- 
;rea publicului la mistere sâu sacrificii, 

2) Am văzut pretenţia lui Horaţiu de a fi cel dintâi poet 
Uric. roman. . 

3) = pentru educarea tinerii generaţii, 
4) Ordinea : „est imperium regum timendoram in pro- 

prios greges ; ; (est imperium) Jovis in reges ipsos etc. 
regii guvernează peste oameni dar şi ei ascultă de Jupiter.



174 îQ. HORATII FLACCL 

Reges in ipsos imperium est Jovis, 
Ciari. Giganteo triumpho, 

” Cuticta 'supezcilio moventis. 

Est ut viro tir latius ordinet 

Arbusta sulcis,5 hic generosior. 

- Descendat-in: Campum € -petitor, 
Moribus hic meliorque fama 

Contendat, ” illi turba clientium - că 
„Sit major: zequa lege Necessitas8' 

" Sortitur irisignes et imos;. 
Omne capax movet urna nomen.* 

Districtus ensis"* cui super impia 
Cervice pendet, non Siculze dapes!! 

Dulce elaborabunt saporem : 2 
Non avium citharzeque cantus 

e - 7 

5) = se întâmplă (est ut) ca un om să-şi înşirue în 

brazde via (arbusta) pe un spaţiu mai întins decât un 

altut (latius viro). 

6) == unul se scoboară fa alergările (petitor) din Câmpul 
lui Marte, fiind. mai de neam (generosior). _ 

7) == să se ia la întrecere, să se bizue: 
8) = prin legea-i egală pentru toţi, Moartea trage la 

sorţi pe mari şi mici. 

9) = movetur nomen in urna, 

10) = sabia trasă ; — aluzie la legenda “ui - Damoeles, | 

cai = ei cui = cel căruia. - 

11) == mâncărurile siciliene ; "probabil că acele pe care 

le servia tiranul Dionis lui Damocles. 

12) = nu-i Vor produce un gust plăcut; — nu-i vor 

„plăcea. 

10 

15
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CĂRMINUM LIBER, LII 15 

Somnum reducent. Ssmnus agrestium 
Lenis virorum non humiles domos - 

Fastidit umbrosamque ripam, 

Non Zephyris agitata Tempe. !** 

Desiderantem quod satis est, '4 neque 
Tumultuosum solicitat 15 mare, 

Nec szvus Arcturi cadentis 

Impetus aut orientis Haedi,' - 

Non verberata grandine vinea, 
Fundusque mendax, arbore nunc aquas 

Culpante " nunc torrenția agros 

Sidera, nunc hiemes iniquas. 1! 

Contracta '9 pisces quora sentiunt 

13) Tempe, celebră vale din Tesâlia ; — aici orice vale 
plăcută ; Tempe e acuz. plural, - 
Ordinea ; Levis somnus non fastidit (nu dispreţueşte, 

nu îuge de) humiles domos virorum agrestiam etc. 
14) = pe cel ce doreşte numai ceiace are nevoe. 
15) Ordinea : Negue mare tumaltuesum sollicitat (nu-i 

necăjeşte). 
16) = nici groasnica violență a Arcturului ce apune sau 

a Capricornului ce 'răsare = nici furtunile ce însoțesc 
apusul Arcturului sau răsăritul Capricornului. 

Arcturul apune Ia finele lui Octombre ; Capricornul ră 
sare la 8 Octombre. 
17) = al cărei (al .moşiei) copac se plânge când de ploi, 

când de stelele care pârjolesc ogoarele.. 
18) 1nigaas = grele. . | 
19) Contracta 'aequora = peştii simt apa micşorată” 

(sunt strâimtoraţi).. 

= |



176, Q, HORATII FLACCI 

Jactis in' altum molibus;20 tuc frequens 
Camenta demittit redemptor?! 

Cum famulis, dominusque terra 

„ Fastidiosus:22 sed Timor et Mine 2% 
Scandunt eodem quo. dominus, neque 

Dacedit serata 24 triremi, et 

Post equitem sedet atra cura.25 

Quod si dolentem nec Phrygius lapis,2% 
__Nec purpurarum sidere clarior 

Delenit usus, *” nec Falerna . 
Vitis Achemeniumque costum, 2 ue 

“Cur invidendis postibus et novo 
Sublime ritu 79 moliar atrium ? 

20) = din cauza digurilor aruncate în larg. 
21) Ordinea : hue (în largul -mării) redemptor Jrequens 

cum famulis (antreprenorul însoţit de mulţi sclavi) cae- 

menta deniittit. 

- 22) = stăpânul desgustat de pământ = nu-l mai încape 
pământul şi construește în largul mării. 

23) == Ameninţările (conştiinţa vinovată). - 

24) = de pe vasul cu ciocul de aramă. 

25) = neagra grije stă după călăreț (în şea).. 
26) = marmoră frigiană. 

- 27) Ordinea : Qnod si nec Phrygias lapis, nec usus 

parpurarum clarior sidere, tpurpura mai strălucitoare 'de 

cât o stea). etc., delenit dolentem (subinţ. me: nu mă 
potolesc pe mine care sunt chinuit). 

28) = parfumul persan. — Achemene, rege persan. - 
29) Ordinea ; cur moliar (aşi clădi; atriim sublime (un 

palat inalt) invidendis postibus (Cu uși care să trezească 
pismă) et novo rita (și. după un plan nou), 

„35: 

40



CARMINUM LIBER III, - 177 

Cur valle permutem Sabina * 
, - Divitias operosiores ? 

30) = pentru ce ași căuta 0 bogăţie plină de imgrijo- 
rare în locul văei sabine (în care îşi avea Horaţiu moşia). 

12.



i Ad Romanos. 

După unii oda ar fi compusă înainte de 26a Che. 

Strofa alcaică. 

Angustam amice ! pauperiem pati 
Robustus acri militia ? puer 

Condiscat, et Parthos feroces 
, -Vexet eques metuendus hasta, 

Vitamque sub divo et trepidis agat 

_la rebug. lllum ex. moenibus :hoșticis 

- 1): cu răbdare, 

2) == tânărul călit î în miliția grea. 

3) Ordinea : Puer robustus acri mnilitia condiscat (să 

înveţe) pati amice pauperiem angustam et eques metu- 

endus hasta (devenit călăreț temut prin lance) vexet (să 

urmărească) Parthos feroces, agaique vitam 'sub divo 

(sub cerul jiber) ef in rebus: trepidis (în mijlocul primej- 

diilor). , , 

 



N . CARMINUM LIBER HU, 179 

Matrona *- bellantis tyranni 
Prospicens et adulta virgo 

Suspiret.: „Eheu! ne ?udis agminum 5 
Sponsus lacessat regius asperum 

Tactu leonem' quem cruenta $ 
Per medias rapit ira cades !" 

Dulce et decorum est pro patria mori. 
„Mors et fugacem persequitur virum, 

Nec parcit imbellis juventă 
Poplitibus timidoque tergo. 

Virtus, &% repulsa nescia sordida,* 
- Intaminatis fulget honoribus, : , 

Nec sumit aut ponit secures 
Arbitrio populari“ aurze. 10 

4) = soţia tiranului ce se luptă. - . 
5) = logodnicul meu regesc neîncercăt-la lupte. 
6: Ordinea: ne sponsus -regius rudis  agminum laces- 

"sat (să 'nu întărâte) leonem âsperum tactu, (aspru la 
atins ; de care nu te poţi apropia) guem ira ernenta rapit 
per medias caedes. “ 

7) = chiar și pe... 

8) = curajul a 
9) = care nu cunoaște înfrângerea Tuşinoasă. 

- 10) == după hotărârea favoarii -populare. 

n 

"10 

15 

20



180 0. MORATII FLACCL 

Virtus, recluderis immeritis mori !! 
CGoelum, negata *? tentat iter via, 

Ccetusque vulgares et udam ! 
Spernit humum fugiente penna. 

Est et fideli tuta silentio “+ 
Merces : vetabo, qui Cereris 15 sacrum 

Vulgarit arcanz, sub isdem 
Sit trabibus, fragilemve. mecum 

Solvat phaselum. 6 Sape Diespiter 
Neglectus incesto addidit integrum: "i" 

Raro antecedentam scelestam | 
Deseruit 1% pede Pcena claudo. 

11) == deschizând cerut celor ce nu merită să moară 
(celor ce merită. să devină nemuritori). 

12) == neîngăduită omului, 

13) Humum udam = tina umedă. 

14) Fideli silentio =— discreţiei. 

15) Qui vulgarit (= vulgaverit) sacram arcanae Ce-- 

reris. E vorba de misterele Cererei dela Eleusis! 
16) Vetabo (lipseşte ne) sit isdem frabibus (sub ace- 

laş acoperiş) solvatve' mecum (să deslege împreună 'cu 
mine = să se imbarce) phaselum fragilem. 
17) = adese Jupiter jignit (neglectus) pune alături de 

criminal (pedepseşte odată cu criminalul;, şi pe cel nevi- 

novat. 

19) Ordinea : raro Poena pede claudo deseruit (a pă- 

răsit — nu Va ajuns) scelestum antecedentem pe vino— 

vatul ce i-a luat-o înainte).



  

ML. | 

Romulus in coelum receptus. 

Strofa alcaică. 

Justim et tenacem propositi virum ! 

Non civium ardor prava jubentium, ? 

Non vultus iastantis * tyranni 
Mente quatit solida, neque Auster, 

Dux inquieti turbidus Hadriz, . Îi 

Nec fulminantis magna manus Jovis ; + 

1) = statornic în ce şi-a propus.! 
2) = nici furia cetățenilor ce-i poruncest să facă lucruri 

„. rele (jubentium prava) , 

» 3) = privirea tiranului ce-l ameninţă, 
4) Ordinea : Non ardor eiviam jnbentium prava quatit 

solida mente (nu-l sgudue din hotărârea. lui neclintită) 
virum. justum et fenacem propositi, non vultus iyranni 

“instantis neque Auster dux turbidus Hadriae inquieti” 
(Adriaticei furtunoase) nec manas magna Jovis fulmi-- 
nanlis. “



18 _Q, HORATII FLACCI - 

Si fractus illabatur orbis, 5 
/ Impavidum ferient ruine. 

Hac arte * Pollux et vagus Hercules 
„EniSus arces attigit igneas; 

- Quos inter Augustus recumbens * 
Purpureo bibi? „ore nectar. 

Hac t te merentem, Bacche pater, tu 

Vexere tigres, ' indocili jugum 
Colio trahentăs ; hac. Quirinus 

Martis equis !! Acheronta fugit, , 

Gratum elocuta consiliantibus 2 

Junone Divis; „Ilion, Ilion * 
o 

5) = > dacă cerul Sar prăbuşi sdrobit, 

6) == prin acest mijloc (prin statornicie) 

7) Hercul a străbătut pământul, stârpind monștrii şi 

hoţii. — Pollux unul din Dioscuri (celalt e "Castor). 
8) — stând culcat (la masă). 

'9) Bibiț, înţelesul e însă de viitor. Poetiil vede de pe 

acum pe August stând ia masă printre zei. 

10) Ordinea : hac (prin această bărbăţie), pater Bacche, 

iuae tigres trahenies jugum collo indocili vexere te 

merentem (te au dus la cer pe tine care o meritai). — 
Bacus era purtat într'un car. tsas de tigri. 

11) == bac (arte) Quirinus (= Romulus) fugit Ache- 

ronta (a scăpat de infern) eduis Martis. . 

12) Ordinea : Junone elocula gratam consiliantibus 

divis (dativ după gratum : zeilor. ce discutau dacă trebue 

să primească în cer pe Romulus). - 
13) Ordinea: Judex fafalis incestusque et mulier pe 

regrina (femeia străină e Elena) vertit in puloerein Ilion



CARMINUN LIBER III, i 183 

Fatalis incestusque: judex 
Et mulier peregrina vertit 

In pulvărem, ex quo destituit. Deos' 
Mercede pacta Laomedon, :5 mihi 

Castzque damnatum 'Minerve -. 
Cum .populo et duce 1€-fraudulento. : 

Jam nec Lacaene splendet adulter , 

Famosus i? hospes, nec. Priami domus 
Perjura pugnaces Achivos 

Hectoreis opibus !* retringit, 

Nostrisque ductum seditionibus * i 
Bellum resedit. Protinvs % et graves 

7 

7 

damnalum mihi (pe care eu Pam condamnat) castaeque 

'Minervae cum populo et duce fraudulento, ex -quo (din: 

momentul în care) Laomedon desțiluit (a înșelat) Deos 
mercede pacta. 

14) Judecătorul nelegiuit (incestus) e Paris care a dat 

mărul frumuseţii Venerei, în dauna lunonei. 

15) Apolon şi Neptun au ridicat zidurile Troiei, regele 

iaomedon le-a refuzat apoi răsplata făgăduită (mercede 

pacta). . 

16) — Laomedon. . Me 
17) == nelegiuitul daspe al, (e vorba de Paris onepele 

Lacedemonienei — al Elenei). Su 

18) — cu ajutorul lui Hector numai respinge. pe.,. 
19) =— prelungit prin, neinţelegerile voastre,.. Zeii s'au 

împărțit în două tabere, una de partea Grecilor, alta de 
partea Troenilor, 'reiace a prelungit războiul troian. 

20) == de acum înainte. - 

25
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184 , Q. HORATII FLACCI 

Iras, et invisum nepotem, ”! 

Troica quem peperit sacerdos, ? 

Marti. redonabo. * lilum ego lucidas 
dnire sedes, ducere nectaris 

Sucos, et adscribi quietis 24 
Ordinibus patiar Deorum. 

Dum longus inter saviat Ilion 

Romamque pontus, qualibet exsules 

In parte regnanto beati !25 
Dum Priami Paridisque busto 

Insultet armentum, et catulos ferze 

Celent * iinulte, stet Capitoltum 
Fulgens, triumphatisque possit 

Roma ferox dare jura Medis. 
r 

N a 

21) = Romulus, fiul lui Marte şi deci nepot al Junonei. 
22) Preoteasa de sânge troian e Rhea Silvia, fiica lui 

Numitor, regele Albei, scoborâtor din Enea. 

23) la : iras... Marti redonabo = îmi voi sacritica ura... 

lui Marte ; — îl voi ierta pe fiul său de haiârul lui. 

24) == în rândurile liniştite ale zeilor. 
„__25) Ordinea: Dum (cu condiţie ca) longus pontus sae- 

viat inter Ilion Romamque, exsules (exilaţii Troei, — 

adică Romanii) regnanto beati in parle qualibet (ori unde 
Vor voj). 

26 = şi cât timp fiarele își ascund nepedepsite puii — 
în mormintele lui Priam şi! Paris. 

40.
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CARMINUM LIBER (UL, . 185. 

Horrenda late * nomen in ultimas 48 
Extendat Gras, qua medius liquor — 

Secernit Europen ab Afro,: 
Qua tumidus.rigat arva Nilus,” 

Aurum irrepertum, et sic melius situm 
Cum terra celat, spernere fortior 2 Se 
Quam cogere humanos in usus 
Omne sacrum rapiente dextra, 

- 

Quicumque mundo terminus obstitit, 2 
Hunc tanget armis, visere gastiens, | 

Qua parte debacchentur ignes, | +55 
- Qua nebule pluviique rores. 2% 

> 

Sed bellicosis fata Quiritibus. 
„Hac lega dico, î! ne nimium pii 22 

271 Horrenda late = temută (Roma) în depărtare. 
23) Ordinea: forlier spernzre (= fortior in spernendo): 

devenind mai puternică (Roma) prin dispreţuirea aurului), 
aurum irrepertum (ascuns în pământ) et melius situm, 

- sie cum terra celat quam cogere (decât să-l adune). 
dexira Tapiente omne sacrum in uses humanâs, (Cu o. 
mână ce răpește cele sfinte pentru nevoile lor omenești). - 
29 == orice margine ar opri lumea = ajunge. până la. 

marginea lumei, oricare ar fi ea. De 
30) = în ce parte (a lumei se destânţue căldurile (zona. 

toridă), și în ce parte, 'câțEte “Şi” ploile (zona. îngheţată). 
31) = le hotărăsc soarta cu această condiţie, 

32) = prea respectuoşi faţă de Troia, vechea lor patrie. 
4



186 - 0, HORAȚII FLACGI 

Rebusque fidentes % avita 
Tecta velint reparare Troja. 

, 

Trojă renascens alite lugubri “i 
“ Fortuna” tristi clade iterabitur, %5 

Ducente victrices 55 catervas 
“ Coniuge me Jovis et sorore. 

Ter -si resurgat murus aheneus 
Auctore Phobo,2? ter pereat meis 

„ Excisus Argivis, ter uxor 

Capta virum puerosque ploret:” 

Non hoc% jocosz conveniet Iyre: 
Quo, Musa, tendis ? Desine pervicax * 

Referre sermones 'Deorum, et 

Magna modis tenuare parvis. 4 

„33) > increzându-se în norocul lor. - 
34) = sub auspicii rele: Raă 

35) = soarta “Troti se va repeta: pfintr'us un- trist destin. 

36) = atinatelă sigure de biruinţă. . 

-31) = "de star'ridica de trei. ori zidul de aramă (al 

Troei) clădit de Apolon, de trei, ori ar. pieri, 
38) — nu un astfel de subiect. - | N 

39) = îndrăzneaţă.. | 
40) = a scobori subiectele mari în cântice mici.



w. 

Ad Calliopen. 
E- cea mai lungă odă a lui Horaţiu, în genul de- 

zordonat al odelor lui Pindar. Strofa alcaică. 
e 

Descende ccelo, et dic, age, tibia 
Regina longum Calliope melos, ! 

Seu voce nunc mavis acuta, 2 
„Seu fidibus citharaque Phoebi. 

e 

Auditis? an me ludit aimabilis 
. Insania ? Audire et videor pios 

Errare per lucos, *? amcenae 

1) Calliope e regina Muzelor, 
longum melos = un: cântec: lung. 
2). == seu mavis (dicere) nunc voce acuta (cu gtasul 

Jinăpede, sonor) seu... | | | » 3) = dumbrăvile sacre dle zânelor.



1 88 Q. HORATII FLAGCI 

Quos et aqua subeunt: et aur. 

Ma fabulos, Vulture in Apulo, 

„Altricis extra limen Apulie, -. 
Ludo fatigatumque somno 

Fronde nova puerum palumbes 

Texere, mirum quod foret cmnibus 

-Quicumque cels& -nidum Ache-ontiz, 
Saltusque Bantinos, et arvum 

Pingue tenent humilis Forenti, 

_“Ut tuto ab atris corpore viperis a 

'"Dormirem et ursis, ut premerer sacra 

Lauroque collataque myrio, 

- Non sine Dis animosus intans.4 

4) Ordinea: In Vulture Apulo (muntele Voltur lângă 

„__ Venusia, locul de naștere al lui Horaţiu) ex/ra limen A- 

_puliae altricis (dincolo de hotarele —) palumbes fabulo- 

sae (porumbiţe dăspre câre suni atâtea legende) fexere 

nova fronde me puerum (pe când eram copil) fatigatum 

ludo somnoque, quod foret mirum omnibus ( = ita ut 

omnes mirarentur = aşa că toţi s'au minunat) quicumgue 

fenent nidum Acherontiae celsae (toţi cei ce locuesc cui- 

bul .Acheroaţiei prăpăstioase) saltusque Bantinos tazi 

Banzi, orăşel din Apulia) e! arvum pingue humilis Fo- 

renti (orăşel într'o vale ; de aici humilis) ut dormirem 

(în ce chip am putut dormi) corpore tulo (ia adăpost) 

ab alris (veninoase)-viperis et ursis ut premerer (cum 

am putut fi acoperit) laurogue sacra myrlogue collata 
(îngrămădită) infans-animosus non sina dis (eu copil în- 

„drăsneţ, nu fără sprijinul zeilor). 

20



CARMINUM LIBER III, , 189 

„ester, Camen:, vester in arduos 
“Tollor Sabinos 5 seu mihi frigidum 
„Praeneste, $ seu Tibur supinum, ? 

Seu liquidae placuere Baia. £ 

-Vestris amicum fortibus et choris, .. 
: :Non me Philippis versa acies retro, 

.Devota non exstinxit arbos, 
Nec Sicula Palinurus unda. ? 

“Utcumgque !0 mecum vos eritis, libens 
Insanientem!! navita Bosporum 

Tentabo, et urentes arenas 

-  Litoris Assyrii viator: 

. 

5) = al vostru, al vostru (ocrotit de voi) mă ure Ia Sa- 
binii cei aşezaţi sus = cu ajutorul. vostru, azi ca şi atunci 

- când eram copili mă urc pe potecile Sabinilor. 
6) Praeneste, azi Pallestrina oraş din Laţiu, 
7) Tiburul de pe panta unei colini, - 
8) Baiae cea senină, lângă Neapoli. 

„ 9) Ordinea: Non acies versa retro Philippis (se ştie 
că poetul a participat la lupta dela Philippi cf Ode, 1,5, 
non arbos devota (== copacul blestemat, ce era să-i cadă 
în cap. cf Ode II, 10) nec Palinurus ipromentoriu în Lu- 
cania, unde era să se înece poetul la întoarcerea lui dela 
Philippi) unda. Sicula (din marea Siciliei) exstinxit me, 
"amicum (pe mine care sunt prietenul vesiris fontibus et 
-ckoris. 

10) = atâta timp cât, 
1!) = Bosiorul înfuriat. 

, 

30



190.  Q, MIORATII FLACCI 
A a 

Visam. Britannos. hospitibus feros, !? x 
Et letum equino sanguine Concanum, *% 

Visam pharetratos Gelonos !4 
Et Scythicum inviolatus” amnem. 15 - 

Vos Czesarem altum, militia simul 

Fessas cohortes addidit oppidis, 
Finire quzrentem. labores, 

Pierio recreatis antro ; 15 
7 

Vos lene consilium!! et datis, et dato 

- Gaudetis, 15 alma, Scimus ut impios 
Titanas immanemque turbam 

Fulimine sustulerit caduco, 

. > - , 

Qui terram inertem; 19 qui mare temperat 

12) = Britanii: cruzi cu oaspeţii. 
__13) Concanii, popor cantabru din Spania, beau sânge 
de cal. . : N 

14) Gelonii, popor sarmat, ! 
15) Tanaisul, azi Donul. 
16) Ordinea: Vos (voi' Muzelor) recreatis antro Pierie 

(muntele Pierus din Tesalia era consacrat 'Muzelor) Cae- 

sarem altum (a tot puternic) guaerentem Jinire labores, 
simul abdidit oppidis (de îndată ce şi-a adus prin oraşe) 

cohortes fessas militia. - 

17) = sfat de clemenţă, de blândeţe (lui August). 
18) = şi vă bucuraţi după ce Yaţi dat, 
19) Ordinea : Scimus, at sustalerit (cum a nimicit), 

fulmine caduco (= cadente, ce se prăbușeşte) Tifanas 
impios immanemque turbam (năprasnica lor oştire), qui 

temperat terram inertem (cel ce domnește 'pesta pămân- 

"tul nemișcat etc. = Jupiter) etc, | 
. N 

40 
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N CARMINUN LIBER il, ” 191 

Ventosum, et urbes Tegnaque tristia 20 
Divosque mortalegque turmas 

- imperio regit unus zequo. 2! 

- Magnum illa terrorem intulerat Jovi 
-Pidens juventus horridă bracchiis,2* 

| Fratresque tendentes opaco | 
- Pelion imposuisse Olympo.2* 

Sed quid Typhoeus et validus Mimas, 
Aut quid minaci Porphyrion statu, | 

Quid Rhoetus, evulsisque truncis 
Enceladus jaculator audax, 

Contra sonantem Palladis zgida 
Possent ruentes 224 Hinc. avidus stetit 

20) = infernul, i - | 
” 21) = şi care singur donineşte cu nepărtinire. „ 22) Fidens bracchiis = bizuindu-se pe brate (6 vorba | de Titan). : SI | 

23) = şi fraţii (Aloizii-Otos şi Efialte) ce se sileau să 
pună Pelionul peste întunecosul Olimp (munţi din Tesalia). - 24). Ordinea : Sed quid possent-ruentes contra aegida (platoşa) sonantem Palladis Typhoeus (Titan, tatăl Har- piilor) ef validus - Mimas (a aruucat împotriva lui Jupiter insula Lemnos), aaf quid Porphyrion statu miraci (a aruncat asupra lui Jupiter insula Delos), gaid Rhoetus, Enceladusque (a fost trăsnii de Jupiter şi aruncat în Etna) jaculalor audax truncis avulsis. - 

50 

55.



192 | Q. HORATIÎ FLACCI 

Vulcanus, 25 hinc matrona Juno, et 
Nunquam humeris positurus arcum, . 6 

Qui rore puro Castâliae lavit 

“Crines solutos, qui Lyciz tenet 
" Dumeta natalemque silvam, 

Delius et Patareus Apolio.2 . 

Vis consili expers moie ruit sua; 65 

Vim temperatam?% Di quoque ai unt 

In majus; idem odere vires - 

Omne ntfas animo moventes. 

Testis mearum centimanus Gyas ” a 

Sententiarum, notus et integra 10 

_Tentator Orion 30 Diana, 

” Virginea domitus sagitta. 

- 

25) = de partea lui Jupiter a luptat aprigul (avidus) . 

Vulcan etc. 

363 Ordinea: et Apollo Delius et Patareus (şase iuni 

pe an Apollo da oracole la Delos şi alte şase luni la Pa- 

tara, în Licia) posifurus nanquam arcum humeris, qui” * 

lavit crines solutos rore puro Castaliae (fântâna Mu- 

zelor de pe muntele Parnas) qui fenef dumeta Lyciae 

silbamque naialem (din insula Delos). 

27) = forţa, neîntrânată de chibzuinţă se prăbuşeşte 

” sub propria ei greutate. 

28) = unită cu chibzuinţă. 

29) == un gigant, fiul Pămânitului şi al Cetului, 
30) Orion, insultând pe Diana, a fost ucis de zeiţă..



  

  

    

CARNINUM LIBER III, 193 - 

Injecta monsiris Terra dolet suis, 3! 
Moeretque partus fulmine luridum 

Missos ad Orcum; nec peredit 
| npositam 'celer igais Aetnam, 

_ - 

Incontinentis nec Tityi. jacur 
Reliquit ales, nequitia additus 

Custos; *? amatorem 53 trecentea 
Pirithoum cohibent catena. 

e] 

  

31) Ordinea : Terra, dolet injecta inonstris suis — 
pământul se plânge de a sta deasupra monștrilor cari 
sunt fiii ei. o pF ! 

32) Ordinea : nec ignis celer (al lui Enceladus) peredit 
Aelnam (fa mistuit Etna) imposilam (aşezată deasupra 
lui — a lui Enceladus) nec ales- (vulturul) reliquit jecur 

_inconlinentis (neruşinațului: Tityi (Tityos a uliragiat pe 

75 

Latona ; Pa ucis Apolon), custos addițus nequiliae (calăul 
pus să pedepsească crima), * a | 

33) = răpitorul. —  Pirittious, fiu! fui Axion, regele La- 
piților, a încercat, impreună cu Tezeu, să răpească pe Pro- * 
serpina din intern. 

13



V. 5 

Regulus. 

Odă scrisă la 27 a. Chr. când August ptepara 
expediția impotriva Britanilor și a Parţilor. 

Colo tonantem credidimus Jovem 
Regnare:! prasens Divus habebitur 

Augustus,Sadjectis Britannis 

Imperio gravibusque Persis. ? 

Milesne Crassi conjuge barbara 

Turpis maritus vixit;* et hostium, 

1) Credem în Jupiter că domneşte în cer, când îl auzim 
tunând. 

2) = August va fi privit ca un zeu prezent (pe pământ). 
prin adăugarea Britanilor şi a temuţilor Perşi (= Parţi), 
la imperiu. 

