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East Coker
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Memória
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RESUMO

Serão investigadas, nesta dissertação, as origens da democracia ateniense através
da análise de quatro epigramas de Simônides de Ceos e da contextualização de
alguns outros. Partindo do assassinato de Hiparco por Harmódio e Aristogíton e
traçando suas conseqüências, tanto do ponto de vista mítico quando político,
tentaremos demonstrar como o povo, agora identificado como mesmo ideal de
igualdade perante a lei (isonomia), foi capaz de afastar tanto o perigo de uma
helotização da Ática, quanto o de uma submissão ao império aquemênida, ao vencer
duas batalhas decisivas, cujo relato foi preservado em inscrições que chegaram até
nós sob o nome de Simônides por transmissão literária ou epigráfica ou ambas.
Também iremos lidar com todos os aspectos relativos à composição, caráter e
transmissão de cada um dos quatro epigramas comentados, além de fornecer uma
tradução de todos os outros – incluindo os novos fragmentos elegíacos
recentemente descobertos – que possam ter alguma relevância para o assunto em
questão.

ABSTRACT

The origins of Athenian democracy are herein surveyed through the analysis of four
Simonidean epigrams and the canvassing of several others. Starting from the murder
of Hipparchus by Harmodius and Aristogeiton, and following its consequences, both
mythic and political, we shall proceed to demonstrate how the people, now identified
with the same democratic ideal, was able to esche w both the danger of helotization
by Sparta and submission by the Persian Empire by its winning two decisive battles
recorded in inscriptions that came down to us either through literary or epigraphical
transmission or both. We shall also deal with all aspects surrounding the
composition, nature and transmission of each of the four epigrams, besides providing
a translation of all other epigrams – including the newly discovered elegiac fragments
– that may bear any relevancy to the subject under appreciation.
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Introdução

O

objetivo desse trabalho é tentar contextualizar quatro fragmentos epigráficos

atribuídos a Simônides a partir do que sabemos, por meio de historiadores como
Heródoto e Tucídides, filósofos e escritores como Aristóteles, Platão e Xenofonte, e
outros tantos logógafros, poetas e comentadores antigos, sobre as origens da
democracia ateniense. Nossa leitura, dessa forma, será multilateral e andará em
ambos os sentidos: do fragmento às fontes e, dessas, de volta ao texto epigráfico, a
fim de encontrar um ponto de equilíbrio entre um e outro que, outrora claro, hoje nos
parece obscuro, devido às inúmeras brechas em nosso conhecimento impostas pelo
tempo e pelas falhas na transmissão literária.
Nesse sentido, nossa análise começará por tentar estabelecer o melhor texto
possível de onde possamos partir, aquele que estaria mais próximo do arquétipo.
Uma tarefa complicada quando as fontes, numerosas, divergem, ou, ao contrário,
quando escassas, silenciam. É inevitável, em tal empreitada, evitar algum tipo de
conjectura, já que isso impediria definitivamente a análise e levaria a discussão a um
impasse. Tentamos, não obstante, e sempre que foi possível, manter nossas
hipóteses no mínimo necessário, enquadrando-as dentro de um contexto de
comentários antigos e modernos que as corroborassem ou que desafiassem e, na
medida em que nos foi acessível, procuramos consultar o maior número de opiniões
possíveis, ainda que divergentes de nossas idéias.
A partir desse texto, então, saímos em busca de seu ―com -texto‖, daqueles
elementos pensados em conjunto com sua composição e com a dinâmica social que
o requisitara. Toda forma de expressão literária da Grécia antiga estava vinculada a
algum tipo de ocasião e/ou performance que definia ulteriormente o caráter da obra

10

por ela e para ela elaborada, ao recebermos o texto fora dessa moldura cultural
perdemos em muito a capacidade de entendê-lo. Nossa busca foi para
recuperarmos os referenciais perdidos e, na maioria das vezes, tivemos que nos
contentar apenas com hipóteses ou pequenos lampejos do mundo de onde aquelas
vozes provinham. Espero que o leitor também possa ser capaz de entender e,
porque irremediável, também apreciar essa incerteza (quase quântica) que a leitura
de fragmentos nos impõe.
Do macro-texto partimos para o micro-texto, a tessitura de ritmo, sememas e
sons sobre os quais cada um dos epigramas foi construído e, aqui também, uma
vasta terra estrangeira nos revelava sua paisagem a cada passo, a cada olhar mais
atento. É sempre difícil separar, no desconhecido, os padrões impostos pelo
conhecido, já que é da natureza humana o impulso nato de preencher os espaços
ignotos com informações familiares. Tentamos, não obstante, manter -nos o mais
longe possível de posturas anacrônicas. Por isso muitas vezes ou dispensamos os
suplementos editoriais para um retorno ao silêncio da pedra, ou demonstramos a
extensão da cacofonia promovida pela critica especializada, onde cada voz tenta
sobrepor-se a outra e, com seu ruído, encobre o olhar revelador da pedra nua ou da
frase que se calou ou se quebrou e já não é mais.
A dissertação está dividida em quatro partes e percorre o caminho da busca
do povo de Atenas pela liberdade política desde a gesta dos Tiranicidas e a
instauração da democracia (isonomia, isegoria...) em casa - após a expulsão dos
tiranos pelos espartanos – passando pela guerra contra os últimos quando
tentavam, mais uma vez, interferir nos assuntos domésticos de Atenas para lá
implantar um tirano fantoche. Daí nos direcionamos para uma análise dos
fragmentos de Maratona, a prova de fogo do valor que a liberdade individual e a luta
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pela independência política representava para os cidadãos quando esses,
desassistidos, enfrentaram o perigo de uma invasão e dominação estrangeira.
Simônides e Sylloge Simonidea

A situação da crítica no que diz respeito à obra de Simônides no Brasil e, de certa
forma, em todo o mundo, é uma da menos ideais. Celebrado durante toda a
antigüidade pela qualidade de suas composições e outrora conhecido em todo o
mundo filelênico, teve a maioria de suas obras perdidas durante a transição do
período romano para a Idade Média. Atualmente, a despeito das recentes
descobertas de alguns de seus poemas elegíacos sobre as grandes vitórias dos
gregos nas Guerras Médicas, sua obra recebe ainda pouca atenção da crítica
especializada e (quase) nenhuma do público em geral.
De toda a obra de Simônides que chegou até nós, grande parte é composta
de epigramas (102, ao todo) reunidos em coletâneas 1, ao que tudo indica, a partir do
ano 100-90 a. C., embora seja difícil precisar 2. Acredita-se que a primeira desse tipo
tenha sido a, assim chamada, Coroa de Meleagro, que teria servido de arquétipo
para as três coleções principais que formam a Antologia Grega (AG): a Antologia
Palatina (AP), a Antologia de Planudes e a Sylloge Euphemiana. Devido à própria
natureza dos epigramas anteriores ao século V, que eram invariavelmente inscrições
feitas na pedra (daí ἐοίγπαμμα, derivado de ἐοι+γπάυειμ, ou seja, ―gravar sobre‖),
não há qualquer modo de se precisar sua autoria, uma vez que essas inscrições não
eram acompanhadas do nome do poeta que as compôs.

