
97

Е С Е Ј И

НИ КО ЛА ГО ЛУ БО ВИЋ

ПЕ ВА ЊЕ ПРИ ЧЕ: ХО РА ЦИ ЈЕ ВЕ  
ЛИР СКЕ ПРИ ПО ВЕ СТИ*

СА ЖЕ ТАК: Квинт Хо ра ци је Флак у Ода ма сми шље но на сту
па као пе сник ли ри чар, по де ша ва ју ћи свој из раз пре ма жан ров ским 
кон вен ци ја ма ка ко су их уоб ли чи ли нај ста ри ји лир ски пе сни ци у 
Гр ка. Је дан еле мент ње го вог кре а тив ног ту ма че ња књи жев ног на
сле ђа је су при по ве сти. Иа ко је ина че сла бо за сту пље но у лир ском 
ро ду, при ча ње при ча Хо ра ци је ко ри сти као ре то рич ко сред ство у 
пе сма ма ко је су на ро чи то усме ре не на про јек то ва ње од ре ђе них 
вред но сти. Оде ко је од сли ка ва ју дру штве нокул тур не и (кон зер
ва тив но за сно ва не) мо рал не иде а ле са др же при по ве сти ко је слу же 
као суп тил ни при мер упра во из ло же них на че ла. При по ве да њем се 
Хо ра ци је слу жи и ка да го во ри о сво јим по че ци ма. На мер но пра ве ћи 
од се бе „бај ко ви тог” и „ле ген дар ног” пе сни ка, чо ве ка бо го на дах
ну тог и Му за ма оми ље ног, Хо ра ци је тра жи од пу бли ке да га по и
сто ве ти са ње го вим грч ким узо ри ма ко је је на род на свест узи ма ла 
као упра во та кве.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Хо ра ци је, при по ве да ње, на ра то ло ги ја, ан га
жо ва на по е зи ја, лир ско ја.

1. Увод

При по ве да ње као вид књи жев ног из ра за пре по зна је се као 
ка зи ва ње сле да до га ђа ја од стра не не ког, иден ти фи ко ва ног или не
по зна тог, на ра то ра. Уко ли ко се ра ди о усме ном ка зи ва њу, при по ве
дач ће нај че шће би ти јед нак ка зи ва чу, тј. осо би ко ја из го ва ра ре чи. 

∗ Рад на гра ђен I Бран ко вом на гра дом Ма ти це срп ске за школ ску 2016/2017. 
го ди ну.
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Ако је по сре ди пи са ни текст, при по ве дач мо же да бу де је дан од 
ли ко ва при че, или ано ним ни, до бро оба ве ште ни и без лич ни ка
зи вач ко ји би ра ко је ће ин фор ма ци је о до га ђа ји ма пре зен то ва ти 
чи та о цу. Ко ји год тип на ра ци је да се на ла зи пред при ма о цем, упра
во је ка зи ва ње то што те ра на оче ки ва ње рад ње и до га ђа ја.

На ра ци ја као вр ста из ра за ве зу је се тра ди ци о нал но за еп ски 
књи жев ни род. Нај ја сни ји кон траст еп ском при по вед ном ро ду 
чи ни ли ри ка, ко ју од ре ђу је ње на не еп скост, тј. не на ра тив ност. Уз 
лир ски род асо ци ра се по сто ја ње тзв. лир ског су бјек та, чи ји је 
из раз друк чи ји од на ра то ро вог. Лир ски из раз ве о ма је те шко де фи
ни са ти, али се на чел но мо же ре ћи да га од ли ку ју екс пре сив ност 
и ре флек сив ност. Док је при мар на ин тен ци ја при по ве да ња да оба
ве сти, лир ски су бјект као да ци ља на то да на при ма о ца (ствар ног 
или за ми шље ног) ути че, да га под стак не на емо тив ну ре ак ци ју 
или на де ла ње.

На ра тив ни и лир ски из раз, као два ба зич на пој ма те о ри је 
књи жев но сти, не сто је на са свим јед на ким рав ни ма. При по ве да ње, 
прем да се по пре вас ход ству ве зу је за еп ски род, тек је је дан књи
жев ни по сту пак ко ји се у ње му мо же ја ви ти; тех ни ке ко ји ма се 
фор ми ра лир ски текст број не су. Сва ки род ре дов но са др жи еле мен
те оног дру гог, за др жа ва ју ћи при то ме сво је ди стинк тив не од ли ке.

Кор пус тек сто ва ко ји се кроз сто ле ћа са чу вао под ау тор ском 
фир мом Квин та Хо ра ци ја Фла ка од ли ку ју не ке за јед нич ке осо би не. 
Цео Хо ра ци јев опус у сти ху је; не по сто је по да ци да је он уоп ште 
пи сао књи жев ну про зу. Да ље, ни шта од Хо ра ци је ве по е зи је не мо же 
се озна чи ти као епи ка; сâм је у ви ше на вра та де кла ри сао сво ју на вод
ну не спо соб ност за ства ра ње ква ли тет ног ју нач ког епа (нпр. Epist. 
2.1.250–259). Нај зад, чи тав кор пус уна пред је уре ђен: сво је пе сме 
Хо ра ци је је об ја вљи вао као жан ров ски де фи ни са не збир ке.

Ме ђу Хо ра ци је вим пе сма ма као лир ски део за ми шље на је 
це ли на од че ти ри књи ге ње го вих Пе са ма (или Ода, ка ко ће мо их 
на да ље зва ти, лат. Car mi na). Оне су об ја вље не у два на вра та, пр ве 
три књи ге 23. год. п. н. е., а че твр та 16. г. Да су Хо ра ци је ве Оде 
лир ска по е зи ја тре ба, ме ђу тим, узе ти у оном уско ан тич ком те о риј
ском сми слу: оне цр пу фор мал не и са др жај не еле мен те из оно га 
што је у Хо ра ци је во вре ме би ло но р мал но схва та но као це ли на, 
из ар хај ске грч ке ли ри ке са остр ва Ле зба.

Опо на ша ју ћи стил, ме три ку и те ма ти ку Сап фе и Ал ке ја, Хо
ра ци ју је по шло за ру ком да ство ри сло же но и ау то ном но пе снич ко 
де ло. Иа ко је „пр ви еол ску пе сму у итал ске до вео ме тре” (...prin ceps 
Ae o li um car men ad Ita los / de du xis se mo dos, Carm. 3.30.13–14), ње
го ве Оде са свим од го ва ра ју ме сту и вре ме ну у ко ме су на ста ле, 
од ра жа ва ју ћи при то ме рас по ло же ња и ре флек си је по ет ске пер со не 
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ко ју је Хо ра ци је кон стру и сао. Ме ђу њи ма има по хвал них пе са ма, 
хим ни бо жан стви ма, сим по тич ких пе са ма, али и кле тви и ру га ли
ца. Јед на од глав них по ру ка лир ског су бјек та Ода је сте car pe di em: 
жи вот на раз ма тра ња ко ја пре вла да ва ју у збир ци го во ре да жи вот 
тре ба во ди ти без бри жно, у при јат ном дру штву за го збе ном тр пе
зом, без су ви шне бри ге о бу дућ но сти. Го збе ни и љу бав ни ужи ци за 
Хо ра ци ја су про ве ре ни на чин да се лак ше при хва ти не у мо љи вост 
крат ко ће жи во та, али пра ви те мељ сре ће и сло бо де је сте у не по
му ће но сти ду ха ко ји уме да са чу ва ме ру у срећ ним тре ну ци ма и 
чвр сти ну у не во ља ма. По гре шним пак ви ди жи вот ис пу њен те
жњом за бо гат ством и по ча сти ма; уме сто бри га ко је то до но си 
пре по ру чу је ми ран сан чо ве ка с ма лим има њем.

Про се чан чи та лац не ће ићи по при по ве сти у збир ку ко ја је, 
по пут ове, екс пли цит но лир ска и ре флек сив на. Оп ште ми шље ње 
да су Хо ра ци је ве Оде упра во та кве ни је са свим по гре шно. Чи ње
ни ца је, ме ђу тим, да Хо ра ци је при ча при че. При по ве да ње ни је 
не за ми сли во у лир ским жан ро ви ма: Пин да ро ви епи ни ки ји са др
же ми то ло шке на ра ци је као оба ве зан део. Али осим у оним ода ма 
ко је ими ти ра ју пин дар ски стил и дик ци ју, Хо ра ци је при по ве да и 
дру где. На ра тив не пар ти је ја вља ју се од ви ше че сто, си сте ма тич но 
и сми шље но да би смо их мо гли от пи са ти као слу чај не.

О Хо ра ци је вим на ра тив ним ода ма пи са ла је ис црп но и про
ниц љи во Ми шел Ла у ри.1 Ана ли зи ра ју ћи иза бра не пе сме ука за ла 
је на уну тра шње је дин ство ко је при по ве да ње да је Хо ра ци је вој збир
ци. Осла ња ју ћи се на ње не по у ке, наш ће мо при ступ за сно ва ти не
што ши ре. Уме сто да се др жи мо са мо зби р ке Ода, узе ће мо у об зир 
и оста ле Хо ра ци је ве зби р ке, ве ру ју ћи да, ка да се слу жи при по ве
да њем, он ци ља на по сти за ње ефек та ко ји на ди ла зи жа нр у ко ме 
се тре нут но на ла зи. Дру гим ре чи ма, на ра тив ност код Хо ра ци ја 
сра чу на та је на ци ље ве ко ји се нај бо ље мо гу за па зи ти у окви ру 
по е ти ке чи та вог ње го вог кор пу са. 

Сма тра мо да по сто је две те мат ске це ли не ме ђу Хо ра ци је вим 
тек сто ви ма ко ји са др же на ра ци ју. Пр ву це ли ну са чи ња ва ју тек сто
ви ко ји би се мо гли ока рак те ри са ти као етич ки и мо рал ни. У њима 
се ди ску ту је о скло но сти ма, осе ћа њи ма и по ступ ци ма ко ји су на 
ко рист или ште ту дру штву. Ко му ни ци ра се са прет по ста вље ним 
си сте мом со ци јал них вред но сти у по ку ша ју да се не ке од њих 
об ја сне и оја ча ју, док дру ге тре ба на но во де фи ни са ти. По гле да ће мо 
ка кву уло гу у том про це су игра ју при че.

Дру га гру па Хо ра ци је вих при по вед них сти хо ва ти че се пер
со не пе сни ка. Лир ско ја, ко је не пре ста но на сто ји да се при ка же као 

1 Mic hèle Low rie, Ho ra ce’s Na r ra ti ve Odes, Cla ren don Press, Ox ford 1997.
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јед на ко ствар ној лич но сти Хо ра ци ја Фла ка, при бе га ва на ра ци ји 
са ци љем да око се бе по диг не вео ле ген де. Има ју ћи на уму ле ген
де ка кве су од ле збљан ских и дру гих ра них грч ких пе сни ка на чи
ни ле по лу мит ске лич но сти, Хо ра ци је при ча бај ко ви те при че о се би. 
На вод но ау тен тич ни ау то би о граф ски по да ци слу же да до при не су 
сли ци о чо ве ку ко ји је (прем да ми ље ник Му за и рас пе ва ни за не
се њак) умео да узме уче шћа у „пра вом” жи во ту, да до но си по гре шне 
од лу ке и ис па шта због њих, да би нај зад при стао у си гур ну лу ку 
пе сни штва. По но во се Хо ра ци је у раз ли чи тим жа нр о ви ма слу жио 
раз ли чи тим ви до ви ма при по ве да ња да би оства рио сво је на ме ре.

За јед нич ки име ни тељ обе це ли не на ра тив них тек сто ва код 
Хо ра ци ја је сте њи хов циљ. Би ло да се ра ди о етич ким дис кур си
ма или о об ли ко ва њу умет нич ке пер со не, при по вед ни де ло ви увек 
се на ла зе у тек сто ви ма ко ји су усме ре ни ка спо ља. Њи хов циљ 
ни је да за ба ве или оба ве сте, већ да, ба рем фик тив но, ути чу, тј. 
убе де. Убе ђи ва ње се не оства ру је на до слов ном ни воу, и тре ба 
раз у ме ти да се од пе сме не оче ку је да при до би је на род за од ре ђе
ну иде о ло ги ју. Ра ди се јед ној вр сти екс тро верт но сти или отво ре
но сти тек ста, где се од чи та о ца ко ји је пре им пли ци тан и иде а лан 
не го ства ран оче ку је да пра ти на го ве шта је у тек сту и „спо ји тач
ки це”, тј. до пу ни зна че ње у са мом чи ну при ма ња, тј. чи та ња.

Ана ли зи ра ју ћи тек сто ве ко ји од го ва ра ју по ме ну тим те мат
ским це ли на ма, по ку ша ће мо да утвр ди мо уло гу при по ве да ња као 
ре то рич ке стра те ги је у ком по зи ци ји Хо ра ци је вог по ет ског де ла. Осим 
то га, на сто ја ће мо да кроз ана ли зу на ра тив них де ло ва бли же од ре
ди мо ци ље ве пе сни ко вих „отво ре них” или „усме ре них” тек сто ва.

2. Βίος καὶ πολιτεία

Хо ра ци јев жи вот по све до чен је нео бич но ис црп но. Нај ве ћи број 
по да та ка цр пе се из са мих де ла пе сни ко вих, док је до дат ни из вор 
Све то ни јев Жи вот Хо ра ци јев (Vi ta Ho ra ti), за пра во из вод из обим
ни јег ње го вог спи са De vi ris il lu stri bus. Све то ни је је за хва љу ју ћи 
свом се кре тар ском на ме ште њу под Ха дри ја ном имао је дин ствен 
при ступ Ав гу сто вој пре пи сци, и ци ти рао ју је у би о гра фи ји.2

Квинт Хо ра ци је Флак ро ђен је 8. де цем бра 65. год. п. н. е. у 
Ве ну зи ји, на гра ни ци из ме ђу Апу ли је и Лу ка ни је (Sat. 2.1.34–35). 
Отац му је био осло бо ђе ник, по про фе си ји бла гај ник на јав ним 
про да ја ма или те лал (Sat. 1.6.86–87), или, што је ма ње ве ро ват но, 

2 Ro bin Nis bet, „Ho ra ce: li fe and chro no logy”, у The Cam brid ge Com pa nion 
to Ho ra ce, ed. Step hen Har ri son, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge 2007, 7.
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про да вац ри бе (Su et. Vi ta 3). При у штио му је обра зо ва ње у Бе не
вен ту и Ри му ка кво је би ло уо би ча је но за го спод ске си но ве. Хо ра
ци је у зре лим го ди на ма још увек пам ти пац ке учи те ља Ор би ли ја 
и уче ње Ли ви ја Ан дро ни ка на и зуст (Epist. 2.1.69–71, 2.2.41–42). Оца 
опи су је као узрок свим сво јим до брим осо би на ма (ca u sa fu it pa ter 
his, Sat. 1.6.71) и као бри жног и то плог ста ра те ља (Sat. 1.6.81–99).

По ви ше обра зо ва ње Хо ра ци је је оти шао у Ати ну. Та мо га је, 
са оста лом се на тор ском мла де жи рим ском, за те кло Це за ро во уби
ство. Ка да је Брут 44. го ди не до шао у Ати ну мно ги он да шњи сту
ден ти при шли су ње го вој стран ци, ме ђу њи ма и Хо ра ци је. Бр зо је 
на пре до вао до по ло жа ја вој ног три бу на (tri bu nus mi li tum, Sat. 
1.6.48; Vi ta 6), и ве ро ват но уче ство вао у бит ки код Фи ли па. Из ње се, 
ка ко сам ка же, по ву као ба цив ши штит (Carm. 2.7.10), што тре ба 
схва ти ти као по зу и ре ми ни сцен ци ју на Ар хи ло ха (фр. 5 West).

До бив ши опрост од по бед нич ке стра не (Vi ta 7), Хо ра ци је се 
вра тио у Ита ли ју, али му је оче ви на у Ве ну зи ји кон фи ско ва на. 
Иа ко је на вод но због си ро ма штва по чео да пи ше (Epist. 2.2.51–52), 
за пра во се из др жа вао ра де ћи као чи нов ник, пи сар у јав ној бла гај ни 
(scri ba qu a e sto ri us, Vi ta 8). Ве ро ват но је у ово вре ме по чео да пи ше 
сво је ра не Са ти ре и Епо де.3 Нај ва жни ји до га ђај из овог пе ри о да 
Хо ра ци је вог жи во та је упо зна ва ње са Ме це ном. Вер ги ли је и Ва
ри је пред ста ви ли су га „дру гом чо ве ку у др жа ви” на са стан ку 
ко ји је нај ви ше ли чио на по ли циј ско исле ђи ва ње. Де вет ме се ци 
ка сни је (за што то ли ко? ухо ђе ње? „опе ра тив на про ве ра”?) по зван 
је у Ме це нин не фор мал ни круг при ја те ља (Sat. 1.6.54–61). Вре ме
ном је по стао бли зак и Ав гу сту (Vi ta 9–10). Од Ме це не је до био ку ћу 
са окућ ни цом, из во ром хлад не во де и не што шу ме (Sat. 2.6.1–5). 
Ту, у са бин ским бр ди ма, ра ди је је про во дио вре ме не го у Ри му. 
Жи вео је, ве ли, про стим жи во том без рас ко ши (Sat. 1.6.104–131).

