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Pagão inocente da decadência

Carlos Felipe Moisés

Horácio recomenda «fugere urbem, sequi naturam et vivere in aurea 
mediocritate». Fugir da cidade, seguir a natureza… Nossa mentalidade 
moderna não tem dificuldade em compreendê-lo, e aceitá-lo. O pensamento 
nos é familiar. Se viesse em português e não em latim, passaria por um ensi-
namento atual, sintonizado com as expectativas e aflições do mundo contem-
porâneo. Se não soubéssemos que Horácio viveu no século I a.C., e alguém o 
dissesse, talvez não acreditássemos.

Mas a coisa muda de figura quando atentamos na segunda parte da reco-
mendação, a frase em que o poeta latino expõe a sua razão para, uma vez aban-
donada a cidade, seguir a natureza. Se assim procedermos, realizaremos o ideal 
supremo de «viver em áurea mediocridade». Ideal? Mediocridade? Nossa 
reação é de repúdio, e o ensinamento que tão sábio parecia já não faz sentido, 
a não ser que o tomemos como blague. Quem de nós almejaria ser medíocre?

Horácio, sim, e seus mentores próximos: Lucrécio, Epicuro, Zenão, Cleanto, 
Crísipo. Podemos recuar aos pitagóricos, a Solon, aos socráticos menores, a 
Xenócrates, a Demócrito — e incluir, na direção oposta, os numerosos segui-
dores do epicurismo, do estoicismo, do ceticismo, séculos afora1. Mediocridade 
não significava, para os antigos, o mesmo que passou a significar para nós, a 
partir do século xviii e da ascensão da burguesia — a classe média, como tam-
bém é ou foi chamada. Para nossos ancestrais, mediocridade quer dizer apenas a 
qualidade daquilo que é regido ou organizado (cracia) com base no meio termo 
(medio): equidistância entre os extremos. «In medio virtus» (a virtude está 
no meio), diziam os antigos, ou «meden agan» (nada de excessos), diziam os 
mais antigos ainda, na velha sabedoria grega, que Epicuro e Zenão assimilaram 
e transmitiram a Horácio, bem como a seus discípulos, entre os quais não conta 
pouco o doutor Ricardo Reis, já nos nossos dias. Mas logo chegaremos a isso.

Mediocridade vem a ser sinónimo de moderação, ponderação e equilí-
brio. Por isso é um ideal valorizado e almejado, na Antiguidade, em contraste 
com a perturbação imposta pela vida urbana a todos os cidadãos, no século 
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i a.C. como na atualidade. Nada a ver, portanto, com a conotação irreme-
diavelmente negativa que «medíocre» tem para nós. Mas essa nova (para 
nós) aceção de mediocridade nos obriga a reavaliar a frase anterior, «sequi 
naturam». Quer dizer então que, se nos afastarmos da cidade e seguirmos a 
natureza, seremos equilibrados, moderados e ponderados, isto é, medíocres? 
Não é essa a ideia que fazemos de «natureza». Para nós, modernos, seguir a 
natureza quer dizer entregar-se livremente às paixões, aos impulsos e instintos, 
a fim de que nossos sentimentos e desejos acompanhem o mesmo fluxo que 
comanda as águas do rio, o cio das feras, os ventos nos vales e encostas, as 
ondas do mar e o movimento dos astros no azul distante.

Ser «natural», para nós, é garantir a plena manifestação da nossa pulsação 
de vida — tão policiada e coibida pela tirania da cidade artificial. Natureza, 
para nós, é só a «physis», mas para os antigos «physis» é indissociável das 
«nomoi» (as leis) que regem todo o universo. Além de ser «res extensa», a 
natureza é uma ideia, um conceito, um princípio absoluto, e por isso é modelo 
a ser seguido, no encalço da áurea mediocridade, isto é, a «ataraxia» (ausência 
de perturbação). Nossa compreensão moderna — subjetiva e relativista — 
tem dificuldade em atinar com o que seja, objetivamente, essa natureza que 
Horácio recomenda seguir. Werner Jaeger pode vir em nosso auxílio:

A liberdade sofreada sem esforço, característica do espírito grego, baseia-se 
na consciência nítida duma legalidade imanente das coisas. Os gregos tiveram 
o senso inato do que significa «natureza». O conceito de natureza, elaborado 
por eles em primeira mão, tem indubitável origem na sua constituição espiritual. 
Muito antes de o espírito grego ter delineado essa ideia, já eles consideravam as 
coisas do mundo numa perspectiva tal que nenhuma delas lhes aparecia como 
parte isolada do resto, mas sempre como um todo ordenado em conexão viva, 
na e pela qual tudo ganhava posição e sentido. […] A tendência do espírito grego 
para a clara apreensão das leis do real, tendência patente em todas as esferas da 
vida — pensamento, linguagem, ação e todas as formas de arte — radica-se nessa 
concepção do ser como estrutura natural, amadurecida, originária e orgânica.2

Tivemos de aguardar até o século xx para que a ideia aflorasse em sua des-
concertante simplicidade: «A realidade não precisa de mim. […] Ser real quer 
dizer não estar dentro de mim.»3 Quem o diz é Alberto Caeiro, o guardador 
de rebanhos, que por isso não hesita em proclamar, categórico:

Sou o Descobridor da Natureza.
Sou o Argonauta das sensações verdadeiras.
Trago ao Universo um novo Universo
Porque trago ao Universo ele próprio.4
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Ricardo Reis, pagão inocente da decadência, será sem dúvida, como ele 
próprio o reconhece, um herdeiro do horaciano «fugere urbem», mas será, 
com mais justificadas razões, um aplicado discípulo do seu mestre Caeiro. Reis 
aproveita de Horácio a extrema concisão da linguagem, os frequentes hipérba-
tos e uma forma fixa: decassílabos e hexassílabos intercalados, adaptação do 
hexâmetro datílico da versificação latina. Mas Pessoa projeta o seu heterónimo 
neoclássico num tempo posterior ao de Horácio, este nosso tempo, já dominado 
pelo cristianismo (que Reis chamará de «cristismo»), pelo subjetivismo e pela 
introjeção das verdades universais.5 Por isso ele o define como um «Horácio 
grego que escreve em português», e nessa linha poderia ter concebido tam-
bém um «Villon alemão», um «Dante irlandês», um «Goethe italiano», 
um «Tennyson afrancesado», um «Baudelaire espanhol» e por aí afora. Por 
interessante que pareça, tal hipótese radica na suposição de que as odes hora-
cianas de Reis sejam mero exercício de escrita, um voltar atrás, para reviver 
determinado estilo de época. Nada mais falso. A poesia de Reis está voltada para 
a frente, e aponta, decisiva, para o mundo moderno, que ela pretende iluminar:

O Dr. Ricardo Reis nasceu dentro da minha alma no dia 29 de janeiro de 
1914, pelas 11 horas da noite. Eu estivera ouvindo no dia anterior uma discus-
são extensa sobre os excessos, especialmente de realização, da arte moderna. 
Segundo o meu processo de sentir as cousas sem as sentir, fui-me deixando ir 
na onda dessa reacção momentânea. Quando reparei em que estava pensando, 
vi que tinha erguido uma teoria neoclássica, e que a ia desenvolvendo. Achei-a 
bela e calculei interessante se a desenvolvesse segundo princípios que não adopto 
nem aceito.6

 A poesia de Reis, com sua rigorosa disciplina, sua concisão, sua clareza, 
suas formas regulares e seu comedimento, deve portanto ser lida como «reac-
ção» contra a arte moderna. Reis personifica tudo quanto a arte moderna não 
é, mas que um poeta neoclássico julga que deveria ser. Por via das dúvidas (se 
isso for generalizado, como fica a poesia de um Álvaro de Campos, digamos?), 
Pessoa deixa claro: a teoria neoclássica aplicada às odes do Reis baseia-se em 
«princípios que não adopto nem aceito». Por outro lado, cumpre sublinhar 
que os «excessos» da arte «moderna», aí referidos, têm que ver com o 
futurismo, o dadaísmo, o cubismo e o surrealismo da primeira hora, ou seja, 
o «pandemónio» vanguardista do início do século xx. Umas décadas depois, 
a «reacção» de Fernando Pessoa talvez já não fosse a mesma. É preciso, pois, 
limitar o alcance e as implicações dessa reação contra a arte «moderna». Mais 
adiante voltaremos às relações entre o neoclassicismo de Reis e a sensibilidade 
moderna, já agora sem aspas. Fiquemos por ora com os desdobramentos do 
«sequi naturam» recomendado por Horácio. 
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Nosso ponto de partida é a ideia de natureza subordinada a uma «con-
cepção do ser como estrutura natural», no dizer de Jaeger, algo muito próximo 
da ideia que Reis diz ter descoberto em Caeiro, para depois desenvolvê-la à 
sua maneira:

Porque é na oposição ao que eu desejo
Que sinto real a natureza e a vida. […]
Estranha a nós a natureza externa
Campos espalha, flores ergue, frutos

Redonda, e a morte chega. […]
Para os deuses as coisas são mais coisas.
Não mais longe eles vêem, mas mais claro

na certa Natureza. […]
A Natureza é só uma superfície.
Na sua superfície ela é profunda

E tudo contém muito
Se os olhos bem olharem.7

Temos aí dois dos tópicos decisivos para a compreensão de Ricardo Reis: 
o desejo e a morte. Vontade, aspiração, ambição… Reis aprendeu com Epicuro: 
a vida só faz sentido se for vivida no encalço do prazer e da felicidade, a 
«eudaimonia». Como toda dor resulta de desejos que não se realizam (ainda 
que se realizassem, a insaciabilidade levaria a desejar mais e mais, e sempre 
mais), daí decorre que a felicidade só poderá resultar da moderação, isto é, 
do firme propósito de nos satisfazermos com o mínimo. «Aquele a quem 
não basta o pouco», diz Epicuro, «a esse não basta nada»8. Quanto mais 
desejarmos, mais desprazer obteremos e mais próximos estaremos da morte:

Todo o mal e todo o bem acham-se na sensibilidade, e a morte é a privação 
da sensibilidade. […] O mais horrendo dos males, então, a morte, nada repre-
senta para nós, pois enquanto existimos a morte não existe, e quando existe a 
morte então nós já não existimos.9

Com isso, a busca do prazer perde a conotação de hedonismo, que a tra-
dição epicurista legou ao mundo moderno, passando a significar (paradoxal-
mente, para a nossa mentalidade apegada à ilusão da fartura e da abundância 
ilimitadas) tão-só a moderação do desejo. «Prazer» se confunde com a anu-
lação do seu contrário, a dor. «O limite da grandeza dos prazeres», esclarece 
Epicuro, «é o alheamento de toda dor»10. Nessa linha de raciocínio, a negação 
plena de todo sofrimento só poderia advir não da moderação, mas da anulação 
do próprio desejo, antes mesmo que este se manifestasse. Como isto parece 
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excessivamente desumano, Ricardo Reis reconhece, em si, a permanência de 
algum desejo, sabedor de que isso o coloca em franca oposição à realidade 
da natureza. Mas, noutro passo, ele chega ao limite extremo do pensamento:

Quem quer pouco, tem tudo; quem quer nada
É livre; quem não tem, e não deseja,

Homem, é igual aos deuses.11

Começa a fazer mais sentido essa horaciana «mediocritas» elevada à 
condição de ideal supremo, a se realizar no contato com a natureza, isto é, na 
obediência à natureza, e na adoção de uma atitude que leve à «clara apreensão 
das leis do real», ainda no dizer de Jaeger. Definir tal atitude não é difícil: 
rigorosa disciplina interior, implacável autocontrole das paixões, busca inces-
sante da calma imperturbável, firme elogio da abstinência; a radical abdicação 
— para horror da sensibilidade moderna — de todo e qualquer prazer, em 
suma. Mas Reis o sabe: por mais que se aproxime desse ideal, pô-lo em prática 
é uma impossibilidade. A única exceção, ele admite, é Alberto Caeiro, porque o 
seu mestre «é mais pagão que o paganismo», «é mais consciente da essência 
do paganismo do que qualquer outro escritor pagão»12.

Vários poemas de Reis discorrem sobre o ensinamento estoico-epicurista 
que vincula a busca do prazer à paradoxal abdicação de todo prazer, mas a ode 
que principia «Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio»13, com seu singelo 
e quase didático entrecho narrativo, é exemplar a esse respeito. Detenhamos a 
atenção nesses versos, antes de passarmos à questão crucial do embate paga-
nismo x cristianismo.

O poeta começa por convocar a bem-amada para que venha sentar-se a 
seu lado. Após uma rápida referência às águas que passam e à brevidade da 
vida, ele lembra: «não estamos de mãos enlaçadas». E de imediato acrescenta, 
mas entre parênteses, dito em off, como se se tratasse de algo secundário: 
«enlacemos as mãos».