1
2

Modernamente chamadas
Sider (2007), p. 113.

ϲτλλξγαί pelos especialistas
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Da constatação acima infere-se logicamente que qualquer atribuição a
Simônides (ou a qualquer outro autor) de um epigrama deve basear -se ou numa
tradição oral, ou num hipotético arquétipo editado pelo próprio poeta 3 ou então numa
simples suposição, quando não uma mentira deslavada ou mero palpite. As
posições dos peritos, aliás, costumam variar de um modo esquizofrênico entre um
otimismo ímpar, como o de Schneidewin - em sua primeira edição dos fragmentos
de Simonides - Bergk e Hauvette 4, passando por posições mais moderadas como as
de Kaibel, até o ceticismo ferrenho de Jughahn e Page 5, que chegam ao ponto de
admitir a autoria de Simônides apenas para um dos epigramas atribuídos a ele,
aquele citado por Heródoto (7.228.3-4) sobre Megisto, o profeta dos lacedemônios,
morto pelos persas nas Termópilas (Fr. VI FGE).
Como então desenvolver um estudo baseado em epigramas de Simônides se
não é possível sequer estabelecer com certeza autoria dos mesmos? Há duas
considerações a serem feitas sobre isso. Do ponto de vista de nossos objetivos, o
nome de Simônides serve como uma baliza útil para reduzir o corpus de fragmentos
a considerar. Em segundo lugar, escolhemos aqueles fragmentos que, por uma
razão ou outra, foram classificados como pertencentes a Simônides porque, em
última análise, e por mais que se discuta em contrário, a atribuição de uma fonte
antiga é o mais perto que chegaremos de estabelecer a autoria não só dos
epigramas de Simônides, mas de qualquer outro. A verdade que todos escondem é

3

Essa idéia muito otimista é defendida por Sider, idem, ibiden n. 2, p. 11. Ele, no entanto, ignora, ou
parece ignorar, a extensa controvérsia sobre o grau de difusão da escrita na Grécia no início do V
século, quando Simônides deve ria ter tido a idéia de t ranscrever seus poemas. E vai mais longe
ainda, p. 118: ―or, as I think also possible,Simonides could have prepared a ‗sample book ‘ from which
potential customers could pick one or more favorits to serve as models for their own ins criptions‖.
4
Schneidewin (1835); Kaibel, Quaestiones Simonidae, RhM N.F. 28, p. 436-60; Hauvette, De
l‘Authenticité des Épigrammes de Simonide, 1896.
5
Junghahn, A. A., De Simonides Cei E pigrammatis Quaestiones, Vierter Jahresbericht über das
Luisensständtische Gymnasium in Berlin, p. 3-41.
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que o único modo de se decidir pela autoria de um epigrama seria entrarmos em
uma máquina do tempo para inquirir, diretamente o artesão, quem o mandara
inscrever. 6
O dístico elegíaco

Ao

longo de toda nossa discussão, iremos nos deparar com uma das formas mais

prolíficas de toda a poética grega, o dístico elegíaco, chamado pelos antigos de

ἐλεγεξμ e composto de dois cola que convencionou-se dividir entre um hexâmetro e
um pentâmetro, da seguinte maneira:
― ⏑⏑ ― ⏑⏑― ⏑⏑ ― ⏑⏑ ― ⏑⏑ ― ― ‖― ⏑⏑ ― ⏑⏑― |― ⏑⏑ ― ⏑⏑―
Em inscrições epigráficas era comum haver apenas um dístico, embora
pudessem ocorrer até dois. Sempre, no entanto, apareciam da forma ilustrada
acima, nunca como mais tarde convencionou-se editá-los nos livros modernos, com
o pentâmetro logo abaixo do hexâmetro e ligeiramente recuado para a direita.
Inscrições e Monumentos

De forma

esquemática, a configuração dos monumentos públicos durante os séc.

VI-V variava consoante aos diferentes propósitos a que se destinavam. De acordo
com nosso conhecimento (que ainda é imperfeito para a época em questão) um
monumento era normalmente uma combinação de elementos gráficos e decorativos,
estes

podendo

ser

bi-

ou

tridimensionais

(altos-relevos

e

esculturas

respectivamente) e aqueles tomando a forma de inscrições de interesse geral, como
6

Molyneux (1996), p. 17: ―The study of the aut henticity of the Simonidean epigrams h as, it is fair to
say, reached an impasse, which seems lik ely to be permanent. This view perhaps receives silent ly
assent from the many scholar who, writing in recent years, on the s ubject of the fifth-century epigrams
(including thos e assigned to Simonides), either give the question of authorship only a cursory mention,
or omit it altogether, or even positively deplore speculation on the matter‖.

14

Decretos (Decretos e Tituli Honorari), Manumissões, Prosografia, Dedicatórias
(dedicatórias propriamente ditas, oferendas votivas, ex-votos) e Epitáfios, sendo que
tanto as dedicatórias quanto os epitáfios partilhavam de um modus construendi mais
ou menos comum: sobre uma base de mármore (oriundo de Poros, ou de Pentele,
no caso de Atenas) era colocada uma estela, em cuja superfície gravava-se, no
topo, uma pequena inscrição, geralmente não -métrica7, que indicava o caráter geral
do monumento, seguida de uma lista de baixas (no caso de epitáfios) ou de um altorelevo que ilustrava o assunto principal (a figura de um deus ou deuses e/ou de suas
epifanias e feitos, em oferendas votivas; ou a ilustração das façanhas bélicas
realizadas pelos mortos durante uma guerra, em monumentos/ memorais de guerra)
enquanto que, na base, inscrevia-se um epigrama, estíquico ou não, que
expressava, geralmente de forma mais específica, o louvor àqueles que se
celebrava, delineando de forma literária e artística o assunto principal. Obviamente,
algumas variações nesse esquema poderiam acontecer.
Em Atenas, no caso de oferendas votivas e/ou monumentos de guerra
(é difícil estabelecer a fronteira entre um e outro, uma vez que ambos não eram
mutuamente excludentes) era usual que se encomendasse um exemplar para a
cidade (memorial propriamente dito), outro para ser dedicado no Oráculo de Delfos 8,
na sala do tesouro dos atenienses e ainda outro (lápide funérea ou epitáfio) para ser
colocado junto à lista de mortos no campo de batalha (antes do advento do cemitério
público). Novamente aqui, qualquer um deles poderia estar ausente, mas
normalmente há evidências que nos permitem rastrear, se não fisicamente pelo
menos teoricamente, a existência dos três. A inscrição titular, aquela que ia no topo
7

Como, por exemplo, ξἵδε ἐμ Μαπαθμι ἀοέθαμξμ.
Cf. os remanescentes da estela contendo a incrição titular da oferenda dos at enienses ao templo de
Delfos em comemoração da vitória sobre os persas em Maratona, no Capítulo 3, seção 3.3.
8
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da estela, geralmente apresentava um certo caráter recorrente quanto à forma de
seu conteúdo o qual, conforme seu uso (oferenda votiva e/ou memorial,
respectivamente), poderia ser do tipo (a) ―X [da cidade y] construiu. Z dedicou ao
deus w‖·9, no primeiro caso, ou ―Este(s) dedica(m) [nome(s) do(s) cidadão(s)] a(o
deus) X como espólio tomado do inimigo em (a guerra de) Y‖ 10 , no segundo. O
conjunto epitáfio e oferenda votiva pode ser visto nos epigramas analisados no
capítulo 2. E embora naquele caso faltem as inscrições titulares (ambas são
inscrições de base), não há porque duvidar que elas, ou variações mui to próximas
das mesmas, tenham existido. O contrário dessa situação ocorre, por outro lado,
com o monumento ofertado no Oráculo de Delfos pela vitória dos atenienses em
Maratona 11, onde temos a inscrição titular, mas não os epigramas.