3) Ordinea: Milesne Crassi vixit (cum s'a putut ca 
soldatul lui Crassus să trăiască ?) marifus turpis (ca soț



  

- 

CiRMINUM LIBER 11, 195 
+ 

(Proh curia“ inversique mores ! ) 
Consenuit socerorum in armis, 

Sub rege Medo, Ahazsus et Apulus, 
Anciliorum et nominis et togae 
“Oblitus, zeternzeque Vesta 

Incolumi Jove et ufbe Roma? 
* 

Hoc caverat mens provida Reguli, 
Dissentientis conditionibus 

Foedis$ et exemplo trahentis? . - 
Perniciem veniens in &vum, 

dezonorat) conjage barbara (subinț. cum). — E vorba de dezastrul din anul 53 a. Chr. când Crassus a pierit cu 2000 de soldaţi, iar alte 20.090 de mii de Romani, deve- nind prizonieri, s'au însurat şi înrolat în armata Parţilor, cu riscul de a se lupta împotriva fraţilor lor, 
4) = 0 senat! o decădere a nioravurilor ! 
5)-Ordinea: ef Marsus et Apulus (popoare războinice din Italia) consenuit Jove et urbe Roma incolumi (cât mai există un Jupiter și o Romă) în armis socerorum (în armatele Parţilor)- sub rege Medo, oblitus anciliorum (cele 12 scuturi. sfinte de la Roma) et nominis (Subinţ, Romani) et togae (romanae) aeternaeque Vestae ? 6) == el care s'a opus condiţiilor ruşinoase (ale trata- tului pe care-l propuneau Cartaginezii, şi care fusese în- sărcinat să le comunice la Roma. Se ştie că Regulus era prizonierul Cartaginezilor de cinci ani. Se va vedea din această odă atitudinea lui nobilă). 

7) = şi care deducea din acest exemplu (prevedea din exempluj ce s'ar da rescumpărându-se -prizonierii romani), o primejdie pentru viitor. 

10 

15



196 - Q. HORATII FLACCI 

a 

Si non periret immiserabilis & 
Captiva: pubes: «<Signa” ego Pukicis. 

Atfixa delubris et arma 
Militibus sine cade,!0 dixit, 20 

Derepta vidi; vidi ego civiuml!! 
Retorta tergo bracchia libero, 

Portasque non clausas, 1? et arva 
Marte coli populata nostro. 1% 

Auro repensus scilicet acrior 14 25 

Miles redibit! Flagitio additis 

Damnum : 15 neque a:missos colores 16 

Lana refert medicata îuco, 

Nec vera virtus, cum semel excidit, 

8) == de nu s'ar fi lăsat să moară fără nicio milă (im- 
miserabilis) tinerimea prizonieră. 

9) =— steagurile ce ni sau luat. 
10) = fără luptă: 
11) ergo = posf fergum; am văzut braţele cetăţeni- 

lor legate la spatele lor odinioară liber. 
12) = porţile Cartaginei deschise, — întru atât se cre- 

dea în siguranţă. 

13) = şi ogoarele lor pustiite (odinioară) de armele 

noastre, 
14) Ordinea: Scilicet (ironic). miles repensus auro 

(răscumpărat: aceasta propuneau Cartaginezii) redibif 
acrior (va deveni mai curajos)! 

15) = de-i veţi răscumpăra adăugaţi şi o pagubă (banii 

daţi) ruşinei. y 

î6) = culoarea (albeaţa pierdută),



CARMINUM LIBER Ul, 197 

Curat reponi deterioribus, 17 30 
Si pugnat extricata densis 

Cerva plagis, erit ilie fortis, 

'Qui perfidis se credidit hostibus ; 18 
Et Marte Pcenos proteret altero, 19 
Qui lora restrictis lacertis o 35 

Sensit iners, timuitque mortem. 

Hic, unde vitam sumeret inscius, 2 
Pacem duello miscuit.2! Q pudor ! 

O magna Carthago, probrosis 
Altior Italia ruinis !, 2 40 

Fertur pudica conjugis osculum 
Parvosque natos, ut capitis minor, 23 

Ab se removisse, ct virilem 

- 
3 N 17) = odată pierdut, adevăratul curaj nu se intoarce «(curat reponi) în sutletele înjosite (deterioribas). 

18) Si pugnat cerva extricata (dacă cerbul scăpat se luptă) densis plagis, erit ille etc. !dea e: după Cum nu se mai luptă un cerb scăpat din reţele tot aşa nu mai de- vine curagios cel ce s'a predat dușmanilor. 
19) Aitero Morte = întrun alt războiu. 
20) = neștiind cum să-și scape viaţa, 
21) = a cerut pacea în mijlocul războiului, (duello = , bello). - Aa | îi 22) = devenit și mai mare prin ruinile ruşinoase ale Itaiiei, ia 
23) = ca un om ce și-a pierdut drepturile cetățenești. (Regulus era prizonier încă), Ă



198 ! Q. HORATII ră 

Torvus humi .posuisse vultum,?* 

Donec labantes consilio Patres 

Firmaret 25 auctor nunquam alias dato, 

“Interque morentes, amicos 

Egregius properaret exsul.25 

Atqui sciebat?? qua sibi barbarus 7% 
Tortor. pararet; non aliter tamen 

Dimovit obstantes propinquos, 

Et populum reditus?? morantem *, 

* 

Quam si clientum longa negotia 
Dijudicata lite relinqueret, 

24) — şi trist (forous) şi-a ţinut ochii în pământ. 
25) Firmaret = conjirmarel. 

26) Ordinea: donec auctor (el care a prepus.să nu se 

primească propunerile Cartaginezilor) firmarel patres la- 

bantes (a înduplecat pe senatorii ce şovăiau) consilio 

nunquam date alias (printrun sfat ce nu s'a mai dat altă 

dată) properaretque (s'a smuls, a plecat) egregius exsul 

(ca un nobil exilat) inter amicos moerentes, 
2D = şi totuși ştia — Regulus a fost ucis apoi de Car- 

taginezi. i 
28) Barbarus = şi strein şi barbar. 
29) Redilus, ac. plur. — poetic. 

30) Ordinea : dimovit (a dat la oparte) tamen proprin- 

quos obstantes (ce voiau să-l oprească) ef populum moe- 

-



    

CARYINUM LIBER Ul, 199 

Tendens Venafranos in agros 
Aut Lacedzemonium Tarentum, 

rantem rediias (ce-i întârzia întoarcerea la Cartagina), non alifer (nu altfel = cu aceiași înfăţişare senină) quam si relinqueret, lite dijudicata, (după judecarea procesu- lui; patronii judecau certurile dintre dlienți), longa negotia clienfium, tendens (ducându-se să se repauseze) în agros Venafranos (Venafru. era un orășel din nordul Campaniei) aut Tarentum Lacedaemonium (fundat de Lacedemonianul Phallantus 14708 a, Chr), -



VI. 

- Ad Romanos. 

Uitima odă din ciclul odelor de caracter moral. 
E scrisă probabil la 28 a. Chr. când August, în- 
vestit cu noua magistratură: magisterium morum,. 
purifica senatul şi restaura templele. 

Delicta majorum.! immeritus lues, 

Romane; donec tampla refeceris 

Aedesque labentes Deorum, et 

Foeda nigro simulazra fumo.? 

Dis te minorem quâd geris, imperas:? 

1) Aluzie ja. războaele civile, de care generaţia actuală, 

deşi nevinovaiă (immeritus), va fi pedepsită. 

2) = statuete murdărite de fum, In timpul războaclor 

civile au ars multe tempie. 

3)== tu domneşti (peste întreaga lume) penru, „că te, _re- 

cunoşti (fe geris = te porți) mai mic ca zeii, 

<
A



    

CARMINUN LIRER Ul, 201 

Hinc omne principiuin, huc refer exitum. 4 
„_ Di multa neglecti dederunt 

Hesperi 5 mala luctuosze. 

Jam bis Monzses et Pacori manus€ 
Non auspicatos 7 contudit impetus 

Nostros, et adjecisse pradam 
Torquibus exiguis renidet, 8 

Pane occupatam seditionibus 
Delevit urbem Dacus et Aethiops,? 

Hic classe formidatus, ille | 
Missilibus melior sagiţtis. - 

Fecunda culpa sacula nuptias 
Primum inquinavere et genus et domos !; 

4) = de Ia zeii (hinc) porneşte totul și la ei se Sfâr- 
Şeşte totul, 

5) = Italiei Ă 
6) Monaeses e probabil generalul part ce a distrus pe 

Crassus; Pacorus, fiul regelui Orod, a sdrobit armata lui 
Decimus Saxa, aghiotantul lui Antoniu; anus = armata. 

7) Şi Crassus și Dacimus Saxa, când au plecat, mau 
vrut să asculte de auspicii o 

8) = și se bucură (renidel= strălucește) de a fi adău= 
gat ia modestele lor coliere (decorația Parţilor) prada (ce 
ne-au luat), - | 

9) Dacii şi Egiptenii au participat în armata lui Antoniu la lupta impotriva Romei, 
10) = secolul nostru rodnic în crime a pângărit mai în- 

tâi căsătoria, neamul, viaţa de familie. 

Sta 7 NP x la 

+ 7. aria 4, “i 
c



202 Q. HORATII FLACOI 

Hoc fonte!! derivata clades 
In patriam populumque fluxit. 

Motus doceri gaudet lonlcos !? 
Matura virgo, et fingitur artibus ; 12 

Jam nunc €t incestos amores 

De tenero meditatur ungui.!4 

Non his '5 juventus orta parentibus 
Infecit zequor sanguine Punico, 

Pyrrhumque 16 et ingentem cecidit 
Antiochum!? Hannibalemque dirum ; 

Sed rusticorum mascula militum 
Proles, Sabellis 18 docta ligonibus 

Versare glebas, et severe 
Matris ad arbitrium recisos 

Portare îustes, sol ubi montium 

aa 

11) = din acest izvor = de aici. 
12) Motus lonicos == dansuri ionice. 
13) = se formează (îşi face educaţia) prin astfel de: 

arte. 

14) De tenere ungui = până'n virful unghiilor. 
15) His = talibus. 

16) Pyrrhus, regele Epirului, sdrobit de consulul M. Cu- 
rius Dentatus,-275 a. Chr. 

17) Antioh cel mare, regele Siriei (223 — 187 a, Chr. 
sdrobit de muntele Siphus (Magnesia) de L. Scipio. 

18) Sabellis = Sabinis. 

2G 

25 

38



  

CARMINUM LIBER TEI, 203 

“Mutaret umbras et juga demeret - 
Bobus fatigatis, amicum 

Tempus agens abeunte curru : 19 

Damnosa q.id non imminuit dies ? 20 
Aetas parentum, pejor:avis,?! tulit 

Nos nequiores, mox daturos 
Progeniem vitiosiorem. 

— 

. 

19) Ordinea: sed mascula proles militum rusticorum _“ 
«locta versare glebas ligonibus Sabellis et portare fus- 
es recisos- (să aducă acasă lemne tăiate la pădure) ad 
arbitrium (după porunca) matris severae, ubi sol mu- 
tarei (subj” repetiţiei) umbras montiam (lungia umbra 
munţilor) ef demeret juga (scotea jugul) bobus fatigatis —— 

agens curru abeunte tempus amicum (aducând cu carul | 
“ce se duce timpul plăcut al odihnei). 

'20) = ce nu surpă ziua (timpul) ce distruge (dam- 
nosa) ? 

21) = pejor guam aetas majorum. . 7 

35 
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VII. 

Ad Maecenatem. 

Data 29 a. Chr. Oda e scrisă pentru ziua de t 
Marte. Strofa safică. 

Martiis czelebs! quid agam Kalendis, 
Quid velint flores et acerra turis 
Plena, miraris, positusque carbo în 

caespite 2 vivo, 

Docte sermones utriusque lingua. 3 

1) = eu care's burlac; ia calendele lui Marte, când se 
serbează „Matronalia“. 

2) = pe un altar de brazde. 
Ordinea : miraris .. quid agam caelebs .. quid velint . . 

(ce înseamnă). Ă 
3) == tu care cunoşti şi literatura greacă şi latină, — și 

eşti deci în măsură să ştii ce se serbează la | Marte.



    

CARMINUN LIBER IL. 205 

Voveram dulces epulas et album 
'Libero caprum, * prope funeratus 

Arboris ictu. 5 

Hic dies, anno redeunte festus, 5 
--. Corticem adstrictum pice dimovebit 10 

Amphorg&, fumum bibere instituze 
Consule Tullo.? 

Sume, Maecenas, cyathos amici 
Sospitis * centum, et vigiles lucernas 
Perfer ” in lucem: procul omnis esto 15 

Clamor et ira.!0 

Mitte civiles super urbe curas:!! 

  

4) Album Libero caprum = l-am făgăduit (ooveram) 
lui Bacus un ţap alb. — Tapul, rozând via, era închinat lui Bacus. i | 

5) = în ziua când am fost aproape ucis de un copac. 
Eveniment povestit în oda X, din cartea |I. 
6) = pe care îl serbezi în fiecare an, _ 
7) = va scoate dopul prins cu smoală al unei amfore 

puse la afumat (institutae fumum bibere) de pe timpul 
consulului Tullus (consul la 66 a, Chr.) 

8) = propter amicam sospilem = în ginstea scăpărei 
amicului tău, 

9) = prelungeşti-le până'n ziuă, 
10)== strigătele şi certurile (obişnuite la beţie). 
'11) Mecena în această vreme ţinea locul lui August, ple- 

cat în Orient, ca prefect al Romei (euras civiles super 
urbe). Ă



206 Q IHORAȚII FLAGCI 

Occidit Daci Cotisonis *? agmen ; : 
Medus infestus sibi luctuosis 

Dissidet armis ; 1 20 

Servit Hispane v tus hostis orz, 
Cantaber, sera -domitus catena ; "4 
Jam Scythe laxo meditantur arcu 

Cedere campis, '5 
> 

Negligens, 16 ne qua populus laboret, 25 
Parce privatus !7 nimium cavere ; et 
Dona preesentis cape lzetus horă, 

Linque severa, !8 

12) Regele dac Cotison fusese bătut de. M. Crassus la 
29 a. Chr. o 

13) = Mezii (= Parţii) învrăjbiţi cu ei înşişi s'au des- 
binat în jalnice războae civile. — Tiridate și Phraeate îşi 
disputau tronul, - 

14) Cantabrii fuseseră bătuţi de Statilius Taurus, dar 
nu încă potoliți cu totul. 

15) = Sciţii plănuesc să se retragă dela hotarele noastre 
(cedere campis) cu arcul neîncordat, 

— Sciţii fusese bătuţi de M. Crassus. 
16) = Slobod de griji. 
17) = devenind un simplu particular. 
18) = lasă ia o parte lucrurile serioase,



    

XI. 

" Ad Mercurium. 

Data probabilă la 28 a, Chr. anul inaugurării 
templului lui Mercur, în cate statuele Danaidelor se 
aflau între coloanele porticului. Strofa satică, 

Mercuri (nam! te docilis magistre 
Movit Amphion 2 lapides canendo), 
Tuque, testudo, resonare septem 

Callida nervis, 

Nec loquax olim? neque grata, nunc et 

1) Idea e : te rog și poţi să-mi împlinești această ru- 
găciune, căci tu eşti acela... - 

2) Amiion, fiul lui Zeus şi al Antiopei, soțul Niobei, pri- 
mise de la Mercur (fe magisîro) o liră cu care cânta aşa. 
de frumos în cât pietrele s'au ridicat în cadenţa ei pentru 
a se înălța zidurile Tebei, i 

3) = tu care odinioară nu erai vorbăreaţă.



- A 

208 Q. HORATII FLACCI 

Divitum mensis et amica templis, 
Dic modos Liyde quibus obstinatas 

Applicet aures.5 

“Tu potes tigres comitesque silvas 
Ducere, et rivos celeres morari ; 
Cessit immanis tibi blandienti€ 

Janitor aulze, 

Cerberus, quamvis furiale 7 centum 
Muniant angues caput ejus, atque 
Spiritus taeter saniesque manet 

Ore trilingui. 

Quin et Ixion Tityosque 8 vultu 
Risit invito; stetit urna paulum 
Sicca, dum grato Danai puellas* 

Carmine mulces. 

4) = tu care acum ești bine venită la oaspsţele boga- 
ţilor şi în temple (se cânta la sacrificii). 

5) = inspiră-mi cântece la care Lyde să-şi. plece ure- 
chea ei (până acum nepăsătoare. . o 

6) = Cerberul s'a dat îndărăt inaintea ia, care-l fermecai (tibi blandienti). dă 
7) Capat ejus furiale = capul lui asemănător cu cei 

al Furiilor, - 
8) Ixion, regele 'Tesaliei. Primit la masa zeilor, a ofensat 

pe Junona ; a fost aruncat în Infern, legat de o roată in- 
conjurată de șerpi. 

Tityos, fiul Pământului. A fost ucis de Apolon pentru că | 
a ofensat pe Diana, In infern era mâncat de doi vulturi. 

9) Danaidele erau fiicele lui Danaus, fiul lui Belus, fun- 
datorul Babilonului. Pentru a scăpa de fratele său Aegyp- 

. 

15 

20



CARMINUM LIBER 11, 209 
.... 

Audiat Lyde scelus atque notas 
Virginum ponas, et inane lympha 

“ Dolium fundo pereuntius:0 imo, 

Seraque fata !! 

  

Que manent culpas etiam sub Orco. 
Impiz “(ram quid potuere măjus?), 
Impiz sponsos potuere duro 

Perdere ferro! 

Una de multis,!* face nuptiali _ 

Digna, perjurum fuit in parentem 

Splendide mendax, !3 et in omne virgo 
Nobiiis avum. 

„Surge, que dixit juveni marito, 1 

Surge, ne longus tibi somnus,!* unde 

Non times, detur; socerum et scelestas 

Falle 16 sorores, 

tus, a fugit la Argos, unde fu urmărit de cei 50 băeţi ai 

iui Aegyptus, care îi cereau în căsătorie pe cele 50 de 
îete. Danâus le porunci să-și ucidă soţii în noaptea nunţei, 
ceiace făcură toate afară de Hypermnestra, care îl cruță 
pe Lynceu, 

10) = butoiul gol (inane) de âpa ce se scurgea prin 
fund. 

11) = răsbunarea târzie (care vine chiăr după moarte). 
12) Hypermnestra. 
13) == mincinoasă spre gloria e! (splendide). 
14) Lui Lynceu. 

157 = somn veşnic (moarte). 

16) = înşeală-i, fugind. 

14



210 9. HORATII FLACCI 

Que, velut nacte vitulos leena, - 
Singulos, eheu ! lacerant. Ego iltis 
Moliior !! nec te feriam neque intra | 

_ Claustra tenebo. 18 m 

Me pater szvis oneret 19 catenis, 
Quod viro clemens misero peperci ; 
Me vel extremos Numidarum in agros 

Classe releget. : 

I, pedes quo te rapiunt et aura, 2 45 
Dum favet nox et Venus, i secundo 
Omine, et nostri memorem sepulcro 

Scalpe querellam. 2! 

17) = mai omenoasă. 
18) = nu te voi ţine închis în cameră (pentru a-l preda a doua zi). - . 
19) = poate să mă pună în lanţuri, tata ... 
20) = du-te unde te-vor lua picioarele şi vânturile, 
21) = Et scalpe sepulcro guerellam memorem nostri = mei) = şi sapă-mi pe mormânt o plângere (un epitat; in amintirea mea,



  

XUII, ei 

Ad Fontem Bandusiae. 

Probabil numele unei fântâni de lângă Venusia, 
pe care Horaţiu îl dă acum unei fântâni din țara 
sabină. Data probabilă a odei e 30 a. Chr. Strofa 
asclepiadă B. 

O Fons Baniusiz, splendidior vitro, 
Dulci digne mero non sine floribus, ! 

Cras--donaberis hcedo, 

Cui frons turgida ? cornibus 

Primis et Venerem et preelia destinat; ? 
Frustra : nam gelidos inficiet tibi 

Rubro sanguine rivos 

„1 In sacrificiile aduse fântânelor. li se aruncau în ape , 
vin şi flori. - 

2) == fruntea umilată de corniţele ce-i cresc. 
3) = îl promite dragostei (Venerem) şi luptelor.



212 Q. HORATII FLACCI 2 

Lascivi + soboles gregis. 

Te flagrantis atrox hora 5 Caniculze 
Nescit tangere: tu frigus amabile Te 

Fessis vomere tauris 
Prabas et pecori vago. 

Fies nobilium tu quoque fontium, $ _ 
Me dicente? cavis impositam ilicem 

* Saxis, unde loquaces 
Lymphe desiliunt tu, 

Da 

4) = sburdalnic. - 
5) = ceasul groaznic al Caniculei (arşița lunei lut 

Cuptor). II 
6) = vei deveni şi tu o fântână celebră (ca fântânile _Agânippa, Castalia, Hippocrena, etc.) > 
7) = deoarece eu îți voi cânta,



  

XIV. 

Ad Romanos. 

Data odei, sfârşitul lui 25 sau începutul lui 2 
Chr. Strofa safică. 

Herculis ritu! modo dictus, o plebs, 
Morte venalem ? petiisse laurum, 
Caesar Hispana repetit Penates 

Victor ab ora. 

Unico gaudens mulier marito? 
Prodeat, justis operata sacris,4 

1) == Tu întocmai ca Hercule.— Poetul compară pe Au- 
gust ce %e dusese să cucerească Spania cu Hercule ce se 
dusese împotriva lui Geyron, 

„ 2) = că a căutat ca Hercule laurul (slava) pe preţul 
morţei, 

, 
3) = soţia” (Livia) ce-l iubeşte numai pe bărbatul său 

(August) . - -



24 Q. IORATII FLACCI 

Et soror5 -clari ducis, et decora 
Supplice vitta 6 

Virginum matres juvenumque 7 nuper 
Sospitum. Vos, o pueri et puelle 10 
Jam virum expert, male ominatis 

Parcite 9 verbis.. 

“Hic dies, vere mihi festus, atras 
Eximet curas ; ego nec fumultum, 
„Nec mori per vim metuam, tenente | 15 

Czesare tarras. - | 7 

1, pete !! unguentum, puer, et coronas, 
Et cadum Marsi memorem duelli, 12 
Spartacum si qua potuit vagantem | 

Fallere testa. | 20 

ar 7 

4) = să vină să aducă sacrificiile cuveniţe. 
5) Octavia, 

“6) Rugătoarele purtau pe frunte o panglică. 
7) Ale tinerilor care fusese cu August în Spania. 
8) = tinerele soţii. | 
9) = nu rostiţi cuvinte cobitoare. 
10) = războaele civile. 
11) = du-te şi caută, | 
12) == o amtoră ce-și amintește de războiul cu Marşii 

“(războiul social 91—99 a. Chr.) 
Duelli = belli, - 
13) = dacă a putut scăpa cumva (qua = aliquo modo) 

"vreo arhforă de rătăcitorul Spartacss. — Spartacus e con= 
-ducătorul sclavilor 73—71 a. Chr. Bandele lui au devastat 
“toată Italia, din Campania până ?n Alpi. -



a N . 

CARMINUM LIBER III, 215 

Dic et arguta '* properet Nera 
Myrrheum nodo cohibere crinem ; 15 
Si per invisum mora janitorem 

Fiet, 15 abito. 

Lenit albescens animos capillus 17 
Litium et rixze cupidos proterva; 
Non ego hoc ferrem!'8 calidus juventa, 

" Consule Planco. 19 

R
:
 

14) = cu glasul frumos (Neera era cântăreaţă). 
15) = părul parfumat cu mirt, 
16) = de se produce vre-o întârzieră din pricina uri-. 

ciosului de portar (de nu te lasă să intri), du-te. 
17) = părul alb. Horaţiu avea 40 de ani. 
18) = aşi fi suportat o astfel de insultă, (din partea. 

portarului). 
19) Pe timpul consulului Plancus (E. Munatius Plancus. 

"consul ta 42 a. Chr.) 
Horaţiu avea atunci 22 de ani.



XVI. 

Ad Maecenatem. 

Se crede că oda răspunde propunerii ce i s'a 
făcut poetului de a deveni secretarul împăratului. 
Data probabilă 24 a. Chr. Strofa asclepiadă A. 

Inclusam Danaen ! turris ahenea, 

Robustzque fores et vigilum canum 
Tristes excubia ? munierant satis 

Nocturnis ab adulteris, * 

  

1) Danae, fiica lui Acrisius, regele Argosului. Ştiindidupă 
oracol că va fi ucis de nepotul lui, Acrisius a închis-o pe 
Danae întrun turn, în care Jupiter. a pătruns sub forma 
unei ploi de aur. Danaea devenit mama lui Perseu: 

2) = paza severă. 
3) = Satis munierant ( = munivissent) ab nocturni 

adalferis = ar îi păzit-o în de ajuns de amar: de noapte 
(= de întreprinderile din timpul nopței ale îndrăgostiţilor).



  

CARMINUM LIBER LII, Ă 217 

Si non Acrisium, virginis abdite 

Custodem pavidum,4 Jupiter et Venus 
Risissent : fore enim 5 tutum iter et patens 

Converso in pretium Deo.5 

Aurum per medios ire satellites, 
Et perrumpere amat” saxa, potentius 

- Ictu fulmineo; concidit auguris 
ArgiviS domus, ob 'lucrum 

Demersa exitio; difiidit urbium 
„Portas vir Macedo,? et subruit aemulos 

Reges 10 muneribus ; munera navium |, 
- Savos illaqueant duces,!! 

4) = fricos din cauza oracolului, 
:5) Subinţ.: sciebat. 

6) = unui zeu prefăcut în aur. 
7) Amat = solet. 
8) Amphiaraus, profet din Argos, se ascundea pentru a : 

nu însoţi pe Adrast în expediţia contra Tebei, Polynice a 
conrupt cu colierul Hermionei pe femeia lui, Eryphila, ca 
să-i descopere locul în care se ascundea. După dezastrut 
expediției, Amphiaraus a $eşt înghiţit de pământ. Eryphila 
ucisă de fiul ei Alcmeon, iar acesta de cumnaţii săi. 

9) == regele Filip, tatăl lui Alexandru, care a cucerit 
prin conrupție Olimpia, Amphipolis, Pidna, 

10) Pausanias și Argeu, rivaiii săi la tron etc. 
11) Atuzie la Menas, comanidantul flotei lui Sextus Pom- 

peius (39 — 36 a. Chr.) pe care-l trădă pentru a trece la 
Octav, apoi pe acesta pentru Pompei, şi încă odată pe 
Pompei pentru Octav, : 

10 

15
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:218- Q. HORATII FLACCI 

Crescentem sequitur cura pecuniam, 
Majorumque fames.!2 Jure perhorrui 1? 
Lata conspicuum tollere verticem, 

Macenas, equitum decus. 

Quanto quisque sibi plura negaverit, 
Ab Dis plura feret. "1 Nil cupientium 
Nudus 5 castra peto, et -transfuga divitum 

Partes linquere gestio, 15 

Contempt dâminus splendidior rei!? 
Quam si, quidquid arat impiger Apulus, 
Occultare meis dicerer horreis, 

Magnas inter opes inops. 

Pur rivus aqua, '% silvaque jugerum 
Paucorum, et segetis certa fides mea, 19 

  

12) Grija şi lăcomia de avere mai mare crește odată 
Su creşteren averii, 

- 13) = pe drept mi-a fost groză. 
14) = cu cât te lipsești de mai multe, cu atât îți dau 

zeii mai multe. ” 
15) Nudus pete castra . : . = mă duc gol (sărac) în 

tabăra celor ce nu doresc nimic. | 
16) = şi doresc să părăsesc (linguere transfuga) rân- 

durile bogaţilor. i 
17) == stăpân mai mândru al unei averi. dispreţuite (de 

alţii mai bogaţi) = mândru de o avere neînsemnată, 
18) == Digentia udă valea unde era casa lui Horaţiu. 
19) = credinţa sigură a recoliei mele = o recoltă tot- 

„deauna -sigură. ” Ă 
. 

