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קווינטו� הורטיו� פלקו�

אטו"ה  ׅםהמ 65  האׇ   (Quintus Horatius Flaccus) טאכו  לו  כהו 
ׄא.  םׇׅלב־גל   (Apulia) ׄטא  ׅׅא  כה  זל   ,(Venusia) ׅהו 
ׇ  אלגׄ  ׅה  ׄמ  אׅׄ  וח  גז  או  םךא  גםלל  זׇׅ    ׅׄ 
ם ׅה ׅ. ׅלגׄ ׇׄ׆ ׅׄ גול אה ׅ ׅמל אׅה ׄח א 
 — (paedagogus) ׆ב "טׇ׆׆ו"  א  םגם  ׄ  ׅ  ׅל.  וטל  אׅמ  ׄמ 
זׇׅ גםא םזׇׅ ׅׅמ ׄלוכלב ׅלגׄ, מטכׇ זכל  אאמ ׄמ 
אׇ ׅמ אׅמ וטל אלב ׅמ. אזמב םגם טׇ׆׆ו זךג ׆ב גל 
אאׇב. ׅגם  גוטל לו זא גולמ םא ׅׄ, גמׄל ׄמ ׅׅ לׅ 

ׄה גמׅם ׅגךׄ ׇא. 
םא  ה מכט םטךׅ  כלׅׅ  ׅ׆א 19 אזל הוז לו אׄמה, ה׆ׅ 
ׄמ  כז  ׄאגב  מכט  ׄלז  ללכ.  טאוט  םב  אגׇ  ׆ׅ, 
אגׇ. ׅגלו 44 אטו"ה הלך או כול זא ׇ כםלב םלׄ ׅםאה םא 
ׅלו  ׆ז  לך  אׄל  ׅלו.  ׅלׄםב  לטׅאכ,  גםל  זא  ׄב  כול 
אׄמה ׅהוד א׆ו מגב אגזד לטׅאכ (ה׆ׇ גגם ׇל םא כול). 
לו מלםב גׅלו גלזהמ ךלח אךׅׄ. ׄ גה אמטכׇ ׅל 
ה.  ׄ  ךׅׄ  לכז  א  א    םאׄ  ׄח   ,(tribunus militun) ךׅׄ  לׅד  םא 
םהמ 42 אטה"ו, הא מג  ךטד דׅ  ׅכלׅ טאט (Philippi) הׇז םמכבׅ 
ׅלו גטא גׇ מ םא ׄההו ׄכׅׄהו (אגב כול ׄ׆וו). 
כלׅ  גוגא מכטמ םטא ׅ לו. ׄ זךג םא ׄמ גִ׆ה ׅגא כלׅ 
זלכ גךׅׄ. ל גמ ׅהמב, ׄמ ׅהו טכז זא ׇ ׄכׅׄהו 
ׅםא מגמ ׅׅלו ׅמל כםלב. ׄ גםה׆ גׇהמ אאמ םא הה, 
א  טהׄ  ׅםזמ  ׅׄךל  טכׇ  םא  גםל  אזךג  ם׆  אלגׄ,  לו  ל 
אמׅ םל. ׅגל מׇׇ זב גםללב ג ׄלו ּל׆או, םׅל כה אב 
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םב גםללב. ׅםטזמב ההו לו אגז׆א ׇׇ םא גכהו, זך ׅל 
ׅ םא ׄכׅׄהו, טלד הׇׅ םא גםללב. גכהו זהכ אלו ׄ 
טלמ ׅׅא ׄלי וׅׄהב ׅגל ׄא. לו  ׄול מׇ זא ׄ 
םהמה א ׅגמה,  מ אגכל ׄםל גמ ׄטםל א אכׇם ׄמ א 
 אםל. מׄל מׅמ םל גמל׆ב ׄד ׄה ׇז ׇׅׄמ. ׄטםלמ ׄמ 

םךז ׄ םהמׅ ׅד 25 א־23 אטו"ה. 

על השיר

םל המ לגמ זמכ המׅ זא ט מלמ גםכאב זמכ, םזכל 
 ׇׅא ׅד ׅלמ ׄלמ אכךלמ םהגׇׇ זא ט גד ׆מד. ׅגכל אה 
מל׆ב  ׄ  וטט",  םב  זא  לׄםד  "ׅמ  גה  גםכא  ׅמׅהמ  םל  מׅ 
גךז ׄד ׄה גהו אםגל זא גםכא גכל. גזההב ׅמל׆ב אזׅלמ 
םא ׇׄמ םא לו םגל זא גםכא גכל, גגהב אזד ׅמל׆ג םא 
] (1998), ׅךׄמ גוׇ  א ]  , טלט' לא ׅלהׅׄב, ׅוטל 

ׅׄאכ. 
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הורטיו�: "השירי�", �פר 2, שיר 6

ִלב  ְּׅ ו1 זׇ ַכְהַ ֶׇ ׄמ, ֶוּטִִגּו, הד מ אךזׇ ׄמ זׇ ָ׆ׄ
םלב אגׇ אםׄמ ׄמ זאה2 זׇ וְלו ׅלׅלמ,3 םׅ ׆זם 

מגׇ לב גׄל,4 

ּל, םוׇ זא ׇ גמםׅ ׄל׆,5 מ גזד כהמ,  ּׅ אׄ 
גכב םׅ ׄגךׄ גה, ׄה זח גב, גׇלב גאג. 