9

Geralmente a razão da dedicatória seguia -se e variava de acordo com o evento pelo qual se
agradecia ao deus: vitória em competições (e.g., DAA 21.1, 76) ou s obre inimigos, como a do
Polemarco Calímaco, DAA 13.
10
2
E.g. IG I , 185(a), 400(Ib).
11
Paus. 10.11.5: ξἱ δὲ θηϲατπξὶ Θηβαίψμ ἀοὸ ἔπγξτ σμ ἐϲ οόλεμξμ, καὶ Ἀθημαίψμ ἐϲσὶμ

ὡϲαύσψϲ: Κμιδίξτϲ δὲ ξὐκ ξἶδα εἰ ἐοὶ μίκῃ σιμὶ ἠ ἐϲ ἐοίδεινιμ εὐδαιμξμίαϲ ᾠκξδξμήϲαμσξ, ἐοεὶ
Θηβαίξιϲ γε ἀοὸ ἔπγξτ σξῦ ἐμ Λεύκσπξιϲ καὶ Ἀθημαίξιϲ ἀοὸ σμ ἐϲ Μαπαθμα ἀοξβάμσψμ
ὁμξῦ Δάσιδί εἰϲιμ ξἱ θηϲατπξί
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Capítulo 1
Os Tiranicidas e a Etiologia Democrática Ateniense
―A consideration of the tyrannicides ' meaning (…) in many ways
tak es us to the heart of the Athenian democracy's civic identity,
for others have long attributed their enduring fame in the fifth and
fourth centuries to the fact that the two men were ‗symbols of
democracy‘; that is, not only were Harmodios and Aristogeit on
historical figures, but in their commemoration they stood for
certain aspects or values of the democratic state. Unfortunately
no one has clarified exactly what these values or aspects of the
democracy were or how the t yrannicides stood for them. It
appears to have simply been assumed that the importance of the
two heroes derived solely from the obvious parallel between their
murder of the tyrant and the polis' well attested anti-tyrannical
ideology. Yet when one considers the prominence of the
tyrannicides in the democracy's historical conscience, it is worth
reconsidering whether the significance of Harmodios and
Aristogeiton is adequately expresse d by a simple equation with
an opposition to one-man rule‖
Webb, E. K (1997).

1.1 O Fragmento Sim. I FGE

ἤ μέγα Ἀθεμαξϲι υόψϲ γέμεθ’μίκ’ Ἀπιϲσξ
γείσψμ Ἵοοαπφξμ κσεμε καὶ Ἁπμόδιξϲ·
[

]
[

οα]σπίδα γμ ἐθέσημ.

Verdadeiramente ampla luz raiou aos Atenienses quando Aristogíton matou Hiparco com a ajuda de Harmódio.
[

]
[

(isônoma?) a terra pátria assentaram.

1.2 Edição e Fortuna Crítica

As fontes de nosso primeiro fragmento são de

natureza diversa: o primeiro elegíon

vindo da tradição literária e o segundo (ou que restou dele) através da descoberta do
que parece ser uma base de mármore escavada na Ágora em 1936 e publicada por
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Meritt no mesmo ano 12. Essa base poderia servir de sustentação para as estátuas
de Harmódio e Aristogíton, já que sua largura incomum (aprox. 1,38 m) 13 seria capaz
de comportar duas esculturas, uma ao lado da outra. A inscrição, de estilo
semelhante àquela do fr. XXFGE, do Hecatompédon e da dedicatória de Leagro ao
altar dos Doze Deuses é não-estíquica, ou seja, as letras da primeira linha não estão
alinhadas às da segunda e cada elegíon ocupa uma única linha na pedra:

3

Figura 1: Fr. I FGE (IG I 502, SEG 10.320), apud Merit (1936).

Linha 1: [..........................................................................]ΗΑΡΜΟΔΙΟ[
Linha 2: [.............................................................]ΣΡΙΔΑ ΓΕΝ ΕΘΕΣΕ[
Sabemos que foram erigidos pelo menos dois monumentos diferentes que
representavam os Tiranicidas, um da autoria de Antenor, mais antigo, e outro, obra
da mão de Crítios, comissionado após aquele ter sido roubado pelos exércitos de
Xerxes em 480, segundo Pausânias:
ξὐ οόππψ δὲ ἑϲσϲιμ Ἁπμόδιξϲ καὶ Ἀπιϲσξγείσψμ ξἱ κσείμαμσεϲ
Ἵοοαπφξμ: αἰσία δὲ ἣσιϲ ἐγέμεσξ καὶ σὸ ἔπγξμ ὅμσιμα σπόοξμ ἔοπαναμ,
ἑσέπξιϲ ἐϲσὶμ εἰπημέμα. σμ δὲ ἀμδπιάμσψμ ξἱ μέμ εἰϲι Κπισίξτ σέφμη,
σξὺϲ δὲ ἀπφαίξτϲ ἐοξίηϲεμ Ἀμσήμψπ: Ξέπνξτ δέ, ὡϲ εἷλεμ Ἀθήμαϲ

12

3

Meritt (1936), IG I 502 (=SEG 10.320).
A estimativa é feita através do espaçamento entre as letras e suas respectivas larguras médias.
Como é conhecido o t exto do primeiro epigrama, através da t ransmissão de Hefesto, obtém -s e o
resultado multiplicando-se o número de letras daquele pelas médias das medidas, chegando-se à
largura em questão.
13

18

ἐκλιοόμσψμ σὸ ἄϲστ Ἀθημαίψμ, ἀοαγαγξμέμξτ καὶ σξύσξτϲ ἅσε
λάυτπα, κασέοεμχεμ ὕϲσεπξμ Ἀθημαίξιϲ Ἀμσίξφξϲ.
Não distante [daí], erguem-se [as estátuas] de Harmódio e
Aristogíton, os matadores de Hiparco; as causas, quaisquer que
sejam, e o ato, como quer que o tenham realizado, por outros já foi
relatado. Os de forma varonil são produto da arte de Crítio,
aqueloutros, mais antigos [em estilo], fê-los Antenor. Esses, por sua
vez, Xerxes, tendo capturado Atenas, levou-os embora junto com o
butim. Posteriormente Antíoco os devolveu aos atenienses.14

