
STRUKTURA HORACOVE EP1STULE 
NUMICÎJU

V 6. epistuli prve knjige piše Horac prijatelju Numiciju, 
da je ključ do sreče v tem, da se v nobeno stvar preveč ne 
zaveruješ: nil admirari prope res est una solaque quae possit 
facere et servare beatum (1—2) .— te besede so kot nekak 
motto postavljene na čelo epistule.

Nato daje pesnik nauke, kako doseči ta ideal: ničesar ne 
občuduj (3—8), ničesar se ne boj (9—14), ampak drži se prave 
mere v vsem, celo v prizadevanju za krepostjo (15—16). Se
veda, če pa hočeš, delaj po svoje: občuduj bogastvo, bodi bliž
njemu nevoščljiv itd. (17—23), toda zavedaj se, da je vse min
ljivo (24—27).

Nadalje pravi: kakor za telesne, tako je tudi za moralne 
bolezni potrebno zdravilo in to zdravilo je — virtus (28—31 a); 
če pa misliš, da je virtus le prazno besedičenje (31 b—32 a), 
potem se le ženi za bogastvom (32 b—48), popularnostjo (49— 
55), kulinaričnimi (56—64) in erotičnimi (65—66) užitki.

Sledita še dva verza za zaključek: če veš kaj boljšega, 
mi povej, če ne se pa drži mojih naukov (67—68).

Verzi 3—27 fvorijo eno vsebinsko celoto: v njih pesnik 
na povsem resen način razpravlja o resnični sreči. Verzi 28—66 
tvorijo drugo vsebinsko celoto: v njih nam pesnik na šaljiv 
način prikazuje podobo navidezne „sreče“.

Ta dva dela pa se ne razlikujeta le po vsebini, ampak 
tudi po tonu, ki veje iz njih. V prvem delu 'prevladuje resni 
ton; le iz verzov 17—23 že rahlo zveni ironija kot nekak daljni 
odzvok bližajočega se ironičnega tona, ki prevladuje v dru
gem delu.

in navsezadnje se oba dela razlikujeta tudi po strukturi. 
Prvi del je lepo simetrično grajen. Simetrično os tega dela tvo
rita tista dva verza, ki vsebujeta osnovno misel epistule: virtus 
je v pravi meri (15—16). V odstavku pred tem je govora o 
strahu, poželenju in drugih emocijah, ki vzburjajo človeka (9—
14); iz odstavka, ki sledi tema verzoma, zveni ista skala čustev 
(17—23). In misli, izrečene takoj na začetku tega dela (3—8), 
se na koncu še enkrat ponove (24—27), tako da se pne lok čez 
ves prvi del: v vv. 3—4 je govora o minevanju letnih časov 
(decenàentia tempora), v vv. 24—27 še en k ra t zazveni ideja
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o minljivosti vsega zemeljskega; v vv. 5— 8 postavlja pesnik 
vprašanje, kako je treba gledati na zemeljske dobrine (munera 
terrae), kako na svetno slavo (plausus et amici dona Quiritis), 
v vv. 24— 27 pa daje odgovor na to vprašanje. — Tako vidimo, 
da je prvi del lepo simetrično grajen:

9 -1 4  17—23

15-16

V drugem delu o kaki simetrični zgradbi ni sledu. Ta del 
je marveč zgrajen iz štirih zaporednih odstavkov, katerih so- 
visnost je na zunaj naznačena z začetno besedico (vv. 28, 
49, 56, 65). Vsakteri teh odstavkov prikazuje neko podobo na
videzne sreče, vsakteri vsebuje neko anekdoto, ob kateri pesnik 
razbije iluzijo, ki jo je sam ustvaril z „resnim naukom“ na za
četku odstavka s si.Te podobe niso med seboj v nikaki vzročni 
zvezi, ampak so paralelno nanizane druga ob drugo. Torej 
pravo nasprotje simetrični zgradbi prvega dela! Odkod to? 
Mislim, da je to nizanje podob pogojeno že v samem ironično- 
šaljivem tonu; saj je tudi stara atiška komedija v nasprotju 
z resno tragedijo ljubila tako zaporedno nizanje scen brez 
globlje medsebojne povezave, „une série des Sketches“, kot 
pravi P. Mazon.

Potemtakem kaže 6. epistula v grobih obrisih sledečo 
strukturo:

1— 2: motto
3— 27: pozitivna podoba resnične sreče (v resnem tonu)
28— 66: negativna podoba navidezne sreče (v ironič

nem tonu)
67— 68: zaključek.
Zadnja dva verza odgovarjata prvima dvema in tvorita 

z njima okvir, v katerega sta vneseni podoba resnične in na
videzne sreče.

Prvi, manjši del obsega 25 verzov, drugi, večji del 39, 
oba skupaj pa 64 verzov. Če primerjamo te številke med sabo, 
vidimo, da je razmerje med manjšim in večjim delom enako 
razmerju med večjim delom in celoto. Z drugimi besedami: 
6. epistula je razdeljena po zlate Kajti, če vzamemo
na pr. namesto 39 zaokroženo številko 40, se nam račun točno 
izteče: 25:40 = 40:64. In popravek je nujen, ker zlati rez s sa
mimi celimi števili je nemogoč. Zlati rez v vsej svoji materna-
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tični doslednosti je izvedljiv le v liniji, torej le v upodabljajoči 
umetnosti. Iz matematike namreč vemo, da je pri zlatem rezu 
eno izmed števil vedno iracionalno. V poeziji seveda mora 
biti število verzov celo, torej racionalno. Toda to nas ne moti; 
kdor bi ugovarjal s takimi argumenti, bi iskal dlako v jajcu. 
Saj nikakor ne trdim, da je pesnik ustvarjal s trikotnikom in 
šestilom v rokah. Pesnik se ni ukvarjal z matematičnimi pro
blemi. Le njegov prirojeni čut za zlato mero mu je narekoval 
takšno ponderacijo. In morda ni slučaj, da je ravno 6. epistula, 
ki razpravlja o notranji uravnovešenosti, komponirana v tem 
najidealnejšem proporcu; morda je ta harmonično uravnove
šena forma le neposreden zunanji izraz tiste osnovne misli „nil 
ultra quam satis est“ (v. 16), ki preveva vso 6. epistulo.

Mislim, da se to drobno odkritje, do katerega smo se doko
pali brez vsakih nasilnih posegov, lepo ujema: s tem, kar so Witte, 
M. Schmidt, P. Maure, zlasti pa Guy Le Grelle odkrili o kompo
ziciji Vergilovih pesnitev (po Pöschlovem poročilu v Anzeiger 
für die Altertumswissenschaft VI 1, Wien 1953), in meče nov 
žarek na virtuozno izbrušenost Horacove pesniške forme.

Ljubljana. Gantar.

R É S U M É

K. Gantar: LA STRUCTURE DE L'EPÎTRE À NUMICIUS
(HÖR. EPIST. I 6)

L’épître consiste de 2 + 2 5 + 8 9 4 -2  vers, eile suit donc de près la 
règle de sectio aurea : 25> : 40«40:64 (1600=1600). 6

6 £iva antika