Го ди не 37. Хо ра ци је је по шао са Ме це ном у осе тљи ву ди пло
мат ску ми си ју у Брун ди зиј, где је тре ба ло по сре до ва ти из ме ђу 
Ок та ви ја на и Ан то ни ја, чи ји су од но си по ста ја ли све за тег ну ти ји 
(Sat. 1.5). Уче ство вао је и у по мор ском ра ту про тив Сек ста Пом
пе ја 36. год, где је ума ло по ги нуо. Го ди не 35. по ја ви ла се пр ва 
књи га Са ти ра.4 Смрт му је, ме ђу тим, нај о збиљ ни је за пре ти ла код 
ку ће, ка да се на ње га ума ло сру ши ло др во (Carm. 2.13), нај ве ро ват
ни је 33. го ди не (Carm. 3.8.9–12).5 Ни је си гур но да ли је Хо ра ци је 
био при су тан у бит ки код Ак ци ја 31. го ди не.6 Го ди не 30. до вр ше не 
су и об ја вље не дру га књи га Са ти ра и Епо де.

3 Исто, 9.
4 Исто, 10.
5 Исто, 12.
6 Исто, 11–12.
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Пр ве три књи ге Ода из да те су за јед но, го ди не 23.7 Ни су на
и шле на при јем ка кав је Хо ра ци је оче ки вао, мо жда због ње го вог 
др жа ња по да ље од књи жев них дру жи на (Epist. 1.19.35–36; 37–40). 
Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да Хо ра ци је ва по е зи ја ни је од го ва ра ла 
ли те рар ним трен до ви ма. Нео те рич ки, алек сан дриј ски ути цај још 
увек је био ак ту а лан.8 Хо ра ци је се, мо жда због то га, окре ће но
вом жан ру. Го ди не 20. или 19. об ја вље на је пр ва књи га Пи са ма.9 
Ра ди се о хек са ме тар ским по сла ни ца ма нај че шће упу ће ним мла дим 
и ари сто крат ским при ја те љи ма. У њи ма пе сник ну ди мо рал не пре
по ру ке са по зи ци је ис ку сни јег чо ве ка.

На кон што се вра тио из по хо да на ис ток 19. го ди не, Ав густ 
је Хо ра ци ју по ну дио ме сто свог лич ног се кре та ра (Vi ta 18–25). 
Хо ра ци је од би ја, што не угро жа ва ње гов од нос са прин цеп сом: цар 
од ње га на ру чу је да са ста ви хим ну за ње гов ве ли ки слет 17. го ди не. 
Хо ра ци је во ау тор ство Car men sa e cu la re по све до че но је и са чу ва ним 
нат пи сом (CIL 6.32323.149).10 Чи ни се да је код Ав гу ста по ра сло 
ин те ре со ва ње за Хо ра ци ја и ње го во ства ра ла штво. На ру чио је још 
две пе сме, у сла ву рат них по бе да сво јих па сто ра ка Ти бе ри ја и 
Дру за (Carm. 4.4 и 4.14; Vi ta 40–43). Хо ра ци је по том до пи су је и 
че твр ту књи гу Ода. На Ав гу сто во вај ка ње што му се ни је обра тио 
ни јед ном од сво јих сти хо ва них по сла ни ца Хо ра ци је по ма ло иро
нич но од го ва ра пр вом из дру ге књи ге Пи са ма (Vi ta 60–66). Че
твр та књи га Ода об ја вље на је ве ро ват но 13. го ди не, а дру га књи
га Пи са ма и Пи смо Пи зо ни ма (Ars po e ti ca) иза 12. го ди не.

Све то ни је оба ве шта ва да је Хо ра ци је био ни зак и зде паст 
(Хо ра ци је по твр ђу је, Epist. 1.20.24; 1.4.15), због че га га је Ав густ 
за дир ки вао. На вод но је био склон сек су ал ним ег зи би ци ја ма. Мир ни 
са лаш у са бин ском гор ју за ме нио је доц ни је мон ден ским ле то ва
ли штем Ти бу ром, у Кам па ни ји (Vi ta 70–79).

Хо ра ци је је пре ми нуо 27. но вем бра 8. год. п. н. е., пе де сет и де вет 
да на по сле Ме це ни не смр ти, у 57. го ди ни жи во та. Са хра њен је на 
па ди ни Ескви ли на, крај свог ду го го ди шњег при ја те ља (Vi ta 84–92).

3. Хо ра ци је кла сик и узор

Као што је већ ре че но, Хо ра ци је ве Оде ни су при мље не она ко 
ка ко је пе сник оче ки вао. Иа ко су га ими ти ра ли већ Ови ди је и не што 

7 Исто, 13.
8 Исто, 10, 14.
9 Step hen Har ri son, „Da te li ne of works and ma jor po li ti cal events”, у The 

Cam brid ge Com pa nion to Ho ra ce, ed. Step hen Har ri son, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
Cam brid ge 2007, 348.

10 Nis bet, нав. де ло, 15.



103

ка сни је Ста ци је, у рим ској књи жев но сти не ће се ја ви ти дру ги 
пра ви лир ски пе сник.11 Ути цај Ода на ро чи то ће се очи то ва ти на 
по љу ме три ке, на ро чи то у но во ве ков ном европ ском кла си ци зму.

Хо ра ци је, ме ђу тим, ва жи за „кла си ка” рим ске књи жев но сти. 
Тек сту ал на тра ди ци ја Хо ра ци је ва ме ри се по бро ју са чу ва них ру
ко пи са још је ди но са Ци це ро но вом и нај ста ри ји ма ну скрип ти да
ти ра ју из 9. ве ка.12 Кроз сред њи век нај ви ше су чи та не Са ти ре, па 
се и у ре не сан су пре не ло ви ђе ње Хо ра ци ја као при мар но мо рал ног 
и етич ког ау то ра.13 Спис ко ји је из вр шио нај ја чи ути цај на европ
ску књи жев ност ипак оста је Ars po e ti ca, ко ја је ин спи ри са ла пи сце 
по пут Бо а лоа и По у па.

Хо ра ци је је бр зо по стао школ ски пи сац. И по ред сла бог пе
снич ког од зи ва на ње го ву ли ри ку, от при ли ке јед но сто ле ће на кон 
Хо ра ци је ве смр ти на ла зи мо ве о ма по вољ ну оце ну ње го вог де ла. 
У де се тој књи зи In sti tu tio ora to ria Квин ти ли јан пре по ру чу је на ка квој 
се лек ти ри има ју вас пи та ва ти мла ди ћи ко ји ће се су тра ба ви ти по
ли ти ком. Он за пра во да је пре глед исто ри је грч ке и ла тин ске књи
жев но сти, на бра ја ју ћи пи сце уз крат ке опа ске о њи хо вом сти лу и 
о то ме ка ко ко ји од њих слу жи на ко рист бу ду ћем бе сед ни ку. Хо
ра ци ја по ми ње у ве зи са Епо да ма, Са ти ра ма и Ода ма:

Ego qu an tum ab il lis, tan tum ab Ho ra tio dis sen tio, qui Lu ci li um 
‘flu e re lu tu len tum’ et es se ali qu id qu od tol le re pos sis pu tat. [...] Mul tum 
est ter si or ac pu rus ma gis Ho ra ti us et, ni si la bor ei us amo re, pra e ci pu us. 
[...] Iam bus non sa ne a Ro ma nis ce le bra tus est ut pro pri um opus, 〈sed 
est a〉 qu i bus dam in ter po si tus: cu i us acer bi tas in Ca tul lo, Bi ba cu lo, 
Ho ra tio (qu a mqu am il li epo dos in ter ve nit) re pe ri a tur. At lyri co rum idem 
Ho ra ti us fe re so lus le gi dig nus: nam et in sur git ali qu an do et ple nus est 
iu cun di ta tis et gra ti ae et va ri us fi gu ris et ver bis fe li cis si me au dax. (Qu int. 
Inst. 10.1.94; 96)14

Ја се не сла жем ка ко са њи ма, та ко ни са Хо ра ци јем, ко ји др жи 
да Лу ци ли је „му ље ви то те че”, и да код ње га има су ви шно га. (...) 
Хо ра ци је је да ле ко угла ча ни ји и чи сти ји, и уоп ште из вр стан – осим 
ако се, из при стра сно сти, не ва рам. (...) Јамб код Ри мља на ни је био 
на ро чи то за сту пљен као жа нр за се бе, већ су га не ки ме ша ли са дру
гим. Јам пска оштри на мо же се на ћи код Ка ту ла, Би ба ку ла, Хо ра ци ја 

11 Mic hael von Al brect, A Hi story of Ro man Li te ra tu re, From Li vi us An dro ni cus 
to Bo et hi us, E. J. Brill, Le i den – New York – Köln 1997, 731–732.

12 Исто, 731.
13 Исто, 732–734.
14 Ла тин ски текст пре ма Qu in ti li an, The Ora tor’s Edu ca tion, Vo lu me IV: 

Bo oks 9–10, ed. and trans. Do nald A. Rus sell, Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, 
MA 2002.
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(иа ко су се код ње га уме ша ле и епо де). А и од ли ри ча ра ско ро да је 
је ди ни вре дан чи та ња Хо ра ци је. Он на и ме кат кад има ви со ке уз
ле те, пун је при јат но сти и љуп ко сти, ра зно вр сним се слу жи фи гу
ра ма, а у из бо ру ре чи по се ду је ве о ма срећ ну сме лост.

Квин ти ли ја но ва оце на, прем да ле ти мич на, ис пу ње на је ду
бо ким ди вље њем. Он це ни Са ти ре, сма тра ју ћи да је Хо ра ци је 
над ма шио Лу ци ли ја, али нај ве ће оду ше вље ње ис по ља ва за Оде. 
„Ско ро је ди ни вре дан чи та ња”, Хо ра ци је до би ја ме сто па три јар ха 
ме ђу лир ским пе сни ци ма ла тин ским. Ми сли мо да је ова оце на, на 
овај на чин сро че на, ве о ма бит на за суд би ну пе сни ко ве ре цеп ци је. 
Јер прем да у ма те ри ји и лир ском ду ху ни је имао пра вих след бе
ни ка, Хо ра ци је је кра јем 1. ве ка н. е. већ био са став ни део школ ског 
ку ри ку лу ма.15 С об зи ром на чи та ност и ути цај Квин ти ли ја но вог 
при руч ни ка у на ред ним сто ле ћи ма, а на ро чи то у сред њем ве ку, 
мо же мо са при лич ном си гур но шћу прет по ста ви ти да је ње гов 
по во љан суд за слу жан што су и Оде умно жа ва не у ма на сти ри ма 
и чи та не у шко ла ма.

Не тре ба за бо ра ви ти ни на Пру ден ци ја, „хри шћан ског Хо ра
ци ја”, чи је су хим не ме трич ки од го ва ра ле Ода ма.

Хо ра ци је ва ме трич ка вир ту о зност при ву ћи ће след бе ни ке 
ме ђу нео ла тин ским пе сни ци ма. Го то во све ве ли ке европ ске књи
жев но сти до би ле су хо ра ци јев ске оде, ка ко на ла тин ском, та ко и 
на на род ним је зи ци ма.16 Код нас је оде у Хо ра ци је вим ме три ма 
пи сао, из ме ђу оста лих, Лу ки јан Му шиц ки.

Из све га на ве де ног ла ко ће мо из ву ћи за кљу чак да је Хо ра ци
је „кла сик” европ ске књи жев но сти. Али шта овај кров ни по јам за
пра во зна чи, осим „пи сац или де ло чи ји се ути цај кон ти ну и ра но 
и ду го трај но ис по ља ва кроз чи та ње, као и кроз фор мал но и са др
жај но по дра жа ва ње”? Је су ли иде је мо жда те ко је Хо ра ци ја чи не 
„кла си ком”?

Пи та ње „шта је кла сик?” ни је но во, и раз не епо хе по ку ша ле 
су да да ју свој од го вор на ње га.17 Ми ће мо се по слу жи ти огле дом 
Т. С. Ели о та (T. S. Eli ot, 1888–1965), ко ји нам је на ро чи то за ни мљив 
јер је у раз ма тра ње узет Вер ги ли је.18 По ре де ћи слич но сти и раз
ли ке из ме ђу ова два пи сца, да ће мо ко мен тар на „кла си чан” ста тус 
Хо ра ци јев.

15 Ju ven. 7.226–227.
16 Al brecht, нав. де ло, 734–738.
17 На при мер, ути ца јан је и чи тан есеј на ово пи та ње од СентБе ва (Sa in te

Be u ve, 1804–1869).
18 „What is a Clas sic?”, у T. S. Eli ot, On Po e try and Po ets, Far rar, Stra us & 

Gi ro ux, New York 1961, 52–74.
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Ели от нај пре ус по ста вља раз ли ку из ме ђу „свет ског” или 
„уни вер зал ног” кла сич ног де ла и оно га ко је је та кво са мо у од но
су на дру ге тек сто ве на истом је зи ку. Кла сик на ста је ка да су је зик, 
кул ту ра и ци ви ли за ци ја зре ли, и ства ра га зрео ум. Умет ник, ко
ли ко год да је сâм зрео (као осо ба и као ства ра лац), не ди же са мо
стал но је зик на ко ме пи ше из не зре ло сти. Је зик, да кле, мо ра да 
бу де бо гат до стиг ну ћи ма пре ђа шњег ства ра ла штва, тј. из ра жај но 
по тен тан да би дао кла сич но де ло. Пло до но сна тра ди ци ја те че 
по сте пе но ка свом вр хун цу. Ства ра лац кла си ка по се ду је и исто
риј ску свест. Он про ми шља исто ри ју свог на ро да и нај ма ње још 
јед ног бли ског на ро да, раз у ме њи хо ву по ве сну уло гу.

Вер ги ли је је умео не са мо да схва ти од нос Грч ке и Ри ма, већ 
му је и све грч ко би ло до ма ће. Без раз ли ке је аси ми ло вао тра ди
ци ју на ма тер њем и на стра ном је зи ку. Исто риј ска свест да ла му је 
да ви ди да ље од ло кал ног и про вин ци јал ног.19 До вр ше ност Вер
ги ли је вог је зи ка пот пу на је. Са мо у ве ре но се слу жи из ра зи ма и 
обр ти ма сво јих прет ход ни ка, али их и по пра вља и ме ња. Се лек ци ја 
је зич ких сред ста ва код ње га пре те жно зна чи од стра њи ва ње. Ни шта 
у ње го вом кон ци зном и је згро ви том сти ху ни је су ви шно и ни шта 
не не до ста је. Ре зул тат тог са вр ше ног скла да је и то да је Вер ги ли јев 
стил без ли чан; за пра во и не по сто ји ње гов „стил”: то је ла тин ски 
је зик, ње гов из ра жај ни вр ху нац, сло жен у хек са ме тар.20

Кла сик се очи та ва и на тај на чин што за со бом не оста вља 
мо гућ ност да на истом је зи ку на ста не дру го де ло јед на ког или 
ве ћег са вр шен ства. Кла си ци свог жан ра ис цр пљу ју тло на ко ме су 
из ра сли (тра ге ди ју ни ко ни је на ен гле ском је зи ку пи сао ни при
бли жно као Шек спир итд.), док кла си ци це лог јед ног је зи ка не 
оста вља ју про сто ра ни за шта дру го. Вер ги ли је је ин спи ри сао са мо 
ими та то ре, би ло фор мал но или са др жај но. Чак и екс трем но не ги
ра ње, ма ни ри стич ка пре те ра ност у сти лу, увек је има ло Ене и ду 
за мо дел. Сва по то ња рим ска књи жев ност ко му ни ци ра са Вер ги
ли јем, без об зи ра на жа нр и фор му.

19 Схва та њем да је кла сик плод зре ња бо га те тра ди ци је здру же не са суп тил
но раз ви је ним је зи ком и ства ра лач ком бра ву ром по је дин ца, Ели от им пли цит но 
од ри че Хо ме ру то нај ви ше зва ње. Хо мер и је сте кла сик од дру ге вр сте. Вер ги
ли је ва књи жев на кул ту ра су штин ски је књи шка, као и Ели о то ва. Еле мен ти 
кла сич ног де ла ко је он опи су је од го ва ра ју европ ској кул ту ри ко ја је од вре ме на 
алек сан дриј ских би бли о те ка ра пи са на. На про тив, хо мер ску пе снич ку кул ту ру 
тре ба схва ти ти као му зич ку и пер фор ма тив ну. Хо ме ро ва тра ди ци ја на род на је 
и усме на, али буј на. Текст Или ја де и Оди се је ко ји по се ду је мо у из ве сном сми слу 
је бе ле шка, сни мак од ре ђе не из вед бе, за вр ше так про це са аку му ла ци је и се лек
ци је. Те ма и фи ло зо фи ја Хо ме ро ва је сте уни вер зал на и ху ма на, прем да ни је 
ре а ли зо ва на у свет ској и ко смо по лит ској аре ни, као код Вер ги ли ја.