Não podemos deixar de notar que, se havia alguma inscrição na base dos
monumentos, Pausânias parece ignorá-la, algo surpreendente uma vez que
tampouco Tucídides ou Heródoto a mencionam, aos quais certamente estaria se
referindo através da frase ―ἑτέροιϲ ἐϲτὶν εἰρημένα‖. Mais interessante ainda é que
Pausânias parece dizer que o conjunto de estátuas, o de Críticas em primeiro plano
(σμ δὲ ἀμδπιάμσψμ ξἱ μέμ εἰϲι Κπισίξτ σέφμη ) e o de Antenor em segundo (σξὺϲ δὲ

ἀπφαίξτϲ ἐοξίηϲεμ Ἀμσήμψπ ), ocupavam o mesmo lugar na Ágora, já que a mais
antiga, embora ausente por um longo período de tempo, fora restaurada à cidade
por Antíoco I da Síria15. Caso o epigrama escavado em 1936 estivesse gravado em
ambas as estátuas, ou em pelo menos uma delas 16, contendo a outra uma inscrição
diferente ou mesmo nenhuma, seria de se esperar que Pausânias, interessado
nessa situação curiosa, detivesse-se um pouco mais em seu relato, acrescentando
mais detalhes sobre um monumento (e um evento) de maior vulto para a história de

14

Paus. 1.8.5. Note que Plínio, H.N. 34.19, confunde essas duas estátuas como sendo obra de
Praxíteles, e, no lugar de Seleuco, coloca Alexandre Magno: ―Praxiteles quoque, <qui> marmore
felicior, ideo et clarior fuit, fecit tamen et ex aere pulcherrima opera: (...) marmoreae illi suae per terras
inclutae parem, item stephanusam, psel<i>umenen, Oporan, Harmodium et Aristogitonem
tyrannicidas, quos a Xerxe Persarum rege captos vict a Perside Atheniensibus remisit Magnus
Alexander‖. O que é desmentido por Valério Máximo 2.10.1.8: ― Harmodi et Aristogitonis, qui Athenas
tyrannide liberare conati sunt, effigies aeneas Xerxes ea urbe deuicta in regnum suum transtulit.
Longo deinde interiecto tempore Seleucus in pristinam sedem report andas curauit ‖.
15
Segunda metade do III séc. a.C.
16
Já que é improvável que, ao remover o monumento mais antigo, Xerxes tenha levado igualmente
sua base de pedra.
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Atenas 17 , sobretudo porque, nessa época, a autoria de Simônides para esses
epigramas já deveria ter se estabelecido. No entanto, como teremos muitas outras
oportunidades de verificar, Pausânias, reputado por sua precisão e detalhismo, está
longe de poder ser evocado como uma testemunha cuja acuidade nos possibilite
estabelecer hipóteses ex silentio.
No que diz respeito ao epigrama que nos foi transmitido pela tradição escrita,
é provável que tenha sobrevivido mais em virtude de sua peculiaridade métrica 18 do
que propriamente em razão de seu valor literário ou histórico. De fato, o primeiro
testemunho de que dispomos provém de Hefesto, na sua Investigação sobre os
Metros, em que cita os vv. 1-2 como exemplo do que chama de ―linhas
repreensíveis‖ no epigrama de Simônides:

(...) ομ μέσπξμ εἰϲ σελείαμ οεπασξῦσαι λένιμ· ὅθεμ ἐοιληοσά ἐϲσι
σὰ σξιαῦσα Ϲιμωμίδξτ ἐκ σμ ἐοιγπαμμάσψμ·
ἤ μέγα Ἀθεμαξϲι υόψϲ γέμεθ’μίκ’ Ἀπιϲσξ
γείσψμ Ἵοοαπφξμ κσεμε καὶ Ἁπμόδιξϲ·
καὶ οάλιμ Νικξμάφξτ σξῦ σὴμ οεπὶ σμ ζψγπάυψμ ἐλεγείαϲ
οεοξιηκόσξϲ
ξὗσξϲ δὴ ϲξι ὀ κλειμὸϲ ἀμ’λλάδα οϲαμ Αοξλλξ
δψπξϲ· γτμώϲκειϲ σξὔμξμα σξῦσξ κλύψμ
σαῦσα μὲμ ξὖμ ἐγέμεσξ διὰ σὴμ σμ ὀμξμάσψμ ἀμάγκημ –ξὐ γὰπ
ἐμεφώπει.”
todo o metro deve limitar-se a um enunciado completo, daí o serem
repreensíveis essas linhas retiradas dos epigramas de Simônides:
Certo que grande luz raiou aos Atenienses quando Aristo17

Levi (1979), p.29, n. 65: They were the only human beings to have statues in the great square of
Athens until Konon in the fourth century, and for other years afterwards no other statue stood near
them.
18
A qual, é importante deixar claro des de já, tent ei propositadamente manter em português, porque
acredito que a estranheza sentida pelo leitor moderno frente a uma interrupção brusca do verso não
deve estar muito longe daquela provocada em uma audiência antiga, como, aliás, depreendemos dos
testemunhos supracitados. Para uma discussão mais detalhada s obre a métrica empregada pelo
poeta, suas implicações para com o texto e uma apreciação crítica do juízo efetuado pelas fontes, ver
a seção C. Texto e Contexto, pp.
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gíton matou Hiparco, com a ajuda de Harmódio.
E depois as de Nicômaco tendo composto uma elegia sobre o pintor:
Esse, certo, é para ti aquele ilustre em toda Grécia, Apolo
doros: conheces esse nome ao ouvi-lo.
essas coisas acontecem em virtude [da natureza] dos nomes, não
são, portanto, permitidas (sc. pelas regras do dístico elegíaco).‖

Posteriormente, o escoliasta de Aristófanes 19 , numa argumentação semelhante
àquela do metricista, cuja obra talvez seja a fonte ulterior de seu comentário, irá
também utilizar-se desses versos e de uma passagem da Ilíada (8.205-7), lá tida
como arquetípica, para explicar irregularidades métricas no Pluto:
ὁ δὲ ϲσίφξϲ ξὗσξϲ (sc. Pluto, 119) οεπαιξύμεμξϲ εἰϲ σὸ ‘ἔμ’εἰ’
ἐοίληοσόϲ ἐϲσιμ, ὡϲ σὸ
‘ἤ μέγα Ἀθεμαξϲι υόψϲ γέμεθ’μίκ’ Ἀπιϲσξ
γείσψμ Ἵοοαπφξμ οέυμη καὶ Ἁπμόδιξϲ’
καὶ ἕσεπα μτπία οασημέμξιϲ Ὁμήπψι, ὥϲοεπ μξμίζψ, εἰοόμσι·
‘εἴοεπ γάπ κ’ἐθέλξιμεμ ὅϲξι Δαμαξϲιμ ἀπψγξί,
Τπαϲ ἀοώϲαϲθαι καὶ ἐπτκέμεμ εὐπύξοα Ζμ’αὐσξῦ κ’ἔμθ’ἀκάφξισξ καθήμεμξϲ ξἷξϲ ἐμ Ἴδηι’
ἀλλὰ οάμσα σὰ σξῦ θεϲοεϲίξτ ἐκείμξτ ἀμδπὸϲ δαιμόμια ὑοεπυτ καὶ
ἀμίμησα, ἄμετ μέμσξι σιμμ μξθετθέμσψμ· ξὐ μόμξμ γὰπ ξὐκ ἐοιλήχιμα
σὰ ἐκείμξτ ἀλλὰ καὶ μξῦ ολήπεα λεοσξσάσξτ καὶ ῥησόπψμ δειμόσησξϲ
καὶ ἀπεσϲ.
mas esse verso, estendendo-se até o ―ἔμ’εἰ ‖ é digno de censura,
assim como o
Certo que grande luz raiou aos Atenienses quando Aristo
gíton assassinou Hiparco, [em conluio com] Armódio
e outras miríades de exemplos confundidos, como penso ser o caso,
por Homero quando esse diz:
se ao menos quiséssemos, defensores dos Dânaos,
expulsar os Troianos, longe mantendo largividente a Zeu‘
s‘entado, assim, lá no Ida ficaria, ele mesmo condoído.