Nada sutil, a insinuação é um claro convite amoroso. Reis parece render-
-se ao desejo, na expectativa da satisfação dos sentidos, talvez estimulado 
pelo cenário e pela circunstância propícia: «carpe diem» (aproveita os dias). 
Mas bravamente resiste e desenrola, por mais uma longa estrofe, a sua filosó-
fica explanação em torno da brevidade da vida. É o suficiente para que logo 
em seguida proponha: «Desenlacemos as mãos». Por quê? Porque, se não 
enlaçarem as mãos, os amantes poderão desfrutar do seu encontro… «sem 
amores, nem ódios, nem paixões que levantam a voz, / Nem invejas que dão 
movimento de mais aos olhos». E a estrofe seguinte elimina qualquer hesita-
ção possível:
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Amemo-nos tranquilamente, pensando que podíamos,
Se quiséssemos, trocar beijos e abraços e carícias,
Mas que mais vale estarmos sentados um ao pé do outro

Ouvindo correr o rio e vendo-o.

Amar é isso, ainda que «tranquilamente»? — pergunta o incorrigível 
ceticismo da sensibilidade moderna. E insiste: que tranquilidade pode ser 
mais valiosa que o êxtase do amor, mesmo fugaz? Ver passar o rio? Se é só 
isso, para que precisaria o poeta da amada sentada a seu lado? Uma resposta 
possível ali está, nos versos em que, graças a não crerem em nada, amada 
e amante alcançam o privilégio de não serem senão «pagãos inocentes da 
decadência». Mas isto é pouco. Nas estrofes finais, sob o espetro da morte e a 
utópica erradicação de todo sofrimento, temos a justificativa plena. Caso ele 
morra antes, diz o poeta:

 […] lembrar-te-ás de mim depois
Sem que a minha lembrança te arda ou te fira ou te mova,
Porque nunca enlaçamos as mãos, nem nos beijamos,

Nem fomos mais do que crianças.

Se, pelo contrário, ela morrer antes, ele completa:

Eu nada terei que sofrer ao lembrar-me de ti.
Ser-me-ás suave à memória lembrando-te assim — à beira-rio,

Pagã triste e com flores no regaço.

Pagãos inocentes da decadência, pagã triste… A definição já nossa conhe-
cida — «Horácio grego» — ajuda a compreendê-lo. Por que chamar de grego 
um poeta latino? Porque no seu tempo, o da decadência do império romano, 
não tendo mais como viver a plenitude do paganismo primitivo, Horácio se 
queixa e recomenda «fugere urbem». Mas quem é chamado de «Horácio 
grego» é Ricardo Reis, para assinalar que no heterónimo pessoano efetiva-
mente se dá o consórcio entre Grécia/plenitude e Roma/decadência. Reis vive 
o estágio final da decadência romana, sabedor de que o verdadeiro espírito 
pagão só entre os gregos pôde vicejar por inteiro. Por isso nele é ainda mais 
intensa a nostalgia do passado helênico irremediavelmente perdido.

Decadência, então, o que vem a ser? O doutor Ricardo Reis, teórico do 
neopaganismo, começa por observar que «o monoteísmo é uma religião 
da decadência, porque, conquanto um indivíduo possa sem grande mal ser 
introvertido, um povo todo não o pode ser sem perder a noção verdadeira do 
mundo e da vida». Depois de afirmar que o cristianismo é, em parte, «uma 
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mera heresia pagã, […] produto de uma degenerescência nas ideias e nos senti-
mentos de onde deriva o stado perpetuamente mórbido da nossa civilização», 
Reis deduz: «reconstruir o paganismo envolve, pois, como primeira acção 
intelectual, fazer renascer o objetivismo puro dos gregos»14.

O «mal» então parece estar no subjetivismo e na introjeção, desvios 
introduzidos pelo cristianismo, «um sistema religioso […] em que tomam 
relevo os sentimentos íntimos de cada indivíduo, em que o interesse do spí-
rito se concentra em seus próprios movimentos»15. Werner Jaeger, a quem já 
recorremos mais de uma vez, parece caminhar no mesmo rumo:

O pensamento e o sentimento do poeta grego permanecem sempre, 
mesmo dentro da esfera do eu, submetidos de algum modo a uma norma e a um 
dever-ser. […] Não é por certo o sentimento cristão e moderno do eu, da alma 
individual, cônscia do seu íntimo e próprio valor. Para os gregos, o eu está em 
íntima e viva conexão com a totalidade do mundo circundante, com a Natureza 
e com a sociedade humana, nunca separado e solitário. […] Não é pelo mero 
extravasamento da subjetividade que o indivíduo grego alcança a liberdade e a 
amplidão de movimentos da sua consciência, mas sim pela sua própria objeti-
vação espiritual.16
 