20 Ели от ка же „оп шти стил” (com mon style).
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Све о бу хват ност је те мељ на од ли ка кла си ка. Са др жи чи тав 
спек тар осе ћа ња ко ја од ра жа ва ју ка рак тер јед ног на ро да. Због то га 
га це не и при ма ју сви дру штве ни ста ле жи. Ка да де ло по се ду је, 
по ред те све о бу хват но сти у од но су на соп стве ни је зик, исти зна чај 
пре ма не ко ли ким стра ним књи жев но сти ма, оно је уни вер зал но. 
Је ди но де ла на грч ком и ла тин ском је зи ку сто је та ко пре ма мла ђим 
кул ту ра ма европ ским. Бу ду ћи да ни су на ци о нал ни је зи ци, њи хо
во на сле ђе за јед нич ко је чи та вој Евро пи. Вер ги ли је ва је дин стве на 
по зи ци ја учи ни ла га је оп ште е вроп ским кла си ком. Он сто ји на 
вр хун цу ла тин ског је зи ка, Рим ског цар ства и књи жев не тра ди ци
је. По пут Ене ји не, ње го ва уло га суд бин ска је. Као што је Рим пре
суд но об ли ко вао Евро пу, та ко је и Вер ги ли је на ста вио да ути че 
на књи жев ност ду го по што је не ста ло ан тич ке ци ви ли за ци је. Хри
шћан ство је Вер ги ли ја при сво ји ло, не го ва ло и искре но во ле ло, 
иа ко му ни је увек чи ни ло прав ду сво јим ту ма че њи ма. Због све га 
ово га Вер ги ли је је нај и страј ни ји ла тин ски пи сац. Ни је нај ве ћи 
пе сник свих вре ме на ни ти на ју ни вер зал ни ји и нај ду бљи ми сли лац, 
али је нај ве ћи узор. Стан дард ко ји Вер ги ли је пред ста вља го то во 
од тре нут ка сво је смр ти истин ски је уни вер за лан и кла си чан.

Ели о то во ви ђе ње кла си ка ко је смо са же то из не ли по ла зи од 
пре ми се да ни јед но де ло не мо же мо ту ма чи ти из дво је но, из ван 
кон тек ста оста лих спи са истог ау то ра и из ван сло же ног си сте ма 
свих оста лих на пи са них де ла – књи жев не тра ди ци је. Сва ко де ло 
не из бе жно ће би ти оце њи ва но у од но су на стан дар де из про шло
сти.21 Не из не на ђу је да је за Ели о та вр хун ски узор, због свих 
ње го вих на ве де них осо би на, баш Вер ги ли је. Ели от је, уо ста лом, 
био ве ли ки љу би тељ ан тич ке књи жев но сти, вер ни хри шћа нин и 
тра ди ци о нал ни по што ва лац ла тин ске кул ту ре.

Ели о то ва ме ри ла кро је на су пре ма Вер ги ли ју (еп ска гран ди
о зност, свест о епо хал ноци ви ли за циј ској уло зи др жа ве и пе сме), 
али пру жа ју ра зум не кри те ри ју ме за пре по зна ва ње кла си ка, ако 
нам исто ри ци стич ко гле да ње на књи жев ност ни је од бој но. Али 
ка ко се у те стан дар де укла па Хо ра ци је?

Очи гле дан и не дво сми слен од го вор је – ни ка ко. Хо ра ци је 
ни је пе сник ве ли ких те ма, ши ро ког за ма ха или про роч ког ви зи о
нар ства. Раз у ђен у ни зу крат ких пе са ма и по раз ли чи тим жан ро
ви ма, он на из глед не при ла зи ни бли зу све о бу хват ној ви зи ји све
та и чо ве ка. Ње го ве те ме лич не су и при зем не. Ка да аси ми лу је 

21 Пред ста ву о тра ди ци ји као веч но про мен љи вом сло же ном те лу ко је 
об ли ку је сва ки свој но ви кон сти ту ент Ели от је раз ра дио у есе ју „Тра ди ци ја и 
ин ди ви ду ал ни та ле нат” (Tra di tion and the In di vi dual Ta lent, 1919). Под ути ца јем 
тог и дру гих огле да Ели о то вих на ста ла је ин тер пре та тив на шко ла „Но ве кри
ти ке” (New Cri ti cism).
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ис црп ну књи жев ну тра ди ци ју, он то чи ни екс пли цит но и не суп
тил но: пи ше у ме три ма Ал ке ја и Сап фе, пре о сми шља ва по зна те 
пе сме (нпр. O na vis, 1.14), хва ли ше се сво јим ино ва тор ством (Prin ceps 
Ae o li um car men de du xis se...).22 Хо ра ци је до зво ља ва се би оно што 
Вер ги ли је ни ка да не би: да пи ше о пи јан ка ма, ор ги ја ма и рђа вим 
љу ди ма, да се под смех не и на ру га. Па ипак, као што смо ви де ли, 
Хо ра ци је жи ви у европ ској ба шти ни ни шта ма ње ви тал но не го 
Вер ги ли је. Од го вор на пи та ње за што је та ко чи ни нам се тро струк.

Нај пре, као што се из Квин ти ли ја на ви ди, Хо ра ци је је бр зо 
по стао део ка но на. Као део тог осве шта ног кор пу са мо гао је би ти 
или не кри тич ки обо жа ван, или пак од ба ци ван. Ка но ни се стал но 
не ги ра ју, са мо да би, ка да се ду хов на кли ма про ме ни, би ли на но
во при хва ће ни. Ка нон не ста је је ди но ка да га сме ни но ви. Ла тин ски 
ка нон оп стао је на ро чи то ду го и ни је про шао кроз пе ри о де од ба
ци ва ња.

Да ље, фор мал на пер фек ци ја Хо ра ци је вих ме та ра про из ве ла 
је же љу за огле да њем у сти хо тво рач кој ве шти ни. Кад год би се 
об но ви ло ин те ре со ва ње за ан тич ку по е ти ку и фор му, ла тин ски 
свет по се зао је за Хо ра ци јем. Ви де ли смо да се тај ути цај осе ћао 
го то во до нај но ви јих вре ме на.

Нај зад, док Вер ги ли је пред ста вља естет ски узор, вр ху нац 
пе снич ке ле по те и гран ди о зне ми сли, Хо ра ци је са чи та о цем ко
му ни ци ра на при сном и лич ном ни воу. Он је пе си ми ста, али та кав 
ко ји за људ ску не во љу на ла зи ре ше ње. Ње го ва па ро ла, на ро чи то 
ис по ље на у ода ма, је сте car pe di em. Не тре ба раз ми шља ти о смр ти 
и про ла зно сти (tu ne qu a e si e ris, sci re ne fas, qu em mi hi, qu em ti bi fi nem 
di de de rint...): го ди не не из бе жно кли зе, чо век је не мо ћан про тив 
вре ме на. Ода ти се сит ним жи вот ним за до вољ стви ма, при ја те љи ма, 
љу ба ви и ви ну, то је оно што мо же да убла жи не ла год ност жи во
та ко ји је огра ни чен и чи ји је сми сао сум њив. Док је Вер ги ли је, 
по пут Пар те но на или Ни ке са Са мо тра ке, леп у сво јој са вр ше но
сти, Хо ра ци је је ве се ли пе ви друг, он нас раз у ме и на здра вља нам. 
Ње го ва је фи ло зо фи ја уте шна, и, нај по сле, ве дра. Због то га га љу ди 
ко ји ма је ла тин ска књи га би ла до ступ на ни ка да ни су на пу шта ли, 
без об зи ра на вре ме и оби ча је.

4. Пе ва ње при че

Да би смо при сту пи ли ана ли зи при по вед них ода Хо ра ци је вих, 
тре ба ре ћи ка ко смо иза бра ли тек сто ве ко је смо узе ли као ре пре
зен та тив не.

22 За Ели о та Хо ра ци је је чак „по ма ло пле беј ски” пе сник (нав. де ло, 63).
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Лир ски из раз Хо ра ци јев ис по ља ва се фо но цен трич но: при су
ство из ве сног гла са ко ји се обра ћа за кла ња пи са ње и чи та ње као 
по ступ ке кроз ко је се пе сма ре а ли зу је.23 Пе сник ма ње про ми шља 
и за гле да се у се бе, а ви ше под сти че, по зи ва, те ши, мо ли или на ре
ђу је; бу ду ћи да је ве ћи на ода не ко ме упу ће на, уо че но је да је њи хов 
ефе кат на лик на бе сед нич ко убе ђи ва ње.24 Хо ра ци је ва ли ри ка мо же 
се опи са ти као из раз у пр вом ли цу, „пе сма” ко ју при ма лац за пра во 
сва ки пут на но во из во ди кроз акт чи та ња.25 Хо ра ци је, кроз апо
стро фу, кре и ра ко му ни ка ци о ни чин, сме штен у од ре ђе ну си ту а
ци ју и тре ну так.26 Ко му ни ка ци ја чи ни и Са ти ре, али је ту ма ње 
екс пре сив на и емо тив но обо је на а ви ше ко ло кви јал на (ser mo) и 
не за ин те ре со ва на.

У усло ви ма ко ји су пре те жно та кви, при ча ње при че би ће до
вољ но са мо у оч љи во. Хо ра ци је ве при по ве сти од раз ли чи тих су 
вр ста. На ра тор мо же би ти не ки бог, што зна чи да пе сма по се ду је 
на ра тив ну струк ту ру у којој је је дан при по ве дач над ре ђен чи та вој 
пе сми, док је бо жан ство ко је го во ри фо ка ли за тор.27 При по ве да ње 
се мо же оства ри ти и са на ра то ром ко ји бе се ди, док на ра ци ја уо кви
ру је ње гов го вор и раз ја шња ва га као лик у пе сми. При ме ри ова
квих ода су Рим ске оде 3.3 и 3.5.

При год на сим по тич ка пе сма мо же са др жа ти део ко ји при по
ве да до га ђа је ко ји су до ве ли до го збе. Ода да је ути сак спон та ног 
ве се ља уз на пев и ус клик. При по вест слу жи да об ја сни за што се 
сла ви. Та ква је ода 1.37.

На ро чи та вр ста на ра ци је на ла зи се у пе сма ма где Хо ра ци јев 
лир ски су бјект („глас”) по ста је на ра тор. Та кве на ра ци је су у пр вом 
ли цу. При ме ри су оде 1.22, 2.13, 3.4, 3.30. Нај зад, при по ве да ње у 
пр вом ли цу и од стра не исте пер со не на ла зи мо и у „ау то би о граф
ској” са ти ри 1.6.

Сво ју ана ли зу по че ће мо од пе са ма у ко ји ма је на ра тор и фо
ка ли за тор не по знат или је ју нак у пе сми.

23 Low rie, нав. де ло, 58 и 75–76.
24 R. G. M. Nis bet – Mar ga ret Hub bard, A Com men tary on Ho ra ce: Odes, 

Bo ok I, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford 1970, xxiv.
25 Ales san dro Bar chi e si, „Car mi na: Odes and Car men Sa e cu la re”, у The 

Cam brid ge Com pa nion to Ho ra ce, ed. Step hen Har ri son, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
Cam brid ge 2007, 150.

26 Исто, 151.
27 О на ра ци ји и фо ка ли за ци ји ви де ти Mi ke Bal, Na ra to lo gi ja. Te o ri ja pri če 

i pri po ve da nja, prev. Ras ti sla va Mir ko vić, Na rod na knji ga – Al fa, Be o grad 2000, 
123–125.
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4.1. Ано ним ни при по ве дач – по зна те при по ве сти

Пр вих шест пе са ма 3. књи ге Ода уста ље но се на зи ва ју Рим
ским ода ма. Све су на пи са не у ал кеј ском ме тру, ду же су не го што 
је про сек за Хо ра ци је ве пе сме, не ма ју адре са те и ти чу се мо рал
нопо ли тич ких пи та ња ак ту ал них у но вом рим ском дру штву.28

Ме ђу Рим ским ода ма, тре ћа и пе та има ју слич ну схе му.29 У 
обе ма нај ве ћи део за у зи ма ју го во ри уо кви ре ни на ра ци јом. У 3.3 
бе се ди Ју но на, у 3.5 Ати ли је Ре гул. Ју но на се обра ћа са бо ру бо
го ва са упо зо ре њем да Тро ја не сме би ти об но вље на, док Ре гул 
пре при ча ва по зна ти до га ђај из Пр вог пун ског ра та.

На ра ци ја ни је пре те жни на чин из ра за у ове две оде. Го во ри 
за у зи ма ју сре ди шње ме сто. Тре ћа ода има све де ни ји на ра тив ни 
оквир, док пе та при по ве да шта се зби ло са Ре гу лом, као вид епи
ло га ње го вог го во ра. Ме ђу тим, њи хо ва струк ту ра та ква је да пред
ста вља ју при чу у при чи (mi seen ab yme ), или тач ни је, бе се ду у 
при чи. Уо би ча је ни хо ра ци јев ски лир ски су бјект за пра во пре при
ча ва шта су ју на ци, бо го ви или љу ди, ка за ли у од ре ђе ној си ту а ци ји. 
Због то га ове пе сме мо же мо по сма тра ти као на ра тив не це ли не, на
су прот дру гим ода ма где се са адре са том ко му ни ци ра ди рект но, 
без при ча ња при че.

Тре ћа Рим ска ода, до по чет ка Ју но ни ног го во ра, гла си:
Iu stum et te na cem pro po si ti vi rum 
non ci vi um ar dor pra va iu ben ti um, 

non vol tus in stan tis tyran ni 
men te qu a tit so li da ne que Au ster, 

dux in qu i e ti tur bi dus Ha dri ae, 
nec ful mi nan tis mag na ma nus Io vis: 

si frac tus in la ba tur or bis, 
in pa vi dum fe ri ent ru i nae. 

hac ar te Pol lux et va gus Her cu les 
eni sus ar ces at ti git ig ne as, 

qu os in ter Au gu stus re cum bens 
pur pu reo bi bet ore nec tar;

Чо ве ку че сти том и чвр стом 
у сво јој на ме ри не уз др ма ва 
ста ме ни дух вре ва ње го вих 
су гра ђа на са по гре шним за
хте ви ма, ни ли це пре те ћег 
ти ра ни на, ни ју жни ве тар, 
олуј ни го спо дар Ја дра на, ни 
го ле ма ру ка гро мов ни ка Ју
пи те ра. Да се не бе са скр ше 
и ста ну да се об ру ша ва ју, ру
ше ви не би га са тр ле мир ног. 
Овом вр ли ном По лукс и лу
та ли ца Хер кул на ва ли ли су 
и до се гли бле шта ве твр ђа ве. 
Ме ђу њи ма ће и Ав густ ле
жа ти и ис пи ја ти пур пур ним 

28 R. G. M. Nis bet – Ni all Rudd, A Com men tary on Ho ra ce: Odes, Bo ok III, 
Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford 2004, xx. Упо ре ди Hans Pe ter Syndi kus, „The Ro man 
Odes”, у A Com pa nion to Ho ra ce, ed. Greg son Da vis, Wi leyBlac kwell, Chic he ster 
– Mal den, MA 2010, 193.

29 Edu ard Fra en kel, Ho ra ce, Cla ren don Press, Ox ford 1957, 267.



hac te me ren tem, Bac che pa ter, tu ae 
ve xe re ti gres in do ci li iu gum 

col lo tra hen tes; hac Qu i ri nus 
Mar tis equ is Ac he ron ta fu git, 

gra tum elo cu ta con si li an ti bus 
Io no ne di vis: ‘Ilion, Ilion 

fa ta lis in ce stu sque iu dex 
et mu li er pe re gri na ver tit 

in pul ve rem.’30 (1–21)

усти ма нек тар. Због те вр ли
не те бе су, оче Ба ху, по ве зли 
ти гро ви, ву ку ћи ја рам сво
јим не у кро ти вим вра том. 
Због те вр ли не је и Кви рин 
уте као Ахе рон ту на Мар со
вим ко њи ма, кад је Ју но на 
оку пље ним бо го ви ма из ре
кла бла ге ре чи: „Или он, Или
он у прах су пре тво ри ли 
по губ ни и не ча сни су ди ја и 
же на ту ђин ка.”

