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A MESTRIA DO POETA L ÍRICO : NOTAS SOBRE HORÁCIO (2) 
ODE 2.18 

 
1. Texto 
 

 Non ebur neque aureum 
mea renidet in domo lacunar; 
 non trabes Hymettiae 
premunt columnas ultima recisas 
 Africa, neque Attali  5 
ignotus heres regiam occupaui, 
 nec Laconicas mihi 
trahunt honestae purpuras clientae. 
 At fides et ingeni 
benigna uena est pauperemque diues 10 
 me petit; nihil supra 
deos lacesso nec potentem amicum 
 largiora flagito, 
satis beatus unicis Sabinis. 
 Truditur dies die   15 
nouaeque pergunt interire lunae; 
 tu secanda marmora 
locas sub ipsum funus et sepulcri 
 inmemor struis domos 
marisque Bais obstrepentis urges  20 
 summouere litora, 
parum locuples continente ripa. 
 Quid quod usque proximos 
reuellis agri terminos et ultra 
 limites clientium   25 
salis auarus? Pellitur paternos 
 in sinu ferens deos 
et uxor et uir sordidosque natos. 
 Nulla certior tamen 
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rapacis Orci fine destinata  30 
 aula diuitem manet 
erum. Quid ultra tendis? Aequa tellus 
 pauperi recluditur 
regumque pueris, nec satelles Orci 
 callidum Prom ethea  35 
reuexit auro captus. Hic superbum 
 Tantalum atque Tantali 
genus coercet, hic leuare functum 
 pauperem laboribus 
uocatus atque non uocatus audit.  40 
 
 

2. Tema 
Esta é uma das muitas odes que tratam aquele que pode ser considerado 

o tema predilecto de Horácio, quase uma espécie de matriz da sua poesia: a 
moderação. Este é, para o poeta, um princípio basilar, uma norma 
fundamental, uma forma de vida. Dita-lhe as regras da poesia, pouco dada a 
excessos ou exuberâncias, talvez porque, antes de mais, é, para ele, um 
código de conduta de que jamais se afasta. 

Consciente das suas origens (Horácio era filho de um liberto), o poeta 
sabia que a demasiada exposição lhe seria pouco favorável. Cultivava o 
convívio com os grandes e poderosos do seu tempo, é verdade; mas como que 
se refugiava numa espécie de abrigo, construído à medida da sua dimensão. A 
ambição não era, de facto, o que o movia. Ou, pelo menos, assim o afiança 
amiúde nos seus versos. Nesta ode, como em tantas outras, a opção pela 
pobreza e pela simplicidade de vida, contra o novo rico e sua ostentação 
inútil, é o tema que mais se destaca. 

 
3. Estrutura 
A estrutura da ode, à semelhança de muitas outras do poeta, é de fácil 

percepção: apresenta, por assim dizer, uma evolução linear, que pode 
exprimir-se na sequência A – B – C. 

O que separa nitidamente a primeira da segunda parte do poema é, no 
fundo, o pronome pessoal que serve de sujeito aos respectivos verbos. Na 
primeira parte, é um “eu”, na segunda, um “tu”, provavelmente o potencial 
leitor, visto ser pouco credível que a ode tivesse um destinatário específico. 
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Vejamos, em pormenor, o modo como se faz evoluir o tema ao longo 
dos quarenta versos: 

A (versos 1-14): o sujeito da enunciação toma o seu caso pessoal como 
exemplo, marcado, enfaticamente, através da anáfora de non, primeiro, e, 
depois, da sucessão neque… nec. 

Os primeiros oito versos possuem configuração negativa, a documentar 
a recusa obstinada de riqueza e magnificência (1-8). 

Os seis versos seguintes parecem querer contrapor a esta recusa a opção 
inversa, isto é, a afirmação de uma escolha diferente, sublinhada pela 
adversativa at, a documentar o desejo de assumir a simplicidade; logo depois, 
porém, os versos imediatos mantêm uma espécie de diálogo entre a forma 
negativa e a afirmativa. 

Os versos 15-16 obedecem a uma estratégia retórica muito comum em 
Horácio: a utilização, como que em jeito de máxima, de uma imagem da 
natureza, para definir um modelo de vida. Na sua concisão, este dístico 
representa a fronteira, bem marcada, entre a primeira e a segunda parte do 
poema. Por assim ser, parece ilegítima simplificação colocar no verso 15, 
como fazem muitos comentadores, a fronteira entre A e B e o início da 
segunda parte. 

B (versos 17-28): é o tempo do tu. Ao exemplo do poeta (ou, antes, do 
sujeito da enunciação) contrapõe-se inequivocamente o comportamento 
censurável do destinatário. O verso 17 abre, para não deixar margem para 
dúvidas, com o pronome tu. A organização é idêntica à da primeira parte e 
com ela estabelece um paralelo evidente: começa com a obsessão da riqueza 
(17-22), que se contrapõe à recusa assumida em 1 a 8; prossegue com a 
rejeição da pobreza (23-28), traduzida na imagem dos que são expulsos, 
lançados na penúria e indigência, em oposição à opção pela simplicidade, 
expressa nos versos 9 a 14. 

C (29-40): conclusão, que faz convergir, de algum modo, o que se 
expusera em A e B: riqueza e pobreza acabam, afinal, por unir-se, sem 
distinção, na morte. Deliberadamente, uma e outra situação confundem-se no 
tempo e no poema, ao contrário do que sucedia nas duas primeiras partes. 