ׄב ׄאמ ׆לא6 זהמ גהז ׄמ גגה, ׄא גׄד אׅכם ׄמ 
ַאוּוו, ה ׅםב זמ זל, ׄמ ׇׄגמ םׅד םא  הל ּ׆ַ

ַטַאְהּמּוו וטלה.7

 טהמ מׅא גׄל א טהב מל גא ׄלמ, םב ׇׅם 
גםׅ ׇׅם ִֶגּוו,8 מ גמל ׅמ ֶָהְטלּוב לכ.9

אׇ זגׇ לכאו ׅוטלׇ. הםׅ אזל הׇמ, גזלׅמ ׅמל ׅׄגטל לגמ.   1

םׅ ׅךטד וטלׇ םהז זא ׇ לגׄב ׅםהמ 29 אטו"ה. א הלׄ, ׅגד מׅמ םל   2

ב גלׇ ׅלגׄ הז וטמ ׅ־19 אטו"ה. 
גטלי וׇל (Syrtes) ׅאׅ. ה ׄ אׅלׅלמ םא מםׅב /ׄ אח גוד.   3

גּׄלב םׅ ׅךטד ׄטלכ (גׄד םג םא גׄלה).   4

כאגלב  םאםב  ׅאב,  םהוׇ  כׇג  ׄאכמ  זל  ׄ  ׅא)  (ב  ל  ּׅ   5

ִהֹ. אלו  ׅמ ׅׅל. גךׄ םא  ֶׄ גלגׄ. זל גםטזמ ׅׄםׇמ גב םא הל 
ְלִ׆ִ").   ַׄ גוׇ םא ׅל  אט גולמ גד זל ׄל׆ו ׅד (גׄד "

ׄאמ ׆לא ד ־Parcae זאאמ אגהז גגה א׆םב ׄמ גםׄאמ.  6

הל ׆אוו  אׇ להב; ׆ׇמ הםׅ אטלמ לכמ. ׅםב ׅׄל הׇז ׅךגלד   7

גםׅ, ׇ א׆ד זאד ה׆ אאׅםד ׅזלמ. להב מ גםׅ המ םכג, זא 
ט גולמ, ׅםהמ 708 אטו"ה זא ׇ טאהמו גוטל. 

ל גו הגךׄ ׅוׅׅמ ׄמה; הׇז ׇׅׅם גםׅ םא.  8

הטלב ׄ זל אׇ אב ׅזגכ אלה, םהׇז ׅגז מב ׅםגד מ גםׅ.  9
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ּואֹוד  ַׄ גכב םטל גזהכ א10 ׅׅׄ ׄל לח הזב, ׅ 
ׅׅ םא ׅו גזמל םטז11 ׄה גמכהׄ ׅׄםאמ 

טֶאלהב.12 

גכב  ׆ׅזמ ׅלמ גגהב ׄמ אׅׄ ׄאב ׅׅלמ; 
םב מךכ ה׆13 ׇגז זא ׄטל ב םא ׅל גםלל. 

Septimi, Gadis aditure mecum et
Cantabrum indoctum iuga ferre nostra et
barbaras Syrtis, ubi Maura semper
aestuat unda,
Tibur Argeo positum colono
sit meae sedes utinam senectae,
sit modus lasso maris et viarum
Militiaeque.
unde si Parcae prohibent iniquae,
dulce pellitis ovibus Galaesi
flumen et regnata petam Laconi
rura Phalantho.
ille terrarum mihi praeter omnis
angulus ridet, ubi non Hymetto
mella decedunt viridique certat
baca Venafro;
ver ubi longum tepidasque praebet

אטל  מטכׇ םׅ ׅטאד םא להב. טוא זהכ םא זם ׄלׇ ךׅ ׅזל.    10

גםב  םטז"  "גזמל  (ׇהוו)  ׅו  ׄא  להב;  אׇ  זגכ  הלׄ  ׄ   (Aulon) ׄאד   11

םׄ ׆לב אׅךל ׅ ׅלגב םא זגכ. 
ד םא זהׅב םגגה טכ ד גםׅ. ךג ׅׄל טאלהו, ג ׅכגטה אל׆א ל גׄוכ.   12

אׄל םלטמ גמ ה׆  אךכ זא ׄטל ד ׄ גב. לו גזׇח םא זא ׇגז.   13

אד "גה׆" גמו אה׆ ׅד ׅלב אׄ אה׆ גכׅא. 
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Iuppiter brumas, et amicus Aulon
fertili Baccho minimum Falernis
invidet uvis.
ille te mecum locus et beatae
postulant arces; ibi tu calentem
debita sparges lacrima favillam
vatis amici.

  :  