Гран ди о зни по че так ста вља у пр ви план по ру ку пе сме: по
сто ја ност је вр хун ска вр ли на. Она од чо ве ка чи ни го то во по лу бо
га, јер и хе ро ји су се њо ме од ли ко ва ли. Ис тра јан чо век са свим је 
сли чан сто ич ком му дра цу.31 Хе ро ји ко ји се по ми њу слу же да се 
по ста ви сце на за бу ду ће бо жан ство – Ав гу ста, ко ји ће ме ђу њи ма 
за у зе ти сво је ме сто. Оче ки ва ли би смо да је по ет ска де и фи ка ци ја 
Ав гу ста (ко ји се ов де пр ви пут по ми ње под тим име ном) кли макс 
оде. Пе сма, ме ђу тим, скре ће у нов пра вац. Ти пич но глат ким пре
ла зом Хо ра ци је да је реч Ју но ни, чи ји глас слу ша мо за кључ но са 
прет по след њом стро фом. Она се обра ћа скуп шти ни бо го ва, што 
је мо тив пре у зет од Квин та Ени ја.32 Пред мет ње ног го во ра је Ро
му ло ва апо те о за. Она при ста је да се по то мак омра же них јој Тро
ја на ца увр сти ме ђу бо го ве, али упо зо ра ва да Тро ја ни по што не 
сме би ти об но вље на. Ту иде ју раз ви ја до кра ја бе се де, у сти хо ви
ма 25–68.

Пе сма се за вр ша ва епи ло гом ко ји го во ри лир ски глас с по
чет ка пе сме, али у дру га чи јем то ну:

non hoc io co sae con ve ni et lyrae. 
quo, Mu sa, ten dis? de si ne per vi cax 

re fer re ser mo nes de o rum 
et mag na mo dis te nu a re par vis. 
(69–72)

Ово не при сто ји ша љи вој ли ри. 
Ка мо, Му зо, стре миш? Пре
ста ни твр до гла во да пре но сиш 
бо жан ске ре чи и да та њиш 
круп не те ме сит ним ме три ма.

Бо жан ске ре чи (тј. бе се де, ser mo nes de o rum) пред мет су епи ке, 
и не тре ба их пе ва ти „ша љи вом ли ром” и „сит ним ме три ма”. Да 

30 Ла тин ски текст Хо ра ци јев ов де и дру где дат је пре ма из да њу Q. Ho ra ti us 
Flac cus, Ope ra, ed. D. R. Shac kle ton Ba i ley, Wal ter de Gruyter, Ber lin – New York 
42008. Сва од сту па ња на зна че на су.

31 Syndi kus, нав. де ло, 198.
32 Исто, 198–199.
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ли је лир ска по е зи ја ле збљан ског ти па за и ста нео збиљ на? Ре кли 
би смо да је пре све га не еп ска, што Хо ра ци је екс пли цит но ка же, али 
јој не тре ба са свим од ре ћи те жи ну. Чак и Рим ске оде, ко је од ли
ку је све чан и озби љан тон, ни су епи ка. Оде 3 и 5 нај бли же при
ла зе ју нач кој по е зи ји. Хо ра ци је во дис тан ци ра ње од уз ви ше ног 
из ра за про грам ско је. По след ња стро фа са мо је огра да од ства ри 
ко ја је већ учи ње на: пред ста вљен је мо рал ни иде ал, по хва љен 
вла дар, да та је реч бо жан ству.

Ода 3.5 лир ска је пе сма ти пич на за Хо ра ци ја: то је екс хор та
ци ја (без од ре ђе ног адре са та, ге не рал на) пу тем при ме ра, ре кон
струк ци ја ла ба во де фи ни са ног из вед бе ног мо мен та. Не ма тра го ва 
у тек сту ко ји до зи ва ју у свест тач но од ре ђе ну си ту а ци ју да је чи
та лац до ми сли док пе сму при ма. Вре мен ски и про стор ни мар ке ри 
до ла зе тек са Ју но ном. Ње на по ја ва, ме ђу тим, до но си и од сту па ње 
од хо ра ци јев ске лир ске схе ме. Она је нов глас у пе сми. Фо но цен
трич не оде Хо ра ци је ве та ко ђе су мо но фо не – је ди ни глас при су тан 
је лир ска пер со на („Хо ра ци је”). Уво ђе ње ју на ка, ли ка, у пе сму, од 
„си ту а ци је” пра ви „при чу”. Лир ски су бјект по ста је на ра тор, да је 
реч ју на ку. На ра тор„Хо ра ци је” ка же да фо ка ли за торЈу но на не
што го во ри (или кра ће: Н–„Хо ра ци је”, ЛФ–Ју но на). Струк ту ра 
пе сме, да кле, из гле да ова ко:

1. оп шти опис вр ли не, 2. ми то ло шки при ме ри (са из гле дом 
да им се при дру жи Ав густ), 3. ser mo dei са но вом по ен том, 4. епи
логса мо пре кор.

Или све де ни је: 1. на ра ци ја, 2. ди рект ни го вор (на ра ти ван), 3. 
са мо ре флек си ја о пред ме ту.

Дру га схе ма мо гла би се од но си ти на би ло ко је еп ско де ло, 
на исто ри о граф ски спис, а са не што про ме ње ним рас по ре дом чла
но ва и на бе се ду. Већ је ре че но да Оде има ју до дир них та ча ка са 
ре то ри ком. Ова пе сма, по пут го во ра, са др жи на ра ци ју, са мо што 
је она ми то ло шкоуз ви ше на.

Не ће мо за ла зи ти у про блем зна че ња или на ме ре ове оде. Она 
је ту ма че на раз ли чи то. Од Те о до ра Мом зе на по ти че чи та ње по 
ко ме је Ју но ни но упо зо ре ње да Тро ја тре ба да оста не у ру ше ви
на ма за пра во ре ак ци ја на Ав гу сто ву на ме ру да пре сто ни цу пре
се ли не где на ис ток.33 То до слов но чи та ње углав ном је од ба че но 
у но ви је вре ме. Ве ро ват ни је је да се по ру ка кри је у Ју но ни ном 
кри ти ко ва њу по хле пе и без ум не же ље за ис пи ти ва њем. Окре ни мо 
се, ра ди је, дру гој пе сми слич не али раз ра ђе ни је на ра тив не струк
ту ре, оди 3.5.

33 Исто, 199–200.
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Ода 3.5 та ко ђе по чи ње гран ди о зно, уз то да се Ав гу сто во име 
са да по ја вљу је већ у пр вој стро фи:

Ca e lo to nan tem cre di di mus Io vem 
reg na re: pra e sens di vus ha be bi tur 

Au gu stus adi ec tis Bri tan nis 
im pe rio gra vi bu sque Per sis. 
(1–4)

Зна мо не бом да вла да гро мов ник 
Ју пи тер. На зе мљи ће Ав гу ста сма
тра ти за бо га кад цар ству при по ји 
Бри тан це и стра шне Пер си јан це.

Са ла ска ња се од мах пре ла зи на те му пе сме: суд би ну рат них 
за ро бље ни ка. Ни је слу чај но што је по след ња реч пр ве стро фе 
упра во Per sis. Она скре ће па жњу на при чу о по ра зу ко ји је Крас 
до жи вео од Пар ћа на, при че му је из ве стан број рим ских вој ни ка 
пао у роп ство.

Mi le sne Cras si co ni u ge bar ba ra 
tur pis ma ri tus vi xit et ho sti um 

(pro Cu ria in ver si que mo res!) 
con se nu it so ce ro rum in ar mis 

sub re ge Me do Mar sus et Apu lus 
an ci li o rum et no mi nis et to gae 

ob li tus ae ter na e que Ve stae, 
in co lu mi Io ve et ur be Ro ma? 

Hoc ca ve rat mens pro vi da Re gu li 
dis sen ti en tis con di ci o ni bus 

fo e dis et exem pli tra hen tis 
per ni ci em ve ni ens in ae vum, 

si non pe ri ret im mi se ra bi lis 
cap ti va pu bes. (5–18)

Зар ни је Кра сов вој ник жи вео 
срам но, муж са вар вар ском же
ном (О, Ку ри јо, и из о па че ни мо
ра лу!) и још оста рио под оруж јем 
у слу жби ду шман ских та сто ва! 
Мар си јац и Апу лац под ме ђан
ским кра љем за бо ра ви ше на сво
је шти то ве, име, то гу, и веч ну 
Ве сту – док Ју пи те ров храм и 
град Рим сто је чи та ви. Ово га се 
па зи ла пред вид на па мет Ре гу
ло ва кад ни је при стао на гну сне 
усло ве. Пред ви део је да опа сност 
вре ме ном до ла зи из та квог пре
се да на, ако за то че на мла деж не 
умре без са жа ље ња.

За тим се пре ла зи на го вор Ати ли ја Ре гу ла, „мит ске” лич но сти 
из рим ске исто ри је. Он опи су је па ра лел не и за Ри мља ни на па трио
ту јед на ко по тре сне сце не за ро бље ни штва у Кар та ги ни. Са иро
ни јом твр ди да вој ник ко ји је до зво лио да пад не у за то че ни штво 
ни је вре дан спа са ва ња или от ку па.

При ча или ле ген да о Ати ли ју Ре гу лу би ла је до бро по зна та: 
овај вој ско во ђа био је за ро бљен у Пр вом пун ском ра ту. Кар та ги
ња ни су га по сла ли у Рим да пре го ва ра о раз ме ни за ро бље ни ка, а 
он им се за клео да ће се вра ти ти у роп ство. Ка да је до шао у Рим, 
са ве то вао је Се на ту да не раз ме ни за ро бље ни ке, а сâм је одр жао 
не при ја те љи ма да ту реч и вра тио се у Кар та ги ну, где је умро на 
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му ка ма.34 У на ци о нал ној све сти рим ској Ре гул је па рад ни при мер 
чој ства и мир ног жр тво ва ња за др жа ву. Па те тич ни го вор ко ји ње
гов лик да је но си још ве ћу те жи ну због кон тра ста са ку ка вич ким 
и „не рим ским” по на ша њем Кра со вих вој ни ка. При се ћа мо се мо та 
из јед не од ра ни јих Рим ских ода: „ле по је и ча сно за до мо ви ну 
мре ти” (dul ce et de co rum est pro pa tria mo ri, 3.2.13). Чи тав про грам 
ове се ри је пе са ма го во ри да је смрт у бит ки бо ља не го жи вот у 
за то че ни штву.35

За бе се дом Ре гу ло вом (ко ју тре ба за ми сли ти да је из го во ре на 
пред Се на том) сле ди на ра ци ја о ње го вом по ла ску у Кар та ги ну. 
По ро ди ца и при ја те љи га од вра ћа ју, али он је ре шен да оде (te nax 
pro po si ti из пр вог сти ха тре ће Оде):

fer tur pu di cae co ni u gis oscu lum 
par vo sque na tos ut ca pi tis mi nor 

ab se re mo vis se et vi ri lem 
tor vus hu mi po su is se vul tum, 

do nec la ban tis con si lio pa tres 
fir ma ret auc tor nu mqu am ali as da to 

in ter que ma e ren tis ami cos 
egre gi us pro pe ra ret ex sul.

atqui sci e bat qu ae si bi bar ba rus 
tor tor pa ra ret; non ali ter ta men 

di mo vit ob stan tis pro pin qu os 
et po pu lum re di tus mo ran tem 

qu am si cli en tum lon ga ne go tia 
di i u di ca ta li te re lin qu e ret 

ten dens Ve na fra nos in agros 
aut La ce da e mo ni um Ta ren tum. 
(41–56)

Ка жу да је скло нио од се бе по
љуп це смер не же не и ма лу де цу 
као да је ли шен гра ђан ских пра
ва, и да је, стра шан, обо рио свој 
му шки по глед на зе мљу док не 
охра бри по љу ља не се на то ре 
са ве том ни ка да пре да тим. По
том је, у го ми ли сво јих очај них 
при ја те ља, по жу рио да по ђе, 
овај из у зет ни прог на ник. Знао 
је шта му спре ма вар вар ски 
крв ник; па ипак, ни је се друк
чи је про би јао кроз гу жву сво је 
род би не и на ро да ко ји му је 
пре чио по вра так не го као кад, 
пре су див ши пар ни цу, на пу шта 
до сад не по сло ве сво јих кли
је на та и жу ри на ве на фар ска 
по ља или у спар тан ски Та рент.

Сце на Ре гу ло вог од ла ска при по ве да се ак тив но, кроз низ сук
це сив них рад њи.36 Реч fer tur („при ча се”, или „ка жу да”) при чу 
ко ја сле ди озна ча ва као анег до ту или не ку вр сту пре да ња. Ре гу лов 
ста тус на род ног хе ро ја да ље се учвр шћу је ста ло же ним од ла ском 
у смрт. Су ро ви крај ње гов тек је на го ве штен, и пе сма се за вр ша ва 
раз ви је ним по ре ђе њем на еп ски на чин. 

34 При ча је по зна та Ци це ро ну: De off. 1.39; De orat. 3.109; Ad Att. 16.11.4.
35 Syndi kus, нав. де ло, 203–205.
36 При се ћа мо се хо мер ских опи са рат нич ке опре ме да тих кроз ак ци ју 

ору жа ња ју на ка (нпр. Il. 11.15–46).



114

Ода 3.5 још је из ра же ни је на ра тив на не го ода 3.3. Лир ско 
хим нич ни еле мент све де ни ји је (по чет на стро фа), а ди рект ни го вор 
уо кви рен је две ма раз ли чи тим на ра ци ја ма. Пр ва по ста вља па да ње 
у ру ке не при ја те љи ма за те му кроз са вре ме ни при мер Кра со вог 
по ра за, док дру га за о кру жу је драм ску (и дра ма тич ну) по ло ви ну 
оде, на ли ку ју ћи на ти пич не при че ка кве се мо гу на ћи у исто ри о
граф ским де ли ма. Лир ски глас у пр ве три стро фе про ри че, жа ли 
се и по ста вља пи та ња, при пре ма ју ћи сце ну за ве ли ки исто риј ски 
exem plum. Ре гул у бе се ди та ко ђе опи су је, при по ве да, не го ду је и 
под сти че. Струк ту ра ове оде мо же се пред ста ви ти на сле де ћи на
чин: 1. по хва ла Ав гу сту, 2. при ча о Кра со вим вој ни ци ма, 3. Ре гу лов 
го вор, 4. при ча о Ре гу ло вом од ла ску. 

Или све де ни је: 1. пред ви ђа ње, 2. на ра ци ја, 3. бе се да, 4. на ра
ци ја.

Еле мен ти оде на до пу њу ју јед ни дру ге и чи не во де ћу ми сао 
пе сме не пре кид но при сут ном код чи та о ца. Као и у прет ход ној 
пе сми ко ју смо ана ли зи ра ли, пер фор ма тив ни (тј. лир ски) ка рак тер, 
уо би ча јен за Хо ра ци ја, при гу шен је у ко рист на ра ци је. Шта ви ше, 
ода 3.5 по не што је слич на мо дер ној при по вет ки. Пред ста вљен је 
кра так исе чак из ве ћег до га ђа ја. Но си лац рад ње је лич ност ја ких 
ка рак тер них цр та. По сто ји и кул ми на ци ја, обрт у ви ду нео че ки
ва не од лу ке ју на ко ве. Крај је дат дра ма тич но, али је крај њи не по
вољ ни ис ход из о ста вљен из при че.