19

Scholia in Plutum: Scholia Recntiora Tzetzae, v. 119, linha 9-24.
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Todavia, tudo [que advém] da voz celestial daquele homem é de uma
natureza sobrenatural e divina, exceto, como se sabe evidente,
aquelas partes que foram adulteradas. Não somente não são
censuráveis seus versos, mas estão repletos tanto de uma
genialidade das mais sutis como de uma virtude das mais hábeis
entre os oradores.‖

Note-se que, no escólio de Aristófanes, ocorre a alteração no verbo que descreve a
ação de Aristogíton, que passa de κτείνω, matar,

a (ἐ)πέφενον 20 , abater. A

diferença de sentido é grande, mas, talvez, não chegue a ser importante aqui,
podendo ser atribuída a um lapsus memoriae do comentador. O uso dessa forma em
um epigrama não-literário é, ademais, incomum: esse verbo parece estar
especialmente associado à dicção da épica, onde é usual, decaído então nos outros
gêneros 21 , onde (ἀπο)κτείνω (entre outros) é mais freqüente, e praticamente
desaparecendo nas inscrições epigráficas 22. Junte-se a isso o fato de que, em todas
as outras descrições do assassinato de Hiparco, o verbo usado é sempre κτείνω.
1.3 Tema, Ocasião e Classificação

Tanto O

fr. I FGE quanto o grupo de estátuas em cuja base ele teria sido gravado

inserem-se no contexto da queda da tirania em Atenas, cuja origem parece ter sido
de alguma forma associada, na imaginação popular e no relato historiográfico, com o
assassinato de Hiparco e a figura dos Tiranicidas, Harmódio e Aristogíton. Sobre
Forma pres. ind. *φένω (PIE *g en-)não é atestada, ver LSJ sub θείνω.
Aparece 36 vez es na Ilíada e 25 vezes na Odisséia, mas apenas uma vez em Hesíodo, Scutum,
57, (embora καταπέφνε conte duas vezes nos Fragmentos). Nos trágicos aparece 3 vez es em
20

w

21

Sófocles (καταπέφνε, em Ájax, 901 e Electra, 487; ἐπέφνε, É dipo Rei, 1497) , uma vez em
Eurípides (Andrômac a, 655). Entre os líricos aparece em Baquílides apenas uma vez (Ep. 9.13). Em
Píndaro, no entanto, a alta freqüência da palavra, 7 vez es (Ol. 10.27, 28; P. 11.37; I. 5.39, 6.31; Fr.
135.1 e 335.10, todas da forma ἐπέφνον ), aponta, talvez, para um uso dialetal sui-generis do jônico
ou uma arcaização proposital da linguagem.
22
A forma ἐπέφνε aparece apenas 3 vezes no corpus eletrônico de inscrições do PHI, sendo que a
mais antiga delas remonta à primeira metade do III séc. a.C (CID 3:2). Para καταπέφνε, por out ro
lado, temos 11 ocorrências, sendo a mais antiga a IG IX, 4.1299.41, que pode ser dat ada também a
partir do fim do III séc. a.C., proveniente da ilha de Delos.

22

isso a quantidade e a qualidade das evidências de que dispomos deixa pouco
espaço para dúvida, como teremos a oportunidade de examinar. O que surpreende,
no entanto, é a velocidade com que essa versão se impôs sobre os acontecimentos
factuais, a ponto de praticamente obliterá -los da memória dos cidadãos num período
de poucas décadas. Enigmáticas, no entanto, são as causas desse processo de
transformação da história e algumas perguntas pedem uma explicação mais
detalhada.
Por que os alcmeônidas, indubitavelmente responsáveis pela queda do
governo tirano, abririam mão da enorme glória e prestígio advindos de suas ações
em favor de duas personagens, à época, sem muita expressão? Essa pergunta
torna-se mais difícil ainda de responder quando pensamos no enorme esforço,
recursos financeiros e vidas sacrificadas por essa família antes e depois dos vários
exílios a que foram submetidos. Ou poderíamos atribuir a história dos Tiranicidas
aos seus opositores, a Iságoras e ao clã dos Filaidas? 23 Qualquer alternativa a que
recorramos, no entanto, encontra uma série de dificuldades em se justificar; seus
meandros serão explorados no que se segue . Desde já, todavia, seria profícuo que
entendêssemos os dois níveis sócio-epistemológicos no qual essa transformação do
assassinato de Hiparco ganha feições de relato fundador da nova polis: o
ideológico24 e o propriamente mítico.
O primeiro diz respeito à situação sui generis criada pela expulsão de Hípias e
o vácuo deixado no sistema de valores que ele próprio e o seu governo ainda
23

Page (1981), p. 186 e 187, onde o aut or parec e dar suporte à última hipótese.
Meu conceit o de ―Ideologia‖, ao invés de marxista, deve ser entendido, a menos que especificado
em contrário, segundo as palavras de Žižek (1995) como ―(...) ideology qua generative matrix that
regulates the relationship bet ween visible and non-visible, between imaginable and non imaginable,
as well as the changes in this relationship. This matrix can be easily discerned in the dialectics of 'old'
and 'new', when an event that announces a wholly new dimension or epoc h is (mis)perc eived as the
continuation of or return to the past, or - the opposite case - when an event that is entirely i nscribed in
the logic of the existing order is (mis)perceived as a radical rupture . ‖
24

23

representavam para a cidade e seus habitantes, já que, com o tirano, ia-se embora
uma boa parte da identidade de Atenas. O ocaso de uma era, a ―era de Cronos‖,
como descrita por Platão 25, e era necessário um ―programa‖ que novamente fixasse
as coordenadas através dos quais a unidade política pudesse resistir às forças
centrípetas que sacudiam o δμξϲ. As reformas propostas por Clístenes na
Assembléia foram uma parte desse programa, a mais propriamente política, no
sentido raso do termo. A outra, talvez mais importante, dizia respeito a uma
reinvenção do sistema de crenças e auto -imagem partilhados pela sociedade
ateniense de então 26.
Essa refundação mítica, através da criação de uma etiologia democrática
centrada principalmente e primordialmente nos Tiranicidas, por razões que veremos
a seguir, deve ter sido uma conseqüência natural das características culturais e
sociais pelas quais passava a Grécia no final do século V II e primeira metade do VI,
mais do que um programa ativo de desinformação criado pelo novo governo. Uma
vez dadas as condições iniciais, os mecanismos do pensamento mítico, típico de
uma sociedade em que a dinâmica de uma tradição oral vigorosa ainda era
operativa, desenvolver-se-ia motu proprio27. Nada disso impede-nos, obviamente, de
investigar uma possível interferência dos alcmeônidas para tentar derrubar outra vez
a tirania, os quais poderiam ter se aproveitado da tensão (cuja seriedade e