25 

30



+ 

CARNINUM LIBER ji, 219: 

Fulgentem imperio' fertilis Africa 
Fallit sorte beatior. 2 

Quamquam nec. Calabra mella ferurt apes,?! 
Nec Lestrygonia?? Bacchus in amphora 
Languescit* mihi, nec pinguia Gallicls 

Crescunt vellera?* pascuis, 

Importuna tamen pauperies. abest, 
Nec, si plura-velim, tu dare deneges. 
Contracto melius parva 'cupidine 

Vectigalia porrigam 2% 

Quam si Mygdoniis regnum Alyattei 
Campis continuem.* Multa perentibus 

20) = Un pârâu.... o pădure. ... etc... nu par 
(fallit) ca mai de râvnit prin însăşi firea lor (beatior sorle). 
celui ce e mândru (fallit fulgentem) cu Stăpânirea rod-- 
nicei Africe. 

21) Mierea din Calabria era: renumită. 

Ferunt = nu-mi produc mit: 
"22) Adică dela Formiae, ce avea ca fundator mitic. pe» 
Lamus, regele Lâstrigonilor: 

23) = nu se învecheşte. 
24) = lâna deasă. in Galia cisalpină erau pășune bune.. 
25) = înfrânându-mi dorinţa, îmi măresc mica-mi avere- 

mai mult decât, 
26) = aşi adăuga, ași contopi. Regatul lui Alyatte e: 

Lidia ; Migdonia, e Frigia,



Desunt 

  

27) Subînţ. ei, 

8. HORATII FLACCI 

multa: bene est? cui Deus obtulit 
Parca quod satis est manu.



7 
3 
m
m
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XVII, 

Ad Aelium Lamiam. 

Nu se ştie bine dacă oda e adresată lui Lucius 
sau fratelui său Quintus Aelius Lamia. Data pro- 
babilă 24 a. Chr. Stota alcaică. 

Aeli, vetusto nobilis ab Larno, ! 
Quando et priores hinc Lamias ferunt 

Denominatos, et nepotum 
Per memores genus omne fastos, ? 

N 
Auctore ab illo ducis originem, 

d 
DP — — 

1) Lamus, fiul lui Neptun, şi rege al Lestrigonilor. 
2) Quando ferunt (se spune) ef priores Lamias (toţi 

membrii familiei de la miticul Lamus şi până la cel dintâiu 
Aelius Lamia, cunoscut) ef omne genus nepotum deno- 
minatos hinc (de "la acel Lamus) per memores fastos, 
(prin fastele ce înregistrază amintirea). -



229 —se Q, HORATIL FLACCL 

Qui Formiarum- monia ? dicitur 

Princeps et innantem Marica 

Litoribus tenuisse Lirim, 5 

Late tyrannus.€ Cras foliis nemus TO 
Multis et alga litus inutili 

Demissa tempestas ab Euro 

Sternet,! aquz nisi falit augur 8 

Annosa cornix. Dum potes,% aridum 

Compone lignum: 10 cras Genium mere. 
Curabis!! et porco bimenstri : 15 

Cum famulis operum solutis. 2 

3) Formiae, azi Moia di Gaeta, avea ca întemeetor mi- 
tic pe Lamus, regele Lestrigonilor. 

4) = qui dicitur princeps tenuisse. 
5) = Lirisul (azi Garigliano) ce udă câmpiile Maricei. — 

Marica e o divinitate italică adorată-ta-- Mintura, — şi con- 
îundată apoi cu Circe. 

6) = Lamus care domnia (Ivrannus) departe până la „ 
Lirisul etc. 

7) Sfernet nemus = va aşterne (va acoperi) pădurea. 
8) Aquae augur = care vestește ploaia. 
9) = cât încă e vreme bună. 

10) == pune lemne, 

11) Curabis geniam = îţi vei îndulci suftetul. 
12) Solufis operum — scutiţi de muncă.



  

XVI. 

Ad Faunum. 

Dată nesigură. Strofa safică. 

Faune, Nympharum “fugientum amator, 
Per meos fines! et aprica.rura 
Lenis incedas, 2 abeasque * parvis 

Aequus alumnis, 4 

"Si tener pleno cadit hcedus anno, 5 
“Larga nec desunt Veneris sodali 

  

1) = moşia din ţara sablnă, 
2) Lenis incedas = vino prielnic, 
3) Abeas = şi te du. 
4) = odrasla din staule, 
5) = la sfârşitul anului. 

ta.



224 Q. HORATII FLACCI 

. N 

Vina cratere, vetus ara multo 
| Fumat odore.? 

Ludit herboso pecus omne Campos, - 

Cum tibi None redeunt Decembres ; 10 
Festus in pratis' vacat otioso 

Cum bove pagus;? 

Inter audaces lupus errat agnos; 

Spargit agrestes tibi Slva frondăs;. 
Gaudet invisam !! pepulisse !? fossor 

Ter pede terram- i 15 

6) = dacă vinul îmbelşugat nu lipseşte din cupa scumpă 

(sodali) Venerei. ” 

7) == partum. 

8) Satul Mandela, azi Bandela. 

9) == pădurea își răspândește în cinstea ta trurizele 
rustice, 

10) Invisam = pământul, pe care Va blestemat adesea 
(când îl muncia) 

11) = de a lovi (dansând).



  

      
XIX. 

i d Telephum _ 

Dacă Murena din această odă e cumnatul lui Me- 
cena, oda este anterioară anului 22 ; e scrisă pro= 
babil ia 25 sau 24 ă, Chr. Metrut: distih format 
dintr'un glyconic şi un asclepiad minor. 

Quantum distet ab Inacho 
Codrus,! pro patria non timidus mori, 

— Narras, et genus Aeaci,?. - 
„Et pugnata sacro bella sub liio. 

7 Quo Chium pretio cadum 
Mercemur, quis aqyam temperct ignibus,- 

I)=cât e de departe Codrus de Inachus (câte veacuri au trecut de la unul la aliul). Codrus € ultimul rege al Ate- 
nei ; Inachus e- primul rege -al Argosului, 

2) Neamul! lui Eac: Pelcu şi Telamon, fii lui şi posteri- 9 
tatea lor: Achil, Ajax, Teucer . 7 

- 15 
+
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Quo prabente domum, et quota, 
Pelignis caream frigoribus, taces.* 

Da luna propere nova, 

„Da noctis medie, da, puer, auguris 

Murene. Tribus aut novem | 

Miscentur cyathis pocula commodis:5 

Qui “Musas armat impares,€ 
Ternos ter. cyathos attonitus petet? 

| Vates; tres prohibet supra 

Rixarum metuens tangere Gratia, 

Nudis juncta sororibus, 8 

3) Ordinea : faces quo pretio mercemur cadum Chium 
(vasui de vin de Chios — vin renumit) quis, temperet 
aquam ignibas (cine va încălzi apa 'la foc — apa de bae), 

"Quo praebente -domum, et quota (subinţ. hora) caream 
frigoribus Pelignis (= la ce ceas şi la cine voi găsi un 
adăpost împotriva frigului munţilor" Peligni ?) — Munţii Pe-. 
ligni erau în Sabina. 

* 4) Da iunae novae (subinţ, poculum) = dă-mi, copile, 
un pahar să beau în cinstea iunei noi. PR 

5) = paharele să fie amestecate cu trei sau nouă ciate 
(vasul cu care se lua vinul din crater ca să se umple 
cupele) întregi. Ă - 
6) Muzele erau nouă, 

7) == nouă ciate de vin pur (restul e apă; attonituş = 
ameţit, - Ia 

9) la: Gratia juneta sororibus nudis (cele trei graţii) 
metuens rixarum prohibet tangere supra lres.— Adică: 
unii vor bea 9 ciate câte Muze sunt, alţii trei, după nu- 
mărul Graţiilor.



- 

CARMINUM LIBER LII, _227 

Insanire juvat: cur Berecyntia 
Cessant flamina tibia? 

j Cur pendet tacita fistula cum Iyra ? 2 

Parcentes !0 ego dexteras 
Odi: sparge rosas ; audiat invidus 

Dementem strepitum Lycus, i 
Et vicina, seni non habilis !* Lyco. 

  

* 

9) = ale flautului Berecinţiei = adică ale Cibelei, - - 
10) = leneșe. Ii 
11) = gelosul Lycus, : j 
12) Non habilis = nepotrivită cu bătrânul ei soț Lycus.



„XXI. 

“Ad Amphoram. - 

D. Valerius Messala Corvinus (născut la 64a. 
Chr.) fusese tovarășul de studii al lui Horațiu la 
Atena şi tovarășul de arme la Philippi... Trecând 
de partea lui Octav, a devenit proconsul al Aqui- 
taniei, Retrăgându-se apoi din viața publică, s'a 
ocupat cu literatura. — -Horaţiu în această odă îl 
invita la masă, Data e necunoscută. Strofa alcaică. 

O nata mecum consule Manlio,! 
Seu tu querellas, sive geris 2 jocos, - 

Seu rixam et insanos âmores, 
Seu facilem, pia? testa, somnum; 

Quocumque lectum nomine Massicum 
1! 

1) E vorba de vinul din amtoră. = L. Manlius Tor- 
quatus, consul la 65 a. Cur. 

2) Geris = porţi în tine. 
3). = binefăcătoare, | 

 



  

GARMÎNUM LIBER Ul, 229 
r 

Servas, 4 mover!5 digna bono die, 
Descende,$ Corvino jubente 

Promere languidiora ? vina. 

Non îlle, quamquam Socraticis madet - 
Sermonibus$, te negliget horridus ;? - 

Narratur et prisci Catonis 
Sape mero caluisse virtus. 19 

sr 

Tu lene tormentum ingenio admoves 
Plerumque duro, !! tu sapientium 

Curas et arcanum jocoso 

Consilium retegis Lyzo ; 12 

Tu spem reducis mentibus anxiis, 
Viresque et addis cornua pauperi, 1? 

> : 

4) = cu ori ce scop (auocumgute nomilne) ai. păstra 
Massicul ales (preţios). . 

5) = eşti vrednică să ţi scoasă din pivniţă. 
6) — locul unde se păstra vinul era în partea supe- . 

rioară a casei, 

7) = vechiu, 

8) = deșşi-i plin de filozofia lui. Socrat. 
9) == ori cât ar fi el de sever, - | 
10) = se spune că virtutea bătrânului Caton s'a încălzit 

ades cu vin. — E vorba de Caton censorul. 
11) = tu faci o dulce şilă sufletului de obiceiu aspru = 

mlădii firele cele mai aspre. 
- 12) = desvălui cu ajutorul vinului vesel (Lyaeus epitet 
al iui Bacus = vinu). 

13) = dai coarne săracului (adică incredere ( în sine). 

10
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230 Q. HORATII FLACCS, 

Post te neque iratos trementi 

Regum apices neque militum arma. :* 2% 
> 

Te Liber et, si lata 15 aderit, Venus, 
Segnesque nodum solvere S Gratia, 

Vivaque producent !7 lucerna, - | 
Dum rediens fugat astra Phoebus. 

14) = care, după ce te-a golit (e vorba de amtoră), 
nu se mai teme de diademeie mâniate (irafos apices = 
truiia zădărită) ale regilor, nici de armete soldaţilor. 

15) = prielnică, bucuroăsă. 
16) = Isneșe în a-şi deslega legătura = medespărțite. 
7) = tăcliile aprinse te vor preiungt (nu te vei isprăvi 

până'n ziuă).



    

XXII. 

Ad Dianam. 

O epigramă votivă. Data necunoscută, Strofa 
safică, 

Montium cusios nemorumque, Virgo, 
Que. laborantes utero puellas ! 

_ Ter vocata audis adimisque leto, 2 
Diva  triformis? 

Imminens ville tua pinus î esto, - 
Quam per exactos ego latus annos 5 

1) = = lehuzele. , 

2) == le scapi de la moarte, 
3) Cele trei forme sunt: în Cer, e lună; pe pământ, 

Diana, zeiţa pădurilor ; în infern, Hecate, 
4) = vila de la Tibru. Bradul era închinat Dianei. 
5) = în- toţi anii ii împliniţi = în fie ce an. 

 



      

. - 3 

232 Ă Q. HORATII FLACCI 

Varris obliquum 6 meditantis ictunr 
 Sanguine donein. 

  

-ă 

“ £ 

i A 

, 7 

- 

Sa 

a pă A A 

e 

6) Lovitura. mistreţului e piezişe. 

    

  
     



  

XXL 

“Ad Phidylen. 

Dată necunoscută, Stroiă alcaică, 

Colo supinas! si tuleris manus 
Nascente luna, 2 rustica Phidyle ; 

Si ture placaris et horna 

Fruge Lares avidaque porca, 

Nec pestilentem sentict Africum * 
Fecunda vitis, nec sterilem + seges 

Rubiginem, aut dulces alumni 5 
Pomifero grave tempus anno * 

1 = răsturnate ; tugătoare,; Caelo e dat. direcţiei. 
» 2) = la lună nouă. 

3) = rodnica-ţi vie nu va simţi năprasnicul vânt atrican 
(sirocco). 

4) = rugina ce strică, 

5) = miel,



234 Q. HORATII FLACCI 

Nam, quze nivali pascitur Algido? 
Devota, quercus inter et ilices, 16 

Aut crescit Albanis in herbis, 
Victima pontificum secures. 

Cervice tinget?. Te nihil attinet 
Tentare 9 multa czde bidentium !0 - 

Parvos coronantem !! marino 1% 
Rore Deos !* tragilique myrto. 

Immunis !* aram si tetigit manus. 
Non sumptuosa blandior hostia, 14 

6) = vremea rea în anotimpul producător de roade 
(toamna). 

7) Algidul e un munte în Laţiu; pe acest “munte erau 
păşunele în care se aflau turmele pontifilor, destinate jert- 
felor. 

8) Ordinea : Nam victima, quae pascitur devota (des- 
tinată) Algido nivali inter quercus et ilices aut crescit 
in herbis Albanis tinget cervice (cu Sângele ce-i va ţâșni 
din gât) secures pontificarm. 

9) = tu mai nevoe să ademeneşiti. 
10) Bidentium = mioâre de doi ani. - 
14) => de-i încununi (parvos deos) cu gingașul mirt şi 

cu rosmarin. 
12) Parvos deos = zei mici. E vorba de statutele zei: 

lor Lari, care erau mai “mari sau mai mici, de lemn sau. -. 
de bronz, după bogăţia casei. 

13) = dacă mâna ce atinge altarul e curată. 
14) = tot atât de plăcută ca şi cum ar fi adus o jertfă; 

_ Scumpă (hostia — e ablat,



- ACĂRNINUM LIBERI 111. 235 

 Mollivit aversos 15 Penates 
“Farre pio” et saliente mica. ! 20 

      

15) Solet molliri == împacă pe Larii supăraţi. 
16) Farre pio = cu făină pioasă, — cu făină oferită 

cu pietate, 
17) Mica = strălucitoare,



XXIV. 

In Romanorum vitia. 

Odă civică, asemenea primelor șase ode. Data ei 
ptobabiiă 28 a. Chr. Metrul: Distih format dintr'un 
glyconic și un asclepiad minor. 

latactis ! opulentior 
Thesauris Arabum et divitis Indice, | 

Czementis licet occupes 
Tyrrhenum omne tuis et mare Apulicum :2 

Si flgit adamantinos * 
Summis verticibus 4 dira Necessitas 

1) == nejefuite încă de Romani. 
2) Licet occupes tuis caementis Tyrrhenum omne et 

mare Apulicum. — de ai acoperi cu clădirile tale întreaga 
mare Tireniană şi marea Adriatică. 

3) — cuele de oţel. : 
4) Summis verticibus = când Necesitatea. (moartea) 

îşi baie cuele pe acoperișul casei tale; alţii interpretează + 
o până la cap, în întregime,



  

CARMINUM LIBER UI, 237. 

Clavos, non animum metu, 5 
Non Mortis laqueis expedies caput. 

Campestres 6 melius Scytha, 
Quorum plaustra vagas rite 7 trahunt domos, 

„_ Vivunt, et rigidi Geta, 8 
- Immetata quibus jugera liberas 

Frugss et Cererem % ferunt, !0 
„Nec cultura placet longior annua, “! 

Defunctumque Jaboribus. 

Aequali recreat sorte vicarius. 12 

| llic matre carantibus 

Privignis mulier temperat '* innocens, 

5) Non expedies animum, (an-ţi vei libera sufletiil) meta, 
non capul ldgueis mortis. 

6) — ce trăesc în stepe. 

7) = după obiceiul acestor triburi; 
8) = Geţii cei aspri. — Geţii locuiau în nordul Traciei, 
9) Fruges et Cererem — fruges Cereris. 
10) — ale căror câmpuri nemăsurate! € = indivize) le 

produc de a valma recolta (— trăesc în comunităţi). 
11) Aanua, subiînţ. cultura, sunt la ablat. compar. (lon- 

gior. . -) 

12) == şi succesorul cu o soartă egală (= — cu drepturi 
egale : aequali sorfe ; țabl. calit.) dă timp de odihnă (re- 
creat) celui ce şi-a împlinit sarcina (în fie care an se schim- 
bau cultivatorii). 

13) = neprihănita mamă vitregă îngrijește de. . 

7 

10 

15



.238 0, HORATII FLAGEL | 

Nec dotata regit virum | 
Conjunx, nec nitido fidit!4 adultero.; 

y 

Dos est magna parentium 
Virtus 15 et n-etuens alterius viri 
I Certo fcedere castitas 

Et peccare nefas, aut pretium est mori. 15 

-O,-quisquis volet impias 
Caedes et rabiem tollere civicam,. 

Si quzret PATER URBIUM 
Subscribi statuis, '7 indomitam audeat 

Refrenare licentiam, 
Clarus !8 postgeaitis ; quatenus (heu nefas!) 

Virtutem incolumem '* odimus, 
Sublatam ex ozulis quzrimus 20 invidi. 

- 

14) =— femeia cu zestre (dotata) nu-şi ţine sub pantof 
bărbatul şi nici nu se încrede (fidit) unui amant eleganț. 

15) — cea mâi bună zestre e virtatea părinţilor... . 
16) == şi curăţenia e intemeiată - pe legătura sigură re 

se fereşte de alt bărbat (meluens cu genet.) şi credinţa 
că a păcătui (peccare) e o crimă şi că moartea îi e răs- IE plata (pedeapsa). 

17) = de vrea să i se sape pe statui titlul de „Tată al 
oraşelor“... Reformatorul la care - se îace aluzie aici e 
August. 

18) = având a deveni astfel ilustru la urmaşi. 
19) = întru cât urim virtutea cât trăegte 
20) == o regretăm, invidioşi cum suntem. 

20 

25 

30



  

EARNINUN LIBER 1, PR 239 - 

Quid ?! tristes querimonize, 
Si non supplicio” culpa reciditiir ? 

Quid leges sine moribus 35 
Vana ?2 proficiunt, si neque fervidis 

= 

Pars inclusa caloribus 
Mundi, fiec Boreze finitimum latus, - 

Duratadue solo nives 
Mercatorem abigunt, horrida callidi 40 

Vincunt eequora navite, 

Maguum pauperies opprobrium jubet 

Quidvis et facere et pati, 

Virtutisque viam deserit ardua ? % 

__ Vel nos in Capitolium, 24 | 45 
- Quo clamor vocat et turba faventium,2? 

21) = la ce servesc (= prosunț) toate jelaniile ? 

22) Vanae sine moribus = legile care sunt zadarnice 
de nu se bizue pe moravuri. 

23) Ordinea : si-neque pars mundi. inclusa caloribus 
fervidis (zona tropicală) nec latas finitimum  Boreae, 
nivesque duratae solo (îngheţate de pământ — zona în- 
gheţată) abigant mercatorem (nu alungă, pe negustor). 
(si) navitae' callidi vincunt uequora horrida (si) paape- 
ries (devenind) magnum opprobrium jubet et facere et 
pati quidvis deseriique viâm viriatis arduae, 

24) Ordinea : vel nos mittamus în Capitolium (sau să . - 
“ducem pe Capitoliu, ca ofrandă lui Jupiter). 

25) == mulţimea celor ca ae aprobă.



e
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240 Q, HORATIL PLAGCA 
- / 

Val nos în mare proximum 
Gemmas et lapides, aurum et inutile, 

Summi materiera mali, 2 
Mittamuis, scelerum si bene ponitet. 

Eradenda cupidinis | - 
Pravi sunt elementa, 27 et tenera 28 nimis 

59 

Mentes asperioribus 
Formande studiis. Nescit equo rudis 

Harere ingenuus puer, , | 55 
Venarique timet, lu tere Goctior, 

Seu G-co jubeas trocho,2 
Seu malis vetita legibus alea, | 
Cum * perjura patris fides 
Consortem socium fallat et hospites, 60 

Indignoque pecuniam 
Heredi properet. *! Scilicet improba 22 

26) = isvorul tuturor relelor, 
27) = rădăcina lăcomiei, 
28) == sufletele prea moleşite (nimis lenerae) 
29) = cerc (joc grecesc), 
30) = își înșeală tovarășul (în afacerile lui conterciale). 31) = şi adună bani pentru un moștenitor nevrednic. 32) = blestemata avere,



  

      

    
CARMINCI LIBER 10, | 241 

Crescunt divitia ; tamen 
Curte nescio quid semper abest rei, 3% - 

33) 'Curtae rei = 4 i _ celui ce o are. a | „ 

averii lui ce i se, pare încă prea mică 

„16 - 

 



. XXV. 

Ad Bacchum. 

Data probabită 80 a, Chr. Metrul ; distih tormat 
dintr'un glyconic și dintr'un asclepiad minor. 

Quo me, Bacche, rapis tui 
Plenum?! que nemora? aut quos agor ini specus,. 

Velox mente nova?3 quibus 
_Antris egregii Caesaris audiar 

„Aeternum meditans decus 

Steilis inserere et consiliv Jovis?4 

1) Me. plenum tui = pe mine plin de ţine = ameţit de 
vin, a | 

2) Quae nemora = in quae nemora. 
3) Velox mente nova = iute (împins) de o inspiraţie 

nouă — delirul bachic, . . - 
4) Ordinea : quibas antris audiar meditans inserere 

stellis (voi îi auzit cum încerc se pun în cântecile - mele: 
printre stele...) e/ concilio Jovis decus (gloria) aefernum, 
egregii Caesaris? 

 



  

| ” Bicam insigne, recens,5 adhuc 
indictum ore alio.- Non secus in jugis 

| _ Exsomnis stupet Evias, 5 
'Hebrum? prospicens, et nive candidam 

_ i Thracen, ac pede barbaro 
Lustratam Rhodopen,” ut mihi devio . 

- Ripas et vacuum nemus 
Mirari libet.! O Naiadum potens, 1! 

.Baccharumque . valentium 
Proceras manibus vertere fraxinos, !? 

Nil parvum aut humili modo. 
Nil mortale B Icquar. Dulce periculum est, 

  

3) = de o inspiraţie nouă. 
6) Exsomnis Evias = bacanta ce nu doarme. 
7) Ebru, fluviu din Tracia — azi Marița, > 

8) = străbătut .de piciorul barbar (al unor locuitori ce 
nu sunt Greci). 

9) Rhodope, azi muntela Despoto-Dagh. . 
10) Ia: non secus (nu alttel ; după cum)... uf (tot aşa) ÎI jibet mihi devie (rătăcind) mirari ripas et nemus va- | 

Ccuam. 

11) = stăpân al Naiadelor = Bacus,- 
12) Urmărit de Bacante, Penteu sa ascuns sub un fra- 

sin ; bacantele au desrădăcinat insă copacul şi au sfâşiat 
pe Penteu. ! 

13) = omenesc, - - 

“CARMINUM “LIBER 14, o 243 

19 

15
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244 Q. HORATII FLACEI 

O Lene, !* sequi Deum 
Cingentem viridi tempora pampino. Ă 

aa 

ni 

A 

Fr 
A 

   



  

XXVI 

Ad. Galateam. 

Horaţiu vrea să abată pe Galatea de a face o: 
călătorie pe mare. Data odei necunoscută. Strofa. 
safică, LL 

Impios parra recinentis omen 
Ducat, et pregnans canis, aut ab agro 
Rava decurrens lupa Lanuvino, 

„Fetaque vulpes; ! 

Rumpat ? et serpens iter institutum,. 
Si per obliquum,? similis sagittae, 

1) Ordinea: Omen parrae recineniis (prevestirea cân- 
tecului piţigoiului) ef Canis praegnans aut lupa rava (roş- 
cată) decurrens ab agro Lanuvino (orăşel din Laţiu), fe- 
tague vulpes ducat (să întovărăşească pe) impios,.. 

2) = să le întrerupă drumul început (institutum): 
3) = tăind de a Curmezişul. | , 

“
a



- Sas: i 

1246 i Q. HORATII FLACCI - 

Terruit mannos: ego cui timebo 
- “ Providus auspex, 

„Antequam stantes repetat paludes 
Imbrium divina avis -imminentum,- 10 
Oscinein corvum prece suscitabo ! 

Solis ab ortu.t | 

„"Sis licet& felix, ubicumque mavis, 
“Et memor nostri, Galatea, vivas, 
"Teque nec lzvus vetet ire picus 15 

Nec vaga cornix. 

Sed vides quanto trepidet tumultu 
Pronus Orion ?6 Ego quid sit ater: 
Hadrize novi sinus, et quid albus | 

Peccet lapyx. 7 - 29 

  

4) Ordinea : Ego, providus auspex suscitabo prece 
si voi face să-i iasă înainte) ab orfu solis cui timebe 
= illi cujus saluti timebo =celor de a căror soartă mă 
voi îngriji) corvum oscinem (a! cărui croncănit e preves- 

„ titor), anfequam avis divina (prezicăvoare) imbrium im- 
-«minenlum repetat paludes stanles (mlaştinile stătătoare), 

Când corbul croncăne dinspre răsărit e semn bun; 
de sboară dinspre apus e semn rău, 
5) Licet (subiaţeles per me) sis felix = doresc să fii 
"fericită. 

6) = cu ce furtună ameninţă Orionul ce se culcă (pro- - 
-2US). Apusul Orionului era însoţit de furtuni, 

7) Ordinea: ego novi (cunosc) guid Ssit !sinus after 
“golful negru“— primejdios) Hadriae et kguidpeccet al- 
;bus Japyx (cât rău face albul Iapyx — lapyxul vânt nord- - 
west. — e „alb“ pentrucă alungă norii).



  

CARMINUM LIBER If, E 247 

Hostium uxores puerique cacos? 
Sentiant motus orientis Austri, et 

* Aequoris nigri fremitum, et trementes 
Verbere % ripas. 

Sic et Europe!* niveum dsloso 25 
Credidit tauro latus et scatentem 
Belluis pontum mejiasque fraudes 

“Palluit audax. !! 

= Nuper in pratis studiosa florum, et 
Debitze Nymphis opițex corona, O 30 
Nocte sublustri; nihil astra preeier 

Vidit et undas. 2 

Que simul '3 centum tetigit potentem 

8) = neprevăzute, 
9) — sub lovitura: valurilor, 
10) Europa, fiica lui Agenor, a fost. răpită de Jupiter 

care luase forma unui taur; a devenit maria lui Minos, 
Rhadamante şt Sarpedon. 