Шта је био циљ са ста вља ња ове две на ра тив не оде слич не 
ком по зи ци је? Пре ма не ки ма, по слу жи ле су као оквир за че твр ту 
ме ђу Рим ским ода ма, De scen de ca e lo.37 Као и оста ле пе сме у се ри
ји, и оне са чи та о цем ко му ни ци ра ју о мо рал ним и за др жа ву ва жним 
пи та њи ма. Ис пе ва не су као при че, где се на ра ци јом кре и ра си туа
ци ја у ко јој реч до би ја го вор ник са из ве сним ау то ри те том. Мо рал на 
и прак тич на упо зо ре ња при пи са на су Ју но ни и Ре гу лу. Од бо ги ње 
се чу је да Ри мља ни не тре ба да об на вља ју Тро ју и да тре ба да 
ста ну на пут сво јој по хле пи, а од вој ско во ђе да за ро бље ни вој ник 
др жа ви ни шта не вре ди. Чи та ју ћи „крат ку при чу” (са хим нич ним 
еле мен ти ма – оба ве зно по ми ња ње Ав гу ста) чи та лац схва та да су 
по сре ди до га ђа ји из мит ске или ствар не исто ри је ко ји но се ко ри
сну по у ку. Суп тил на је ре тор ска стра те ги ја да се ре ше ње за осе
тљи ва пи та ња чи та о цу по ну ди ин ди рект но, пре не го обра ћа њем 
у дру гом ли цу са по зи ци је ау то ри та тив ног са ве то дав ца.38

37 Fra en kel, нав. де ло, 273.
38 Са свим друк чи је не го у пр вој оди у ни зу: „ја, Музâ жрец, де вој ка ма и 

мла ди ћи ма пе вам” (Mu sa rum sa cer dos / vir gi ni bus pu e ri sque can to, 3.1.3–4). Не 
тре ба, ипак, пре це ни ти про па ганд ну на ме ру Хо ра ци је ву, као што се чи ни ло у 
19. ве ку (в. го ре, о Мом зе ну). Пи та ња о ко ји ма је реч у ове две пе сме мо гла би 
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5. Prin ceps Ae o li um li ber ti no pa tre na tus –  
пе снич ко са мо при ка зи ва ње

Дру га гру па Хо ра ци је вих при по ве сти на ко је ће мо обра ти ти 
па жњу је сте она у ко јој се из но се би о граф ске по је ди но сти пе сни ко
ве. Хо ра ци је ра до го во ри о се би, и ње го ве при че че сто има ју об лик 
сли чи ца или крат ких епи зо да. Оне су да те у раз ли чи тим сти ло ви
ма и ти по ви ма из ра за. Шта ви ше, про сти ру се кроз ви ше од јед ног 
жан ра (тј. кроз све збир ке). За јед нич ко им је то што при по вед ни 
глас го во ри у сво је име (у пр вом ли цу), и што је иден ти тет тог гла
са увек је дан исти (иа ко се ниг де отво ре но не иден ти фи ку је као 
„Хо ра ци је”). Ау то би о граф ске при че од но се се на раз не пе ри о де 
жи во та пе сни ко вог, од де ти њег до зре лог до ба. Уо ча ва се и из ве сна 
по ступ ност у том оп штем на ра ти ву. Њу ће мо по дроб ни је об ја сни ти. 
Што се ти че ве ро до стој но сти ис казâ пре ма жи вот ним чи ње ни ца
ма Хо ра ци је вим, тре ба би ти на опре зу: не кри тич ко при хва та ње 
све га што се на ла зи у сти хо ви ма под јед на ко је ло ше као и пот пу
но од ба ци ва ње. Ни је би ло по тре бе ла га ти о не ким по да ци ма, док 
су по је ди не при че очи глед на фик ци ја.

5.1. Пор трет умет ни ка у мла до сти

Са ти ра 1.6 до но си жи ве и де таљ не сли ке из Хо ра ци је вог жи
во та, ко је се че сто сма тра ју и би о граф ски ау тен тич ним.39 Пер со на 
ко ја се ја вља у са ти ра ма раз ли ку је се од лич но сти у ода ма. Као што 
ће мо ви де ти, пор трет у хек са ме тар ским пе сма ма Хо ра ци је вим те жи 
ре а ли стич ном при ка зи ва њу, у ни ском ре ги стру, док оде при ка зу
ју јед ну ро ман ти зо ва ну и ми то ло ги зо ва ну сли ку. Мо же се ре ћи да 
са ти ре из но се на ви де ло Хо ра ци ја чо ве ка и ње гов со ци јал ни по
ло жај, док оде пе ва ју Хо ра ци ја пе сни ка и ње го ву књи жев ну уло гу.

Три пре лом на тре нут ка у Хо ра ци је вом жи во ту при по ве да ју 
се у ше стој са ти ри пр ве књи ге. Пе сма је отво ре но из но ше ње пе сни
ко вог тре нут ног дру штве ног ста ту са и од ри ца ње би ло ка кве ам би
ци је.40 С тим у ве зи при по ве да се о ње го вом шко ло ва њу за ко је је 
за слу жан отац, о упо зна ва њу са Ме це ном, ко је му је по ди гло дру
штве ни по ло жај, и нај по сле о про стом жи во ту пе сни ко вом.

Са ти ра пред ста вља фик тив но обра ћа ње Ме це ни. Ком по зи
ци ја је на из глед не мар на и ими ти ра на су ми чан ток ми сли, скре ће 
са те ме на те му, али је во ђе на цен трал ном ни ти.

би ти са свим фик тив на (Fra en kel, нав. де ло, 270 и 273; уп. Syndi kus, нав. де ло, 
203), а оде ис пе ва не при год но, о Ок та ви ја но вом про гла ше њу за Ав гу ста. Тре ба 
оста ви ти и мо гућ ност да се Хо ра ци је чи та са мо као пе сник.

39 Fra en kel, нав. де ло, 103.
40 Mic hael Cof fey, Ro man Sa ti re, Met huen, Lon don 1976, 77.
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nul la ete nim mi hi te fors ob tu lit. op ti mus olim
Ver gi li us, post hunc Va ri us di xe re qu id es sem.
ut ve ni co ram, sin gul tim pa u ca lo cu tus 
(in fans na mque pu dor pro hi be bat plu ra pro fa ri),
non ego me cla ro na tum pa tre, non ego cir cum
me Sa tu re i a no vec ta ri ru ra ca bal lo, 
sed qu od eram nar ro. re spon des, ut tu us est mos,
pa u ca. abeo; et re vo cas no no post men se iu be sque
es se in ami co rum nu me ro. 

(Sat. 1.6.54–62)

Јер ни је ми те ни ка ква суд би на 
до не ла, већ пр во онај сјај ни Вер
ги ли је, а по сле ње га Ва ри је ре ко
ше ти ко сам и шта сам. Кад иза
ђох пред те бе, го во рио сам ма ло 
и за муц ки вао (стид што ве зу је је
зик ни је ми дао да го во рим ви ше). 
Ни сам при по ве дао ка ко имам чу
ве ног оца, ни ка ко је здим по се ли
ма на са ту реј ском ко њу, већ ка жем 
оно што је сам. Ти, као што ти је 
оби чај, од го во риш крат ко. Ја одем, 
а ти ме де вет ме се ци ка сни је по зо
веш на траг и на ло жиш да се при
кљу чим тво јим при ја те љи ма.

Ова крат ка жа нрсце на ски ци ра дру штве ни кон траст. Хо ра
ци је је убо ги син осло бо ђе ни ка (li ber ti no pa tre na tus, 45 и 46) ко ји 
пред Ме це ном про сто ду шно из но си сво је по ре кло. Ари сто кра та 
је сте ре о тип но су здр жан, али пре по зна је искре ност у пе сни ку (ст. 
63–64) па га узи ма у сво ју за шти ту. За раз ли ку од свих оста лих 
(ro dunt om nes, 46), он не гле да с пре зре њем на ни ско по ре кло. Ова 
при по вест слу жи Хо ра ци ју дво стру ко, као ком пли мент Ме це ни, 
и да се бе при ка же у што јед но став ни јем све тлу, а та на ме ра за јед
нич ка је чи та вој са ти ри.

qui mac ro pa u per agel lo 
no lu it in Fla vi lu dum me mit te re, mag ni 
quo pu e ri mag nis e cen tu ri o ni bus or ti, 
la e vo su spen si lo cu los ta bu la mque la cer to, 
ibant oc to nos re fe ren tes Idi bus ae ris, 
sed pu e rum est au sus Ro mam por ta re do cen dum
ar tis qu as do ce at qu i vis equ es atque se na tor
se met prog na tos. ve stem ser vo sque se qu en tis,
in mag no ut po pu lo, si qui vi dis set, avi ta 
ex re pra e be ri sump tus mi hi cre de ret il los. 
ip se mi hi cu stos in cor rup tis si mus om nis 
cir cum doc to res ade rat. qu id mul ta? pu di cum, 

[Отац], иа ко убог са мр ша вом њи
вом, ни је хтео да ме дâ у Фла ви је ву 
шко лу, где иђа ху ве ли ки де ча ци, 
ве ли ких цен ту ри о на си но ви, са тор
бом и та бли цом о ле вом ра ме ну, 
до но се ћи о Ида ма сва ки по осам 
гро ша. Он се оку ра жио да си на од
ве де у Рим, да учи оно што би ка
кав ви тез или се на тор под у ча вао 
сво је си но ве. Не ко да је ви део мо ју 
но шњу и ро бо ве у сви ти (као што 
је оби чај у ве ли ком све ту), по ми
слио би да за те тро шко ве при мам 
из де до ви не. Лич но је, као ва зда 
буд ни стра жар, оби ла зио све мо је
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qui pri mus vir tu tis ho nos, ser va vit ab om ni 
non so lum fac to, ve rum op pro brio qu o que tur pi.
nec ti mu it, si bi ne vi tio qu is ver te ret olim 
si pra e co par vas aut, ut fu it ip se, co ac tor 
mer ce des se qu e rer. (71–87)

учи те ље. Шта ви ше ре ћи? Са чу вао 
ме је чи стог (а то је пр ви знак че
сти то сти), не са мо од сра мот них 
де ла не го и од бру ке. И ни је се се
ки рао да ће му јед ном не ко узе ти 
за зло ако кре нем за сит ним по сло
ви ма и по ста нем те лал, или, по пут 
ње га, по ре зник.

При ча о оцу има за функ ци ју да об ја сни ка ко је Хо ра ци је по
стао скро ман и по штен чо век (што му је до не ло Ме це ни ну на кло
ност). Пор трет оца то пао је и де лу је искре но пун љу ба ви. „Те шко 
да у чи та вој ан тич кој књи жев но сти по сто ји лич ни пор трет ко ји 
оста вља та ко жив ути сак при вр же но сти, при сно сти и успе шног 
осла ња ња на ин стинк те”.41 Још јед ном Хо ра ци је би ра да, уме сто 
опи си ва њем, би тан тре ну так и бит ну лич ност из свог жи во та на
сли ка пу тем рад ње, при по ве да ју ћи пре не го на бра ја ју ћи чи ње ни це.

На по слет ку, из ло жив ши чи та о цу (пре не го ствар ном Ме це ни; 
зар би за и ста би ло по тре бе да се бли ском при ја те љу у ви ду пе сме 
из ла жу чи ње ни це ко је он већ зна?) свој успон од про вин циј ског 
мом чи ћа до при ја тељ ства са моћ ним ари сто кра том, Хо ра ци је же ли 
да илу стру је ка ко га на пре дак ни је ни ма ло про ме нио (лајт мо тив 
чи та ве пе сме). Жи во пи сним де та љи ма да је сво ју то бо жњу днев ну 
ру ти ну.

Qu a cu mque li bi do est, 
in ce do so lus; per con tor qu an ti ho lus ac far; 
fal la cem Cir cum ve sper ti nu mque pe rer ro 
sa e pe Fo rum; ad si sto di vi nis; in de do mum me
ad por ri et ci ce ris re fe ro la ga ni que ca ti num. […]
ad qu ar tam ia ceo; post hanc va gor aut ego lec to 
aut scrip to qu od me ta ci tum iu vet un gu or oli vo, 
non quo fra u da tis in mun dus Nat ta lu cer nis.
ast ubi me fes sum sol ac ri or ire la va tum

Ка мо год ми се прох те, за пу цам 
сâм; рас пи ту јем се по што ку пус 
и бра шно; че сто се уве че му вам 
око вар љи вог Цир ку са и по Фо
ру му; одва јам уво код про рокâ; 
ода тле се вра ћам ку ћи на та њир 
лу ка и гра шка са су вом по га чом. 
(...) Спа вам до де сет са ти. По сле 
то га ше там, или пак про чи там 
или на пи шем не што што ми при
ја у ти ши ни, па се на ма жем уљем 
(али не она квим што га штро ка ви 
На та кра де из све тиљ ки!). А кад

41 Fra en kel, нав. де ло, 103.
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ad mo nu it, fu gio Cam pum lu su mque tri go nem.
pran sus non avi de, qu an tum in ter pel let ina ni
ven tre di em du ra re, do me sti cus oti or. 

(111–115; 122–128)

се већ умо рим па ме ја че сун це 
оте ра да идем на ку па ње, ја ба та
лим По ље и лоп та ње. Ру чам уме
ре но, та ман то ли ко да за ва рам 
глад за тај дан, па се раз вла чим по 
ку ћи.

Ова пре те ра на сли ка Хо ра ци ја као про стог чо ве ка не би тре
ба ло да бу де схва ће на до слов но. Под ре ђе на је свр си да се по ка же 
скром ност и не за ин те ре со ва ност за ма те ри јал на до бра.

Са ти ра 1.6 бит на је пе сма у чи та вом Хо ра ци је вом опу су због 
то га што по ста вља би о граф ске те ме ље ње го вој пе снич кој пер со ни. 
Ова са ти ра ба ви се мо рал ним ква ли те ти ма пе сни ка, али без ди рект
ног хва ли са ња. Хо ра ци је је иза брао да ис при ча три при по ве сти. 
При ча о оцу ко ји га ша ље у Рим и при ча о упо зна ва њу са Ме це ном 
об ја шња ва ју тре нут ке ко ји су пре суд но од ре ди ли ње гов жи вот ни 
ток. Тре ћа, при по вест о тре нут ном на чи ну жи во та, по ен ти ра и по
ка зу је ре зул тат оче вог и при ја те ље вог ути ца ја. Ин те ре сант но је 
да у овој пе сми не ма го то во ни по ме на Хо ра ци је вог пе снич ког 
ра да; нео ба ве штен чи та лац не би ни по ми слио да се ра ди о пе сни ку. 
Са мо ре пре зен та ци ја у кон тек сту пе ва ња, у ви со ком ре ги стру и 
без по ми ња ња сва ко днев ног жи во та, ре зер ви са на је за Оде.

У скла ду са жан ров ским кон вен ци ја ма, при по ве сти у са ти ри 
ти чу се при зем них аспе ка та жи во та. На ра ци ја је јед но став на, са 
при по ве да чем и фо ка ли за то ром ко ји су екс тер ни и све зна ју ћи (нор
мал но за при по ве да ње у пр вом ли цу). Из бор да се ау то би о гра фи ја 
из не се у ви ду жи вих крат ких епи зо да уме сто као кон ти ну и ра но 
мо рал но хва ли са ње сре ћан је и ус пео. При че се не ре ђа ју хро но
ло шки (од мла ђих ка ста ри јим го ди на ма), а пре ла зи су ка рак те ри
стич но „спон та ни”, што да ље до при но си ути ску им пр о ви за ци је 
ко ји је та ко ти пи чан за Хо ра ци је ве Са ти ре.

5.2. Атен тат од стра не др ве та

Да је Хорацијa ума ло згње чи ло др во при по ве да ода 2.13. Ин
ци дент ће се по но во ус пут по ме ну ти у 3.4.27, и у 3.8.10. Овај до
жи вљај по слу жио је као до бар ма те ри јал за пе сму. Тон и рас по ло
же ње ша љи ви су, иа ко је по че так на лик на кле тву (што ви ше под
се ћа на Епо де).
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Il le et ne fa sto te po su it die, 
qu i cu mque, pri mum et sac ri le ga ma nu

pro du xit, ar bos, in ne po tum 
per ni ci em op pro bri u mque pa gi;

il lum et pa ren tis cre di de rim sui 
fre gis se cer vi cem et pe ne tra lia 

spar sis se noc tur no cru o re 
ho spi tis; il le ve ne na Col cha 

et qu i dqu id usqu am con ci pi tur ne fas 
trac ta vit, agro qui sta tu it meo

te, tri ste lig num, te, ca du cum 
in do mi ni ca put im me ren tis. 
(2.13.1–12)

Онај што те за са ди на бак су зан 
дан, он те је, др во, и из нео без
бо жном ру ком, на про паст по
том ци ма и на сра мо ту се лу. Тај 
је си гур но и ро ђе ном оцу врат 
сло мио, а све ти ол тар по пр
скао го стин ском кр вљу усред 
но ћи. Ма тај је ба ра тао и кол
хид ским отро ви ма, и још сва
ким за ми сли вим злом, тај што 
те је за са дио у мо је по ље, бед
но др во, да пад неш га зди ни 
кри вом ни ду жном на гла ву.

Апо стро фа и по ре ђе ња ви со ко пар ни су и пре те ра ни, што 
ства ра ко мичан ефе кат. Та ко ђе, при да ва ње пре те ра ног зна ча ја том 
не срећ ном слу ча ју ша ла је на соп стве ни ра чун.

По себ но је ду хо ви та сли ка за ма ло из бег ну тог до њег све та.

qu am pa e ne fur vae reg na Pro ser pi nae 
et iu di can tem vi di mus Ae a cum 

se de sque di scrip tas pi o rum et 
Ae o li is fi di bus qu e ren tem 

Sap pho pu el lis de po pu la ri bus 
et te so nan tem ple ni us au reo, 

Al ca ee, plec tro du ra na vis, 
du ra fu gae ma la, du ra bel li. 

Utru mque sac ro dig na si len tio 
mi ran tur um brae di ce re, sed ma gis 

pug nas et exac tos tyran nos 
den sum ume ris bi bit au re 

vol gus. (21–32)

Ка ко је са мо ма ло не до ста ја ло 
да ви дим цар ство цр не Про зер
пи не и Еа ка су ди ју, гра ди ну по
ште них и Сап фу ка ко се на ли ри 
вај ка на цу ре из на ро да! А и те бе, 
Ал ке ју, док на злат ном плек тру 
пу ним гла сом пе ваш му ке брод
ске, му ке из гнан ства те шке, му ке 
рат не. Њи ма обо ма ди ве се се ни 
јер из го ва ра ју ре чи до стој не све
те ти ши не. Али та ма са, зби је
на ра ме уз ра ме, ра ди је уши ма 
гу та при че о бит ка ма и прог на
ним ти ра ни ма.