25

Platão, Hiparco, 228b e seg.
Blackwell (2003): ―His [sc. Kleisthenes‘] reforms, seen broadly, took two forms: he refined the basic
institutions of the Athenian democracy, and he redefined fundamentally how the people of Athens saw
themselves in relation to each other and to the state‖
27
Como é comum na historiografia grega, extremamente dependente de uma tradição oral ainda
vigorosa, não há uma separação tot al entre o discurso mítico e o historiográfico e só é possível traç ar
adequadamente a fronteira entre um e outro quando é possível c ontrapor diversas fontes, seja
diacronicamente, através de um relacionamento genético, seja sincronicamente, por meio do método
comparativo, o que confere a qualquer teoria ou hipótese um caráter marcadamente experimental.
Sobre essas questões importantíssimas, remeto o leitor ao estudo seminal de Rosalind Thomas
(1992).
26

24

abrangência é difícil determinar) criada entre Hiparco e a dupla Harmódio e
Aristogíton para seus próprios fim. Há fortes indícios de que a gesta (σόλμημα) não
foi, ou pelo menos não deveria ter sido, uma tentativa solitária de dar cabo do
ofensor, no estilo de uma vendeta pessoal, embora no final esse tenha sido o
resultado.
Nos interessa, na discussão que se inicia, ressaltar, em primeiro lugar, o
caráter do relacionamento dos tiranicidas e suas motivações para o assassinato, já
que isso será importante para entender a mudança ocorrida na transição do relato
histórico para o mítico. Em seguida, as influências externas que modificaram o curso
da ação, à medida em que o objetivo de Aristogíton se desloca e se expande, do
ofensor tirano, à tirania ofensiva. Nessa parte será necessário indagarmos sobre a
possível participação dos alcmeônidas e de outros conspiradores e o papel que
tiveram após a morte dos assassinos, a queda da tirania e os primeiros anos da
democracia. Finalmente, mas talvez mais importante, a gênese do mito etiológico da
democracia, seu afastamento do relato histórico, as causas desse processo e a
influência seminal que teve não só para a Atenas, que saía da idade arcaica e de
sua matriz sócio-cultural, para ingressar na época clássica como a precursora de
ideais que fomentaria o pan-helenismo do início do V século.
1.3.1 Aristogíton e Harmódio: Tiranicidas

Segundo

Tucídides, o assassinato de Hiparco originara-se no contexto da relação

amorosa (ἐπψσικὴμ ντμστφίαμ) entre Aristogíton e o jovem Harmódio, mas o crime
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em si teria sido duplamente motivado: para o primeiro fora o ciúme 28 frente às
investidas do tirano pela posse do jovem e do medo de que aquele pudesse
empregar a violência para conseguir o que desejava. Para Harmódio, no entanto, o
atentado à sua honra e a de sua família, promovido pelos irmãos e/ou associados de
Hiparco29, foi o que o levara a tramar contra com os pisistrátidas. No entanto, ainda
que o ciúme, de um lado, e o orgulho ferido, de outro, possam ter sido o estopim de
todo a ―gesta‖ (σόλμα)30 e ainda que mais tarde apenas o lado homoerótico do
acontecimento tenha servido para explicar os resultados da ação, a verdadeira
natureza do relacionamento entre os Tiranicidas, o alcance das implicações do
interesse de Hiparco por Harmódio e as conseqüências daí advindas são muito mais
profundas e sutis do que a tradição mítica ou o discurso da pó lis nos permite
entrever.
Ainda que as fontes e comentários liguem a origem do Tiranicídio à relação
pederástica entre Harmódio e Aristogíton, como vimos acima, muito pouco se
discutiu até hoje sobre as implicações dessa constatação para o cenário ao qual ela
é aplicada e, ainda que para o leitor antigo o subtexto conotado por uma expressão
como ἐπψσικὴμ ντμστφίαμ pudesse estar claro, para o crítico moderno dificilmente
assim o é. Minha posição, nessa argumentação é que não devemos estender a
visão sumariada das causas do tiranicídio segundo expressas pela causativa δι'

ἐπψσικὴμ ντμστφίαμ a ponto de querer explicar toda a complexidade do caso

28

ἐπψσικϲ οεπιαλγήϲαϲ: aqui também a tradução ―ciúme‖ impõe -se apenas por nos faltar um termo

que descreva melhor o sentimento de um erastés que vê seu erômenos assediado por out ro
concorrente.
29
Aristóteles e Platão estão em desacordo sobre quais pessoas estariam envolvidas no insulto, se
Hiparco e Hípias, para o primeiro, ou Hiparco e um jovem chamado Tétalos, para o segundo para o
segundo.
30
Tuc. 6.59.1.
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simplesmente através dela. Nem Tucídides assim o faz, segundo veremos. Acredito
que a frase deva ser entendida não como causa, mas como meio. Ou seja, através
desse relacionamento entre os dois jovens a tirania veio a cair, e não por causa dele
(o que, ademais seria ―ἀο’ἐπξσικϲ ντμστφίαϲ 31 ‖). Afinal, se pensarmos que o
objetivo de Tucídides era justamente o de desfazer a idéia errônea de que a tirania
fora abolida pelo casal de amantes - o que parece claro a partir de sua afirmação de
que os atenienses nada falam de exato no que concerne aos acontecimentos de sua
própria história – porque ele insistiria naquilo mesmo que negava ser verdade?
σὸ γὰπ Ἀπιϲσξγείσξμξϲ καὶ Ἁπμξδίξτ σόλμημα δι' ἐπψσικὴμ ντμστφίαμ
ἐοεφειπήθη, ἡμ ἐγὼ ἐοὶ ολέξμ διηγηϲάμεμξϲ ἀοξυαμ ξὔσε σξὺϲ
ἄλλξτϲ ξὔσε αὐσξὺϲ Ἀθημαίξτϲ οεπὶ σμ ϲυεσέπψμ στπάμμψμ ξὐδὲ
οεπὶ σξῦ γεμξμέμξτ ἀκπιβὲϲ ξὐδὲμ λέγξμσαϲ.
Porque a gesta de Aristogíton e Harmódio deu-se por meio da
relação amorosa [entre aqueles], a qual eu descreverei em detalhes
para mostrar que nem os outros, nem os atenenienses, sobre seus
próprios tiranos, nada dizem sobre os fatos ocorridos que seja exato.