Legătura de idei se face prin sic: după cum tu vrai să 
pleci pe mare tot aşa şi Europa s'a încrezut valurilor 
mării=. Urmează apoi epizodui remușcării Europei ce n'are 
nici o legătură cu sestui poeziei... Horaţiu s'a pierdut într'o 
digresiune interesantă numai prin sine, 

1+) Ordinea: et audax (deşi îndrăsneăţă) paltuit (a 
îngălbenit vazând) pontam scatentem belluis ef fraudes 
medias (primejdiile ce o înconjurau). - - 

12) Ordinea: Sfudiosa nuper florum (ea care odini- 
oară căuta flori) în pratis ef opifex coroide debitae 
Nymphis (și care împletia cununa tăgăduită...) vidit nihit 
nocte sublastri (puţin luminată) praeter astra et undas. 

„ 13) Simul = simul. ac = de îndată ce.



248 Q, HORATII FLACCI 

Oppidis ' Creten: „Pater, o re.ictum 
Filia nomen pietasque, dixit; 

Victa furore ! 15. 

Unde quo veni ? '5 Levis una mors esti] 
Virginum culpa. Vigilansne: ploro 
Turpe commissum, an vitiis carentem 

Ludit imago 

Vana, qua porta fugiens cburna 
- Somnium ducit? '3 Meliusne fluctus 
lre per longos tuit, an recentes 

Carpere flores ? 

Si quis infamem mihi nunc juvencum 
Dedat irata, lacerara ferro et 
Frangere enitar modo multum amati 

Cornua monstri. 

14) Creta cea cu o sută de oraşe, 
15) == tată, o nume (sfânt) disprețuit de îiică ta şi dra- 

goste fiească (pietas) pângărită de nebunia mea (dra- 
gostea ei pentru taurul, în care se prefăcuse Jupiter). 

16) == de unde viu și încotro mă duc? 
17) = o singură moarte e uşoară pentru vita fecioa- 

relor. 

18) Ordinea : an vana 1mago quac fugiens porta e-. 
burna (visele mincihoase ieşeau din infern pe poarta de 
fildeș) ducit (aduce) somniam, ludet carentem vifiis (işi 
bate joc de mine care sunt nevinovată). . 
19) == taurul ce ma necinstit (Jupiter, „pe care Europa 

nu-l recunoaşte),



  

EARMINUA LIBER nt, 249, 

Impudens liqui patrios Penates ; 
Impudens Orcum moror!2 Q Deorum 
Si quis hc -audis, utinam inter errem 

Nuda leones ! 

Antequam turpis macies decentes ?i 
Occupet malas, teneraeque suceurs 
Defiuat *? prada, speciosa 2% quzero 

Pascere tigres. 24 

Vilis Europe, pater urget absens: 25 
Quii mori cessas ? Potes hac ab orno, 
Pendilum zona bene te secuta e — 

lidere ?% collum ; 

Sive te rupes et acuta Ito 
Saxa *! delectant, age, te procella 

20) = fac să aâştepie infernul == întârzii să mor. 21 Decentes malas = trumoşii mei obrazi. 
22). = să se scurgă. N 
23) = frumoasă încă. 
24) == să devin hrana tigrilor. 
25) = deși absent, tatăl tău Îţi strigă. 
26) == Ordinea: Potes elidere colun penda lum ab” hac orno (să-ţi frângi gâtut atârnat de acest ulm) zona secuia te bene (cu cingătoarea pe care, din fericire, aj luat-o cu tine). 

- - 27) Saxa acuta leto = stânci ascuţite pentru moarte (ale căror ascuțişuri produc moartea) . 

55



250 0. HORATII FLACCI 

Crede ** veloci, nisi herile mavis 
Carpere pensum, 

Regius sanguis, dominaeque tradi . 65 
Barbara pellex. *? „Aderat querenti 
Perfidum % ridens*! Venus, et remisso:? 

Filius arcu. 

Mox, ubi lusit. satis : 3 „Abstineto, 
Dixit, irarum 54 calidaegque rixe, 79 

Cum tibi invisus laceranda reddet 5 
Cornua taurus. Na 

” - 

Uxor invizti Jovis esse nescis ; 55 
Mitte singultus, bene fe-re magnam 

.. 75 

e = a 

28) = > încredinţează- te furtunei—aruncăte în spaţiu. 

29) = afară numai de nu vrei să indeplineşti o sarcină 

de sclavă (herile pensum) deşi eşti de neam regal (san- 

guis regius), şi să fii dată ca ibovnică sub ascultarea unei 
sstăpâne barbare. - 

30) Perfidum adi. neut, intrebuințat adverbial. 

31) = răzând viclean. 
32) = cu arcul cu coarda slobodă. 

33) == după ce a râs indeajuns “(de aceste jelanii), 

34) Abstineto irarum ; abstinere. e construit cu gene- 
“ivul prin analogia verbelor ce arată o lipsă (egere, în- 

«ligere). 

35) =. iţi va aduce înainte. 

36) = te uxorem esse



  

- CARMINUM LIBER [M, , - 

5 « Disce fortunam ; tua sectus orbis ? a . . Nomină ducat; ă . 
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37) Sectus orbis. = secta pars: orkis... | e E 38) == lumea împărțită (= o parte a: lumei) iţi va purtaa numele (Europa). SI - a pg 

 



- XXVUL 
1 

Ad Lyden. 

Bilet de invitație la ' masă. Data necunoscută, 

Distih format dintr'un giyeonic și un asc epiad 

minor. 

EI 

“a 

Festo quid potius die 

Neptuni faciam ? Prome reconditum, 

_ Lyde, strenua Czcubum ! 

Munitzeque adhibe vim sapientia. ? 

Inclinare * meridiem 
Sentis, ac, veluti stet volucris. dies, 

1) Ştrenua == strenue. 
Cecubul, vin vestit. - 
2) = silueşte-ţi înţelepciunea ce se apără, — adică: 

bea, 

3) = vezi cum amiază s'apleacă (se înserează),



CARMINUN LIBER 1, - 253 

- Parcis derlpere horreo 
Cessantem Bibuli consulis amphoram ! 4 

Nos cantabimus invicem 
Neptunum et virides Nere:dum comas; 

Tu curva recines Iyra 
Latonam et celeris spicula Cynthia ; 5 

e 

Summo carmine, 5 qua Cnidon 
Fulgentesque tenet Cycladas. ? et Paphon 

”- Junctis visit oloribus 
Dicetur merita * Nox quoque nenia. 

III 

4) = şi ca şi cum fu 
târzii să scoţi (pareis deripere) din pivniţă (horreo) o “ amtoră ce mucezeşte d 
Calpurnius Bibulus, consul cu Cezar la 59 a. Chr.) - 5) =. săgețile iutei Dia 
105, unde s'a născut Diana), 

6) = în cântecul dela urmă. 
7) = zeiţa care dom 

== Venus, 

8) 
9) 

ne (Cynthus e un munte din De- 

neşte peste Cicladele strălucitoare 
== se duce la Patos cu carul tras de lebede. = va îi cântată şi Noa 

/ 

- 

ptea întrun cântec meritat, 

N 

10



? 
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XXIX, 

> Ad Maecenatem. > 

Data probabilă 26 sau 25 a. Chr. Strofa alcaicăe 

“ Tyerhena regum progenies, * tibi 
Non ante verso 2 lene merum cado 

Cum flore, Maecenas, rosârum, et 

Pressa tuis balanus capillis * 

Jamdudum apud me est. Eripe te more;f 

e ” Ă N 

1) = progenies regum Tyrrhenorum. Se ştie că Me- 
cena pretindea că se trăge din regi etrusci, - 

2) Ordinea : est jamdudum apud me tibi lene merum 

eic. i 

Non ante versum = care n'a fost încă întors ca să 

umple amforele -(deci : neatins). 

3) Tuis capiilis — dat final = stors pentru părut tău 
4) = nu. mai întârzia, . :
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-CARMINUN LIBER UI, „255 

Nec semper udum Tibur et Aefula'* 
Dzciive contempleris arvum, et 

Telegoni juga parricida. & - 

Fastidiosam desere copiam, 7 et _. - Molem * propinquam nubibus arduis, 10 Omitte mirari beatze * | 
Fumum et opes strepitumque Roma, 

Plerumque grate divitibus vices, 10 
Mundaequs parvo sub Lara Pauperum 
Coca, sine aulzeis et ostro, îl. 15 - Sollicitam explicuere !2 frontem,. 

Jam clarus occultum Andromeda pater 1% - 

5) = răcorosul Tibur şi ogorul înclinat al Aefule  — Aetula, oraş din Laţiu, aşezat pe o înălțime.  -— 6) = munţii parcidului Telagon. Tusculum, fondat de Telagonos, fiul lui Ulise şi al Circei. Trimis de Circe să-l caute pe Ulise, a tost aruncat de furtună pe coastele Ită- cei. Trăind din jefuirea! locuitorilor, îi ucise,: tără .să ştie, - pe Uiise, care sărise- în ajutorul locuitorilor. — Azi Tus- Culum se numește Frascati, ” 7) = bogăţia ce-ţi aduce desgust, 3) = palatul (era pe Esqulin), 
9) = bogatei, 
10) Pleramqne vices gratae divitibus = adesea Schim- barea place oamenilor bogaţi. 11). = fără covoare de purpură. 12) = explicant.. 
13) Pater Andromedae — Cefeu, constelație ce răsare ia 9 Iulie. 
14) Procyon răsare la 15 lulie,



- 255 Q. HORATII FLACCI 

„ Ostendit ignem ; jam Procyon 14 furit, 

Et stella vesani Leonis, 15 
Sole dies feferente siccos. 20 

Jam pastor umbras cum grege languido 

- -  Rivumque fessus quzerit, et horridi 16 
Dumeta Silvani, caretque 

Ripa vagis taciturna ventis. 

Tu civitatem quis deceat status 25 

Curas, et urbi sollicitus times 

Quid Seres !7 et regeata Cyro 

Bactra !8 parent Tanaisque discors !9 

" Prudens2 futuri temporis 'exitum 7! 

Caliginosa nocte premit*” Deus, , 30 
Ridetque si mortalis ultra 

Fas trepidat.2% Quod adest,21 memento 

15) == steaua nebunului Leu, — Soarele întră în cons- 

telaţia- Leului la 30 Iulie. 
16) = sălbatecului Silvan. 

17) == Serii, popor din India. 
18) Bactra, provincie din Persia. 
19) Tanaisque discors = popoarele de pe “Tanais “(s- 

ci și Sarmaţii) se luptau atunci intre dânsele. 

2") -= prudenter. 

21) = evenimentele, 

22) = învălue, | - 
23) = se ostenește mai mult decât se cuvine. 

24) = prezentul,



CARMINUM LIBER DU, 257 - 
* 

Componere zequus ;26 cetera fluminis 
Ritu feruntur, nunc medio zquore 

Cum. pace delabentis Etruscum 
In mare, nune lapides adesos 

a 
Stirpesque rantas et pecus et domos 
Volventis una, non sine montium 

Clamore vicinzeque silva, 
Cum fera diluvies quietos 

I-ritat amnes. *5 Ile potens sui 27. 
Leetusque deget, cui licet in diem 

Dixisse: Vixi.-Cras vel atra 
Nube polum Pater 28 occupato, 

Vel sole puro: non tamen irritum, 
Quodcumque retro est, * efficiet, neque 

25) = aequo animo. 
26) la: „„flaminis nunc delabentis. cum pace (curgând liniştii) medio aequore (în mijlocul câmpului) în mare Eiruscum (aluzia e la Tibru) nanc volventis una lapi- des adesos (roase de apă). sfirpesque raplas e! pecus ef domos non sine clamore 'monlium silvaequg dicinae, cum fera diluvies (o inundație năpraznică) irritat amnes quielos (iace să. se reverse apele ce erau liniştite). 27, = Deget potens sui = numai acela va trăi stăpân pe sine. 

- 
28) == Jupiter. 

E 
29) ma ot ce e în urmă, — adică, trecutul, 

17 
* - Stez/, 

_ pe seria B. 
ct 

Pa 
să Brozaanu 

  2) 

49 

45
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Ditfinget 5 infectumque reddet 
Quod fugiens semel hora vexit. 

Fortuna szvo. lata negotio, î! et . 
Ludum insolentem iudere pertinax, 

-Transmutat incertos honores, 

Nunc mihi, nunc alii benigna. 

„Laudo rmanentem ; *? si celeres quatit 
Pennăs, resigno 3% qua dedit, et mea 

Virtute me involvo, probamque 

Pauperiem sine dote ** quzero. _ 

„Non est meum, si mugiat Africis 

Malus procellis, ad miseras preces 

Decurrere et votis pacisci 

Ne Cyprie Tyrizque merces 

Addant avaro divitias mari. 55 

30) = nu va schimba şi va face nefăcut, 
31) = norocul vesel de cruda 'lui sarcină. 
32) = îl binecuvintez cât îmi rămâne credincios. 
33) = renunţ. 
34) = fără zestre, fără avere. 
35) = Non esi meum (nu este în firea mea) decurrere 

(să mă scobor) ad miseras preces, si magiat malas (de 
geme câtargul) Africis procellis et pacisci votis (şi să 
înduplece pe zei prin rugăminţi) ne merces Cypriae Ty- 
riaeque addant (să nu mărească) divilias mari avaro 
(înecându-se), 

2
-



ț 
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Tunc * me biremis presidio*scapnee 
Tutum per Aegaos tumultus | Aura feret geminusque Pollux, 27 

  , 

Tune — ătunci, pe când ani vor fi-în primejdie. == Castor și Poltux. 

 



XXX 

Epilogus .  - 
Data nesigură, Versul asclepiad minor. 

—Exegi monumentum ! re perennius, 

Regalique situ pyramidum ? altius, 
Quod non imber edax, non Aquilo impotens? 

Possit diruere, aut innumerabilis 

Annorum series, et fuga temporum, 
Non omnis moriar, multaque pars mei 

Vitabit Libitinam *: usque ego postera 

1) = am isprăvit, | 

2) = mai înaltă decât construcţia regală (sila regali) 

a piramidelor =— decât piramidele regale, 

3) = năpraznic, 

4) = o bună parte din mine, 

5) = moartea,
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- Crescam laude recens*, dum Capitolium 

Scandet cum tacita virgine pontifex ?. 
Dicar, qua violens obstrepit Aufidus,, 
Et qua pauper .aqua Daunus agrestium 
Regnavit populorum, ex humili potens, 

Princeps Aeolium- carmen ad Italos 
„Deduxisse modos;- Sume. superbiam 
Quzsitam 9 meritis, et mihi Delphica 
Lauro cinge volens 10, Meipomâne, comam. 

A 
%6) = rămânână tânăr. .- 
7) = pontitul cu vestala tăcută! . 

8) Ordinea: Dicar (se va spune de mine). dedaxisse 
(am introdus) princeps caPmen Aeolium ad Italos în0- 
dos (în poezia Latină) qua (în ţara în care) Aufidas vio- 
leus (fluviu din Apulia ce trecea pe la Venusia, locul de 
naștere al poetului) .obstrepit et qua Daunas (fiu al lul 
Pilumnus şi bunic al lui Turnus) paaper aquae (sărac în 
apă, — adică: a domnit peste o ţară săracă în apă) 
regnavii popalorum agrestium, — ex humili potens 
(Daunus sosise în Apulia, fără mijloace ; — a ajuns totuş, 
un rege puternic). Ă 

9) == proporţionată. 

10) = prielnică;
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II 

Ad Iullum Antonium 
Tallus Antonius e fiul triumvirului Marcus Anto- " mius şi al Fuiviei, crescuţ de Octavia, sora lui Au- gust, s'a insurat cu Marcella, fata Octaviei, Consul 1a 10 a. Chr.; a fost ucis la 2 a. Chr, din Cauza legăturilor cu lulia. 
Data odei 14 — 13 Chr. Strofa safică. 

. Pindarum Quisquis studet mulari, iulle, ceratis ope Dadalea „a Nititur peunis, vitreo daturus 
Nomina ponto.? 

| 

ară prin arta lui Dedal. 
urat cu aripile fabricate 

1) = se sprijine pe aripi de ce —- adică : face ca Icar Care a sb „“de tatăl său Dedal, 
2) == marea icarică, — 

:soâre, ceara aripilor s'a t 
„are i-a păstrat numele, 

Apropindu-se prea mult de opit și fcar s'a Prăbuşit în marea,
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Monte decurrens velut amnis, imbres 

Quem super notas* aluere ripas» 
Fervet, immensusque ruit profundo 

Pindarus ore 4 

Laurea donandus Apollinari,* 

„ Seu per audaces nova dithyrambos* 
Verba devolvit, numerisque fertur 

Lege solutis,? 

Seu Deos. regesve “canit, Deorum 

Sanguinem, per quos-cecidere justa 
Morte Centauri *, cecidit tremendze: 

Flammă Chimaera, 0 

Sive, quos Elea domum .reducit 

3) = consuetas = — il fac să iasă din albia lui obiş- 
nuită. 2 , a 

4) Rpit ore profundo = se prăvale din isvorul lui 

adânc. 

5) = meritând să fie răsplătit cu faurul hui Apolon. 

6) Ditirambiri erau la început imnuri în cinstea lui Bacus,. 

apoi și în a celorlalţi zei. P 
7) Numeris lege solutis = în ritmuri lipsite de orice: 

regulă. - | 

8) Imnurile numite peane, ce s'au pierdut. 

9) Pirithous şi Tezeu au distrus pe Centaurii din Tesalia. 

10) Chimera, un monstru ce vărsa foc (de aceia: Flam- 

ma Chimaerae); a fost ucisă de Bellerofon, călare pe 

Pegas. 

10% 

15.
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Palma !! coelestes,!? pugilemve equumve 1% 
Dicit, et centum potiore signis 

“ Munere 14 donat, 

Flebili sponse juvenemve raptum 
Plorat,'5 et vires animumque moresque 
Aureos '6 educit in astra, nigroque 

Invidet Orco!!. | 
p 

Multa Dirczeum ievat aura cycnum,!8 
Tendit, Antoni, quotiens in altos 
Nubium tractus!%, Ego, apis Matina 2% 

More modoque 

Grata carpentis thyma per laborem 
Plurimum, circa nemus uvidique 

11) Elea palma = laurul olimpic. — Olimpia erâ în 
Elida. - 

12) Redacit domum coelestes = i-a adus acasă ne- 
muritori. ! 

13) Calul — probabil, însă că e vorba de călăreț, 
14) = îl dărueşti cu un dar (imnul în care-l cântă) mai 

preţios decât o sută de statui, . 
15) = tie că plânge, etc. Aluzie la „threnele“ lui' Pindar, 

pierdute, | 
16) == apucăturile de aur (ale tânărului luptător mort). 
17) = îl smulge (invidet) negrei morţi; — îl smulge ui- 

tării. ! 
18) = O inspiraţie puternică însufleţeşte pe lebăda dela 

Dirce. — Dirce e o fântână de lângă Teba, , patria - lui 
„ Pindar. 

19) = guotiens tendit in altos fractus (în sferile înalte) 
nubium. 

20) = Albina de pe Malinum (munte din Apulia), 

30
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Tiburis ripas, operosa parvus 2! 
Carmina fingo. 

Concines majore poeta plectro 22 
Caesarem, quandoque 22 trahet feroces 
Per sacrum clivum,2* merita decorus 

Fronde, Sicambros ; 25 

Quo.% nihil maj:s meliusve terris 
Fata donavere bonique Divi 
Nec dabunt, quamvis redeant in aurum 

“ Tempora priscum 27. 

Concines lzetosque dies et Urbis 
“Publicum ludum super impetrato 
Fortis Augusti reditu,*% forumque 

- Litibus orbum 2? 

21) = modest, eu plăsmuesc cu trudă (onerosa) poeme. 
22) Se 'adresează acum -lui lullus Antonius : Poefa (tu, 

poete) concines majore plectre (cu un. accent mai pu- 
ternic).,. 

23) = quando.: - 
24) Sacrum clivum, e calea sacră pe care urca pompa 

triumială pe Capitoliu. 
25) Sicambri, popor german, supuși de August, 
26) == decât August, 
27) == chiar dacă timpurile s“ar întoarce la aurul stră- 

vechi — de ar veni epoca de aur. | 
28) Super reditu = cu ocazia intoarcerii. 
impetrato = întoarcerea obținută dela zei prin rugă- 

„Ciunile noastre. - 
29) = forul lipsit de procese: în zilele de sărbătoare 

publică, se închideau tribunalele,
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Tum mez (si quid loquar audiendum %%) 45 
Vocis accedet bona pars?! et; <O sol2: 
Pulcher! o laudande !> canam, recepto 

Caesare felix ; 

Tuque **, dum procedis, „lo Triumphe“ 24, 
Non semel dicemus, „lo Triumphe”, „50 
Civitas omnis %; dabimusque Divis 

Tura benignis. 

Te decem tauri totidemque vacca, 
Me tener solvet % vitulus, relicta | 
Matre qui largis juvenescit herbis 55 

In mea vota %, ! 
N. 

Fronte ** curvatos imitatus ignes 

30) = vrednic de a fi ascultat, 
31 Bona pars meae vocis accedet = 0 bună parte a 

glasului meu se va adauga (la aclamaţiile mulţimei) = îmi 
voi uni glasul cu cel ai mulţimei, 

32) — zi. 
33) Fu = lullus Antonius. | 
34) lo Triamphe 7] era Strigătul muiţimei la trecerea 

cortegiului triumfal. 

35) Subinţeles dicef. 
36) = mă va deslega de proniisiune (votis]. 
37) == creşte (juvenescit) în grasele păşuni ca să-mi 

implinească făgăduinţele. 

38) = cu coarnele, 
39) == ale lunei Ia al treilea pătrar.



2P2 Q, HORATII FLACEI e 

Tertium lun referentis ortum %, 
Qua notam duxit, niveus videri, 

Cetera fulvus *, 

40) Niveus videri qua duxit notam cetera fulvus == 
alb ca zăpada acolo unde are o pată, încolo roşcat = cu 

"o pată albă în frunte, încoto roşcat. 

„60



IL. 

Ad Melpomenne 

Data odei nesigură ; poate 13—12 a. Chr. Metrul: 
distih format dintr'un giyconic și dintr'un asclepiad 
minor, 

Quem tu, “Melpomene, semel! =: 
Nascentem placido lumine 2 videris, 

lllum non labor Isthmius î 
Clarabit pugilem, non equus impiger 4 

Curru ducet Achaico 5 | 
Victorem, neque res bellica Deliis 

1) = odată, 
2) == cu o privire prietenoasă, 
3) == luptele istmice, Jocurile ce se celebrau în istmul 

Corintului, 
4) E vorba de cursele de care. 
5) = grec.
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+ 

Ornatum foliis $ ducem, 
Quod regum tumidas contuderit” minas, 

Ostendet Capitolio ; 
Sed qua Tibur aque fertile prefluunt, 

Et spissz nemorum comă 
Fingent Acolio carmine nobilem,? 

Rom, principis urbium, 
Dignatur soboles !0 inter amabiles 

Vatum ponere me choros, 
Et jam. dente minus mordeor invido. 1! 

O testudinis aurez ă 
Dulcem quze strepitum, Pieri,!* temperas, !2 

O mutis quoque piscibus 
Donatura !* cycni, si libeat, sonum,“ 

Totiim muneris hoc tui est, 15 

6) = aurul delic = laurul lui Apolon din Delos. 7) Viit. II. | | | 8) Capitolio e 1a dat.: nu-i va arăta Capitoliului, 9) Fingent nobilem = îl vor face celebru. 
10) Soboles Romae = poporul Romei. 
11) Dente invido == dintele pismei, 
12) O, muză! Muzele se numeau Pieride, din cauza munţilor din Pieria (Macedonia) inchinaţi Muzelor. 
13) Quae temperas = tu, care mlădii,... 
14) O donatura = tu care ai putea să dărueşti, 
15) Zotum hoc tui muneris est = toate aceste sunt mulţumită ţie — ţie ţi-o datorez,
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Quod monstror digito pretereuntium, '5 
Romane fidicen Iyree ; 

Quod spiro ” et placeo, si placeo, tuum est. 

  

16) Fiind-că eră celebru. 
17) = că sunt inspirat,



IV. 

+ 

Drusi Laudes. 

Nero Claudius Drusus e fiul Liviei, și fratele lui 
Tiberiu. S'a născut la 38 a. Chr, General! vestit in 
luptele cu Germanii. A murit iag a, Chr., în urma 
unei căderi de pe cal. Dată probabilă a odei 14 a. 
Chr. Strofa alcaică, 

N 

Qualem ! ministrum fulminis alitem 2, 
Cui rex Deorum regnum $ in aves vagas 

Permisit, expertus fidelem + 
Juppiter in Ganymede 5 flavo, 

1) Comparaţia începe cu gualem — terminul al doilea 
e tocmai cu versul 16 (falem) videre Rhaetis. 

2] = pasărea păzitoare a îulgerului = vulturul, 
3] Permisit regnum = i-a încredinţat domnia. 
4] = găsind credincios (pe vultur), ” 
5] = cu prilejul răpirii lui Ganymed. — Ganymed, ta- 

năr principe. troian, a fost răpit de vulturul trimis de Jupiter.
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Olim € juventas et patrius vigor? 

Nido laborum propulit inscium, 
Vernique, jam nimbis remotis; 

Insolitos docuere nisus - 

Venti paventem *, mox în ovilia 
Demisit hostem !0 vividus impetus, 

- Nune.in- reluetantes -dracones 1! 
_- Egit amor dapis atque pugnae; : -— 

'Qualemve laetis câprea pascuis 

latenta * fulva mafris ab ubere 

Jam lacte depulsum leoneia ** 
Dente novo ! peritura vidit ; 

Videre' Rhetis bella sub Alnibus 
Drusum gerentem Vindelici 13; — quibus 

6] = odată. 

7] Tinereţea (căldura tinereţii) şi vigoarea-i moștenită. 

8[ Propulit nido iuscium laborum. = Pau împins din: 
cuib, fără să cunoască ostenelile ce-l așteaptă.” 

9[ Ordinea: jamgue paventem venii verni, nimbis _re-. 

motis, docuere nisus insolitos = şi încă tremurând, 

vânturile primăverii Pau învățat sforţările neobişnuite (Pau. 

învăţat să sboare) pe cerul fără nori. 

10] Demisit hostem = Pa aruncat ca duşman.. 

11] = împotriva unor şerpi zădăriţi. 
"12] Caprea intenta laelis pascuis = capra ocupată cu 

„păşunele grase. 

13) = leul înțărcat (depulsum lacte) de la ţâța roș- 

catei sale mame. - 

14) = ea (capra) care va muri ;de dinţii lui noi, 

15] Incepe al! doilea termen al comparaţiei: (talem) 
Vindelici videre Drusum gereniem beila sub Alpibus: 
Rhaelis. — Vindelicia corespunde unor părţi din Elveţia, 
Tirol, Bavaria. 

10.
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Mos unde deductus per omne . 
Tempus Amazonia -securi 

Dextras obarmet, quzerere distuli, 
Nec scire fas 'est omnia 15: — sed diu 

Lateque victrices caterva, 
Consiliis juvenis revictee 17, 

„„. Sensere, quid mens rite, quid indoles 
Nutrita faustis sub penetralibus, 

» Posset *, quid Augusti paternus 
In pueros animus Nerones. 

Fortes creantur fortibus et bonis !?; 
Est în juvencis, est in equis patrum 

Virtus, neque imbellem feroces 
Progensrant aquila columbam ; 

16] Ordinea: Quibus (Videlicii) disfuli quaerere (am uitat să cercetez) unde mos dednctas (de unde le vine obiceiul) per omne tempus (din cea mai depărtată ve- Chime) obarmet dexiras 'securi Amazonia ; nec est fas Omnia scire. . | 
17) Consiliis juvenis revictae = aceste hoarde (multă vreme biruitoare) acum insă învinse . după planurile tină- « rului (ale lui Drusus), 
18] Ordinea : sensere (au văzut) guid posset mens (un suflet), gaid indoles rite (= bene) natrita (bine edu- cat) sub penetralibus /austis (intr:o casă iubită de zei), 19] Lipseşte a: a fortibus. Eroii se nasc din eroi,
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Doctrina * sed vim promovet insitam, 

Rectique cultus 2' pectora roborant; 
Utcumque defecere mores 3, 

Dedecorant bene nata culpa %. 