Vale a pena sublinhar o leque de correspondências internas, tão típico 
da composição horaciana e em que esta ode é fértil. 

De todas se destacam aquelas que ligam a conclusão ao resto do poema: 
Diuitem (31) faz ecoar diues (10) e várias outras palavras da mesma 

família semântica. 
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O mesmo se dirá de erum (32) e heres (7), cujas relações não são, 
apenas, do domínio fónico. 

Quid ultra tendis evoca a interrogação iniciada em quid (23-26), com 
todo o seu conteúdo (o desejo de alargar os limites da propriedade). 

Superbum Tantalum atque Tantali genus (36-38) relembra Attali heres 
(5-6). 

Outros paralelismos, no entanto, poderiam ser apontados, num 
exercício interessante, a que o método técnico-compositivo de Horácio 
sempre se presta. 

 
4. Notas 
Ebur…aureum… trabes Hymettiae… colunas recisas Africa: 

manifestações várias de ostentação (marfim da Índia, mármore de Himeto ou 
da Numídia). 

Attali heres: a dinastia dos Átalos, de Pérgamo, cuja riqueza era 
famosa. Átalo III morreu sem deixar herdeiro, pelo que foi Roma a herdar a 
sua riqueza. Há, por isso, uma certa ironia no adjectivo ignotus (“um herdeiro 
que ninguém conhece”). 

Occupaui assume, também, um significado especial, já que implica uma 
ideia de força, de ilegitimidade. 

Laconicas purpuras: tecidos de púrpura da Lacónia, isto é, de Esparta; 
mas podem ser igualmente de Tarento, uma colónia espartana. 

Sublinhe-se a antítese pauperemque diues (10), que corresponde bem a 
um modo de vida horaciano e a um dos seus paradoxos: viver com 
moderação, mas sentir-se desejado nos meios aristocráticos, detentores da 
riqueza e do poder. 

Potentem amicum: por certo Mecenas, amigo e protector do poeta. 
Satis beatus unicis Sabinis: estrategicamente colocado no final da 

primeira parte da ode, aquela que define a posição do poeta, retrata o modo 
de vida horaciano, assente no culto da moderação. 

Truditur dies die: “um dia é empurrado por outro dia”. Sublinhe-se a 
força imagética da frase, a par da aliteração, bastante expressiva. 

Vrges summouere litora: a força da ambição; não satisfeito com a 
ocupação de todos os limites em terra, o novo rico procura invadir o território 
do próprio mar. Em Baias, a luxuosa estância de veraneio, preferida pela 
nobreza romana. 

Reuellis agri terminos: ontem, como hoje, mudar os marcos era uma 
atitude criminosa e objecto de forte reprovação social. 
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Vv. 26-28: a imagem do agricultor expulso pela ambição do vizinho, 
com os Penates ao colo e o cortejo dos seus (os filhos, a esposa), a caminho 
da indigência, era quase um motivo corrente (veja-se o caso de Eneias, à 
partida de Tróia, no livro II da Eneida). 

Destinata concorda com fine e não com aula. 
Aequa tellus pauperi recluditur regumque pueris: uma expressão muito 

cara a Horácio, que a ela recorre amiúde, se bem que com formulações 
diferentes. Deve notar-se a utilização do singular, em pauperi, em oposição 
ao plural regum, com o nítido intuito de amplificar a diferença. 

Satelles Orci: Caronte. 
Tântalo e a raça de Tântalo pode incluir personagens míticas tão 

distintas como Pélops. Atreu, Agamémnon ou Orestes. 
 
 
5. Tradução 
 

 Nem marfim nem tectos de oiro 
resplandecem na minha casa; 
 nem vigas de Himeto 
assentam sobre colunas talhadas nos confins 
 de África, nem ocupei,    5 
qual herdeiro desconhecido, o trono de Átalo, 
 nem turbas de clientes de nobre origem 
me trazem púrpuras lacónicas. 
 Mas inspiro confiança, e é fecunda a veia 
do meu engenho, e, apesar de pobre, o rico  10 
 reclama a minha presença; com nada mais 
incomodo os deuses nem a meu amigo poderoso 
 peço maior largueza de bens, 
feliz o bastante apenas com o meu quintal sabino. 
 Um dia empurra outro dia,   15 
e cada nova lua caminha para a morte. 
 Tu mandas cortar teus mármores, 
mesmo à beira da morte e, esquecido 
 do sepulcro, constróis mansões 
e insistes em alargar os limites da beira do mar  20 
 que se abate diante de Baias, 
pouco contente com a costa de terra firme. 
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 Que direi eu, ainda, de arrancares 
os marcos do campo vizinho e saltares, 
 na tua avareza, para além    25 
das extremas dos clientes? Assim são expulsos, 
 carregando ao colo os deuses paternos 
e os filhos maltrapilhos, a esposa e o marido. 
 Nenhum palácio, porém, mais certo 
do que o fim que lhe está destinado do Orco voraz  30 
 aguarda o rico 
senhor. Porque buscas ir mais longe? Igual é a terra 
 que cobre os filhos do pobre 
e os dos reis, e o guarda do Orco 
 não trouxe de volta o manhoso Prometeu,  35 
seduzido pelo ouro. O arrogante 

Tântalo e a raça de Tântalo, 
ele os tem sob prisão; ele, seja-lhe pedido 
 ou não lhe seja pedido que alivie 
das suas canseiras o pobre já sem vida, ele escuta.  40 
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