Mais do que a relação amorosa entre Aristogíton e Hiparco, a natureza
pederástica do seu relacionamento é que deve ter influenciado decisivamente no
resultado de suas ações, postas em movimento por Hiparco. Que essa relação
pederástica existia, somos informados por Tucídides:
γεμξμέμξτ δὲ Ἁπμξδίξτ ὥπᾳ λικίαϲ λαμοπξῦ Ἀπιϲσξγείσψμ ἀμὴπ σμ
ἀϲσμ, μέϲξϲ οξλίσηϲ, ἐπαϲσὴϲ ὢμ εἶφεμ αὐσόμ. οειπαθεὶϲ δὲ ὁ
Ἁπμόδιξϲ ὑοὸ Ἱοοάπφξτ σξῦ Πειϲιϲσπάσξτ καὶ ξὐ οειϲθεὶϲ κασαγξπεύει
σῶ Ἀπιϲσξγείσξμι. ὁ δὲ ἐπψσικϲ οεπιαλγήϲαϲ καὶ υξβηθεὶϲ σὴμ
Ἱοοάπφξτ δύμαμιμ μὴ βίᾳ οπξϲαγάγησαι αὐσόμ, ἐοιβξτλεύει εὐθὺϲ ὡϲ
ἀοὸ σϲ ὑοαπφξύϲηϲ ἀνιώϲεψϲ κασάλτϲιμ σῆ στπαμμίδι.
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Como, p. ex., ocorre em Tuc ídides 5.11.2: ―καὶ

σξὺϲ μεκπξὺϲ σξϲ Ἀθημαίξιϲ ἀοέδξϲαμ.
ἀοέθαμξμ δὲ Ἀθημαίψμ μὲμ οεπὶ ἑνακξϲίξτϲ, σμ δ' ἐμαμσίψμ ἑοσά, διὰ σὸ μὴ ἐκ οαπασάνεψϲ,
ἀοὸ δὲ σξιαύσηϲ ντμστφίαϲ καὶ οπξεκυξβήϲεψϲ σὴμ μάφημ μλλξμ γεμέϲθαι‖.
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Tendo chegado Harmódio àquela época mais bela da vida 32 ,
Aristogíton, habitante da cidade [de Atenas], cidadão de média
posição , como [seu] erastés o tomou. Harmódio, assediado, porém
não conquistado, por Hiparco o filho de Pisístrato, foi reunir-se com a
Aristogíton [para lhe relatar o caso]. Esse, muito doído [de ciúme]
amoroso, temendo que Hiparco pudesse tomar [o jovem] pela força,
imediatamente começou a tramar como, dentro de suas
possibilidades (lit. ―de acordo com o seu valor [social] corrente‖),
dissolver a tirania.33

Traduzir, no entanto, ―ἐπαϲσὴϲ ὢμ εἶφεμ αὐσόμ‖ por ―o tomou como amante‖ é
impor sobre o substantivo grego ―ἐπαϲσήϲ‖ um sentido totalmente anacrônico, já que
―amante‖ em sua acepção moderna, e quando usado para referir-se ao
relacionamente entre pessoas, não pode prescindir do sentido ―parceiro sexual‖, o
que não é verdade no caso de ―ἐπαϲσήϲ‖. A idéia de que relacionamentos
pederásticos implicavam a fortiori em um envolvimento sexual entre os parceiros
parte do pressuposto de que, para os gregos, como para nós, a escolha de parceiro
sexual dependia de uma identificação com um determinado comportamento sóciosexual, quando na verdade, ela era apenas uma questão de ocasião 34. Ou seja, é
totalmente anacrônica a noção de que Harmódio e Aristogíton eram uma espécie de
―gay couple‖35, como podemos ser levados a imaginar.
Certamente havia algum grau de envolvimento sexual entre os parceiros
(seria excepcional que num ambiente como o proporcionado pela convivência
pederástica não houvesse alguma troca de carinho homoerótico ou mesmo relações

32

Entre os 18 e 21 anos, logo no início do cresciment o da barba, quando os jovens deixavam de ser

οαϲ e se tornavam μειπάκιξμ (diminutivo de μεπαν, o termo reservado para meninas da mesma
idade).
33
Tuc. 6.54.2-3.
34
Posição inaugurada por J. K. Dover (1979 ) e, com algumas diferenças, por Foucault (1984).
35
Hubbard (2003), p. 1: ―The term ‗homosexuality‘ is itself problematic when applied to ancient
cultures, inasmuch as neither Greek nor Latin possesses any one word covering the same semantic
range as the modern concept‖.
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sexuais mais completas36), mas ainda que essa fosse uma característica importante
da pederastia, ela não era essencial e, no caso do tiranicínio, não foi decisiva.
Corrobora essa hipótese, o fato de que as fontes não parecem salientar o viés
erótico, nem o tratar como preponderante para a instauração da crise com os
tiranos. Em outras palavras, as implicações culturais do paroxismo de Aristogíton
aludido por Tucídides ao saber do assédio de Hiparco vão muito além do que
modernamente poderíamos classificar como uma ―disputa amorosa‖ e englobam
desde noções, já na época conflituosas, sobre o que seria a pederastia e em que
práticas implicava, até a idéia bastante difundida sobre o caráter abusivo de toda
tirania, vista como instrinsecamente dada ao excesso e ao abuso.
Em primeiro lugar, gostaríamos de chamar a atenção para a possível brecha
temporal no excerto de Tucídides, citado acima, que engloba as (a) investidas de
Hiparco sobre Harmódio, (b) a queixa desse sobre o comportamento do tirano para
Aristogíton e (c) a decisão do último de derrubar a tirania. A menos que Tucídides
esteja fazendo um apanhado geral do assunto a ser tratado, de que forma,
poderíamos explicar Aristogíton indo de (b) a (c) em apenas um instante, como
Tucídides dá a entender (ἐοιβξτλεύει εὐθὺϲ ὡϲ κασάλτϲιμ σῆ στπαμμίδι)? Levandose em consideração todo o perigo envolvido em uma decisão como essa, tanto para
os dois jovens quanto para suas famílias e amigos, essa idéia parece pouco
provável.
É possível que, antes da decisão de Aristogíton de tramar contra Hiparco e/ou
contra a tirania, boatos sobre seu relacionamento com Harmódio já circulassem há
algum tempo por Atenas, os quais seriam os do tipo usual: de que Harmódio, por ser

36

Op. cit., loc. cit, p. 11, et. seq.
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mais novo, seria efeminado (μαλακόϲ), e/ou que teria um papel passivo (κιμαίδξϲ)
na relação com Aristogíton, e/ou que este corrompia o jovem, forçando-o a ter
relacionais sexuais contra sua vontade e etc. Dentro desse contexto, a observação
de Tucídides ―οειπαθεὶϲ δὲ ὁ Ἁπμόδιξϲ ὑοὸ Ἱοοάπφξτ σξῦ Πειϲιϲσπάσξτ καὶ ξὐ