Enquanto Reis põe ênfase no subjetivismo e na introjeção, responsabili-

zando o cristianismo pela mudança que lentamente se opera, Jaeger analisa de 
outro ângulo a mesma transformação, para chegar a uma conclusão parcial-
mente coincidente:

Foi precisamente o mito platónico da alma que teve a capacidade de resistir 
ao processo de racionalização integral do ser e até de se infiltrar novamente e 
progressivamente dominar, a partir do núcleo, o cosmos racionalizado. Foi aqui 
que se inseriu a possibilidade da sua aceitação por parte da religião cristã, que 
nele encontrou, por assim dizer, a cama feita.17

Com isso fica mais clara a ideia de neopaganismo defendida por Reis e 
passa a fazer mais sentido a sua crítica implacável:

O cristismo nasceu na época da decadência romana. Ainda, na sua forma 
católica — a mais abjecta de todas […], a religião cristã é uma religião da 
decadência romana. Quem vive dentro do cristianismo, vive ainda no império 
romano em decadência. […]

Para quê uma reconstrução pagã? Tudo depende se tomamos o cristismo 
por uma religião em si, ou por uma mera prolongação decadente do paganismo 
greco-romano. Se ele é, independentemente, uma religião, de nada serve uma 
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reconstrução pagã, senão para deixar afixado nos muros da história um protesto 
contra os bárbaros vencedores. Mas se o cristianismo é uma mera decadência, 
uma reconstrução pagã vitalizará o corpo moribundo do paganismo subjacente.18

A partir daí, Reis dirige a sua artilharia não mais contra o cristianismo 
enquanto fé ou religião, em sentido estrito, mas contra a decadência moral 
do homem do Ocidente, com sua avidez compulsiva e indiscriminada de 
«novidade»:

A novidade, em si mesma, nada significa, se não houver nela uma relação 
com o que a precedeu. Nem, propriamente, há novidade sem que haja essa relação. 
Saibamos distinguir o novo do estranho, o que, conhecendo o conhecido, o trans-
forma e varia, e o que aparece de fora, sem conhecimento de coisa nenhuma.19

No passo seguinte, nosso «Horácio grego» é ainda mais incisivo ao 
chamar a atenção para a «diferença que há entre o homem que nos dá uma 
sensação de novidade por frases novas que diz e o que nos dá uma sensação de 
novidade por, falando mal nossa língua, nos dizer estropiadamente qualquer 
frase dela»20. E a crítica se estende aos efeitos sociopolíticos e económicos 
provocados pela avidez novidadeira, pelo sentimento de culpa e pela ganância 
que caracterizam a vida moderna:

Temos que atacar o humanitarismo e a democracia, produtos cristãos, 
filhos pródigos do cristismo. E temos que opor resistência, ainda que intelectual, 
ao stulto imperialismo moderno, imagem e semelhança da Igreja Católica, que 
viola aquele princípio da nacionalidade cujo símbolo máximo é a Cidade-Estado 
dos gregos.21

Embora já estivesse suficientemente claro nos termos de que se serve, 
linhas depois Reis faz questão de ressalvar que «séculos de cristismo não foram 
séculos de cristianização». De resto, é uma ressalva similar àquela concedida 
por Fernando Pessoa na Mensagem, ao enumerar os grandes impérios da nossa 
civilização: Grécia, Roma, Cristandade, Europa. A Europa não é cristã? Então 
por que não faz parte da Cristandade? Por que é um império à parte? Se utili-
zarmos a mesma distinção estabelecida por Ricardo Reis na sua teorização do 
neopaganismo, a Europa seria um império «cristista», que não se confunde 
com a Cristandade, reduto da essência genuína do cristianismo. Mas isto é só 
uma coincidência. Fernando Pessoa e o sebastianismo da Mensagem, claro está, 
caminham em outra direção.

No caso do neopaganismo de Reis, a decadência que aí está provém do 
cristismo, não do cristianismo. Este, enquanto autêntico espírito religioso (Reis 
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parece admiti-lo), ainda estaria por acontecer, mas isto só se dará caso a figura 
do Cristo venha somar-se aos demais deuses do panteão antigo, na esteira da 
reconstrução do paganismo:

Não a ti, Cristo, odeio ou te não quero.
Em ti como nos outros creio deuses mais velhos.

Só te tenho por não mais nem menos
Do que eles, mas mais novo apenas.

Odeio-os sim, e a esses com calma aborreço,
Que te querem acima dos outros teus iguais deuses.

Quero-te onde tu estás, nem mais alto
Nem mais baixo que eles, tu apenas.