Још јед ном, Хо ра ци је је ис ко ри стио при по ве да ње уме сто ста
тич ног опи са. У кон тек сту ове пе сме, на ра ци ја про из во ди књи жев
ну алу зи ју. По ми ња ње кол хид ских отро ва и си ла ска у под зе мље 
при зи ва у се ћа ње по зна те мит сколи те рар не сце не. При по ве сти 
Хо ра ци ју слу же за раз не свр хе. На овом ме сту, у ком би на ци ји са 
кле твом и не еп ским са др жа јем, на ра ци ја про из во ди па ро диј ски 
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ефе кат и са мо и ро ни ју. Бит но је при ме ти ти да се и у овој пе сми 
ра ди о пе сни ко вој по ет ској пер со ни, о са мо при ка зи ва њу у ко мич
ном све тлу.

Пре при ча ва ње ква зи би о граф ских до га ђа ја ве о ма је ефи ка сан 
на чин да се не ко при ка же као va tes. До га ђа ји су нај че шће тип ски, 
ве за ни за жа нр по е зи је у ко ме се пе сник тре нут но огле да.42 Скри
ве на на ме ра ове пе сме са сто ји се у то ме да се у све сти чи та о ца 
Хо ра ци је при бли жи Сап фи и Ал ке ју: пре ра на смрт од ве ла би га 
на по ља бла же них, ме ђу нај ве ће пе сни ке. Као доц ни је у оди 3.30, 
Хо ра ци је да је ве о ма оп ти ми стич ну прог но зу сво је бу ду ће сла ве.43

По чет на ин век ти ва про тив оно га ко је за са дио не срећ но др во 
из ра зом од го ва ра ин век ти ви у тре ћој епо ди. По ми ње се „без бо жна 
ру ка”, „ло мље ње ро ди тељ ског вра та” итд. Упо тре бље ни су жан
ров ски кли шеи за лич ни на пад. Тре ба, ме ђу тим, при ме ти ти да 
ин век ти ва у обе пе сме но си ша љив тон и не пред ста вља пра ви 
јам пски об ра чун.44

5.3. Бај ко ви ти пе сник

При сти же мо, нај зад, до две оде у ко ји ма Хо ра ци је при ча на
ро чи те при че о се би. Оде 3.4 и 1.22 ме ђу соб но се до пу њу ју гра де
ћи по себ ну вр сту на ра ти ва, што ће кул ми ни ра ти одом 3.30. У 
пи та њу је ле ген дар нобај ко ви та вр ста при че. Угле да ју ћи се на 
ле ген де ка кве су се пре но си ле о ста рим пе сни ци ма, Хо ра ци је сво
јом по е зи јом гра ди слич не при че о се би. За раз ли ку од при ча 
ко је смо ви де ли у Са ти ра ма и не ки ма од Ода, ове при по ве сти не 
ба ве се сва ко днев ним и ре а ли стич ним аспек ти ма жи во та. У фо
ку су је ис кљу чи во умет нич ка пер со на Хо ра ци је ва, пе сник ми ље
ник Му за, бо гом на дах ну ти пе ваччу до тво рац.

По ма ло нео че ки ва но, по ме ну ти дис курс ја вља се у јед ној од 
Рим ских ода.45

42 Greg son Da vis, Polyhymnia, The Rhet ho ric of Ho ra tian Lyric Di sco ur se, 
Uni ver sity of Ca li for nia Press, Ber ke ley 1991, 78.

43 Исто, 80.
44 Исто, 82–83.
45 На овом ме сту (стих 10) при хва ти ли смо чи та ње li men Apu li ae, ко је 

нам се чи ни бо ље не го li mi na Pul li ae. Оба чи та ња до бро су по твр ђе на у ру ко
пи си ма (Nis be t–Rudd, нав. де ло, 60).
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me fa bu lo sae Vol tu re in Apu lo 
nu tri cis ex tra li men Apu li ae 

lu do fa ti ga tu mque som no 
fron de no va pu e rum pa lum bes

te xe re, mi rum qu od fo ret om ni bus 
qu i cu mque cel sae ni dum Ace run ti ae 

sal tu sque Ban ti nos et aru um 
pin gue te nent hu mi lis Fe ren ti,

ut tu to ab atris cor po re vi pe ris 
dor mi rem et ur sis, ut pre me rer sac ra 

la u ro que col la ta que myrto, 
non si ne dis ani mo sus in fans. 

ve ster, Ca me nae, ve ster in ar du os 
tol lor Sa bi nos, seu mi hi fri gi dum

Pra e ne ste seu Ti bur su pi num 
seu li qu i dae pla cu e re Ba i ae.

ve stris ami cum fоntibus et cho ris 
non me Phi lip pis ver sa aci es re tro, 

de vo ta non ex tin xit ar bor 
nec Si cu la Pa li nu rus un da. 

ut cu mque me cum vos eri tis, li bens 
in sa ni en tem na vi ta Bosp ho rum 

temp ta bo et uren tis ha re nas 
li to ris Assyrii vi a tor. (3.4.9–32)

На апул ском Вул ту ру, из ван 
гра ни ца да ди ље Апу ли је, ме не 
су, као ма ло де те, умор ног и 
усну лог од игре, све жим ли
шћем по кри ле го лу би це из 
бај ке. То ме се чу ђа ху сви што 
на ста њу ју ви со ко гне здо Аке
рун ти је, бан тин ске про план ке 
и плод но по ље Фе рен та у ни
зи ји: ка ко сам спа вао не так нут 
од цр них гу ја и ме две да, ка ко 
сам био по кри вен на го ми ла ним 
све тим ло во ром и мир том – с 
бож јом ми ло шћу сме о но де те. 
Ваш сам, Ка ме не, ваш, кад се 
пе њем уз стр ми са бин ски брег, 
или кад ужи вам у све жем Пре
не сту, рав ном Ти бу ру или у 
би стрим Ба ја ма. Ме не, за то што 
сам драг ва шим вре ли ма и хо
ро ви ма, ни је са тр ла ор ди ја код 
Фи липâ кад се да ла у бег, ни 
оно про кле то др во, ни па ли
нур ски рт си цил ско га мо ра. До
кле год бу де те уз ме не, дра ге 
во ље ћу ла ђом ку ша ти бе сни 
Бос фор, а пе ши це жар ки пе сак 
асир ске оба ле.

Хо ра ци је при по ве да мит о бу ду ћем умет ни ку. Де те за лу та ло 
у пла ни ни шти те го лу би це, по кро ви тељ ке пе сникâ. По сто ји ви ше 
слич них при по ве сти: го лу би це су и Зев са на хра ни ле ам бро зи јом 
(Od. 12.62 и да ље), сла вуј је за пе вао на Сте си хо ро вим усна ма (Пли
ни је, NH 10.82), пче ле су ме дом на хра ни ле Пин да ра (Ael. VH 12.45) 
и Пла то на (Пли ни је, NH 11.55) итд.46

Ме ста ко ја Хо ра ци је по ми ње на ла зе се у за ви чај ној му Апу
ли ји и ни су ши ре по зна та, али упра во због то га мо гу да по слу же 
као мит ски пре де ли и lo ci amo e ni. Гор ско зве ри ње др жи се по да ље 
од де те та ко је бо го ви во ле (исти мо тив ја ви ће се у 1.22.9–12). Хе
ли кон на ко ме су Му зе по се ти ле Хе си о да (Тheog. 22 и да ље) код 

46 Nis be t–Rudd, нав. де ло, 54. Уп. Da vis, нав. де ло, 102.



Хо ра ци ја по ста је Са бин ски брег, а Ка ме не га пра те и ка да се од ма
ра у от ме ним ле то ва ли шти ма Ти бу ру и Ба ја ма. Му зе су спа си ле 
свог ми ље ни ка из по ко ља код Фи ли па, па чак и од на па да чу ве ног 
др ве та! Ин те ре сант но је упо ре ди ти Хо ра ци је ве кле тве и вај ка ње 
ка ко ума ло ни је оти шао „Ха ду на исти ну” (в. го ре, 2.13) и мир но 
и све ча но по ми ња ње „бо жан ске ру ке” ко ја га је из ба ви ла.47 Од 
да вље ња бли зу си цил ске оба ле (у по мор ском ра ту про тив Сек ста 
Пом пе ја) та ко ђе се из ву као за хва љу ју ћи Ка ме на ма. За умет ни ка 
бо го на дах ну тог и од бо го ва за шти ће ног не по сто ји зе маљ ска опа
сност. Ami ci tia и уо би ча је ни то пос „са пра вим при ја те љем оти шао 
бих и на крај све та” ов де се пре но се на умет нич ки ни во: Му зе не 
са мо да фи зич ки шти те Хо ра ци ја већ му да ју сме ло сти да се оку ша 
у свим по ет ским жан ро ви ма.48

„Мит ског” пе сни ка Хо ра ци ја сре ће мо и у оди 1.22:

na mque me sil va lu pus in Sa bi na, 
dum me am can to La la gen et ul tra 
ter mi num cu ris va gor ex pe di tis, 

fu git iner mem;

qu a le por ten tum ne que mi li ta ris
Da u ni as la tis alit ae scu le tis
nec Iu bae tel lus ge ne rat, le o num

ari da nu trix. 

po ne me pi gris ubi nul la cam pis
ar bor ae sti va rec re a tur au ra,
qu od la tus mun di ne bu lae ma lu sque

Iup pi ter ur get; 

po ne sub cur ru ni mi um pro pin qui
so lis in ter ra do mi bus ne ga ta:
dul ce ri den tem La la gen ama bo,

dul ce lo qu en tem. (9–24)

Кад сам јед ном у са бин ској го ри без
бри жно за ба сао пре ко ме ђе пе ва ју ћи 
о сво јој Ла ла ги, вук је по бе гао од 
ме не го ло ру ког! Та кву не ман не га ји 
ни вој нич ка Да у ни ја по ши ро ким 
хра сто вим шу ма ма, а ни Ју би на зе
мља, жар ка до ји ља ла во ва. Ба ци ме 
на умрт вље на по ља где ни јед но др во 
не ожи вља ва под лет њим по ве тар
цем, ћо шак све та где при ти ска омо
ри на и тмур но не бо; ба ци ме пре бли
зу сун цу, под ње го ва ко ла, у пре де ле 
без ијед не ку ће – во ле ћу и да ље Ла
ла гу што слат ко сме је се и слат ко 
ће ре та.

Ово га пу та од ра сли пе сник за лу тао је пре ко шум ских гра
ни ца. Као де те био је смео (због бож је за шти те), са да је за љу бље
ни умет ник ко ји се за нео пе ва ју ћи о де вој ци.49 Вук бе жи од ње га 

47 У оди 2.7 Хо ра ци је адап ти ра хо мер ску сце ну и из ја вљу је да га је Мер
кур оба вио обла ком и из ву као из гу жве у бит ки: sed me per ho stis Mer cu ri us 
ce ler / den so pa ven tem su stu lit ae re (13–14) итд.

48 Da vis, нав. де ло, 105.
49 Ње но име, Ла ла га, грч ко је (Λαλαγή) и зна чи от при ли ке „бр бљи ви ца” 

(уп. гла гол λαλεῖν).
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не на о ру жа ног за то што је мо рал но бес пре ко ран и чист од пре сту
па (in te ger vi tae sce le ri sque pu rus, ст. 1). Слич ним ре чи ма као у 
прет ход ној пе сми Хо ра ци је из ја вљу је да ће, ма шта да му се де си, 
на ста ви ти да во ли сво ју Ла ла гу. На гла ше на је, још јед ном, умет
нич ка пер со на: он је дру жбе ник Му за и за љу бље ни пе вач, си гу ран 
у сво ју пе сму и без бри жан.

Exe gi mo nu men tum ae re pe ren ni us
re ga li que si tu pyra mi dum al ti us,
qu od non im ber edax, non Aqu i lo in po tens
pos sit di ru e re aut in nu me ra bi lis

an no rum se ri es et fu ga tem po rum. 
non om nis mo ri ar mul ta que pars mei
vi ta bit Li bi ti nam. usque ego po ste ra
cre scam la u de re cens, dum Ca pi to li um

scan det cum ta ci ta vir gi ne pon ti fex.
di car, qua vi o lens ob stre pit Au fi dus
et qua pa u per aqu ae Da u nus agre sti um
reg na vit po pu lo rum, ex hu mi li po tens

prin ceps Ae o li um car men ad Ita los
de du xis se mo dos. su me su per bi am
qu a e si tam me ri tis et mi hi Delp hi ca
la u ro cin ge vo lens, Mel po me ne, co mam! 
(3.30)

Ди гао сам спо мен трај ни ји од 
брон зе, ви ши од кра љев ских пи
ра ми да, ко ји ни ки ша што гри
зе ни мах ни ти се ве рац не мо гу 
раз ру ши ти, ни бес крај ни го ди на 
низ и вре ме на ток. Не ћу умре ти 
чи тав, ве ли ки део ме не из бе ћи 
ће Ли би ти ну. Све ћу ве ћи би ти у 
бу дућ но сти, хва ла ће ме чи ни ти 
све жим, све док се уз Ка пи тол 
пон ти фекс бу де пео са ти хом 
Ве стал ком. Та мо где об ру ша ва 
се ди вљи Ау фид и где је краљ 
Да ун, си ро ма шан во дом, вла дао 
пле ме ни ма, при ча ће се да сам ја, 
по сле скром ног по чет ка мо ћан, 
пр ви еол ску пе сму у итал ске до
нео ме тре. Бу ди с пра вом по но
сна, Мел по ме но, па ми делф ским 
ло во ром спрем но овен чај ко су!

За што је, ме ђу тим, Хо ра ци је узео да од се бе пра ви пер со ну 
мит ског пе сни ка? Мо жда ће мо бо ље мо ћи да од го во ри мо на ово 
пи та ње ако узме мо у раз ма тра ње и по след њу пе сму тре ће књи ге 
Ода, Exe gi mo nu men tum. Та пе сма на мер но је по ста вље на на крај 
збир ке од три књи ге лир ских пе са ма из да тих за јед но и пред ста вља 
не ку вр сту ре ка пи ту ла ци је или по ет ског те ста мен та.

По след ња пе сма Хо ра ци је вог лир ског ци клу са за о кру жу је 
ње го ву пер со ну. Бо жан ски ми ље ник ме ђу пе сни ци ма би ће за пам
ћен за сваг да. Још јед ном при по ве шћу у пр вом ли цу, сли ко ви том 
на ра ци јом, он афир ми ше се бе као пр ва ка ла тин ске ли ре, до но си
те ља ле збљан ске по е зи је у Ла циј (за не ма ру ју ћи, не са свим без 
пра ва, Ка ту ла, ко ји пре вас ход но ства ра на тра гу алек сан дриј ске 
шко ле). У свом тра ди ци о на ли стич ком окре та њу нај ста ри јим од 
грч ких узо ра, Хо ра ци је је исто вре ме но и хи пер мо де ран. Ло во ро
ва кру на ко јој се на да тре ба ло је да до ђе не са мо од бо го ва већ и 
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од са вре ме ни ка. Она је из о ста ла, али је при зна ње сти гло од Ав гу ста. 
Хо ра ци је је на свој на чин, а друк чи је не го Вер ги ли је ко га је над
жи вео, опе вао до стиг ну ћа цар ске ку ће. Ње гов спо ме ник за и ста је 
иза шао ве ћи од пи ра ми да, иа ко не за пе сни ко ва жи во та.

Ре зи ми рај мо: Хо ра ци је у ода ма при ча при че о се би. Он, за пра
во, ис пре да ле ген ду о пе сни ку Хо ра ци ју. Та ле ген да кон ти ну и ра на 
је и за о кру жу је се одом Exe gi mo nu men tum. У нај кра ћим цр та ма 
мо же се пре при ча ти на сле де ћи на чин:

Би ло јед ном јед но де те. Оно бе ше жи вах но и ра до зна ло, па је 
зна ло да за лу та и у ду бра ву. Та мо су га чу ва ле жи во ти ње дра ге бо
го ви ма му зи ке, а кло ни ло га се зве ри ње. Кад је по од ра сло, ода ло 
се по зи ву Му за. Па зи ле су га од свих не да ћа, рат не вре ве, зле сре
ће (зго ди ло се да му јед ном ума ло ни је па ло др во на гла ву – са мо 
што не оти де пред Про зер пи ну!). Остао је ве ран сво јим по мај ка ма, 
не гу ју ћи пе сму ма где се за де сио. Во дио је че стит жи вот и знао да 
због то га не ма од че га да за зи ре. Пе вао је и во лео, пр ви ме ђу Ла ти
не до нео љуп ке сти хо ве грч ке ли ре. Вер ним слу же њем сте као је 
бож ју ми лост, па ње го во де ло по тра ја за сва вре ме на.