“Quid debeas, o Roma, Neronibus, 

Testis Metaurum flumen %, et Hasdrubal 
Devictus, et pulcher fugatis 

ile dies Latio tenebris 2, 

Qui primus alma risit adorea ?%,. , 
Dirus per urbes After ut 77 Italas, 

Ceu flamma per tzedas vel Eurus 
Per Siculas equitavit undas 2%. 

20] == Creşterea, educaţia, — Fii ai iui Tiberius Nero, 

Drusus şi Tiberiu trebuiau să fie curajoşi ; educaţia (doc-. 

frina) le a întărit virtutea (vim) lor naturală. 

21] Doctrina e teoria ; cultus e practica. 
22] = când lipseşte educaţia. - 

23] Culpae dedecorant bene nota — = viţiul necinsteşte: 

însuşirile firești. 

24) Râu din Umbria, celebru prin victoria Iui C. Claudius 

Nero, și a lui M. Livius Salinator asupra lui Hasdrubal 

care îu ucis (207 'a. Chr.) 
25| — acea zi, in care întunericul a îost alungat din 

Laţiu. 

26. = care (zi) cea dintii ne a zimbit printr'o frumoasă 

:biruinţă, 7 

27) Ut == ex quo — din momentul în care. 

28] Ordine : ut (ex quo) dirus Afer (Anibal) equitavit 

per urbes Italas etc.
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Post ho= "9 secundis usque 30 laboribus 
Romana pubes crevit%!, et impio - 

Vastata Poenorum tumuitu 52 
Fana Deos habuere rectos %, 

Dixitque tandem perfidus Hannital: 
Cervi. luporum prada rapacium, 

Sectamur ultro, quos. opimus 
„ Fallere et effugere 'est triumphus 34. 

Gens, quz cremato fortis ab lIlio : 
Jactata Tuscis 2quoribus sacra 

Natosque maturosque paties 
Pertulit Ausonias ad 'urbes 5 

29] == după victoria de la riul Metaur. 
30] lsgue = mereu. 
31] == a crescut (în curaj şi speranţe). 
32] Impio tumultu = invazie nelegiuită. 
33] = templele şi-au văzut zeii ridicaţi; s'au ridicat din noii statuele zeilor. 

” 34] => deși suntem nişte cerbi, pradă a hrăpăriţitor lupi, noi mai urmărim orbește pe,acei de care, ca o mare biruinţă, ar trebui să ne ferim şi să fugim (quos fallere et fugere “est opimus Triumphus). . ” 35] Ordinea : Gens, guae jactata (acest popor, care rătăcind pe...) aequoribus Tuscis ab Ilie cremate (după arderea Troei) pertulit fortis ( = fortiter = şi-a trans- poriat.vitejeşte) ad urbes Ausonias (Italia) sacra, nafos- Que palresqae maturos.., | 
36] = ciopârţit de securea neîndurată.
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Duris ut ilex tonsa bipennibus % : 
Nigre ieraci frondis in Algido, 

Per damna, per czedas, ab ipso. 

Ducit opes animumgue ferro * 

Non Hydra % secto corpore firmior 
Viaci dolentem crevit in Herculem 3, 

Monstrumve submisere Colchi 4* 
Majus Echioniave Theba +! 

- 
Merses profunde, puichrior exiet 2; 

Luctere *%, multa proruet ** integrum. 

Cum laude victorem, geretque 
Proelia conjugibus loquenda î* 

37] în Algido ( munte din Laţiu) feraci (fertil) fron- 
dis nigrae dacit opes animumque: (îşi trage. putere şi 

energie) ab ferro ipse, per damua, per caedes (din ră- 

nile 'lui). 

E 38.] Hidra de la Lerna; de câteori Hercule îi tăia un 
cap, îi creștea altui ia loc. 

39) In Herculem dolentem vinci = în potriva lui Her- 

cule disperat că e învins. 

40] = mau produs Colchii. La Colchos, un balaur păzia 

lâna de aur. 

41) Teba, oraşul lui Echion. — Un balaur, pe care la 

ucis Cadmus lingă Teba, oraş pe care Pa fundat, ajuta 

fiind de Echion, ginerele lui, 

42] Merses (gentem Romanam) profunde = de ai 

" scufunda-o în mare ; exiet — exibif. 

43| Luctere — de vei lupta cu dinsa, 

44] Proruet = va zdrobi.: 

45] = de care vor vorbi soțiile. 
i
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Carthagini jam non ego nuntios 
Mittam superbos: occidit, occidit 

Spes omnis et fortuna nostri 
Nominis, Hasdrubale interempto. 

Nil Claudia non perficiunt manus *€, 
“Quas et benigno numine Juppiter 

Defendit et cure sagaces 
| Expediunt ** per acuta belli. 4 

- r 

46] = braţele Claudiilor. 
4]= prudenţa 
48] = îi scoate, 
49] = prin primejdiile războiului.



V. 

Ad Caesarem Augustum.   
i August lipsia de trei ani din Roma (16—13 a 

hr). Data odei 14 sau începutul lui 13, Strofa as- 
Flepiadă A. 
> 

i 
Divis orte bonis !, optime Romul? 

Custos gentis, abes jam nimium diu; 

Maturum reditum pollicitus Patrum 
Sancto concilio, redi. . 

4 

_Lastar veris * enim vultus ubi tuus 
Aftulsit populc, gratior it dies, 

Et soles melius nitent. 

| Lucem redde tu, dux bone, patriae: 

    
  

3 1] = tu, a cărui naştere e o binefacere a zeilor. 

2) Romulae = Romuleae. 

3] = ca primăvara. 

pr  
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' 
/ 

Ut mafer juvenem, quem Notus invido 
Flatu Carpathii trans maris. zequora | 10 
Cunctantem spatid longius annuo - 

Dulci distinet a domo, 

Votis' ominibusque et precibus vocat, 
Curvo nec faciem litore cimovet *: 
Sic, desideriis icta fidelibus, 15 

Quzerit 5 patria Caesarem. 

. 

Tutus bos etenim $ rura perambulat ; 

Nutrit, rura Ceres almaque Faustitas 7. 
Pacatum € volitant per mare navila; 

Cutpari metuit* Fides; - 20 

Nuliis potiuitur casta domus stupris, 

Mos et lex maculosum edomuit nefas 1%, 

4] Ordinea: Uf mater vocat votis ominibusque (Consul- 
lase preziceriie) ef precibus juvenem quem cunctantem 

Jongius spatio annuo frans aeqaora maris Carpathii “ 

(marea dintre Rodos şi Creta) Notus flafa invido (bătea 

împotriva călătorilor ce veneau din Asia spre Italia) dis- 
tinet (il ţine departe) a domo dalci. nec dimovet faciem 
(şi mama nu-şi ia privirea) lifore curve. 

5] = reclamă. 

6] = căci, când ești tu de faţă. 
7] Faustitas = belșugul, 

8] = 
9] = 
10) = 

fără pirați, 

şe teme să nu fie bănuită, 

viile ruşinoase.
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Laudantur simili !!, prole puerperz ; 

Culpam poena premit comes. 

Quis Parthum paveat, quis pgelidum Scythen, 
Quis, Germania quos horrida parturit 
Fetus *, incolumi Caesare ? quis fer 

Bellum curet Hiberia ! ? 

Condit quisque dem !* collibus in suis, 

Et vitem viduas ducit ad arbores'!*; 

Hinc ad vina redit !% lztus, et alteris 
Te mensis adhibet ” Deum; 

Te multa prece, te prosequitur mero 
- Defuso pateris et Laribus tuum 

„Miscet numen, uti Gracia Castoris. 
Et magni memor Hercuiis. 1£ 

11] Proie simili = pentru copiii ce seamănă cu ta- 
tăl lor. E 

12) = de neamurile, pe care le naşte sălbatica Germaine. 
13] E vorba de luptele cu Cantabrii, 

14) Condit diem = îşi petrece ziua, 
15] Arbores viduas = copaci singurateci (ce nau pe -. 

ei viţă). . 2 

16] == se întoarce la masa de seară. 
17] Et adhibet te deum -alteris mensis = şi te invoacă. 

drept zeu (pe August)” la al doilea rând de mâncare; 
adică: la sfârşitul mesei. 

18] = ca Grecia ce'și aduce aminte de Castor şi Her- 
cule. | | -
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„Longas o utinam, dux bone, ferias 2? 
Prastes Hesperia 2 1“ dicimus integro 
Sicci mane die ?!, dicimus uvidi 

Cum sol Oceano subest 22, 

O 

19] == zile de sărbătoare, 
20] = Italiei, 
21] Integro die = înainte de â începe ziua. 
22] = când soarele e ascuns în Ocean. 

40



VI. 

Ad Apollinem. 

Data odei e Ja 17, după compunerea Ciniecutui 
secular. dar înainte de recitarea lui la serbările 
seculare. Strofa safică, : 

Dive, quem proles Niobea magna !- 
Vindicem lingu ?, Tityosque raptor î 
Sensit, et Troje prope_ victor alta 

- Phthius Achilles * 

1] Apolon și Diana au ucis cu săgețile lor pe cei 14 copii 
(1 fete şi 7 băeţi) ai Niobei, care se lăudase cu cei 14 
copii, pe când Latona nu avea de cit pe Apolon şi pe 
Diana, , . 

2) Ordinea : Quem proles Niobea sensit vindicem lin- 
gnae magnae (a Niobej). 

3] Tityos răpitorul Latonei. | 
4] Achile din Fiia (Tesalia) — a fost ucis de săgeata 

lui Paris, îndreptată de Apolon,,
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Ceteris major, tib! miles impar, 5 
Filius quamvis Thetidis marinze 

Dardanas * turres quateret tremenda 
Cuspide pugnax. 

Ille 5, mordaci velut i:ta ferro | 
Pinus. aut impulsa cupressus Euro î, 10 

Procidit late, posuitque collum in _ 

Pu!vete 'Teucro. 

[ile non inclusus equo, Minerva 

Sacra mentito, male feriatos 

Troas et la«tam Priami choreis 15 

Falieret aulam %; o 

S:d patam zaptis gravis ?, heu nefas ! heu !— 
Nes-ios,fari pueros Achivis. 

Ei 

troene, Dardanus e un vechiu rege al Troei. 
6] Incepe aici o mare digresiune asupra morţei lui 

Achile ce o condiţie a prosperității viitoare a Romei. 

7] = Vint de S-E. 

8] Ordinea : /ile non falleret (-— fefellisset = nu et 
ar fi înşelat pe 'Troeni, — cum au făcut Ulise și ceilalţi 
ce au intrat în calul troian), inclusus equo meulifo (care 
minţea, se prefăcea că aduce o ofrandă) sacra Minervae, 

-Troas (obiectul -lui falleret) feriatos male (c& se puneau 

să-l sărbătorească, spre peirea lor) ef aulam Priami 
laetam choreis, : 

9] Sed palam captis gravis = ci năprasnic cu cei 

prinşi pe faţă (la lumina zilei),
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Ureret !9 flammis, etiam latentem "! 
Matris in alvo, 

NI, tuis victus Venerisque grata. 
Voeibus, Divum pater annuisset 

Rebus Aenez potiore ductos 

Alite mures *?. 

Doctor arguta fidicen Thalia *?, 
Phoebe, qui Xantho '4 iavis :amne crines, 
Dauniz defende decus Camene :€, 

Levis Agyieu 1. 

Spiritum ** Phoebus mihi, Phoebus artem 

Carminis nomenque dedit poeta. 
Virginum' primae '* puerique claris 

Patribus orti, | 

10) = el (Achile) ar fi trecut prin focul grecesc (Aghi- 
vis flammis). N a 

11] Subinţeles puerum. 

12] Ordinea : ni pafer dicum victus (induplecat) fuis 
vocibus gralaeque (subinţ. vocibus) -Veneris annuisset 
(nar fi acordat) rebas Aeneae (soartei lui Enea) muros 
ductos poliore alite (sub auspicii mai bune). 

13] = armonioasei Thalii, 
14] Xanthos, fluviu din Licia. | 

15] =— muzei latine. Daunia e numele vechiu al Apuliei, 

16] Levis = lustruit, tânăr ; Agyieu, vocat, grec, 0 po- 
reclă a lui Apolon = zeu al uliţelor. 

17] = inspiraţia. 
- 18] = cele dintâi dintre fecioare..
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, 

Deliae tutela Deae !*, fugaceş 
Lyncas et cervos cohibentis arcu %, 
Lesbium servate pedem 2! meique 35 

Pollicis” ictum, 

Rite 2? Latonae puerum canentes, 
Rite crescentem face Noctilucam 2% 

Prosperam frugum 24, celeremque pronos 25 | 
“Volvere menses. . 40. 

„Nupta jam % dices: „Ego Dis amicum, 
Saeculo festas referente luces 27 

Reddidi carmen, ** docilis modorum 
„- Vatis Horati .29* 

19) = voi toţi ocrotiţii zeiţei din Delos (Dianei). 
20] = a Dianei, care opreşte cu arcul, 
21] = observați ritmut lesbic (metral safic). 
22] = după rituri, 
23] = : luna ce-şi creşte făclia (lumina) 
24] = care face să rodească, | 
25] Celerem volvere menses pronos.= şi grăbită în 

a lua cu ea ( = in volvendo) lunile repezi. 
26] = în curînd. * 
27] = veacul aducînd zilele de sărbătoare, E vorba de 

jocurile seculare, serbate timp de trei zile “si trei nopţi.. 
28) Reddidi Carmen amicum Dis = am cintat un cân- 

„tec plăcut zeilor. " - 
29] == ascultînd de măsura, (sfaturile) 1ui Horaţiu.



VII. 

Ad Torquatum. - -- > 

Data odei necunoscută, Metrul: aistich format 
dintr'un hexametru dactilic şi un ternar dactilic 

_catalectic. 

Dittugere nives, redeunt jam gramina campis, 
Arboribusque come ; 

Mutat terra vices |, et decrescentia ripas 
- Flumina praetereunt?; 

Gratia cum Nymphis geminisque sororibus * audet 

Ducere nuda choros. 
Immortalia ne speres,  monet arinus, et almum * 

_ Quae rapit hora diem. 

1] = pămîntul îşi schimbă” aspectul, 
'2] = riurile-curg în albia lor, E 
3] = şi cu cele lalte două surori = cele trei. Oraţii, 
4] = bhrănitoare, -
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Frigora mitescunt Zephyris; ver proterit * aestas, 

Interitura, simul € 10.9 

Pomiter autumnus fruges effuderit; et mox 

Bruma recurrit iners ?. 

Damna tamen celerăs reparant * coelestia lunae. 

Nos, ubi decidimus, 

Quo pater Aeneas €, quo dives Tullus? et Ancus!0, 15 

Pulvis et umbra. sumus. 

Quis scit an adiciant hodiernae crastina summae 

Tempora *! Di. superi ? 

Cuncta manus 'avidas fugient heredis, amico 

Quae dederis animo *?. 20 
- 

Cum semel occideris et de te splendida Minos 

Fecerit arbitria *, | 

Non, Torquate, genus, non te facundia, non te 

Restituet !“ -pietas : 

] = alungă. 
6] == simul ac. 

] stearpă. 

8] = “îşi repară ; lumina lunei creşte Ia loc. 

9] Tullus Hostilius, al treilea rege roman. 
10) Ancus Martius, al patrulea rege roman. 

n] = an di superi adiciant temporă crastina (ziua 

de mâine) summae hodiernae (sumei de azi = zilei 

de azi). 

12] = tot ce vei acorda plăcerii tale (amice animo) 
va scăpa de mâna lacomă a moştenitorului. 

13) == Minos își va fi rostit trufaşa-i sentinţă. — Minos 

e judecătorul infernului. 

14] = nu te va reda vieţii. 

N
I



CARMINUN LIBER IV, 293 

infernis neque enim tenebris Diana pudicum 
Liberat Hippolytum 3, 

Nec Lethaea valet Theseus abrumpere caro 

Vincula * Pirithoo. 

15) Ipolit, fiul lui Tezeu, resistând propunerilor Fedrei, 

mamă sa vitregă, a fost acuzat de aceasta faţă de Te- 

zeu. De desperare. Ipolit s'a sinucis. . 
16] Pirithous, fiul lui Ixion, a încercat cu Tezeu să ră- 

pească pe Proserpina din infern. Pirithous a fost înlăn- 

țuit în infern. -



VIiL. 

Ad Censorinum. 

C. Marcius Censorinus, consul la 8 a, Chr. Data 
odei necunoscută, Metrul: asclepiad minor. 

Donarem pat:ras grataque commodus !, 

Censorine, mis aera ? sodalibus; 

Donarem tripodas, praemia fortium 
Graioruin 9; neque tu pessima munernm 
Ferres f, divite me scilicet artium 5, 
Quas aut Parrhasius $ protulit aut S:opas7, 

Hic saxo, liquidis iile coloribus 

1] Donarem commedus = ţi-aşi da bucuros. 
2] = obiecte de bronz. 

3] == răsplata vitejiei la Greci, - 

4] = nai primi daruri mai mici (pessima manerum) 

5] Divite arlium — de a-şi fi bogat în opere artistice. 

| 6] Parrhasius, pictor născut la Efes, “a trăit la Atena 
pe la 400 a. Chr, S 
7] Scopas, sculptor (250 a. Chr.) din Atena,
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Sollers nunc hominem ponere $ nunc Deum. 
Sed non haec mihi vis*; non tibi talium: 
Res est 2ut animus deliciarum egens !0. 
Gaudes carminibus; carmina possumus 

“Donare, et pretium dicere!! muneri. 
Non incisa notis marmora publicis '*? 

Per quae spiritus et vita redit bonis 

Post mortem ducibus, non celeres fugae *? 
Rejectaeque retrorsum "1 Hannibalis minae, 
Non incendia '5 Carthaginis impiae, 

Ejus "9, qui domita nomen ab Africa 

Lucratus rediit, clarius indicant | 

Laudes quam Calabraa Pierides ", neque, 

pf 
N 

8] Sollers ponere = dibaciu în a reprezenta. 
„ 9] = nu stă în puterea mea, 

10] == averea şi gustul tău mu duc lipsă de astfel de 
comori. 

11] = se stabilesc, 

12] Non marmora incisa nofis publicis = nici mor- 

minte săpate cu inscripţii publice. 
13] == fuga grăbită a lui Anibal, — din cauză că Sci- 

pion începuse războiul în Africa, obligând pe Anibal să 
părăsească Italia. 

14) = amenințările lui Anibal întoarse îndărăt (ce sau 

întors asupra ţării lui). 

15] Incendiul flotei și al tagărului de la 203 a. Chr. de 
primul Scipio African ; distrugerea Cartaginei « de Scipion 

Emilian la 146 a. Chr. 

:16] Primului Scipio ce a luat supranuniele de Airicanul. 
17] Ordinea : ...indicant clarius (au premărit mai mult) 

quam Pierides "Calabrae (Muzele Calabre — adică En- 
nius, născut la Rudii, în Calabria, care a cintat pe ptimul 
Scipion laades (slava). ejus qui rediit lucratus (dobân- 
dindu-și) nomen ab Africa domita. 

15 

29
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Si chartae sileant quod bene feceris, 
Mercedem tuleris. Quid foret Iliae 

i Mavortisquie puer !€, “si tacitufnitas 
Obstaret meritis invida Romuli? 

Ereptum Stygiis fluctibus Aeacum ** 
Virtus 2 et favor et lingua potentium 
Vatum divitibus consecrat insulis *!. 

Dignum laude virum Musa vetat mori, 

Coelo 'Musa beat 22. Sic * Jovis interest 
Optatis epulis impiger Hercules ; 
Clarum Tyndaridae sidus 2 ab infimis 
Quassas eriniunt aequoribus rates: 

Ornatus viridi tempora pampino, 

Liber 2 vota bonos ducit ad: exitus. 

18] Romulus. lia e Rhea Silvia. 
19] Eac, primul rege a! Eginei. 

20) == geniul poeţilor. 

21] == Pau așezat în insulele feritiţitor. 
22] == i] face fericit, deschizându-i cerut. 

23] == mulțumită Muzelor. 

24] Tyndaridae, clarum sidas (apoziţie). - — Castor şă 

Pollux, fii lui Tyndar, deveniți o constelație. 

25] == Bacus, 

25



IX. 

Ad Lollium. 

M. Lollius, consul la 24 a. Chr.: om viţios şi pu- 
țin vrednic de laudele lui Horaţiu. Moare Ja 2a. 

Chr. de moarte suspectă. Data probabilă a odei 
ia 16 a, Chr. Strofa alcaică, 

Ne forte credas interitura, quae 

Longe sonantem natus ad Aufidum, 
Non ante vulgatas per artes, 

Verba loquor socianda chordis !: 

1] Ordinea; Ne forte credus interilara (să nu crezi 
că vor pieri) verba quae loquor socianda chordis (e la 

figurat ; vrea să zică : poeziile mele lirice) per artes non 

oulgalas ante (Horaţiu se consideră ca primul poet liric) 
nalus (eu care mam născut) ad Aufidum (azi Ofauto, 
riu ce trece pe la Venusia, din Apulia, patria poetului) 

sonantem longe. | ,
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Non, si priores Maeonius ? tenet 

Sedes Homerus, Pindaricae latent * - 

Ceaeque et Aicaei minaces ? 

" Stesichorique graves* Camenae ; 

Nec si quid olim lusit Anacreon 7, 
Delevit aetas ; spirat adhuc amor, 

Vivuntque cominissi calores 

Aeoliae tidibus puellae $ 

Non sola comptos arsit adulteri 

Crines 9 et aurum vestibus illitum 

„Mirata regalesque cultus 
Et comites Helene Lacaena 

2] Maeonia e vechiul nume al Lidiei, unde era Smirua, 
patria lui Homer, 

3] = nu sunt uitate, 
4] Simonide, născut ja Ceos, la 556 a Chr. 
5] Inspirația lui Alceu (poet din Lesbos, pe la 4600 a. 

Chr.) era războinică. 
6] = Muza gravă, sublimă a lui Stesichor, poet epic 

născut în Sicilia, 

7] Timpul mă distrus nici versurile în care s'a jucat odi- 
nioară Anacreon, — Anacreon poet. din Teos (540-—478). 

8] Văpaia încredinţată lirei a fetei eolice. — Safo, poetă 
de dialect eolic, din Lesbos. 

9] Arsif crines = s'a înflăcărat de pletele. 
10] Ordinea : Helene Lacaena non arsit sola crines 

comptos adulteri (ale lui Paris) mirata et aurum illitam 
vesfibus (risipit pe haine), cultusque regales (fastul re- 
gal) ef comites (suita)...
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Primusve Teucer !î tela Cyionio 1? 
Direxit arcu; non sems! llios 

Vexata * ; non pugnavit ingens 
ldomeneus. Sthanelusva *? solus 20 

Dicenda- Musis proelia ; non ferox - 
Hector vel acer Deiphobus i€ graves 

Excepit ictus pro pudicis 

Conjugibus puerisque primus. . , 

-Vixere fortes ante Agamemnona . 25 

„Multi; sed omnes illacrimabiles !? 
Urgentur ignotique longa . 

Nocte '5, carent quia vate sacro. 

Paulum sepultae distat inertiae | 

Celata virtus !. Non ego te meis “ 30 
Chartis inornatum silebo %, 

Totve tuos patiar labores 21 

11] Teucer, erou din Salamina. 

12] Cydon, oraş din Creta, insulă reputată | prin -arcaşi. 
13] Troia n'a fost e singură dată împresurată. 

14] Idomeneu, regele Cretei ; erou homeric, : 

15] Sthenelus, unul din cei 7 ce au murit în faţa Tebei, 

La asediul Troei a condus carul lui Diomede. - : 

16] Deitfob, fiul lui Priam; s'a căsătorit cu Elena după 

“moartea lui Paris. A fost ucis de Menetau. 

17] = neplânşi. 

18] = lungă uitare. 

19] Meritul ascuns se deosebeşte puţin de nemernicia 

uitată (îngropată în uitare). | 
20] = nu te voi lăsa necântat în versurile mele. 

21] = fapte mari,
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Impune, Lolli, carpere lividas 

Obliviones. Est animus tibl 

Rerumque prudeus 22, et secundis 
Temporibus dubiisque rectus ** 

Vindex avarae fraudis et abstinens | 

Ducentis ad se cuncta.?* pecuniae, x 
Consulque * non unius anni, 

Sed quotiens bonus atque fidus. 

Judex honestum prâetulit utiţi,. 

Rejecit alto 7% dona nocentium 
Vultu, per obstantes catervas 

Explicuit sua victor arma ”. 

22] Rerum prudens = cunoscător al lucruritor. 

23] = statornic. 

24] Abstinens pecuniae ducentis cancta ad se — ne- 
păsătur -faţă de bauul ce/smomește totul, 

25] M. Lollius a fost!consul la 21 a. Chr. Horaţiu vrea 

să spună că, prin earacterul lui nobil, era consu! perpetuu. 

26] Praetulii (subiectul e animus) honestum afili = 
a pus cinstea înaintea interesului. * , 

21] Alfo voliu = refuză mita vinovaţilor cu un aer 
mândru. — Toate aceste elogii au fost apoi desminţite 

prin atitudinea de mai târziu a lui Loilius.
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Non possidentem multa vocaveris 

Recte beatum 2: rectius occupat ** 
Nomen beati, qui Deorum 

Muneribus sapienter uti 

Duramque callet pauperiem pati; 

Pejusque leto îlagitium timet *!, 
Non ille pro caris amicis 

Aut patria timidus perire %?. 

/ 

30: 

28] = victor (subiectul e tot animus) explicuit sua 

arma per obstantes cafervas; (gloatele ce-i aţin calea: :ca 

să-l mituiescă). 

29] Ordinea : Non vocaveris.recte beatam possidentem.” 

multa. 

30] = el reclamă ; se cuvine. 

31] == se teme mai mult de necinste de cât- de moarte. 

32] ="ille neon fimidas perire = = nu se fereşte. 

45 
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- XI: 

Ad Phylliidem. 

Data probabilă 17 a. Chr. Strofa safică, 

Est mihi nonum superantis annum 
Plenus Albani ! cadus ; est in horto, 
Phylli, nectendis apium coronis ; 

Est hederae vis ? 

Multa, qua crines religata fulges î. = 
Ridet argento + domus ; ara castis 5 
Vincta verbenis avet immolato 

Spargier ! agno ; 

1] Albani, subinţ. vini. — De pe muntele Alban. 
2] Hederae vis multa — belşug mare de iederă. 
3] = cu care, legându:ţi părul, strălucești. 
4] = Străluceşte de argintărie. 

5] = neprihănite. 
6] Ordinea : ara vincta castis verbenis avei spargier - 

(arhaism pentru spargi) immolato agno. 

SN
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“Cuncta festinat manus 7, huc et illuc 
Cursitant mixtae pueris puellae ; 10 

Sordidum fiammae trepidant rotântes 

Vertica * fumum. 

Ut tamen noris quibus advoceris 

Gaudiis *, Idus tibi sunt agendae !P, 

Qui dies mensem Veneris marinae !! 15 
Findit Aprilem, 

jure sollennis mihi, sanctiorque 
Paene natali proprio, quod ex hac. 
Luce Maecenas meus affluentes * 

Ordinat annos. , 20 

7). = ceata sclavilor, 

8] Verlice = în vârtej. — 
9] = ad quae gaadia advoceris = ia ce petrecere ești 

poftită. | 

10] = vei serba idele. . 

11] = luna închinată Venerei marine (care s'a născut 

din spuma mării). 
12] Își numără anii ce se adună (imbelşugaţi).



XII. 

Ad Virgilium. 