Deus triste, preciso talvez porque nenhum havia
Como tu, um a mais no panteão e no culto,

Nada mais, nem mais alto nem mais puro
Porque para tudo havia deuses, menos tu.

Cura tu, idólatra exclusivo de Cristo, que a vida
É múltipla e todos os dias são diferentes dos outros,

E só sendo múltiplos como eles
Estaremos com a verdade e sós.22

António Mora, sub-heterónimo empenhado no mesmo esforço doutri-
nário de Reis, não faz distinção entre cristismo e cristianismo, e insiste no 
mesmo tema:

[…] o Cristianismo promete uma felicidade eterna, e o paganismo não promete 
nada; e o Cristianismo é forçosamente mais humano que o paganismo, pois 
considera o homem como um valor eterno, ao passo que o paganismo o não 
considera senão como um episódio da terra.23

Mas, a exemplo de Reis, Mora também acaba por colocar de lado o viés 
religioso da sua crítica, optando por diagnósticos laicos, interessados nos efei-
tos amplamente culturais da decadência. Repare-se na referência à moderna 
valorização do que cada indivíduo tem de diferente dos outros, clara inversão 
da «aurea mediocritas» dos antigos, como se bastasse ser «diferente» para 
se livrar da pecha de medíocre:

A emergência demasiado fácil das personalidades secundárias; a excessiva 
estimulação da revelação, por cada indivíduo, da sua individualidade específica 
[…]; a adopção de um código de sociabilidade pelo qual o que vale em cada indi-
víduo é o que tem de diferente dos outros, e não o que tem de comum com eles 
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— fenómenos são estes que caracterizam bem a doença extrema da época. […] 
Conseguimos esse desiderato de alienado — a normalização da anormalidade.24

Desenvolvido e esmiuçado em tantas de suas facetas, o plano de restaura-
ção do paganismo, encetado por Ricardo Reis, acaba por se revelar, para o seu 
próprio mentor, um sonho tão grandioso quanto inexequível:

[…] quando me declaro pagão, e amo a obra de Caeiro porque ela envolve uma 
reconstrução integral da essência do paganismo, não sobreponho a esse amor 
quaisquer esperanças no futuro. Não creio em uma paganização da Europa, ou 
de qualquer outra sociedade. O paganismo morreu. O cristianismo, que por 
decadência e degeneração descende dele, substituiu-[o] definitivamente. Está 
envenenada para sempre a alma humana. […]

Uma reconstrução real do paganismo parece tarefa estulta em um mundo 
que de todo, até à medula dos ossos, se cristianizou e ruiu.25

Com isso, exposto sem reservas o fundo pessimismo que lhe enforma a 
visão de mundo, ao menos na faceta neoclássica de Ricardo Reis, Pessoa vem 
juntar-se a uma certa linhagem de pensadores, com os quais dialoga, às vezes 
a curta distância, todos irmanados pelo sentimento comum da derrocada 
da civilização ocidental: Nietzsche, Schopenhauer, Oswald Spengler, Max 
Nordau, Martin Heidegger, Ortega y Gasset…

Mas, para contrabalançar a imagem desolada que aí temos, e para além 
da sua instigante teoria do neopaganismo, Reis legou-nos também a calma 
placidez, a superior dignidade e a rara beleza de umas odes primorosas. Aí, 
ele não só expressa, mas experimenta efetivamente a sensação luminosa do 
homem que, seguindo a natureza, se iguala aos deuses — não para nos levar a 
sentir a confortante nostalgia de um passado ao qual não possamos retornar (o 
século de Horácio, a Renascença, o século xviii ou o xix, o tempo dourado de 
umas décadas atrás); menos ainda para nos induzir a execrar o presente (sem-
pre inferior, à luz de qualquer passado); mas para que nos tornemos capazes, 
isto sim, de encarar com olhos mais humanos a realidade que hoje nos cerca:

Só esta liberdade nos concedem 
Os deuses: submetermo-nos

Ao seu domínio por vontade nossa.
Mais vale assim fazermos

Porque só na ilusão da liberdade
A liberdade existe.

Nem outro jeito os deuses, sobre quem
O eterno fado pesa,

Usam para seu calmo e possuído
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De que é divina e livre a sua vida.

Nós, imitando os deuses,
Tão pouco livres como eles no Olimpo,

Como quem pela areia
Ergue castelos para encher os olhos,

Ergamos nossa vida
E os deuses saberão agradecer-nos

O sermos tão como eles.26 
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