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R esumo.  Este artigo estuda um aspecto da ode I,33 de Horácio: a recepção da poesia
elegíaca romana em chave biografista. Horácio apresenta como biográfico o que o
poeta elegíaco Álbio (não importa aqui se se trata de Tibulo, como geralmente se crê)
cantou em seus versos, celebrando uma puella de nome Glycera. Este poema é um
exemplo, dentre muitos, de testemunhos de uma indistinção entre autor empírico e
persona poética, que se costuma associar a uma leitura de tipo romântico, mas que,
na verdade, é comum na recepção da poesia subjetiva na Antiguidade. Não queremos
dizer, evidentemente, que Horácio lê ingenuamente os versos de outro poeta, mas que
se refere a eles sem distinguir, no gênero elegíaco, autor empírico e persona poética,
como é comum nos diálogos metapoéticos da poesia latina, um capítulo da recepção
da poesia em primeira pessoa que merece a atenção dos estudiosos.
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Horácio I,33 é uma das odes que mais têm recebido a atenção dos
estudiosos. Voltamos a esse texto célebre para apontar alguns aspectos que
nos parecem pouco explorados. Mas o que mais nos interessa é destacar
uma questão de recepção da poesia amorosa, neste caso elegíaca, entre
os antigos, que a ode bem ilustra: a indistinção entre autor empírico e
persona poética, visível nesse poema que se apropria do universo elegíaco
para demarcar, por oposição, as fronteiras do lírico.1
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Agradecemos ao horaciano Alexandre Piccolo, pela leitura sempre muito atenta, e ao
parecerista anônimo da Classica, cujas observações nos foram muito úteis. A pesquisa
bibliográfica para este artigo se tornou possível graças a uma bolsa FAPESP de estágio
no exterior em 2010.
É curioso observar que na época de Suetônio circulavam elegias atribuídas a Horácio,
que o estudioso, porém, considera não autênticas ( falsa) por causa de sua banalidade:
nam elegi uulgares (Vita Horati, edição Loeb: J.C. Rolfe, Suetonius, London-Cambridge,
Massachusetts, Harvard University Press, 1965, volume II, p. 488). Como veremos, assim como acontece com os grandes poetas da época de Augusto, em obras não elegíacas
(na Eneida, por exemplo), o diálogo ou confronto de Horácio com a elegia é constante.
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