"Acest Virgiliu nu e poetul. Data probabilă a odei 14 a. Chr. Strofa asclepiadă A, 

Jam veris comites, quae mare temperant i, 
Impellunt animae lintea Thraciae 2, 
Jam “nec prata rigent nec fluvii strepunt 

| Hiberna nive turgidi 2; 

Nidum ponit, Ityn flebiliter gemens, 

4 

" 1 = ce potolesc marea. 
2] Animae Thraciae (apoziţie pe lângă veris comites) 

vinturile Traciei... 
3] = umflate (mai înainte),



CARMINUM LIBER IV, | 305 

infelix avis 4 et Cecropiae domus 
Aetemum opprobrium, quod male barbaras 

| Regum est ulta libidines! 

Dicunt in tenero gramine' pinguium 

Custodes: ovium-earmina fistula, | 
Delectantque Deum $, cui pecus et nigri 

Colies Arcadiae placent. 

. Me 
Adiuxere sitim tempora 7, Virgiii ; 

„Sed, pressum Calibus ducere 8 Liberum 
„Si gestis, juvenum nobilium cliens *, 

Nardo vina merebere !. 

4] Procne, prefăcută în rândunică. E fiica regelui Pan- 
dion, al Aticei, măritată cu Tereu, regele Traciei, cu care 
avu un copii, pe Itys. Indrăgindu-se :de cumnata sa Phi- 
iomela, Tereu o convinse că Procne murise şi o luă de 
nevastă. Procne se răzbună omorând pe Itys şi oferindu-i 
la masă lui Tereu. Aflând nenorocirea, acesta se repezi 
după cele două surori. 'Tereu fu prefăcut în pupăză, 
Procne în rândunică, Philomela în privighitoare. 

5] Ordinea : Avis infelix et (şi care e) opprobriam aeter- 
num domus Cecropiae (a familiei regale din Atena, urmaşa 
lui Cecrops), quod ulta est male (s'a răzbunat crunt pe) 
libidines barbaras regum (e vorba totuşi numai de pasiu- . 
nea lui Tereu) ponit nidum gemens Ilyn Jlebiliter. (plân- 
gând jalnic pe Itys). - 

6] =-pe Pan. 

7] = anotimpul, 7 
8] = de doreşti să bei (dacere) vin stors la Cales 

(Liberum pressum). 

9] = prietenul tinerilor nobili. — a] lui Tiberiu, Drusus, 
Marcelus, ” 

20 
7 

10



306 Q. HORATII FLAGCI 

Nardi parvus onyx!! eliciet cadum, - 
Qui nunc Suipiciis accubat horreis *, 
Spes donare novas largus 15, amaraque 

Curarum eluere efficax 4. 20 
N 

Ad quae si properas gaudia, cum tua 
Velox merce !3 veni: non ego te meis 
Immunem 1% meditor “tingere poculis 

Plena dives ut in domo. 

Verum pone moras et“studium lucri 17, 25 
Nigrorumque memor, dum licet, ignium !$. |, 

| 10] == îţi vei câştiga vinul (pe care ţi-l voi da) în schim- 
bul nardului, 

11] = o cutie de agat cu parfum va scoate (eliciet) : 
mă va face să cumpăr ca să-ţi servesc) un vas... 
„12] E vorba de antrepozitele lui Sulpicius Galba, care: 
au devenit mai târziu proprietatea împăratului Galba. 

13] la largus donare (in donando) novas spes. 
14] la: e/ficaxque elaere (a împrăștia) amara cura- 

ram (== amaras curas). 
15) Cum tua merce = cu cutiuța ta de partum. 
16] = pe degeaba. 
17] = goana după bani, - 
18] Igniam nigroram = tocul rugului mortuar,



i 

CARYINUM LIBER IV, 

Misce stultitiam consiliis 19 brevem : 

Dulce est desipere in loco 2%, 

19] = cuminţenie. 

20] În leco = Ia timp potrivit.



XIw E 

Ad Caesarem Augustum. 

Data odei 14 sau 13 a. Chr. Stroie alcaică. 
+ 

. 

Quae cura patrum, quaeve Quiritium 
Plenis honorum muneribus tuas, 

Auguste, virtutes in aevum 
Per titulos memoresque fastus ! 

1) Ordinea; Quae cara patrum (dragostea senatorilor) 
(quaeve Quiritinm aeternet in aevum (ar putea să ne- 
murească pe veci) fuas virtutes muneribus honorum 
plenis (prin oferire îndestulătoare de onofuri = prin ono- 
ruri vrednice de tine) per fitulos (prin ajutorul inscripţii- 
lor) fasfesque (cărţi publice în care se înregistrau eveni- 
mentele anului) memores, Augasie, o maxime principum 
qua sol illustrat oras habitabiles ?



GARMIRUM LIBER IV, : i 303% 

Aeternet, o, qua sol habitabiles: 

llustrat oras, maxime. principtm ? 

Quem ? legis 'expertes Latiniae ? 

Vindelici * didicere nuper, 

Quid Marte posses. Milite nam tuo 

Drusus Genaunos *, implacidum genuș, 

Breunosque €'veloces et arces 7 
Alpibus impositas tremendis- 

„Deiecit acer plus vice simplici ; 
Major Neronum * mox giave proelium 

Commisit, immavesque Rhaetos 

Auspiciis pepulit secundis, 

Spectandus in certamine Marlio, 

Devota morti pectora liberae 

Quantis- fatigaret ruinis !; 
Indomitas prope qualis undas 

2] Quem didicere quid posses. =  didicere quid fa 
posses Marte (în războiu). o 

3] = liberi de jugul Romei, 
4] Vindelicii, popor germanic de la Dunărea, 
5] Genaunii locuiau întro vale a: Alpilor: 
7] ==fortăreţele ridicate, 
8] la” nam acer Drusus dejecit plus simplici vice = 

aprigul Drusus agsdrobit mai mult de cât o-singură dată... 
9] = Tiberiu, | 
10] Spectandas... gaaniis ruinis faligaret =. dignas 

qui speclaretur, cum fatigaret magnis "eladibus = făcea 
să-l vezi cu ce lovituri isbia în toiul luptei. (certamine 
martie) pe barbarii hotărâți să moară: liberi: ((devota pec-: 
tora morți liberae).



! 

310 : Q. HORATII FLACCI 

Exercet Auster, Pleiadum choro 
Scindente nubes, impiger hostium 

Vexare turmas et frementem 
Mittere equum medios per ignes 1. 

r 

Sic tauriformis volvitur Autidus 12 25 
Qui regna Dauni praefluit Anuli B, 

Cum saevit, horrendamgque .cultis 
-“Diluviem meditatur 14 agris, 

Ut barbarorum Claudius '5 agmina 
Ferrata 1* vasto diruit impetu, 30 

- Primosque et extremos metendo . 
Stravit humum sine clade!? victor, 

+ 
N 

  

11] Ordinea : prepe qualis (aproape ca şi) Auster exer- , 
„cet (care săscolește) undas indomitas, choro Pleladum 

scindente nubes (atunci când corul Pleiadelor spiatecă 
norii, — constelația Pleiadelor răsare la începutul lui Oc- 
tombre şi aduce ploaia), impiger (tot așa şi Tiberiu era 
harnic în a...) vexare furmas hostium et mittere equum 
«frementem per medios ignes. - 

12] Ofanto, de azi, fluviu din Apulia. 
13] Apului Daunus, — rege mitic al Apuliei. 
14] == prepară 
:15) Tiberius Claudius Nero. 
16] = trupele pline cu fer, — inzeuate. 
117) = fără ca el să fi avut vreo pierdere. 

e



CARMINUM LIBER 1V, o 314 

Te '* copias, te &onsilium et tuos 
Praebente Divos. Nam tibi, quo 'die ?* 

Portus Alexandria. supplex BB 
Et vacuam *0 paiefecit aulam, | N 

Fortuna lustro prospera tertio 

Belli secundos reddidit 2! exitus, 

Laudemque et 'optatună peractis 
Imperiis decus arrogavit ?. | 4% 

Te Cantaber * nom ante domabilis, 
Medusque ?* et Indus, te profugus *5 Se cythes 

Mieatur, o tutela praesens | 

Italiae dominaeque * Romae. 

18] Te praebente = tu oferindu-i (August), Victoriite lui 
Tiberiu se repurtau sub auspiciile lui August. 

19) Victoria iul Drusus şi -Tiberiu împotriva Rheţilor a 
a fost cunoscută la Roma în aceiaşi ziîn care, cu 15 ani: 
înainte, întrase Octav in Alexandria după victoria de la 
Actium 

20] == palatul părăsit de Antoniu și Cleopatra. 
21] Reddidit = rursus dedit. 
22] Ordinea : Nam die qao -Alexandria patefecit tibi“ 

supplex porlas et aulam vacuam, Fortana prospera: 
fertio lustro (după 15 ani) reddidit exituș belli secun-. 
dos (a adus din nou un rezultat fericit al războiului) arro- 
gavitque (şi a adăogat) laudem et decus oplalum im-- . 
periis peractis (expedițiilor îndeplinite). : 

23] Cantabrii, popor din Spania.. 
24] se Parţii, i, 
25] = nomad, NE 
26] == regina lumei.



:312 : 9. HORATII FLACCI 

Te ?', fontium qui celat origines 38, ăi 45 
Nilusque, eş Ister, te rapidus Tigris 2, 

Te belluosus * qui remotis 
Obstrepit Oceanus Britannis, 

Te non. paventis. funera Galiiae”! 
Duraeque *% telius audit Hiberiae ; 50 

Te caede gaudentes Sicambri 33 
Compositis s4 venerantur armis. 

27] fe (subinţ, aadit) == de tine ascultă 
28. Nici acum nu se cunoaşte isvorul Nilului. 
29] Tigrul. 
30] = plin de monștri. . 

„ 31] Tellus Galjiae nen paventis funera = pământul 
"Galiei ce nu se teme de moarte, — Galii credeau în ne- 
“murirea sufletului, ' 

32] = neostenite lajrăzboi, o 
33 Sicambrii,. popor germanic. 
.34) Compositis armis = -depunându-şi armele,



XV. 

Ad Caesarem Augustum. 

Data probabilă 13 a. Chr. Strota aleaică. 

Phoebus volentem proelia me loqui 
Victas et urbes increpuit Iyra, 

Ne parva Tyrrhenum per aequor 
Vela darem |. Tua, Caesar, aetas 2 

Fruges et agris rettulit uberes 3, 
Et signa nostro restituit Jovi + 

Pa 

1] Ordinea : Phoebus] increpuit Iyra (ma dojenit cu 
lira] me volentem loqui (să cânt) proelia et urbes victas. , 
(adică să se încerce în poezia epică) ne darem parva vela - 
(bietele-mi pânze = biata-mi muză) per aequor Tyrrhenum. 

2] Tua detas == domnia ta. i 
3] = recolte îmbelşugate, — În timpul războalor civile: 

ogoarele fuseseră părăsite. 
4] = templului lui Jupiter Capitolinul.



“344 „:Q. HORATII PLACCI 

" Derepta Parthorum superbis 

Postibus *, et vacuum duellis 

„Janum .Quirini clausit * et ordinem 
-Rectum evaganti frena licentiae 10 

Injecit 7, emovitque culpas, 
Et veteres revocavit: artes ., 

“Per quas -Latinum nomen et Italiae - 
*Crevere vires famaque, et imperi 

Porrecta majestas ad ortus 15 
Solis ab Hesperio cubili ?, 

'Custode rerum Caesare, non furor 
Civilis aut vis exiget otium 1, 

Non ira, quae procudit enses, 
Et miseras. inimicat urbes. 20 

a 2 

5] Aceste steaguri lua:e de Parţi au fost date îndărăt 
“Romanilor și puse pe Capitoliu. A 

6] == a închis templu! lui Janus al ui Romulus (Quirini). 
“Templul lui Janus nu fusese închis înainte de cât de două 
“ori, sub Numa și după al doilea război punic. Sub August 

a fost închis de trei ori (la 29, 25 şi 8a. Car.) 
T]la:: et injecit frena licentiae evaganii recfum ordinem 

“(care iese din rânduială]. 
8] Artes = virtuţi. | 
9] A cubili Hesperio ad ortus solis = de la apusul 

:soarelui la răsăritul lul, 
10] = ne vor tulbura liniştea,



CARUIAUA LIBER IV, 315 

Non qui profundum Danubium bibunt ', 
E jicta rumpent Julia '?, non Getae, 

Non Seres 13 infidive Persae 14, 
Non Tanâih” prope “tlumen ori 5, 

Nosque et profestis lucibus et sacris 16, 
Inter jocosi munera Liberi “7, 

Cum prole matronisque nostris 
Rite Deos prius apprecati, 

Virtute functos, more patrum 1, duces, 
Lydis remixto ** carmine tibiis, | 

Trojamque et Anchisen et almae 
Progeniem Veneris 20 canemus. 

11] = Vindelicii, Dacii, Panonii. 

12] = legile impuse de August. 

13) Serii, popor din India, 

14] = Parţii. 

15] = Sciţii. 

16] = în zilele de sărbătoare şi în cele de lucru, 
17] = în mijlocul darurilor veselului Bacuş — la masă.. 
18] Canemus more patrum. = vom. cânta după datina: 

strămoşilor. | 
19] Carmine remixto = întt'un cântec acompaniat de: 

flautul lidian. a 

29] Enea, Ascanius, Cezar, August. 
7
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* kpedele, sau după titlul lor adevărat ambii, sunt opera 
i de tinereţe a lui Horaţiu, 
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“Ad Maecenatem. 

Crezându-se că Mecena îi va întovărăşi pe Octav în campania ce avea să ducă la lupta de ja Ac- tium, Horaţiu se hotărăște să-l însoțească și el, Nici unul nici cela'4 n'au plecat Însă. ' Data: pri- măvara anuiui 31 a, Chr..Metrul: senarul şi qua- ternarul iambic, 

Ibis Liburnis ' inter ajta navium, 
Amice, propugnacula 2 

Paratus omne Caesaris periculum 
Subire, Maecenas, tus 2 

Dn an a 0 

1] Subinţeles navibus. Vasele Liburailor, - vase uşoare, de care se serveau aceşti pirați ai lliriei; astfel de vase | - se aflau în flota lui Octav. 
2] Inter propuguacula a fa navium e în mijlocul ţur= nurilor înalte ale corăbiilor — Flota lui Antoniu era com- pusă din vase mari cu turnuri pe ele. PE 3] Tuo (periculo) = să infrunți toate primejdiile lui Cezar cu propria ta primejdie. 2



322 - Q. HORATII FLACCI 

Quid nos $, quibus te vita si superstite 5 

Jucunda, si contra gravis ? 

Utrumne jussi persequemur otium $, 

Non dulce, ni tecum simul, 

An hunc laborem mente laturi” decet 

Qua ferre non molles viros? 

__ Feremus, ette vel per Alpium juga, 

inhospitalem et Caucasum, , 

Vel Occidentis usque ad ultimum sinum * 

Forti sequemur pectore. 

Roges? tuum !0 labore quid juvem meo 

imbellis, ac firmus parum!! ? 

Comes minore sum futurus in metu ?, 

Qui major absentes habet!*; 

- Ut assidens imglumibus pullis avis 

„Serpentium, allapsus timet 

  

4) Quid nos = ce voi face eu? 

5] = căruia (ghibus) viaţa îi e plăcută numai cât timp 

trăieşti tu ? (si te superslite). 

6] — oare să duc mai departe, cum îmi porunceşti 

(jussi), un trai liniştit? 

7] Ordinea : ân laturi (ori să rabd) hanc laborem (0s- 

tenelile războiului) mente (cu curajul) gaa decei viros 

non molles (oţeliţi) ferre ? ” 

'8] = până ?n hotarele cele mai îndepărtate. 

9] Roges, subi. potenţ. = ai putea să mă intrebi... 

10] Taum subințY labcrerm. 

11] Parum firmus = bicisnic. 

12] =de te întovărăşesc (comes) mă voi teme mai puţin 

(in minore metu). * ” 

13] = Qui (metus) habet major absenies (stăpâneşte 

mâi mult pe cei absenţi). : 

10 

15 

20



EPODON LIBER. . 323 
. 

Magis relictis '4, non, ut adsit '5, auxili 
Latura plus praesentibus !€, 

Libenter hoc et omne militabitur !7 
Beltum -in tuae spem gratiae 18, 

Non ut juvencis illigata pluribus * 
Aratra nitantur mea, | 

Pecusve ** Calabris ante sidus fervidum 2! 
Lucana mutet pascuis, i 

Nec ut superni villa candens Tusculi 
Circaea tangat moenia 22. 

Satis superque me benignitas tua 
Ditavit : haud paravero 

14] Relictis, dativ = si eos reliquerit,, 
15] Non latura plus auxili praesentibus =  uu le-ar 

aduce mai mult ajutor. puilor ce sunt de faţă în jurul ei. 
17] Militabilur,subinţ. a me. ” 
18] = în speranţa să-ţi plac. | 
19] Horaţiu spune că nu merge la războlu ca să-şi 

mărească moşia (mea aratra illigata plaribus juvencis= 
plugurile la care's înjugaţi mai mulţi boi). 

20), Vara turmele treceau la pășunat dia Calabria în 
. Lucania, unde era mal răcoare. = î 

21] Canicula, lupa lui Cuptor, | 
22] Ordinea : nec ut villa candens (albă) fangat moenia 

Circaea Tasculi superni (să ajungă până la zidurile, 
inaltului Tusculum). Vila lui Horaţiu era la Tibur, nu de- 
parte de Tusculum; ar fi fost natura! deci să dorească 
să-şi întindă ogorul până la 'Tusculum. -— Tusculum a: 
fost clădit de Telagon, fiul lui Ulise şi al Circei (de aici: 
circaea). * Ia : - 

30



324 E “0. BORATU FLACCI - 

Quod?* aut avarus ut Chremes terra premam, 

Discinctus aut lperdam nepos %. 

  

23] Hand paravere quod (nu voi aduna averi pe care) 

aut premam terra, ut avaras Chremes (tip generic de 

avar din comedia greacă şi latină), aaf perdam nepos 

discinctus (ca un risipitor ce şi-a deslegat cingătoarea).



Alfius, N 

P' Data necunoscută, probabil cam pe ia 37 a, Chr, 
sMetrut : senar si quaternar iambic. 

__ Beatus ille qui procul negotiis î, 
„Ut prisca gens mortalium, 

Paterna rura bobus exercet 2 suis, 
Solutus omni foenore ?, 
Nec exzitatur 4 classico "miles truci 5, 

Nec horret. iratum mare, 
Forumque vitat et superba civium 

Potentioruin limiaa. 

1] = departe de afaceri, 
2] Exercel rura = îşi cultivă ogoarele, 
3] == slobod de grijele cametei. (Cel ce vorbeşte e un 

-Zămătar). 

4] == deşteptat din somn. 
5) 7raci = fioroasă.



rr
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326. Q.: HORATII .FLACCI 

Ergo- aut adulta vitiun propagine 
Altas maritat populos, | 10 

> Aut in reducta valle mugientium $ 
" Prospectat errants- greges,.. 
Inutilesque ? falce ramos amputans, 

' Feliciores inserit &, . 
Aut .pressa * puris mella condit amphoris, 15 

Aut tondit infirmas P oves; - 
Vel, cum decorum mitibus '! pomis caput 

Autumnus agris extulit, 

Ut gaudet insitiva '? decerpens pira, 
- *:  Cettantem et uvam purpurae 13 

Qua muneretur te, Priape '*, et te, pater 
Silvane !5, tutor finium ! 

Libet jacere modo suo antiqua ilice, 

Modo în tenaci '* gramine; 

„Labuntur altis. interim !” ripis aquae ! 25 

Queruntur, in 'silvis aves, 

7 6) = boilor. . y 

7) = sterpe. 
8] = altoește ramuri mai rodnice. 

9] = stoarsă. - 

10) = plăpindelte. 

11] — dulci, coapte. 
12] = altoite de dânsul. - 
13] = ce se ia la întrecere în culoare cu purpură. 

14] Priap e zeul grădinilor. . 

15] Silvan, z6ul câmpurilor şi al turmelor. 

16] = stufoasă. 

17] = în timp ce ele culcat în iarba, 

> 48) = cu albii adânci,



EPODON LIBER „327 

“Fontesque lymphis obstrepunt manantibus !3, 
Somnos quod invitet leves 2 

At, cum tonantis annus hibernus Jovis 2! 

Imbres nivesque comparat, 
„Aat trudit acres hinc et hinc multa cane 

Apros in obstantes plagas, 
Aut amite levi rara 2? tendit retia, 

Turdis edacibus dolos, 
Pa 

| Pavidumque ieporem et advenam:* laqueo gruem 35. 
Jucunda captat praemia *. 

Quis non malarum, quas amor curas habet 25 
'  Haec iater % obliviscitur ? 

Quod si pudica mulier in partem juvet 27 
Domum atqne- dulces liberos, 

Sabina qualis aut perusta solibus 
Pernicis 22 uxor Apuli, 

19] Lymphis manantibus = cu ape curgătoare. 
20] = te pottesc la un, somn ușor. 
21 Annus hibernus Jovis = anotimpul de iarnă al lui 

Jupiter. A 

„22] Rara retia = plase cu schiul rar. 

23] = cocoara călătoare. 

24] Jucanda praemia, apoziţie = . răsplată (vânat) 
“ plăcută, 
“25. In loc de s=-malarum cararam (genet, după obli- 

viscitur) quas amor habet (le produce amorul). 

26] — în mijlocul acestei îndeletniciri, . 

27] Juvel in partem = se îngrijeşte, în ce-o priveşte 
ge dânsa, de... E N 

28] = harnicuiui Apul. 

e.



328 Q. HORATII FLACCI 

. 

Sacrum 2 vetustis. exstruat lignis focum 
Lassi sub adventum viri, | - 

Claudensque 'textls cratibus laetum 3 pecus, 45 
Distenta siccet ubera, | 

Et horna dulci vina promens dolio 

Dapes inemgtas %! apparet: 
Non me Luzrina juverint. conchylia % 

Magisve rhombus aut scari, A 50 
Si quos Eois intonata fiuctibus 

- Hiems ad hoc vertat mare %; 
Non Afra avis** descendat in ventrem meum 

Non a'tagen % lonicus , 
Jucundior % quam lecta de pinguissimis 55. 

O iva ramis arborum, 

“Aut herba lapathi *7 prata-amantis: et gravi * 
Malvae salubres cotpori, / 

Vel agna festis caesa Terminaiibus *, 

V-l hoedus ereptus lupo. 60, 

Has inter epulas ut juvat pastas oves - 

Videre properantes domum, 

> 29] = focul sfânt. 

30] = turma sătulă. , 

31] = necumpărate — deci, pregătite gospodăreşte. 

-_ 32] => stridiile din lacul Lucrin (lac din Campania); 

33] la : si hiems (o furtună) intonata (destănţuită) /lactfi- 

bus Eois (dativ, — în mările orientului) vertat quos (ar 

izgoni pe unii din aceste părţi) ad hoc mare (spre aceasta. 

mare — spre marea Tireniană), - 
_34] = bibilica, 
35] = fazanul. 

36] == mi-ar merge mai duice în pântece, -. 

37] = măcrișul căruia îi plac livezile (prafa amantis), 

38] =— pântecelui încărcat. 

.39] Serbătorile terminate erau la 23 Fevruarie,



EPODON LIBER, - 229 

„Videre fessos vomerem inversum 4 boves 
Collo. trahentes languidc, 

Positosque 4! vernas, ditis examen domus, 
Circum renidentes Lares 42! 

"Haec ubi l6cutus foenerator Alfius, 
Jam jam futurus rusticus, 

'"Omnem redegit ** Idibus pecuniam.... 
Quaerit Kalendis ponere +. 

. 

40) = plugul întors. 

41) = culcaţi, 
42) = în jurul căminului strălucitor. 
43] = şi-a strâns la Ide toţi banii imprumutaţi, 
44) = caută să-i dea din nou cu împrumut la calende. 

65 

70



IL 

Ad Maecenatem. 

Dată nesigură, anterioară însă ariului 33. Metrul: 
senarul și quaternarul iambic. 

Parentis olim si quis impia manu 

Senile guttur fregerit, 
Edit! cicutis alium nocentius. 

O dura messorum ilia!? , 
Quid hoc veneni? szevit in przecordiis ? 

| Num viperinus his cruor . 
. Iococtus herbis me fefellit?+ an malas 

1) Edit = edat = să mănânce usturoil 
2) = o imaţe de fer! 
'3) Quid hoc veneni = ce otravă... 
4) Me Jefellit incoctus his herbis = a fost fără să 

gtiu în aceste ierburi.



332 . , Q, HORATIL FLACIL 

Canidia tractavit 5 dapes? 

Ut Argonautas preter omnes candidum 

Medea mirata -est ducem, 

Ignota tauris illigaturum juga 
Perunxit hoc lasonem ;$ 

Hoc delibutis uita donis pellicem, 

| Serpente fugit alite.7 
Nez tantus unquam sideruini insedit vapor 

Siticulosze Apulia ;85 

Nec munus? humeris !9 efficacis Herculis 

5) = le-a pregătit Canidia. — Vrăjitoarea de care va. 

îi vorba în epoda 5. 

6) la = ut (când) Medea “mirata est dacem candi-. 

dum (frumosul şei) praeter (mai-mult de cât pe toţi) om- 

nes Argonautas perunxit hoc (cu usturoi) Jasonem Ii- - 

galurum tauris juga ignota (ca să poată pune taurii fa 

jugul necunoscut încă). — Jason e conducătorul expediției: | 

Argonauţilor pentru cucerirea lânei de aur ; s'a însurat cu. 

Medea, care ba învăţat să adoarmă prin farmece taurii și 

balaurul ce păzeau lâna. Aducând pe Medea în Tesalia,. - 

Jason o părăsi pentru a se însura cu Creusa, fiica lui 

Creon, regele Corintului. Din răsbunare Medea dete Cre- 

_usei ca dar o mantie şi o coroană otrăvită, apoi dispăru: 

într'un car tras de balauri, 
7) = la: ulta pellicem (răsbunându-se pe Creusa) de- 

nis delibutis hoc (imbibate cu'această otravă) fugii ser-- 

pente alite. 

8) = nici o căldură aşa de mare ttrimisii de stele) nu 

sa lăsat asupra însetatei Apuli —.cum ma cuprins pe: 

mine, 

9) Munus = darul, — e vorba de cămaşa muiată în 

“sângele lui Nessus, pe .care Dejanira o trimisese lui Her-- 

cule ca să-i înilăcăreze dragostea şi care, în realitate, i-a. 

pricinuit moartea. , 

10) Hameris, abl. de toc.



- EPODON LIBER 333. 

Inarsit zstuosius.12 

   
  

11) = pe umerii neostenitului Hercule. 
12) Aestuosias adjectiv ; leagă-l de munus.



IV. 

In Maenam, Pompei libertum. 

Se pare că acest Maenas e Sextus Maenas, liber- 
tul lui Pompei, şi comandantul flotei lui. Sextus 
Pompeius ; l-a trădat pentru Octav apoi pe Octav 

pentru Pompei și, în sfârşit, a trecut din nou de 
partea lui Octav. — Dată probabilă 38 a. Chr. Me- 
trul: senarul şi quaternarul iambic. 

Lupis et agnis quanta sortito obtigit, 
" “Tecum mihi discordia est, 

Hibericis peruste funibus latus, 
Et crura dura compede. ! 

„Licet superbus ambules pecunia, 

1) la: Discordia qnania obtigit sortito (ura ce e din 

fire) lupis et agnis tanta est mihi tecum peruste (tu 

care eşti ars) latus (ac. de relație — pe șale) funibus 
hibericis et crara (ac. de relaţie == și pe pulpe] dura 
compede.