Ви де ли смо да ле ген де слич не вр сте по сто је о мно гим пе сни
ци ма на ко је се Хо ра ци је угле дао. Глав на раз ли ка ле жи у то ме што 
те при по ве сти до ла зе од ау то ра ка сни јих (и то ви ше ве ко ва уда
ље них), ко ји за пи су ју на род но пре да ње, док Хо ра ци је сам од се бе 
ства ра мит ску лич ност. Де ло ви ње го ве ле ген де ра за су ти су по пе
сма ма. Ка да се са ста ви, при ча би ва по зна та чи та о цу ко ји по зна је 
ста ри ју грч ку књи жев ност. Али шта је на гна ло Хо ра ци ја на ова кав 
по сту пак?

Од го вор ле жи у Хо ра ци је вој же љи да пе ва и у ње го вом из бо
ру на чи на на ко ји ће пе ва ти. Зби ља пр ви у свом окре та њу ар хај
ским пе сни ци ма (Сап фи, Пин да ру) уме сто мо дер ни јој и ду ху вре
ме на бли жој алек сан дриј ској по е зи ји, Хо ра ци је се на шао пред 
сло же ним про бле мом. Тре ба ло је ожи ве ти не књи жев ност, већ 
упра во му зи ку. Јер прет кла сич ни грч ки свет имао је му зи ку као 
не раз дво ји ви део жи во та и кул ту ре. Ал кеј и Сап фо, ко је већ ге не
ра ци је и ге не ра ци је чи та ју, пе ва ли су. Пин дар је сво је по хвал не 
пе сме са ста вљао мал не као ли бре та за из во ђе ње у при год ним при
ли ка ма. Пе сма, у ра зним об ли ци ма, би ла је део грч ког жи во та. 
Пин дар, ве ли ки та ле нат ка кав је био, имао је са мо да кроз се бе 
пр о пу сти жи ву му зи ку ко ја је пр о жи ма ла ње гов свет. Му зи ка је 
бр зо за тво ре на у по зо ри ште, а до Хо ра ци је вог вре ме на од ње је 
оста ло са мо сло во на па пи ру су. Од пе сме је по ста ла књи жев ност. 
Хо ра ци је ни је, по пут Ка ту ла, узео да пре во ди пе сме, ни ти да пре
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пе ва ва кон крет не сти хо ве. Све стан да је то што чи ни пи са ње, он 
би ра да пи ше као да пе ва. Оде иг но ри шу сво ју пи са ну фор му.50 
Хо ра ци је ства ра му зи ку, али „ње го ва му зи ка ни је би ла ре зул тат 
здру же ног по ду хва та ње го ве ин ди ви ду ал но сти и не че га што је 
би ло при сут но ду го пре не го што је био ро ђен, што је по сто ја ло 
не за ви сно од ње га и што је има ло ко ре на у над лич ној сфе ри. Ње
го ва по е зи ја, ма и ин спи ри са на Му за ма, би ла је у це ло сти лич но 
де ло”.51 Хо ра ци је је све стан сво јих огра ни че ња, зна да за со бом 
не ма жи ву тра ди ци ју и да је за и ста pri mus и prin ceps, и на сту па 
си гур но са сво јом пе смом. Об ли ку је пер со ну зна ју ћи да се о ње му 
не ће ис пре да ти ле ген де, али и да су те ле ген де део жан ра и му
зич копо ет ског све та ар хај ског. Хо ра ци је ва ми то ло ги за ци ја се бе 
са мог мо гла је де ло ва ти пре тен ци о зно или луц ка сто са вре ме ни
ци ма. На на ма да на шњи ма је да пра вил но пр о це ни мо ме ха ни зме 
и ци ље ве ова квог са мо пред ста вља ња. Би о граф ске по дат ке, на ро
чи то у ода ма, не тре ба узи ма ти здра во за го то во. Хо ра ци је ван сва
ке сум ње ни је у пот пу но сти из ми слио жи вот и при кљу че ни ја свог 
пе снич ког ал тер ега, али тре ба при ме ти ти да су све при по ве сти 
из жи во та да те у из ра зи то књи жев ном кљу чу. То су јед но став не 
на ра ци је у пр вом ли цу ( јапри по ве дач и јафо ка ли за тор) на де ве
не ин тер тек сту ал ним пу ње њем.

Хо ра ци је ва пер со на спој је би о граф ског ма те ри ја ла и ње го ве 
ли те рар не об ра де. Не би би ло ис прав но ни прет по ста ви ти да се 
„пра ви” пе сник не мо же ви де ти од ма ски ко је у де ли ма на из ме нич
но ста вља. Ма ске ни су сред ство ко јим се би о граф ски по да ци за кла
ња ју, већ упра во сред ство за њи хо ву ре а ли за ци ју. То су по зна ти 
књи жев ни ша бло ни кроз ко је се са оп шта ва ју при че. Али у Хо ра ци
је вој ми то ло ги за ци ји се бе са ма ми, чи та о ци, ни смо све до ци, већ 
ак тив ни уче сни ци кроз ми то ве ко је по зна је мо и кроз кул тур не 
обра сце по ко ји ма функ ци о ни ше мо. Сва ки пи са ни из раз пе сни
ко ве лич но сти ну жно је ин тер су бјек ти ван, и је ди но та кав но си 
зна че ње.52 „Ми не чи та мо лич ност изо ло ва ну, већ као део мре же 
ис пле те не од пре ђа шњих лич но сти. Та мре жа ра ди као lan gue за 
pa ro le по је ди нач них лич но сти. Без овог за ле ђа, лич ност би би ла 
до слов це не чи тљи ва и не би но си ла ни ка кво зна че ње.”53 Чи та лац 

50 Уп. пр ви стих у чи та вој збир ци Ка ту ло вој: „cui do no le pi dum no vum 
li bel lum”.

51 Fra en kel, нав. де ло, 284.
52 Kirk Fre u den burg, „Ho ra ti us An ceps: Per so na and Selfre ve la tion in Sa ti re 

and Song”, у A Com pa nion to Ho ra ce, ed. Greg son Da vis, Wi leyBlac kwell, Chic
he ster – Mal den, MA 2010, 272.

53 Исто, 273. На исти на чин чи та се сва ки текст, не сам за се бе, већ као 
део ве ли ке мре же дру гих тек сто ва, тј. це ло куп не књи жев но сти. Уп. бе ле шку 
бр. 21.
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пре по зна је ша бло не и до пу њу је на го ве ште на зна че ња се том зна ња 
и кул тур них обра за ца ко је по се ду је – сво јим „хо ри зон том оче ки
ва ња”. Текст је, да кле, отво рен за мно го број не ин тер пре та ци је и 
тре ба да оста не не до чи тан. Утвр ди ти ау тор ску ин тен ци ју, пре ци
зан ефе кат ко ји је пе сник же лео да по стиг не, зна чи ло би да је 
зна че ње ко нач но ис цр пе но.

Пер со на ко ја је об ли ко ва на у ода ма ко је смо раз мо три ли раз
ли ку је се од пер со не у са ти ра ма. Тач ни је, те пер со не не ис кљу чу ју 
јед на дру гу, већ је раз ли ка дик ти ра на жан ром. На чин из ра за, ре
ги стар, и аспек ти при ка за ни у са ти ра ма не од го ва ра ју при ка зу у 
лир ској по е зи ји, и обрат но. На ни воу це лог кор пу са, ове две пер
со не са жи ма ју се у ве ћу сли ку ко ја је сте до след на.

„Ре а ли зам” са ти ре 1.6 тре ба узе ти са ре зер вом, на ро чи то што 
пре тен ду је на пру жа ње ау тен тич них (ау то)би о граф ских по да та ка. 
Ми ран и не за ин те ре со ван жи вот до бро иде уз пер со ну иро нич ног 
и раз ми шља њу скло ног са ти ри ча ра. Па и чу ве ни при зор упо зна
ва ња са Ме це ном кон вен ци о на лан је. Се љач ки син из Апу ли је 
му ца пред чо ве ком кра љев ског ро да. Пр ва ствар ко ју ка же о се би 
је сте та да му је отац био осло бо ђе ник. Иа ко је тај по да так мо гао 
да на шко ди ње го вим из гле ди ма код Ме це не, он го во ри це лу исти
ну, отво ре но и од мах. У пи та њу је иде а лан по че так за при чу о 
са ти ри ча ру, го во ри нам се ка ко су ње гов жи вот и ње гов текст у 
са вр ше ном скла ду и ка ко је он ро ђен да пи ше искре но и отво ре но. 
Са ти ри чар го во ри исти ну моћ ни ци ма, а Хо ра ци је има по треб не 
пре ди спо зи ци је.54 Као што при ча о ма лом Хо ра ци ју ко ји за блу ди 
у ча роб ну шу му на ја вљу је лир ског пе ва ча, та ко и при зор са Ме
це ном има да усто ли чи ур ба ни мит о етич ком пе сни ку. А да би смо 
нај зад рас ту ри ли и по след ње илу зи је о до ку мен тар но сти те сце не, 
ре ци мо да је она по свој при ли ци мо де ло ва на пре ма су сре ту Би о
на из Бо ри сте на (бит ног узо ра за Хо ра ци је ву са ти ру) са кра љем 
Ан ти го ном Го на том (Di og. La ert. 4.46).

6. По е ти ка пре ћут ки ва ња: ми нусна ра ци ја

Из дво ји ће мо још две Хо ра ци је ве пе сме као за ни мљи ве са 
ста но ви шта на ра ци је. Са ти ра 1.5 и ода 1.37 тек сто ви су по ве за ни 
са од ре ђе ним спољ ним до га ђа ји ма. Са ти ра, тра ди ци о нал но по зна
та под за гла вљем „Пут у Брун ди зиј”, од ра жа ва Хо ра ци је ве до го
дов шти не на пу ту за овај апул ски град. Свр ха пу та би ла је из у зет
но де ли кат на ди пло мат ска ми си ја: Ме це на је имао да по сре ду је 
из ме ђу Ок та ви ја на и Ан то ни ја, чи ји је са вез по чео да по пу шта због 

54 Исто, 280–281.
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су ко бље них ин те ре са. Го ди на је 37. п. н. е., а Хо ра ци је пу ту је као 
део Ме це ни не сви те. Ода 1.37 сла вље нич ка је пе сма по во дом Ок та
ви ја но ве по бе де код Ак ци ја (31. г.) и укла ња ња по след њих не при
ја те ља, Ан то ни ја и Кле о па тре (30. г.).

И је дан и дру ги текст на ра тив ни су. Оба се ба ве по ли тич ким 
до га ђа ји ма, и оба пре ћут ку ју. У са ти ри је из о ста вљен по вод пу
то ва ња и де та љи о ње му. Са ста нак у Брун ди зи ју био је од ве ли ке 
ва жно сти за чи та ву др жа ву: не по во љан ис ход мо гао је зна чи ти 
по нов ни су но врат у гра ђан ски рат. Овај „до га ђај ви со ког ри зи ка” 
ни по што ни је при ка зан као та кав, и фо кус Хо ра ци јев на мер но је 
на пу то ва њу и ус пут ним до жи вља ји ма. Ода, иа ко сим по тич косла
вље нич ка (у ал кеј ском кљу чу), сла ви са мо по бе ду над Кле о па тром. 
Кра љи ца је при ка за на као ду шма нин, вар вар ски не при ја тељ др жа
ве, док је за пра во Ан то ни је тај ко ји је био ко ло во ђа по бе ђе не стран
ке. Иа ко се кра љи чин по раз, бег и смрт при по ве да ју, Ан то ни је во 
при су ство чи та се из ме ђу ре до ва. Раз мо три ће мо на ра тив не по ступ
ке у ове две пе сме и утвр ди ће мо су ге стив на ме ста у тек сту. Циљ 
је да бо ље схва ти мо ка ко је Хо ра ци ју по шло за ру ком да „го во ри 
о све му осим о оно ме што је глав но”, а да се глав ни пред мет ипак 
осе ћа.

6.1. Ди пло мат ско при по ве да ње

Iter Brun di si num, пе та са ти ра у пр вој књи зи, за узор има Лу
ци ли је ву са ти ру о пу ту на Си ци ли ју (Iter Si cu lum).55 Са ти рич ни 
жа нр ис ко ри стио је Хо ра ци је да на жив и сли ко вит на чин при ка
же пре де ле, ме ста и љу де. Осим без и ме них мор на ра и крч ма ра 
по ја вљу ју се и Хо ра ци је ви при ја те љи Вер ги ли је, Ва ри је и Ме це на. 
По ли тич ка ми си ја по ми ње се ус пут но, у јед ном је ди ном сти ху 
(29), а име мла дог Це за ра уоп ште се не ја вља. Про се де је ти пи чан 
за са ти ру: спон тан и ко ло кви ја лан из раз, на ра ци ја, спо ра дич но и 
ди ја ло шке ре пли ке.

Хо ра ци је још је да ред сво ју би о граф ску гра ђу об ра ђу је кроз 
по зна ти књи жев ни оквир. Ви ше не го мно ге са ти ре Хо ра ци је ве, 
ова тра жи чи та о че ву са рад њу. Ви де ли смо да се зна че ње тек ста у 
пот пу но сти оства ру је тек у чи ну при ма ња од стра не чи та о ца ко
ји по се ду је из ве сна зна ња. Пут у Брун ди зиј иште чи та о ца ко ме је 
по знат Лу ци ли је, али и та квог ко ме ће на пе тост по ли тич ковој не 
си ту а ци је у том тре нут ку би ти бли ска. Чи ње ни ца да Хо ра ци је кру
жи око та ко бит ног до га ђа ја а да га на по слет ку и не ста ви у текст 
иза зи ва осе ћај не до ре че но сти.

55 Fra en kel, нав. де ло, 105.
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Текст са ти ре нор мал на је Хо ра ци је ва „кон вер за ци ја”:

Egres sum mag na me ac ce pit Ari cia Ro ma 
ho spi tio mo di co; rhe tor co mes He li o do rus, 
Gra e co rum lon ge doc tis si mus. in de Fo rum Ap pi
dif fer tum na u tis ca u po ni bus atque ma lig nis.
hoc iter ig na vi di vi si mus, al ti us ac nos 
pra e cin ctis unum; mi nus est gra vis Ap pia tar dis.
hic ego prop ter aqu am, qu od erat de ter ri ma, ven tri
in di co bel lum, ce nan tis haud ani mo ae quo 
ex spec tans co mi tes. (1–9)

Кад на пу стих ве ли ки Рим при
ми ла ме ма ле на крч ма у Ари ци ји. 
Са мном бе ше Хе ли о дор ре тор, 
нај у че ни ји ме ђу Гр ци ма. По том 
до ђе Апи јев Фо рум, кр цат мор
на ри ма и по ква ре ним ме хан џи
ја ма. Ову тра су по де ли ли смо 
на дво је због ле њо сти, ма да је 
хи три ји пут ни ци пре ђу за је дан 
дан. Апи јев друм је под но шљи
ви ји кад се иде клајклај. На том 
ме сту ја због во де (јер би ла је 
гро зна) за ра тим са же лу цем, па 
не стр пљи во са че кам док ми дру
штво ве че ра.

На осно ву ма ло број них Лу ци ли је вих фраг ме на та зна се да је 
Хо ра ци је не ке од сво јих сти хо ва адап ти рао пре ма ста ри јем узо
ру.56 Ни је мо гу ће де таљ ни је утвр ди ти раз ме ре тих адап та ци ја, 
али по е ти ка ове са ти ре ти пич но је хо ра ци јев ска. Окру же ње је 
ур ба но, а те жи ште је на ин тер ак ци ји из ме ђу при пад ни ка нај ви ших 
и нај ни жих дру штве них сло је ва.

При сти за ње Ме це не и ње го вих са рад ни ка те ра на ра то ра да 
ис ка же свр ху пу то ва ња, али у ма ло ре чи. При ча, ко ја се и до тог 
уз гред ног по ми ња ња ба ви ла три ви јал ним пи та њи ма, на ста вља у 
истом то ну:

56 Исто, 108–111.
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ma li cu li ces ra na e que pa lu stres 
aver tunt som nos, ab sen tem can tat ami cam 
mul ta pro lu tus vap pa na u ta atque vi a tor 
cer ta tim. [...] 
huc ven tu rus erat Ma e ce nas op ti mus atque
Coc ce i us, mis si mag nis de re bus uter que 
le ga ti, aver sos so li ti con po ne re ami cos. 
hic ocu lis ego ni gra me is collyria lip pus 
il li ne re; in ter ea Ma e ce nas adve nit atque 
Coc ce i us Ca pi to que si mul Fon te i us, ad un gu em
fac tus ho mo, An to ni non ut ma gis al ter ami cus. 
(14–17; 27–33)

Про кле ти ко мар ци и мо чвар не 
жа бе те ра ју сан са очи ју. Не ки мор
нар, на тре скан од мно го из ве тре
лог ви на, пе ва о да ле кој дра гој, а 
са њим на из ме ни це и пут ник. (...) 
Ту је имао да до ђе мој нај дра жи 
Ме це на, као и Кок цеј. Обо ји ца су 
по сла ти као ле га ти о не ким ве о ма 
ва жним пи та њи ма, ис ку сни у ми
ре њу по сва ђа них при ја те ља. Ту и 
ја на ма жем цр ни ме лем на сво је 
кр ме љи ве очи. Утом при стиг ну 
Ме це на, Кок цеј, Ка пи тон и Фон теј 
– чо век из у зе тан, сав под ко нац, та
кав да ни ко Ан то ни ју бли жи ни је.