336 8. HORATII PLACCI 

Fortuna non mutat genus; 2 
Videsne, Sacram enetiente 2 te viam 4 

Cum bis trium ulnarum toga, 5 
Ut era vertat huc et huc euntium - 

Liberrima indignatio ? € | 
__„Sectus flagellis hic triumviralibus 7 

Preconis £ ad fastidium, 
Arat Falerni mille fundi 9 jugera, 

| Et Appiam mannis terit, 10 
Sedilibusque magnus in primis !! eques. 

Othone contempto, !? sedeţ! 
Quid attinet tot ora savium gravi 

Rostrata duci pondere *5 

  

* 

E 2) Norocul (averea) nu schimbă naşterea cuiva. 
3) = măsurând, străbătând, 
4) = Via sacra, cea mai frumoasă din Roma, . 
5) == cu o togă de şase coţi, 
6: = cum indignarea cea mai slobodă întoarce privirile 

trecătorilor. , 
7) E vorba de triumvirii capitali, ofiţeri de poliţie, 
8) = bătut de bicile triumviritor până ce se ostenia şi 

pristavul (care citia sentința triumvirilori, ! 
9) Fundi Falerni = ale moșiei lui de la Falern. 
10) == bate calea Appia, ce duce în Campania. 

"1 Tribunul L. Roscius Otho făcuse să se voteze o lege 
(la 67 a. Chr.) prin care se rezerva cavalerilor sele 14 rân- 

* duri dintâi ale amfiteatrului, in spatele senatorilor ce ocu- 
pau orhestra. 

12; Othone contempto = Călcând legea !ui Othon. 
13) Zet era rostrata naviuim pondere gravi=că atâtea 

ciocuri de corăbii grele, - 

9 

10 
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EPODON LIBER i 337 

Contra latrones atqiie servilem manum, 14 
Hoc, hoc tribuno milltum ?* 5 

/ 7 
14) Flota lui Sextus “ Pompeius era compusă din pirați 

=şi din toate lepădăturile societăţii. | 
15) = cât timp acesta (Maena) e tribun militar ! 

20



In Canidiam  veneficam. 

Scenă de magie. Canidia, ajutată de alte vrăji- - | 
toare; omoară un copil. Dată nesigură, anterioară 

anului 34 a, Chr. — Senarul și quaternarul iambic. 
s 

„At! o Daorum quidquid in ccelo regit? 

Terras “et humanum genus, 

Quid iste fert* tumultus? aut quid omnium 
Vultus in unum. me truces ? 

. 
t 
y 

- O 3 r 

1) AL, pus la începutul unei bucăţi, exprimă o exelamaţe 

indignată. | 
2) O anidquid deroram regit ( = o dii omnes qui re- 

gitis in coelo terras etc.) = pe toţi zeii ce domnesc din . 
cer asupra. ... - 

3) Quid fert ? = ce inseamnă ?



340 Q. HORATII FLACCI 
Pi 

Per liberos te, si vocata partubus 

Lucina veris affuit, 4 
Per hoc inane purpura decus5 precor, 

Per improbaturum hc Jovem, 5 
Quid ut noverca me intueris, aut uti 

Petita ferro bellua ?* 
"Ut hac trementi questus ore constitit 

Iasignibus 7 raptis puer,: 

Impube corpus, quale posset impia 

- Mollire Thracum pectora, 
Canidia, brevibus implicata viperis 

Crines et incomptum caput 

Jubet sepulcriş caprificos erutas, 

Jubet cupressus funebres, 
“Et uncta turpis ova ran sanguine 

Plumamque nocturne strigis, 

Herbasque quas lolcos atque Hiberia 8 

Mittit venenorum ferax, 

Et ossa ap ore rapta jejunae canis 

Flammis aduri Colchicis. 9. 

4) = dacă Lucina te-a ajutat vreodată la o naștere az 
devărată. — Lucina e zeiţa nașterilor. Vrăjitoarele simulau 
adese nașterile pentru a'şi justifica copiii furaţi. 

5) Inane decus purpurae = pentru aceasta zadarnică 
podoabă de purpură. E vorba de togă pretextă (tivită cu 
purpură), pe care o purtau copii. E inane, pentru că nu 
Pa ocrotit pe copil de cruzimea Canidiei, 
6) = pe Jupiter care trebue să dezaprobe aceste fapte. 
1) = cu insemnele (toga pretextă şi bula de aur) 

răpite, 
8) lolcos, oraș din Tesalia, patria vrăjitoarelor. Hiberia,, 

un ţinut din Asia. 

9) Jubet aduri flammis .Colehicis = porunci să fie arse 

1Q- 

28:



  

EPODON LIBER 

At expedila Sagana,! per totam domum 
Spargens Avernales aquas,!! 

Horret!* capillis ut marinus asperis : 
Echinus aut currens aper. 

Abacta 'nulla Veia conscientia 1% 
„ Ligonibus duris humum 

Exhauriebat, ingemens laboribus, 

Quo 1 posset intossus puer 
Longo die bis terque mutate dapis 

Inemori spectaculo,!5 
Cum. promineret ore, Quantum exstant aqua 

Suspensa mento '5 corpora ; 
Exsecta uti medulia et aridum jecur . 

Amoris esset poculum, 

7 + 

, 

în foc colchidic — aşa cum făcea Medea in Colchida ca: 
să-şi pregătească otrăvurile. | 

10) = suflecată. — Sagana ca şi Veia și Folia sunt alte 
vrăjitoare ce ajută pe Canidia. o 

11) == ape din Avern - (lac din talia, la gura infor- 
nului). 

12) Horref = e sburlită, 
13) = care n'a fost clintită de nici o remuşcare,. 
14) Exhauriebat humum ingemens laboribus (dat.): 

duris ligonibus quo (pentru a face o groapă în care) pner 
infossus posset inemori. 

15) la: specfaculo dapis. (privind la o masă) mutalae 
“bis ferque longo die. 

16) la: guantum exfant mento (cât ies deasupra cu 
bărbia) corpora suspensa aqua (corpurile ce înoată, de-. 
asupra: apei). 

34t+ 

25. 
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342 Q HORATII FLACCI 

Interminato cuni semel fixz cibo 

- Intabuissent pupule. 
Non defuisse barbar libidinis 

Ariminensem. Foliam,. 

Et otiosa credidii Neapolis, 
-Et omne vicinum oppidum !€ 

Que sidera excantata voca Thessala !9 
Lunamque ccelo deripit. 

Hic irresectum szva dente livido 
Canidia fodens pollicem 

Quid dixit, aut quid tacuit? „O rebus mais 
Non infideles arbitra, 2 

Nox, et Diana, que silentium regis2!, 
„ Arcana cum fiunt sacra, 

Nunc, nunc adeste, nunc in hostiles domos?? 
lram atque numen vertite! 

Formidolosis dum latent silvis ferz, 

Dulci sopore languide, 

17) la: ut medulla exsacta (uscată) et jecur ariduin 
«essef poculum amoris (să prepare cu ele o băutură de 
-dragoste) cum semel (de îndată ce) pupulae fixae cibo. 
„interminato (privirile pironite pe mâncarea oprită) intabuis- : 
sent (se vor îi sleit), 

18) la : Et ofiosa Neapolis et omne oppidum vicinum - 
credidit Foliam Ariminensem (din Rimini, în Umbria) 
„mon defuisse. - 

19) Ea care..., cu vocea ei tesalică (cu vocea ei de 
vrăjitoare). 

20) = martore credincioase ale isprăvilor mele. 

21) Diana e luată aci ca luna. 

22) = casele dușmane, sunt casele prietenelor lui Varus, 
bătrânul împotriva căruia se îndreaptă întreagă aceasiă 
:scenă 'de magie. .. 

50 
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EPODON LIBER 343 

Senem 2 (quod omnes rideant) adulteruth 
Latrent Suburane2+ canes, | 

„__Nardo perunctum, quale non perfectius 
„Mee laborarint?5 manus..-+ 

Quid accidit? Cur dira barbare minus ” 
„__ Venena Medeze valent ?25 

Qibus-superbam *- îugit ulta-pellicem, 
' Magni Creontis filiam. 

Cum palla, tabo munus imbutum, novam 
Incendio nuptam abstulit. . 

Atqui. nec herba nec 'latens in asperis 

Radix fetellit me locis. 2% 

Indormit” unctis omnium cubilibus 
Oblivione pellicum. ui 

Ag ! solutus % ambulat veneficae 
PS cientioris carmine! 

'23) == Varus. 

24) Subura era un cartier „popular al Romei, 
25). Qnale = qaa = de. cât care niânile mele mau 

pregătit alta mai bună. 
26)==pentru ce otiava de care s'a servit şi cruda Medea 

are mai puţin efect (minus valenţ). 
27) = cu ajutorul cărui (quibus) a fugit răsbunân- 

du-se pe... trutaşa Creusa...— E fata lui Creon, pe care 
a luat-o Jason, părăsind pe Medea. Medea i-a trimis o. | 
haină otrăvită. ; 

28) = nec herba latens în asperis locis fefellit me= 
nici o iarbă ascunsă în locuri sălbatice nu mi-a scăpat. 

29) = doarme într'un pat uns cu uitarea (cu o sub- 
stanţă ce produce uitare) tuturor celorlalte amante. E . 
vorba tot de Varus. 

30) Solatus == scăpat de puterea farmecelob mele prin, 
farmecele unei vrăjitoare mai iscusite. 

60



344 - Q, HORATII FLACCI 

Non usitatis, Vare, potionibus, 
O multa fleturum caput,% 

Ad, me recurres, nec vocata mens tua 
Maris redibit vocibus ; 22 

Majus parabo, majus infundam tibi 
Fastidienti * poculurn.; 

Priusque colum sidet inferius mari, 

Tellure porrecta super, 
Quam non amore sic meo flagres, u uti 

Bitumen atris ignibus.* 

Sub hac % puer, jam non, ut ante, mollibus 
„Lenire % verbis iîmpias, 5? . 

Sed dubius unde rumperet silentium, 3 
Misit Thyesteas preces : 3 

  

31) O multa fleturum capat = o om ce ai să verşi 
"multe lacrimi ! 

32) = mo să-ţi vie mintea la loc chiar de ai chema-o 
"cu descântecele. Marşilor. — Marşii aveau în Italia, ca 
„Tesalienii în Grecia, reputaţie de vrăjitori, 

33) Tibi jastidienti -= ţie ce mă dispreţueşti, 
34) = cerul se va prăbuși în fundul mării, pământul se 

“va înălța deasupră cerului - sau (priusquam) tu vei arde 
"de dragostea mea cum arde smoala în aceste negre 

„iacări, 
35) = după aceste cuvinte ale Canidiu. 
36) Subinţ. coepit. Ă , 
37) = pe nelegiuitele (vrăjituare). - 
38) Dubius unde ramperet silentium = neştiind cum 

:să rupă tăcerea. 
” 39) Blestemele lui 'Tieste împotriva fratelui său Atreu, 
“care îi servise la masă carnea fiului său, 
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EPODON LIBER 4 

„Venena * magaum!! fus nefasque non valent 
Coavertere humanani vicem ; 

Diris ** azam vos; dira4? detestatio | | 
Nulla expiatur victima. 89. 

Quin, ubi perire jussus exspiravero, 
Nocturnus occurram Furor, 4 

Petamque vultus umbra curvis unguibus, 
Que vis Deorum est Manium, 4% 

Et, inquiețis assidens 45 pracordiis, 85. 
” Pavore somnos auteram. 

Vos turoa, .vicatim hins et hinc saxis petens, 
Contundet obscenaş 17 anus, 

Post'* insepulta membra different lupi 
Et Esquilina altes;% 9%. 

„40: = otăvurile nu isbutese să schiibe "legea dreptăţii și a nedreptăţii, şi nici nu pot schimba soarta omenească 
(vicem homanam). 

41) Magnum, după alţi editori maga (= magica). 
42) Diris e abl. = cu blestemele mele, 
43) Dira, revine la Înţelesul adjectival; diris era luat 

ca substantiv, . - - 
44) =.vă voi apărea noaptea cu: o furie, 
45) = putere care e dată Manilor. - 

== șezând pe piepturile voastre turburate, 
47) = pe voi bătrâne desfrânate, mulţimea. văiva urmări 

cu pietre din uliţă în utiţă, : 
48) Post e tuat ca adverc. | o 
49) Sub republică, partea de răsărit a Esquilinului era 

în afară de Roma ; acolo se aruncau cadavrele 'condamna-- 
ților la nioarte, 

*



- 

346 | Q HORATII FLACEI 

Neque hoc parentes, heu! rnihi superstites, 

Effugerit 5 spectaculum“. 5! - 

, , e 

:50) Efugerit, viit, ÎL, 

51) = părinţii mei se vor bucura de această privefişte, 
N 
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VI. 

In poetani maeledicum. 

Dată probabilă 34 a. Chr. Acelaş metru că şi în 
epodele de până acum. 

Quid im nerentes hospites vexas, canis 
Igoavus! adversum lupos? 

Quin huc înânes, si potes, vertis minas, 
“Et me remorsurum petis 92 

Nam qualis aut Molossus aut fulvus Lacon, 
Ami:a vis pastor:bus, 

- Agam per altas, aure 'subiata, nives 
7 

1)/7= laş faţă de tupi. . 
2 = de ce nu-ţi îndrepţi. amenințările încoace şi nu mă 

ataci pe mine, 'carete pot muşca şi eu “(me remor-” 
surum). —- E : 

3: Moloșii, câini din Epir ; câine din Lacedemonia. 
A Amica vis = sprijinul” ciobanilor, " 

o



- 348 70. HORATII, FLACCI 

Quzcumque pracedet fra ;5 
“Tv, cum timenda voce complesti nemus, 

_ Projectum odoraris cibum. € - 
Cave, câve: namque in malos asperrimus 

__ Parata tollo cornua, 
Qualis Lycambz spretus infido gener,? 

Aut acer hostis Bupalo.? 

An, si quis atro dente” me petiverit, 

Inultus ut f.ebo puer?10 

5) = agam  feram, Quaecumque praecedei = cu ure- 

“<hile ciulite voi urmări prin zăpada înaltă, ori ce fiară 

îmi va ieşi înainte. Ă , 
6). == adulmeci mâncarea ce-ţi se aruncă. - 
7) Lycambus refuzând să-şi dea fata după Archiloc, 

oetul s'a răsbunat “scriirid împotriva lor nişte iambi atât de 

“înjurioşi, în cât şi tatăl şi fata s'au spânzurat, 
8) Sculptorul: Bupalus reprezentând in caricatură pe 

postul Hipponax din Efes, acesta Va persecutat cu versuri 
„până ce sculptorul s'a sinucis, ” 

9) = cu un dinte negru z= cu calomnie. 
10) la: inullus flebo ut puer?.



VII. 

Ad Romanos. 

Data probabilă a odei e primăvara anului 38) când 
:5'au reluaț luptele înire Sextus Pompeius şi Octav. - 
-Metrul ; senarul şi quaternarul iambic, 

Quo, quo scelesti ruitis? aut cur dexteris 
Aptantur enses -conditi ? ! 

Parumne campis atque Neptuno super? 
Fusum et Latini.sanguinis, 

Non ut superbas invida Carthaginis 
Romanus arces ureret, , 

Intactus ? aut Britannus ut descenderet 
Sacra catenatus via, * - 

1) Lupta dela Philippi pusese. capăt'războaielor civile, 
2) Super Nepluno = pe mare, 
3 Intactus = nesupus până acum. 
4) Via sacra, pe care mergea alaiul triumfurilor,



350 Q HORATII FLACCI ? 

Sed ut, secundum vota Parthorum, sua 
Urbs hac periret dexera ? 

Neque hic lupis5 mos nec îuit leonibus 

Unquam nisi in dispar feris.$ 
Furorne czcus, an rapit vis acrior,? 

An culpâ?8 Responsum date..,; 
Tacent, et albus ora pallor inficit, 

”  Mentesque perculse stupent. 

Sic est: acerba fata Romands agunt, 
Scelusque fraterna necis, 

"Ut? immerentis fluxit in terram Remi 

.Sacer !0 nepotibus cruar. 

5) Nisi in dispar (subinţeies genus) = decât faţă de 
o altă specie (de animale). 

6) Leagă Negue feris lupis = nici la lupii sălbatici. 
7) = o putere mai aprigă (a destinului). 
8) Culpa = crimele voastre (a căror pedeapsă sunt 

războaiele civile). 

9) = de când 
10) Cruor immerentis Remi sacer nepotibus =.de 

când sângele nevinovatului Remus. nenorocos urmașilor ..- 

— 

10 

15 
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- IX. 

Ad Maecenatem. 

“Epodă scrisă la sosirea vestei victoriei dela Ac- 
tium, sfârşitul lui Septembrie 31 a. Chr. Metrul: 
senarul și gquaternarul iambic. 

Quando repostum Ceecubur ad festas dapes, 
* Victore latus Czesare, 

Tecum sub alta (sic Jovi gratum) domo, 
Beate? Macenas, bibam, 

Sonante mixtum tibiis carmen Iyra, 
Hac Doriurm, illis barbarum ? 2 

1) = păstrat pentru ospeţele de sărbătoare. 
2) = fericitule. 

3) Ordinea: Beate Maecenas, quando, laelus Caesare 
vietore, bibam tecum sub alta domo (în palatul -tău), sie 
gratam Jovi, Caecubum repostum ad dapes festas Iyra | 
sonante carmen mixtum fibiil, hac (Iyra —)  Dorinm 
(subiaţ. carmen : o arie frigiană).



352 , a, HORATII FLACCI 

Ut nuper, * actus 'cum' freto Neptunius 
Dux 5 fugit ustis navibus, 

Minatus Urbi vincla qua detraxerat . 
Servis amicus perfidis. 6 

Romanus, eheu! (posteri negabitis) 
| Emancipatus femina” 
Fert vallum * et arma miles, et spadonibus 

Servire rugosis potest, 10 
Interque signa turpe militaria 

Sol adspicit conopium! 1! 
At hc frementes *? verterunt bis mille equos 

Galli, 2 canentes!* Casarem, *- 

4) = așa am făcut şi altă dată — cu cinci ani in urmă, când învins de Octav ŞI Agrippa la 36 a.Chr. la Messina, 
Sextus Pompeius se refugia în Asia, unde! fu ucis de par- 
tizanii lui Antoniu. 

5) Sextus Pompeius pretindea să fie numit fiul lui Nep-. tun (Neptunius). 
| 

6) == după ce ameninţase Roma cu lanţurile din care 
Slobozise, prietenește (amicus) pe sclavii vicleni.— Armata, lui era compusă, mai-ales, din sclavi. 

7 la: Romanus... emancipalus feminae (vândut unei femei : Cleopatrei) fert miles (ca soldat) vallum et arma 
etic, 

8) Fie care soldat purta în marș un ţăruş (oallas), cu: care se făcea întăritura lagărului. (vallum), : 
9) = sbarciţi. . 
1U) Pofest = e în stare, , 
11) Turpe couopium = cortul ruşinos, 
12) Frementes se leagă cu eguos, . 
13) Galatii, regelui Dejotarus, au părăsit pe ' Antoniu şi au trecut de partea lui Octav, 

" 14) = aclamând pe Cezar (Octav), 

14



YPODON LIBER. 353 
4 4 

” Hostiliumque-'5 navium portu latent 16 
Puppes sinistrorsum cita, 17 20 lo Triumphe !'8 tu moraris aureos 

„ Currus et intactas boves 219 
lo Triumphe ! nec Jugurthino parem 

"Bello reportasti ducem, 2 
- Neque Atricanum, 2! cuj super Carthaginem 25 

Virtus sepulcrum condidit. * 
Terra marique victus hostis Punico 2% 

Lugubre mutavit sagum. 
Aut ile centum nobilem Cretam urbibus, 

Ventis iturus non suis, 24 “ 30. 
Exercitatas aut petit „Syrtes Noto, 25 | 

15) Aluzie la o defecţie a unor corăbii ale lui Antoniu” - ce au trecut de partea lui Octav, 
16) = se ascund în port. 
17) Citae sinistrorsum = împinse spre stânga. 18) Jo triomphe!? e strigătul de aclamaţie a mulţimii la trecerea triumfului, ” 
19) == întârzii (să-ţi arăţi) carele de aur şi boii ne- puşi încă la jug? : 
20) la: nec reportasti (= reporiavisii = wai adus) bello Jugurihino (din războiul cu Jugurta) ducem parem (un general egal lui Octav). — E vorba de triumful lui Marius dela i ianuarie. 105. Sa 

„21: AI doilea Scipion Africanul, ce a distrus Cartagina. 22) = Cai virtus condidit sepulcrum super Cartha- : ginem (pe ruinale Cariaginei) “ | 23) la : mutavit. punico (sago) lugubre sagum = şi-a schimbat haina de purpură pe una de jale. 24) = itfarus ventis non suis — mergând cu vânturi nefavorabile. 
25) Syrtes -exercitatas Noto = Sirtele bătute de vântul Notus, — 

- 

23



354 -Q, HORATII PLACOL 
- 

Aut fertur incerto mari, 26 
Capaciores afier huc, puer, scyphos, 

Et Chia vina aut Lesbia;2 
Vel, quod fluentem nauseam ccerceat,8 35 

Metire nobis Cacubum. 
Curam metumque Caesaris rerum 9 juvat 

Dulci Lyzo % solvere. 

26) Fertur incerio mari = e mânat pe mări la voia 
„întâmplării. 

27) Vin de Chios şi de Lesbos — vinuri uşoare. 

28) == ce împiedică greaţa, 
“ 20) Metum rerum Caesaris = teama de situaţia în 
care se aila Octav. 
2130) Dalci Lyaeo (= vino) = cu vin dulce,



: 
Ă, N 

, 

In Maevium. | 

Impotriva acestui Macvius a scris şi. Virgiliu, Data epodei e necunoscută. Metrul: senarul și qua- ternarul iambic. - 

r 

Mala soluta mavis exit alite,! 
Ferens olentem ? Mevium : 

Ut horridis utrumque verberes latus, 
Auster, memente, fluctibus ! 

Niger * rudentes Eurus, inverso * mari, 
Fractosque remos differat ; 

- , Ă i 

1) Mala alite = sub rele auspicii, 
2) == rău mirositorul, , 
3) Niger, pentrucă strânge norii, 
4) Differat inverse mari = să le risipească, 

*
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Insurgat Aquilo, quantus altis montibus 

Frangit 5 trementes ilices; 
Nec sidus atra necte amicum appareat, 

Qua tristis Orion cadit; 
Quietiore nec feratur” zequore 

Quam Graia victorum manus, 

Cum Pallas usto vertit iram ab lIlio - 

In impiam Ajacis ratem!9 

O quantus instat 10 navitis sudor tuis, 
* Tibique pallor luteus, 

Et illa!! non virilis ejulatio, 

Preces et aversum *? ad Jovem, 

lonius udo cum remugiens sinus !* 
Noto! carinam ruperit ! 

„ Opima quod si prada,!* cufvo litore 

„Porrecta, mergos juveris,!$ 

5) Qaantas frangit = quantus est cum frangit. 

6) Qua cadit tristis Orion = când apune primejdiosul 

Orion : pe la 15 Noembrie când erau şi furtuni, 
.7) Feratur are ca subiect pe Maevius. 
8) Râtăcirile pe mare ale Grecilor, după căderea Troei, 

9) Ajax, fiul lui OQileu, a iritat pe zei, ofensând pe Cas- 

sandra chiar în templul Minervei. A pierit într'un naufragiu. 

10) I/nstat.., = îi aşteaptă. 
11) Țila, acea ce era de aştepiat de la un Maevins. 

12) Ad Jovem aversum = spre mâniosul Jupiter. 

13) = marea ionică gemând sub bătaia ploiosului (uda) 
Notus, 

14) Noto, e ablativ nu dătiv. 
15) Opima praeda, apoziţie pe lângă subiectul lui Ju- 

veris. Maevius era probabil gras.  : 
16) Juveris = vei tace plăcerea ; vei deveni pradă Fur- 

tunilor. 

! 7 

"10 

I5 

20



EPODON LIBER „357 

ILibidinosus immolabitur 17 caper 
„+5. Et agna 1 Tempestatibus. 

17) Subinţ. a me = eu voi aduce ca jerttă (de mulţumire). 18) Furtunile aveau un templu la Roma, ridicat de LL. - :Scipio. 
a



XIII, 

Ad Amicos. 

Data necunoscută, Metrul : hexametru dactilic şi 
versul jambelegiac. 

, 

Horrida tempestas! coelum, contraxit,? et imbres 
„Nivesque deducunt Jovem;$ “hune mare, nunc silva 

Threicio Aquilone 4 sonant: rapiamus, amici, 
Ocasionein de die,5 dumque virent$ genua, 

Et decet, obducta solvatur fronte senectus. ? 
| 

„1) Horrida tempestas == iarna, 
“2) Contraxit coelum = a acoperit cerul cu nori, — a 

„micşorat lumina. 
3) Dedncunt Jovem = scoboară pe “Jupiter pe pământ 

*(în ploi şi zăpezi). 
4) == crivățul, venit din “Tracia, 
5) = să luăm un prilej favorabil din zi, 
6) == sunt în putere. . 

sa



- 360 Q, HORATII FLACGI | 

Tu vina Torquato move8 consule pressa meo.% 

Cetera mitte loqui: 1% Deus haec fortasse benigna 

Reducet in sedem!! vice. Nunc et Achzemenio 

Perfundi nardo !2 juvat, et fide Cyllenea * 
Levare diris pectora sollicitudinibus, 

__ Nobilis ut cecinit grandi Centaurus !* alumno: 
„Invicte, mortalis Dea nate puer Thetide,:5 D 

Te manet Assaraci tellus, 5 quam frigida parvi 

Findunt S:amandri flumina, lubricus 1? et Simeis, - 

Uade tibi reditum certo subtemine Parca 

Rupere, !? nec mater domum. cerula 19 te revehet. 
[li = 20 omne , malum vino cantuque levato, 

7) = să alungăm. bătrâneţea (==. tristeţa vârstei) cu 

fruntea încruntată. : . 

- 8) Move = scoate. . 

9) Torquato meo cansule ( == consul la 65 a4Chr., a- 
nul de naştere al lui: Horaţiu). | 

10) = nu voi mai vorbi de celelalte. 
11) Reducet in sedem haec = va pune la locul lor 

acestea. - 

12) = nard persan. 

13) Fide Cillenea = că lira zeului din Cyllene,-— — adică 
inventată de Mercur, care s'a născut pe muntele Cyllene. 

„în Arcadia. | 
14) Centaurul Chiron a fost educatorul lui Achil. (= 

grandi alumno), ! 

15) = Învicte, puer nate mortalis dea Thetide. 

16) = tu trebuessă mergi în ţara lui Assaracus (Troada),. 

Assaracus a fost fiul lui 'Tros şi bunicul lui Anchise. 

17) = repedele. 

18) = ţi-au rupt pe nesmintitul lor fir (subfemine certe): 
intoarcerea. — Achile nu s'a mai intors deia Troia. 

19) Măma cu părul azuriu e Thetis. 
20) = în câmpiile Troei. 

v 
> 

10- 
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EPODON LIBER. - 361 

"Deformis zgrimonie. dulcibus alloquiis.“ 2! 

21) tAllogaiis duloibas, (apoziţie „pe lângă vino can-.. 
fuque == dulcele mângâeri, 

 



XVI. 

Ad populum romanum. 

Data probabilă 41 a. Chr. !a începutul războiului 
“civil împotriva consulului Lucius Antonius (fratele 
triumvirului). Octav îl sili să se închidă în Perusia, 
“care căzu după un iung asediu ; Octav ucise nu- 
meroşi cavaieri și senatori căzuţi prizoneri. 
Metrul: hexametrul dacti ic și senarul iambic, 

Altera jam teritur. bellis civilibus atas, ! 

Suis et ipsa Roma viribus ruir: ? 
Quam neque finitimi valuerunt perdere Marsi3 

Minacis aut Etrusca Porsenae4 manus, 

1) = o a doua generaţie se stâşie în războaele civile. 
Prima generaţie fusese generaţia lui Marius şi a lui Sylia, 

2) =: se prăbușește sub propriile ei forţe. 
3) = în timpul războiului social (01—89 a. Chr,) 
4) Porsena, regele din Clusium, a pus înâna pe. Roma 

a 508 a. Chr., fără a fi putut restabili pe Tarquinius Su- 
perbus.



364 Q, HORATII FLAGCI 

Aemula nec virtus Capua, 5 nee Spartacus'6 âcer, 
Novisque rebus infidelis Allobrox, 7 

Nec fera czerulea domuit Germania pube, 8 
Parentibusque abominatus * Hannibal, 

Impia perdemus devoti sanguinis ztas, 10 
Ferisque rursus !! occupabitur solum. - - 10 

Barbarus heu ! cineres insistet victor, et Urbem 
Eques sonante verberabit ungula ; 

Quzeque carent !*? ventis et solibus, ossa Quirini, 
Nefas videre!! dissipabit insolens. 

Forte quid expediat communiter aut melior pars: 15 
Matis carere queritis laboribus 214 

“Nulla'sit hac potior sententia, Phozorum :5 

5. Rivală, pentrucă după lupta de la Cannae'a trecut de: 
partea lui Anibal. 

6) Spartacus, conducătorul sclavilor în războiul dela 73-. 
TI a. Chr. 

7) Tratând cu Catilina, Alobrogii au irecut apoi pe la 
Cicerone, de aceia : infidelis (in) novis rebus. 

8) Cderulea pube = cu tinerimea ei blondă. 

9) == urât de păriaţii noștri. 

10) == noi, generaţie nelegiuită a unui Sânge blestemat., 
11) Rursus = ca înainte de epoca lui Romulus. 
12) Quaeque carent... oasele lui Romulus (Quirinas),. 

care în mormântul lor sunt. la adăpost de vânt şi de soare. 
13) Nefas videre ( = visu) = o grozăvie 1... 

14) la: Forte communiter (cu toţi împreună) aut melior: 
pars. (sau cei mai cuminţi dintre voi; gnaeritis quid ex- 
pediat carere laboribus malis (căutaţi mijloacele de «a 
scăpa de aceste nenorotiri). 

15) Asediaţi «de Harpagos, generalul lui Cirus, la 543 a.. 
«Chr., Foceenii şi-au -părăsit oraşul pe mare, fundând Mar-- 
silia.



EPODOR LIBER - 365 

Velut, profugit exsecrata ' civitas 
:Agros atque Lares patrios, habitandaque fana 

Apris reliquit et rapacibus lupis, . 
Ire. pedes quocumque ferent, quocumgque per uadas 

Notus vocabit aut protervus Africus. 1? : 
Sic placet ? an melius quis habet suadere ? Secunda 

Ratem occupare quid moramur alite? 18 
Sed juremus in hc: * Simul imis saxa renarint 

Vadis levata, ne redire, sit nefas ; 20 
Neu conversa domum pigeat, dare lintea, quandu 

Padus, Matina laverit cacumina, 2! 
In mare seu celsus procurrerit Apenninus, 2 

Novaque monstra junxerit libidine 
Mirus amor, juvet ut tigres subsidere cervis 22 - 

Adulteretur et columba milvio, 
Credula?+ nec ravos timeant armenta leones, 

16) Exsecrata = după ce sau legat prin blesteme (ca 
să nu se mai întoarcă îndărăt). 

17) Leagă: Nulla sententia sit polior hac, ire (anume 
de a merge...) qudcumque ferent pedes quocuinque No- 

„tus aut protervus Africus vocabit per undas, velut ci- 
vilas Phocaeorum etc. 

18) Secunda alite = sub aușpicii favorabile. 
19) Subinţ. verba': să facem acest jurământ. 
20) = numai când stâncile din fundul mării (levata imis- 

vadis) vor pluti (renarint = renaverint), numai atunci să 
nu fie o nelegiuire de a ne întoarce îndărăt. 
21) .„când Padul va stropi creștetele Matinului. Padul era 
în Galia cisalpină, şi Matinul era în Apulia. 

22) Apeninii străbat Italia prin mijloc, | 23) Ui juvet tigres subsidere cervis = în cât să [e placă tigrilor să se unească: cu cerbii, ” 
24) = devenind încrezătoare.



= 
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Ametque salsa lsvis25 hircus quora. 
Haec, et que poterunt reditus abscindere dulces, 2% 

Eamus omnis exsecrata 2! civitas, | 
Aut pars indocili melior?% grege; mollis et exspes 

Inominata perprimat cubilia ! 22 
Vos, quibus est virtus, * muliebtem tollite luctum, 

Etrusca praeter et volate litora. 
Nos manet Oceanus circumvagus; *! arva, beata 

Petamtis arva, divites“et insulas, * 
“Reddit ubi Cererem *3 tellus inarata quotannis,: 

Et imputata floret usque** vinea, 
Germinat et ntnquam fallentis 55 termes olivz, 

Suamque pulla ficus ornat arborem, 5% . 
„Mella cava manant ex ilice, montibus altis 

Levis crepante lympha desilit pede. 3? 

  

25) = țapul devenit lucios (ca peștii—adică fără lAnă). 
26) == şi care vor putea să ne tae dulcea întoarcere, 
27) Civitas exsecrăta haec = noi, cetăţenii (cetatea) 

după ce am rostit acest jurământ, 
28) = sau, cel puţin, partea cea mai .bună (cei mai cu: 

minţi) într?o gioată neascultătoare, - ” 
29) = cealaltă parte, nevolnică şi fără speranţă rămână 

în culcuşurile lor blestemate. - 
30) = voi bărbaţi energici. . . 
31) = care înconjură pământul, 
32) „lnsulile fortunate“ = insulele Canari din Atlantic 
33) = recoltă. | 
34) Vinea impatata (ne tăiată) floret asgue (înfloreşta 

în fiecare an). A 
35) Zermes olivae fallentis nunguam = ramura mas- 

linului care nu înșela niciodată speranţa. 
36) ficus pulla +smochina cea neagră: — cea coaptă) 

ornat suam arborem (işi împodobește ramura copatului 
său == nu are nevoie să fie a itoită).



EPODON LIBER Ă 307 

| Ilic injuss veniunt ad mulctra capellze, 
| Refertque tenta: grex amicus ubera, „50 
Nec vespertinus % circumgemit ursus ovile, 

Nec intumescit alta viperis humus. 40 | 
Pluraque felices mirabimur : uit“! neque largis 

Aquosus Eurus arva radat“? imbribus, 
Pinguia nec siccis urantur :semina glebis, 55 

Utrumque rege temperante 4% ccelitum. 
Non huc Argoo contendit remige pinus, 4 

Neque impudica Colchis * intulit pedem ; 
Non huc Sidonii torserunt cornua 46 naute, 

Laboriosa nec cohors Ulyssei, 60 
Nulla nocent pecori contagia, “ nullius astri 

Gregem zstuosa torret impotentia. 48 
Juppiter illa pi& secrevit“? litora genti, 

Ut inquinavit aere 5 tempus aureum, 

+ 

  

37) Pede crepante = cu un picior sgomotos, 
38) Tenta : umilate, 
39) = Vespertino = vespere = seara. 
40) = şi nici adâncul pământului nu e umflat de vipere. 
41) Ut = ca de pildă, cum, 
42) == nu brăzdează. 
43) = stăpânul locuitorilor cerului (Jupiter), întrânând şi 

pe una şi pe alta (şi ploaia şi soarele). 
44) Pinas remige Argoo == corabia Argonauţilor, 
45) == Medea. 
46) Cornua = antenele corăbiitor, 
47) Nulla contagia = nici o molimă. 
48) Impotentia aestaosa nallias astri == căldură vio= | 

lentă a unui astru. 

49) = a păstrat,



368 "Q. HORATII FLAGCI 

Aere, dehinc ferro duravit szcula, quorum 50 63 
Piis secunda, vate me,*! datur fuga. 

50) Inquinavit aere = când a stricat prin aramă (a 
pretăcut în aramă). - 

51) Quorum fuga secunda etc... = din care nu vor 
scăpa decât oamenii buni, ce-mi vor asculta glasul profetic. 

.



XVII 

In Canidiam. 

Data probabilă 31 a. Chr. Metrul: senarul iambic, 

„Jam jam efficaci do manus! scientia 
Supplex et oro regna per Proserpina, ? 
Per et Dian non movenda* numina, 
Per atqye libros carminum + valentium 
Refixa colo devocare sidera, 
Canidia, parce vocibus tandem sacris, 5 

1) Do manus = dau mâinile, — mă închin. 
2) Proserpina prezidează la scenele magice. 
3) Non movenda == non laedenda = pe care nu trebue 

so jigneşti. Diana e indentificată aici cu Proserpina. 
4) = cărţile de descântece, 

5) cruţă-mă de farmecele tate. * 
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Citumque retro solve, solve turbinem !5 
"Movit nepotem Telephus Nereium, ? 
In quem superbus ordinarat? agmina . - 
Mysoruim, et in quem tela acuta torserat. 
“Unxere matres Ilie addictum feris 
Alitibus atque canibus homicidam Hectorem 
"Postquam relictis mcenibus 1 rex!! procidit: 
Heu! pervicacis ad pedes Achillei. 
Setosa !? duris exuere pellibus 
Laboriosi remiges Ulysse:, 12. 
Volente Circe membra, tum mens et sonusi“ 

6) = întoarce îndărăt fusul repede. — Vrăjitoarele se. 
serveau de un fus pe care-l învârteau ; când voiau să ni- 
micească efectul vrajei, trebuiau să învârtă fusul în sens. 
contrar (solve retro). 

7) Telephus, fiul tui Hercule, regele Misilor, rănit de 
lancea lui Achile, a aflat dela un oracol că nu putea fi 
vindecat decât de însăşi. lancea ce-l rănise, 

Implorându-l pe Achile, a obținut să-i dea lancea, cu. 
rugina căreia și-a vindecat rana. , - 
Nepotem Nereium = Achile (fiul Tetidei, car& era fiica. 

lui Nereu). Ă 
8) == ordinaverat. 
9) = mamele troiane au îmbălsămat (unxere) - pe_vi-. 

teazul (homicidam) Hector ce fusese sortit (addictum;: 
fiarelor etc. 

Ii!; Relicțis moenibus = părăsind Troia. . 
11) Priam, " A | 
12) la: exuere membra setosa. pellibus daris. 7 
13) E vorba de tovarăşii lui Ulise pretăcuţi în purcei de. 

vrăjitoarea Circe. | i 
14) = glasul, 

€
>



EPODON LIBER 371 

Relapsus, '5 atque notus in vultus honor,! 
Dedi satis superque pcenarum tibi, 1 
Amata '5 nautis multum et institoribus. 
Fugit juventas, et verecundus color 19 
Reliquit ossa, pelle amicta iurida ;2 
“Tuis capillus aibus est odoribus ;? 
Nullum a labore me reclinat otium, 2 
Urget % diem-nox et dies noctem, neque est2 
Levare tenta spiritu pracordia. 25 
Ergo negatum vincor ut credam *€ miser, 

„ Sabella pectus increpare carmina,2? 
- Caputque Marsa dissilire nzenia. 2 
Quid amplius vis? O mare! o terra! ardeo, 
Quantum neque: at'o delibutus Hercules 22 

15) = le revine. | 
16) Notus honor = frumuseţea lor obişnuită, — chipul 

“omenesc. 
17) = mai pedepsit de ajuns şi prea deajuns. 
18) = tu care eşti iubită (amaia, vocativ) de... 
19) = roșeaţa. 
20) == oasele acoperite de o piele gălbue. 
21 Tuis odoribus = din pricina vrajelor tale, 
22) = nici un răgaz nu mă odihneşte dela chinul meu. 
23) Urget = alungă, 

24) Neque est = nici nu mi-i cu putinţă, 
25) Levare prdecordia lenta spiritu = să-mi “uşurez, 

"respirând, pieptul umilat. 
26: = sunt biruit şi silit, nenorocitul de mine, să . cred 

în ceiace am tăgăduit (negatum). 
27) == să. cred că descântecele sabine tulbură inimile, 
28 =— capul e amelit (dissilire) prin cântecele funebre 

-ale Marsilor, 

29) Cămașa trimisă lui Hercule de Dejanira, cămaşa îm- 
bibată cu sângele lui Nessus, în loc Să-i mărească dra- 
gostea, Pa ucis. 

20 

25 

30 

i.
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„Nessi cruore, nec Sicana fervida | 
Furens în Aetna flamma ; %0 tu, 'donec cinis 
Injuriosis aridus ventis ferar, 
Cales, venenis officina Colchicis. a 
Quze finis aut quod me manet stipendium?%? 
Effare; jussas cum fide pcenas luam, 
Paratus expiare, ** seu poposcetis 
Centum juvencos, sive mendaci Iyra 
Voles sonari: 4 „Tu -pudica, tu proba, 
Perambulabis astra ?5, sidus aureum.“ 
Infamis Helene Castor oifensus vicem 2% 
Fraterque magni -Castoris, victi prece, 
Adempta vati reddidere lumina.  , 

"Et tu, potes nam, solve "me demnentia, 
O nec paternis obsoleta sordibus, 27 
Neque in sepulcris pauperum prudens anus 
Novendiales dissipare pulveres. 28 

30) Nec flamma Sicana — şi cum nu ârde flacăra si- 
ciliană în.... , 

31) la: tu, officina venenis Colchicis (tu, cuptor de 
otrăvuri colhidice) cales (eşti încălzită) donec cinis ari- 
dus (devenind cenuşă uscată) ferar ventis (dativ) înju-- 
riosis (voi îi prada vânturilor). 

32) == pedeapsă. 
33) = pregătit să-mi ispăşesc crima, 
34) — să fii cântață. 
35) = vei străbate printre astre. a 
36) Castor jignit, de soarta Elenei însultate (de ocara 

adusă Elenei). — Elena fiind insultată de poetul Stesichor,. 
fraţii ei, Castor şi  Pollus, Pau orbit; a fost totuşi iertat, 
scriind o palinodie, prin care își retrăgea insultele:; 
37) = tu, a cărei naștere neprihănită. 
38) la: nec anus prudens (și nu eşiio babă pricepută 

în a...) dissipare pulveres novendiales (cenuşa de nouă. 
zile — adică proaspătă) in sepulcris pauperum. , 

1 

35 

- 40 

45



EPODON LIBER: 373 

Tibi hospitale ** pectus et pura. manus. 

' o GANIDIA 

Quid obseratis auribus fundis preces ? 
„Non saxa nudis surdiora navitis + 
Neptunus alto tundit hibernus *! salo. 
Inultus ut tu riseris * Cotytia . 
Vulgata,** sacrum liberi Cupidinis, 4 
Et Esquilini pontifex venefici 45 
Impune ut Urbem nomine itmpleris meo ? 
Quid proderat ditasse Peliznas anus %5 
Velociusve +7 miscuisse toxicum ? 
Sed tardiora fata te votis “* manent: 

39) Hospitale pectus = tu a cărei inimă ţi-e atât de 
bună. 

40) Navitis nudis = corăbieritor despuiaţi (naufragiaţi), 
41) Nepiunus hibernus = marea furtunoasă. 
42) UI tu riseris inultus. .. = e cu putință ca tu să-ţi 

fi bătut joc, nepedepsit, de..., | 
43) Cotytia Bhigata = misterele zeiţei Cotyto, date în 

vileag de iine, — Cotyto era o zeiţă trâcă, adorată și la 
Atena. _ . 

44) Sacrum liberi Cupidinis — taina amorului liber, 
45) Lit ponltifex Esquilini venefici = cu pretenţii de- 

arbitru (de pontifice) al vrăjitoriilor ce se făceau pe Es- 
quilia. 

46) = La ce mi-ar sluji că am îmbogăţit babele Pe-. 
lizne ? — Peligaii erau de origină sabină, Vecini cu Marşii, 
Canidia a cheltuit mulţi bani până a învăţat dela ei meş- 
teşugul magiei. 

417) Velocius = cu un efect mai repede ca altele = e. 
aşteaptă un destin mai târziu de cât dorinţa ta. = vei muri 
de o moarte mai târzie de cât ai fi dorit-o,
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lagrata misero vita ducenda est in hoc, % 
Novis ut50 usque suppetas laboribus. 
Optat quietem Pelopis infidi pater,5! 
Egens benigna 5? Tantalus semper dapis, 
Optat Promatheus odligatus aliti ; 5 
Optat supremo collocare Sisyphusst. 
In monte saxum: sed vetant leges Jovis.. 

Voles modo aitis desilire turribus, i 
Modo ense pectus Norico* recludere, 
Frustraque vincla gutturi nectes tuo, 

Fastidiosa tristis zgrimonia. 
Vectabor humeris tunc ego inimicis eques, 55 
Mezque terra cedet insolentize, 57 
An, quz& movere cereas imagines, 
Ut ipse nosti curiosus, et polo 
Deripere lunam vocibus possim meis, 

Possim crematos excitare mortuos; 

49) Misero dacenda esi = tu, nenorocitul, ai să duci 
*9 viaţă, | | 

50) /n hoc ut „sappelas usgne... = pentru aceia ca să 

fii mereu prada., - ! 

51) Pater Petopis. = Tantal. 
52) Egens dapis benignae == lipsit de hrana imbelşu- 

-gată ce-l înconjoară. 
53) Obligatus aliti = legat de o pasăre Gvuiturul ce-] 

„sfâşia). 
N 54) Sisif, regele mitic al Corintului ; în infern urca o 
“stâncă pe un munte, și stânca se prăvălea' mereu, 

55) = din fer din Noric. 
56) Vecfabor eques humeris (luis) inimicis = voi că- 

Jări pe umerii tăi dușmani. = 

57) = pământul se va da înlături dinaintea trutiei mele, 

50 
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Destderique temperare pocula, 
Piorem artis in te nil agentis exitus? 58 

58) la: an quae possim (oare eu care pot...) movere- 
(să insufețesc) imagines cereas (figurile de ceară repre- - 
zentau persoanele asupra cărora se îndreptau vrăjile) af: 
ipse nosti curiosus (după cum ai şi văzut-o fiirid curios) 
et deripere lunam pollo meis vocibus (prin descântecele 
mele pessim excilare (eu care pot deștepta), mortuos: 
crematos femperareque (pot compune) pocala desideri 
(băuturi de dragoste) — plorem exitus artis agentis nif 
in fe ? (să mă plâng de neputinţa artei faţă de tine), 

-
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La 17 a. Chr. Augusta hotărât să serbeze Jocarile se-. 

culare, stabilind în chip arbitrar durata secolului de 110 
ani (S'ar fi serbat deci. aceste jocuri la 236, 346, 456 a, 
Chr.). Serbarea religioasă a început în noaptea de 3! Maiu 

spre | lunie, și a ţinut, fără întrerupere, trei nopți şi tre 

zile. In prima noapte au fost sărbătorite” parcele : August şi, 
Agrippa aduseră îiecării ca jertiă trei oi şi trei capre; în 
a doua noapte se aduseră sacrificii Ilythiilor, prăjituri-de 
brânză, miere şi pătrunjel; în a treia pământului, Terra: 
magua, o. scroată a fata, Prima zi”fu consacrată lui Ju- 
piter Capitolinul, căruia i se sacritică un bou alb; a doua 
zi Junonei Capitoline, o juncă ; a treia zi se serbă templui. 
lui Apolon, pe Palatin. August şi Agrippa aduseră lui A- 

polon şi Dianei 27 de prăjituri sacre. Ziua de 4 luaie trecu 

în repaos ; dela E—11 lunie avură loc” jocuri, fie pe Câm- 
pul lui Marte, fie în teatrele lui Pompei şi al lui Marcellus,. 
urmate de curse, In tot, serbările au durat 18 zile, In ziua 

a treia, un cor de 27 de tineri şi de 27 de fete au intonat 
Cântecul secular în faţa templului lui Apolona de pe Pa-. 
jatin, continuându-l în procesiune prin For şi pe Ciina. 

sfântă a Capitoliului şi reîntorcându-se din nou pe Palatin. |
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Carmen Saeculare. 

Phoebe silvarumque. poteas Diana ! 

“Lucidum cceli decus, 2 o 'colendi 
Semper et culti, date qua precamur 

Tempore sacro, 

Quo Sibyllini monuere versus? 
Virgines lectas puerosque castos 
Dis, quibus septem placuere colies, * 

Dicere carmen, 7 

Alme sol, curru nitido diem qui 

1) Diana stăpâna pădurilor. 
2) Decus se raportă şi la Apolon şi la Diana, 
3) = în timpul prescris de varsurile sibiline. Inainte de . 

a râpdui jocurile seculare, Angust consultase versurile si: 
biline, păstrate pe Capitol, 

„ 4) Cele şapte coline, pe care era ridicată Roma. |.
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Promis et celas, aliusque et idem 5 
Nasceris, possis nihil urbe Roma 

Visere majus +6 

Rite maturos aperire partus 
„ Lenis, llithya, 9 tuere matres, 

Sive tu Lucina probas vozari, 
Seu Genitalis. 

„Diva, producas !0 sobolem, Patrumque 
"Prosperes!! decreta super jugandis 
Feminis, !? prolisque nova feraci !2 

Lege marita, 

Certus undenos decies per annos 
Orbis ut cantus referatque ludos, 
Ter die claro totiesque grata 

Nocte frequentes. !4 

  

5) Allus et idem = altul şi mereu acelaş. 
6) = fie (possis, optativ) ca să nu vezi nimic mai mare decât Roma. 
7) Lenis rite aperire = binefăcătoare în a da la iveală 

după datine copii veniţi la timp; 
8) llithya, zeita nașterilor. 
9 Probas = preferi să fii numită. 
10 Producas = fă să ne crească, 
1!) Prosperes == fă să prospereze. 
12 Decreta Patrum super jugandis - feminis = sena- tus-consultele întărind legea Iulia, de maritandis ordinibas, 

prin care se acorda privilegii părinţilor de familie. 
13) Feraci novae prolis = producătoare de odrasle noui, 
14) la: uf certus 'orbis (aşa în cât cercul sigur) per 

decies, undenos annos (19X 1t=110 ani) referat cantus 

1Q: 
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Vosque !* varaces cecinisse, Parce, 
Quod semei dictum est stabilisque rerum 

Terminus servat, bona jam peractis 15 
" Jungite fata. 

Fertilis frugum pecorisque Tellus 

Spicea donet Cererem corona; 

_Nutriant fetus !? et aqua salubres 
Et Jovis aura. 88 

“Condito!% mitis placidusque telo 
Supplices audi pueros, Apollo; 
Siderum regina bicornis, audi, 

Luaa, puellas: 

Roma si vestrum est opus, liizque 
Litus Etruscum tenuere turma, % 

iudosque frequentes (serbătorite) fer die claro lotiesque 
nocte clara. Jocurile ţineau trei zile şi trei nopţi. 

15) Vos... = şi voi Parce, exacte în a cânta ceiace nu 
e zis de cât odată (qaod semel dictum est) şi pe care 
(Subinţ. quod) să-l confirme sfârșitul neschimbat al lucru- 
rilor (== pe ale căror preziceri odată rostite le consfinţeşte 
sfârşitul neschimbat al lucruiilor). , 

16) Peraciis (fatis) == destinelor de până acum. 
17) Fetus = roadele pământului. 
18) Aurae salubres Joois == vânturiie prielnice ale lui 

Jupiter. . 
19) Condilo telo = cu săgeata în tolbă. 
20) Turmae Iliae = trupele troene. | 

30 

35



384 . O, IORATIE FLACCI 

Jussa pars?! mutare Lares ât urbem 
Suspite cursu ; 22 

Cui per ardentem sine fraude 2 Trojam 
Castus Aeneas, patria superstes,, 
Liberum munivit iter daturus 

Plura relictis :24 « 

Di, probos mores' docili juventa, 
Di, senectuti placide quietem, 
Romulze genti date remque 25 prolemque 

Et decus omne! 

Quzque vos bobus veneratur albis - 
Clarus Anchisza Venerisque sanguis, 
Impetret, bellante prior, jacentem 

- Lenis în hostem! 26 

Jam mari terraque manus potentes 

  

211 Pars jussa = o.parte dintre Troeni, auzind po= 
runca. | | , 

„.„.22) Cursu sospite = după o călătorie. fericită. 
23) Sine fraude = tără nici o pierdere. 
24) Daturas plara.relicitis: ( = Quam relicta) -având-a 

ie da mai mult de cât au lăsat îndărăt, 
25) Rem = bogăţie. Ie 
26) Ordinea: Clarus sanguis Anchisae Venerisque. 

(Augușt ce pretindea că se“trage din lulus fiul lui Enea) 
prior bellante (mai puternic ca. dușmanul în luptă), lenis 

N
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Me ius 27 Albanasque timet secures ; 28 
Jam Scythz responsa petunt, 2% superbi 

Nuper et ladi. 

Jam Fides et Pax et Honos Pudorque: 
Priscus et neglecta 2% redice Virtus 
Audet, apparetque beata pleno 

Copia cornu. 5! 

Augur * et fulgente decorus arcu  -: - 
«; ! . Phoebus, acceptusque % novem Camenis; 

Qui „salutari. levat arte fessos 
| Corporis artus, 34 

- Si Palatinas videt zquus arces, % 

in țhostem jacentem (blând faţă de” dușmanul sdrobit), 
impetret quae vos veneratur :bobus albis (ceiace vă cerc, 
“sacriiicându-vă boi albi). 

27) — Partul, * 
28) == se teme de securile albane (ale Romanilor, ori- 

ginari din Alba Longa). 

- 29) = cer poruncă dela August, 
30); Neglecta = părăsite de mult, 
3t) Copia pleno cornu, = Belşugul cu cornul plin. 
32) Phoebus Augur, Apolon era şi. profet. 

33) Acepplus = iubit de, 
34) Levat salutari arte artus corporis fessos = ușu- 

rează prin arta-i mântuitoare membrele obosite ale tru- 
pului. 

35) Si videt deguus (= aeque) Palatinas arces = de 
25 
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Remque Romanam Latiumque felix % 
Alterum in lustrum meliusque semper“? 

Proroget zvum.3 

Quzeque Aventinum tenet Algidumque, %* 

Quindecim Diana preces virorum % % 

Curet, 4! et votis puerorum *? amicas 
! Applicet aures. 

Hact* Jovem sentire1* Deosque cunctos 
Spem bonam certamque domum reporto, 

. 

priveşte cu bună-voinţă colinele Palatinului (pe care era 
ridicat de August templul lui Apolon). 

36) Felix se raportă şi la rem romanam şi la Latium. 
31) Semper se leagă cu melius. 

38) la: ..: prorogetf remque Romanam Latiumque in 

alterum lustrum felix (intr'un alt veac fericit) aevumque 

semper imelius. - 

39) = Diana care stăpâneşte peste Aventin (templul 
Dianei era pe Aventin, colină a Romei) Și peste Aigid 
(munte din Laţiu), 

40) Quindecemvirii erau un colegiu de preoţi însărcinaţi 

cu paza cărţilor sibiline. 

41) = împlinească. 
42) Puerorum şi a fetelor şi a băeţilor. 
43) Haec — cele ce am spus până acum, 
44) Haec sentire = hanc in sententiam ire. 

4.
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Doctus et Phcebi chorus et Diane 4 75 
- Dicere laudes. % 

Paid 

45) Phoebi şi Dianae, regimeile lui Jaudes. 
46) Ordinea: Chorus (eu, corul) docias dicere laudes — et Phoebi et Dianae reporio domum (duc âcasă) spem bonam certamque Jovem et cuncios_ deos sentire haec (că Jupiter etc.... au ascultat aceste rugăciuni).
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