Сти хо ви 27–29 су све што се чу је о „осе тљи вим пи та њи ма” 
ко ја су по кре ну ла до га ђај опе ван у са ти ри. Ни је слу чај но ни то што 
су Ан то ни је и Ок та ви јан ока рак те ри са ни као при ја те љи. Ме це на 
и Кок цеј до ла зе са Це за ро ве стра не, док је за Фон те ја на гла ше но 
да је ве о ма бли зак Ан то ни ју. Фон теј је и „из вр стан чо век”: Хо ра
ци је као да из бе га ва да за у зме стра ну у том „при ја тељ ском не спо
ра зу му”. Он при по ве да ди пло мат ски.

Ре кли смо да Хо ра ци је ва при ча оби ла зи око пред ме та ко ји 
чи та о ца ве ро ват но нај ви ше ин те ре су је. Ви ше би смо во ле ли ка да 
би нам дао увид у ток пре го во ра, или ба рем у онај део у ко ји је мо
гао има ти уви да. Био би то пр во ра зре дан исто риј ски из вор. То је, 
ме ђу тим, ма на са вре ме ног струч ног чи та о ца – не ка вр ста ака дем
ског во а је ри зма. Хо ра ци је ни је имао по тре бе да пи ше о де та љи ма 
са стан ка у Брун ди зи ју. Око тра ди ци о нал ног мо ти ва пу то ва ња 
са здао је ви со ко сти ли зо ва ну и ин тер тек сту ал ним ни ти ма про же
ту са ти ру. Ве ли ки део ње ног ефек та са др жи се у по ли тич ком под
тек сту. Са вре ме ни чи та лац знао је да су се пре го во ри за вр ши ли 
по вољ но и да је кр ва ви су коб бар тре нут но из бег нут. Сво је вр сном 
по е ти ком пре ћут ки ва ња и так тич ног из о ста вља ња Хо ра ци ју је 
по шло за ру ком да осе тљи ву ма те ри ју об ра ди у иро нич ном и алу
зив ном кљу чу.
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6.2. Dam na tio me mo ri ae

По след ња пе сма ко јој ће мо по све ти ти па жњу са ста но ви шта 
на ра ци је прет по след ња је ода у пр вој књи зи Хо ра ци је вој. Пе сма 
при ча о по бе ди над Кле о па тром и по зи ва на сла вље:

Nunc est bi ben dum, nunc pe de li be ro 
pul san da tel lus, nunc Sa li a ri bus

or na re pul vi nar de o rum
tem pus erat da pi bus, so da les.

an te hac ne fas de pro me re Ca e cu bum 
cel lis avi tis, dum Ca pi to lio

re gi na †de men tis† ru i nas 
fu nus et im pe rio pa ra bat

con ta mi na to cum gre ge tur pi um, 
mor bo vi ro rum, qu i dli bet im po tens

spe ra re for tu na que dul ci 
ebria. sed mi nu it fu ro rem

vix una so spes na vis ab ig ni bus 
men te mque lympha tam Ma re o ti co

re de git in ve ros ti mo res 
Ca e sar ab Ita lia vo lan tem

re mis adur gens, ac ci pi ter ve lut 
mol lis co lum bas aut le po rem ci tus

ve na tor in cam pis ni va lis 
Ha e mo ni ae, da ret ut ca te nis

fa ta le mon strum; qu ae ge ne ro si us
pe ri re qu a e rens nec mu li e bri ter

ex pa vit en sem nec la ten tis 
clas se ci ta re pa ra vit oras,

au sa et ia cen tem vi se re re gi am 
vul tu se re no, for tis et aspe ras

trac ta re ser pen tis, ut atrum 
cor po re con bi be ret ve ne num,

de li be ra ta mor te fe ro ci or, 
sa e vis Li bur nis sci li cet in vi dens

pri va ta de du ci su per bo,
non hu mi lis mu li er tri ump ho. 
(1.37)

Сад нек се пи је, сад но гом сло
бод но лу пи о зе мљу, сад са лиј
ским го зба ма укра си мо бо го ва 
по сте љу, дру го ви! До сад ни је 
ва ља ло ва ди ти це куп ско ви но из 
де дов ских по дру ма, док је мах
ни та кра љи ца сно ва ла про паст 
Ка пи то лу и по греб цар ству, за
јед но са сво јом квар ном му шком 
бан дом, од по жу де из о па че ном. 
Она је, у свом пи јан ству, без гла
во оче ки ва ла по во љан ис ход! Ме
ђу тим, ње но лу ди ло отре зни ло 
је то што је два да се је дан брод 
спа сао из пла ме но ва. Па мет по
ме ре ну ма ре от ским ви ном отре
знио је и на те рао на страх Це зар. 
Он је кра љи цу у бе гу го нио на 
га ли ји у сто пу, као што бр зи ло
вац стр мо гла во те ра не жне го лу
би це или зе ца по сне жним по љи
ма те сал ским, да ба ци у квр ге 
опа сно чу до ви ште. А она је ча
сни ју по тра жи ла смрт, ни је се, на 
жен ски на чин, упла ши ла ма ча, 
ни ти је хи трим бро до вљем по
тра жи ла не ке скри ве не оба ле. 
Од ва жно и мир на ли ка по гле да
ла је сво је па ле дво ре; хра бро 
је ба ра та ла отров ним гу ја ма да 
би јој те ло ис пи ло смр то но сни 
отров – још пр ко сни ја јер је са ма 
ре ши ла да умре. Од би ла је, очи
то, да бу де сврг ну та и спро ве де
на ду шман ским ла ђа ма ли бурн
ским на охо ли три јумф, та до сто
јан стве на же на.
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По че так пе сме при зи ва у се ћа ње по зна ти Ал ке јев ди стих (фр. 
332, LP):

νῦν χρῆ μεθύσθην καί τινα πὲρ βίαν
πώνην, ἐπεὶ δὴ κάτθα νε Μύρσιλος. 

Сад на пи ти се тре ба, и пи ти на 
си лу, јер умро је Мир сил.

Ал кеј слу жи са мо као ин тер тек сту ал на по тка за Хо ра ци је ву 
при год ну пе сму. Ње гов про тив ник је Кле о па тра, вла дар древ ног 
кра љев ства и не при ја тељ вас ко ли ке др жа ве рим ске. Упа да, ме ђу
тим, у очи на чин на ко ји је Хо ра ци је ис при чао до га ђа је око бит ке 
код Ак ци ја. По ми ње се са мо Кле о па тра, иа ко је пра ви про тив ник 
Ан то ни је. Он као да је из бри сан из пе сме. Ње го во при су ство осе
ћа се из ме ђу ре до ва. Пи ће и опи је ност фи гу ри ра ју од пр ве до по
след ње стро фе. Пи јан ство се при пи су је Кле о па три, ко ја је окру
же на „бан дом ев ну ха” – Ок та ви ја но ва пр о па ган да пред ко нач ни 
об ра чун при ка за ла је Ан то ни ја као ал ко хо ли ча ра омек ша лог од 
ис точ њач ких ужи ва ња, фе ми ни зи ра ног и не му жев ног. Циљ је био 
пред ста ви ти га као чо ве ка од ро ђе ног од рим ског на чи на жи во та, 
као стран ца и вар ва ри на ко јег тре ба укло ни ти.

Као што је ре че но, не зна се је ли Хо ра ци је лич но ви део бит ку 
код Ак ци ја. По да ци ко је пру жа пре те ра ни су, у скла ду са раз у зда
носим по тич ким ка рак те ром пе сме. Из бит ке се спа сао знат но 
ве ћи број не го „је два јед на ла ђа”.57 Ок та ви јан се ни је дао у по те ру 
за кра љи цом, већ је ње гов до ла зак у Алек сан дри ју усле дио тек 
иду ће го ди не. Кле о па тра ко ја се „ни је упла ши ла ма ча” мо жда је 
алу зи ја на Ан то ни је во са мо у би ство.

Да ли је Хо ра ци је у овој пе сми био глас Ав гу сто ве пр о па ган
де или искре но оду ше вље ни па три о та? Це за ро во име по ја вљу је се на 
тач ном сре ди шту пе сме. Чи ње ни це о бит ки „спи но ва не” су та ко 
да огла се слав ну по бе ду Ри ма.58 Ако ни је био при су тан, Хо ра ци је 
је мо жда о су ко бу знао оно ли ко ко ли ко је до зво ље но да у јав ност 
до спе, што би га на чи ни ло жр твом пр о па ган де пре не го ње ним 
гла сно го вор ни ком.59

Кле о па тра, ко ја је на по чет ку опи са на као пи ја на и мах ни та, 
по ста је, ка ко пе сма од ми че, ју нач ки лик. Тај раз вој пра ти се кроз 
три сра змер не на ра тив не епи зо де.60 Нај пре су у кон траст ста вље
ни сла вље нич ка го зба Ри мља на и Кле о па три но пи ја но мах ни та ње, 
по том је пред ста вље на као fa ta le mon strum, да би нај зад по ста ла 

57 Ho ra ce, Odes, Bo ok I, ed. Ro land Mayer, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
Cam brid ge 2012, 220–221.

58 Исто, 224–225.
59 Исто, 225.
60 Da vis, нав. де ло, 235.
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for tis, fe rox и non hu mi lis mu li er.61 Њен из бор ча сне смр ти, „не жен
стве но” од су ство стра ха (у ан ти те зи пре ма жен стве ним му шкар ци ма 
ко ји је окру жу ју; да ли је то Кле о па тра ве ћи муж не го Ан то ни је?), 
од би ја ње да бу де по ни же на – све је то чи ни до сто јан стве ном и 
пле ме ни том кра љи цом. По бе да над та квим вла да ром и над нај
спо соб ни јим вој ско во ђом рим ско га све та чи ни Ок та ви ја нов успех 
још ве ћим.62

Из о ста вља ње Ан то ни ја из ове ди на мич не на ра ци је (умет ну те, 
на Хо ра ци ју то ли ко драг на чин, у пер фор ма тив ни оквир те ре вен
ке) као да пред ста вља dam na tio me mo ri ae.63 Ан то ни је је при су тан, 
по ступ ци и осо би не ко је се за ње га ве зу ју ја вља ју се у при чи, је
ди но не до ста је ње го во име. По пут ве штог ка ме но ре сца Хо ра ци је 
је дле том из гре бао Ан то ни ја из сво је пе сме. Син Ри ма ко ји је за рад 
љу ба ви вар вар ске кра љи це окре нуо ле ђа отаџ би ни има да бу де 
за бо ра вљен као ве ли ко ру гло. У ствар но сти, Ок та ви јан је же лео 
да се ре ши сва ког по ме на на свог уни ште ног про тив ни ка и ње го
ве при ста ли це. Хо ра ци је ва вир ту о зна ода про из ве ла је за ве ко ве 
јед ну по ет ски осве шта ну вер зи ју ле ген де. Пре ћу тав ши не згод не 
де та ље и ком плет но из о ста вив ши Ан то ни ја, Хо ра ци је је от пе вао 
сво ју мо жда нај сме ли ју по ли тич ку пе сму, а да је ипак по вео ра чу
на шта и ка ко је ка зао.

7. За кљу чак

У овом ра ду узе ли смо на ра тив ност код Хо ра ци ја као по ла зну 
тач ку. Сма тра ју ћи при по ве да ње за ати пи чан вид из ра за у лир ској 
по е зи ји, на сто ја ли смо да утвр ди мо на ко ји на чин на ра ци ја до при
но си ефек ту по је ди них пе са ма. Раз мо три ли смо и струк ту ру и на
чин функ ци о ни са ња Хо ра ци је вих при по ве сти.

На ра ци ја у ода ма и са ти ра ма нај че шће је у пр вом ли цу. При
по ве дач је јед нак лир ском гла су, или је то лик или ју нак ко ји се у 
пе сми ја вља. Фо ка ли за ци ја је екс тер на.

У свим збир ка ма Хо ра ци је го во ри „у сво је име”. Тај чо век из 
пе сме чи та о ца увла чи у раз не сво је до жи вља је. У са ти ра ма, би ра
не си ту а ци је („из жи во та”) при ка зу ју чи та о цу не хај ног Хо ра ци ја: 
он при ме ћу је љу де око се бе, иро нич но их ко мен та ри ше у дру штву 
при ја те ља, не пре тен ду је на ве ли ке ми сли и де ла.

Лир ске оде Хо ра ци је ве ша ре ни је су те мат ски. Је дин стве ном 
це ли ном чи ни их акт пе ва ња ко ји сва ка од њих пред ста вља. Сва ка 

61 Исто, 236–242.
62 Ro nald Syme, The Ro man Re vo lu tion, Cla ren don Press, Ox ford 1939, 299. 

На са свим су про тан на чин пред ста вио је Кле о па тру Про пер ци је у сво јој еле ги
ји на пи са ној истим по во дом (3.11).

63 Про пер ци је је, та ко ђе, из о ста вио Ан то ни ја из сво је пе сме о Ак ци ју (4.6).
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ода ими ти ра на пев о од ре ђе ној при ли ци: ис пра ћај или до че ки ва ње 
не ког при ја те ља, сла вље или ту го ва ње због не че га, да ва ње са ве та 
итд. Хо ра ци је из ода је пе вач. Ње гов глас ра си па пе сму, ту гу је или 
се ра ду је.

Сва ка Хо ра ци је ва пе сма, би ло са ти ра, ода, епо да или епи сту ла, 
пред ста вља ко му ни ка ци о ни чин. Упра во због ин хе рент ног осе
ћа ја усме но сти, уло га при ма о ца у ре а ли за ци ји зна че ња пре суд на 
је. Уме сто да у тек сто ви ма ви ди мо по ру ке мо рал не, по ли тич ке 
или етич ке, бо ље ће мо их раз у ме ти ако на уму др жи мо њи хо ву 
отво ре ност.64 Тра го ви у тек сту ак ти ви ра ју чи та о че ве кул тур не 
ре цеп то ре и он до гра ђу је зна че ње се том сво јих зна ња.

При по ве да ње је је дан од ви до ва из ра за ко ји ма се Хо ра ци је 
слу жи у свом пе ва њу. Ви де ли смо да се при че ти чу или мо рал них 
пи та ња, или пе сни ко ве лич но сти. То су при ме ри из исто ри је и ми
та, или но ви, лич ни, мит ски на ра тив. (Пе сме ко је смо из дво ји ли 
ни су је ди не у ко ји ма се код Хо ра ци ја ја вља ју при че; из дво ји ли смо 
оне ко је су нам из гле да ле из ра зи те.) На ра ци ја је по себ но по год на за 
го ли ца ње при ма о че вог хо ри зон та оче ки ва ња. Пред ста вља ње не ке 
чи ње ни це у мит ском или ли те рар ном кљу чу ефи ка сан је на чин да 
се про мо ви шу иде је или же ље ни ста во ви. Али пе сник мо же да пре
о сми шља ва по зна те при че за сво је по тре бе и без „зад њих на ме ра”: 
ње го ва пу бли ка мо же би ти та ква ко ја ма ри да се за ба вља алу зив ним 
и иро нич ним тек сто ви ма. Ин тер тек сту ал на игра мо же да по слу жи 
и за па ро ди ра ње65, као и за по ли тич ке об ра чу не.

При ча ње је уоп ште до бар на чин да се пу бли ци одр жи па жња, 
да се го во ру дâ на жи во сти и за ни мљи во сти. Хо ра ци је ва нео бич
на да ро ви тост да ла му је осе ћај за глат ке пре ла зе, ефект не по ен те 
и жи во при по ве да ње. При че су му ре ле вант не, жи во пи сне и од
ме ре не. Ни у ода ма ни су ван свог ме ста.

Ле по том из ра за, до те ра но шћу сти ха, то плим осе ћа јем за чо
ве ко ва осе ћа ња и уоп ште скла дом ко ји се осе ћа у ње го вој му зи ци 
Хо ра ци је је за вре део се би „спо мен трај ни ји од брон зе”. Прем да га 
је опе вао, ве ро ват но ни је пред ви део ње го ву ве ли чи ну: цар ске пи
ра ми де за и ста је су оста ле у ње го вој сен ци.
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