οειϲθεὶϲ‖ faria mais sentido, já que o verbo οειπάψ, aqui na forma do particípio
passivo com agente da passiva expresso, ὑοὸ Ἱοοάπφξτ , indica que Hiparco pusera
o jovem e, consequentemente, sua reputação, literalmente, ―à teste‖, ouseja, tentara
seduzi-lo.
Sendo o mais belo jovem da sociedade ateniense de então, a posse de
Harmódio por um membro não-aristocrático da sociedade, como era o caso de
Aristogíton (ἀμὴπ σμ ἀϲσμ, μέϲξϲ οξλίσηϲ, i.e., cidadão de classe média,
provavelmente comerciante), deveria causar alguma espécie de escândalo àqueles
no topo da pirâmide, principalmente aos irmãos tiranos, mas a Hiparco em especial,
famoso por seu bom gosto e acostumado a obter tudo aquilo que pudesse exaltar
sua posição privilegiada 37. Desse ponto de vista, para Hiparco, não seria apenas
uma questão de realizar um desejo pessoal, mas também o de assumir um papel e
uma posição até mesmo exigida por seus pares. Somente roubando de Aristogíton o
―prêmio‖ (γέπαϲ) representado por Harmódio é que poderia fazer o fiel da balança
(onde sua σιμή e a de seu adversário eram medidas) pender para o seu lado .

37

Arist., Const. dos Aten., 18.1: ―ὁ

δὲ Ἵοοαπφξϲ οαιδιώδηϲ καὶ ἐπψσικὸϲ καὶ υιλόμξτϲξϲ ἤμ‖.
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Dentro de um sistema relativo de σιμή , 38 como ο era a sociedade grega,
Aristogíton, de certa forma, apropriara-se de um referencial de status não permitido
para sua condição de acordo com o seu ranque pré-estabelecido, ainda que
tacitamente, pela aristocracia local, o que, obviamente, gerava uma grande
instabilidade. Esse jogo de σιμή , no entanto, seria, na brilhante expressão de
Gouldner 39, sempre um de soma zero, o que implica em dizer que as repetidas e
infrutíferas tentativas de Hiparco em seduzir Harmódio diminuíam cada vez mais seu
prestígio a cada vez que falhava, ao passo que aumentavam a de seu adversário,
uma lógica expressa, aliás, na constatação de Pausânias, no Banquete, segundo a
qual ―o sucesso do erastés é visto como belo (καλόμ, i.e., socialmente elogiável), ao
passo que seu fracasso é (socialmente) vergonhoso (αἰϲφπόμ)‖40.
Sentindo a pressão acumular-se, portanto, em um dos lados da equação, e
dada a condição social e os meios acessíveis a Hiparco, Aristogíton naturalmente
começou a temer que o adversário pudesse tentar tomar o jovem à força (δύμαμιμ

μὴ βίᾳ οπξϲαγάγησαι αὐσόμ), o que implicaria numa dupla derrota e vergonha para
si mesmo: de uma só vez destituído de seu parceiro e igualmente humilhado em sua
incapacidade de protegê-lo. Medo esse, aliás, em harmonia com a ideologia
democrática em voga então, segundo a qual esse tipo de ὕβπιϲ sexual era aquilo

38

Toda minha argumentação aqui foi inspirada por Werner, C. (2004), p. 231 et. seq, Timê e Geras,
e, embora lá a argumentação seja voltada para o mundo da épica, acredito que algumas
características dese ―jogo de σιμή‖ são também extensíveis, talvez não à sociedade ateniense em si,
mas certamente à sua dinâmica como retratada no discurso de historiadores, nas tradições da pólis/
de famílias e no mito.
39
A. Gouldner, Enter Plato, New York, 1965, p. 49. Apud Cohen (1987). Mais tarde expandido por
Redfield (1975), p. 33: ―Timê is always relative: it is a measure of men‘s standing in relation t o one
another. A man‘s timê is thus the index of his place in a zero-sum s ystem. Timê awarded t o one must
in effect be withdraw from others‖
40
Plato, Banquete, 182d-e: καὶ ἑλόμσι σε καλὸμ δξκε εἶμαι καὶ μὴ ἑλόμσι αἰϲφπόμ.
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que se poderia (ou se deveria) esperar das ações de um tirano, principalmente no
que diz respeito ao uso da força (βίη ) para obtenção de favores sexuais 41. Dessarte,
não é surpreendente que, de acordo com a interpretação dos fatos como
apresentados em Tucídides, a primeira intenção do amante enciumado tenha sido a
de tramar contra a tirania 42 e não contra o tirano. Paralelos como esse, que mostram
tiranos como governantes dominados pelo desmando não são propriamente raros na
literatura ou historiografia gregas e irão se constituir em um topos na literatura
ateniense do V século 43.
Não obstante, de acordo com o expresso pelas fontes, Hiparco não pretendia
usar a força para submeter Harmódio 44, o que poderia colocá-lo em uma situação
delicada e diminuir seu prestigio junto ao povo 45. Todavia, vendo que suas investidas
seriam de toda forma infrutíferas 46 , parece ter decidido humilhá -lo publicamente

41

A única pesquisadora que conheç o a ado rar uma visão semelhante e, na minha opinião, definitiva,
sobre a natureza do insulto de Hiparco a Harmódio é Lavelle (1986), que a esse respeito nos diz,
p.328 : ―Sexual insult was the particular domain of the tyrant, since the autocrat could in this most
crude way index his power and powerful distinction from other men ‖.
42
Ver mais abaixo.
43
Respeitado o abismo (sócio-cultural, antropológico, mítico...) que separa os poemas hesiódic os e
homéricos da natureza dos tiranos do V I século, a figura dos βαϲιλϲ δξπψυάγξι (Trabalhos e Dias,
261) ou de um A gamêmnon, não deixa de ser um mito-arquétipo operante, talvez muito por contraste
(aristocracia x isonomia/democracia). Confira, por exemplo, a caracterização de Ot anes Herod.
3.80.5. Também a análise de Plutarco Mor. 262b e seg. sobre a estreita relação entre pode r tirânico e
abuso s exual. Aristóteles, na Política (1311b e 1314b) aponta esse excesso como uma das principais
causas da queda dos tiranos e de seus governos. Finalmente o caso de Hiparinos e Antiléon, como
contado por Fânias de E resus (16 FHG), e que apresenta inúmeras semelhanças com o de Harmódio
e Aristogíton, é paradigmático dessa atitude tirânica.
44
Tuc. 54.4: ―βίαιξμ μὲμ ξὐδὲμ ἐβξύλεσξ δπμ‖.
45
As leis atenienses relativas ao abuso contra jovens eram bastante complicadas e ― οξικίλη‖, para
usar a definição de Pausânias, no Banquete. Remeto o leitor interessado ao excelente artigo de
Cohen (1987). Além disso, não devemos nos esquec er que o pai de Hiparco, Pisístrato, fora expulso
de Atenas por Megaclés justamente por ter relações sexuais com a irmã deste último ―ξὐ κασὰ
μόμξμ‖ (Heródoto 1. 61). Fontes sobre esse assunto, apud Lavelle, op. cit. n. 41; cf. Campbell, 270-71
e M. R. Lefkowitz and M. B. Fant, Women in Greece and Rome (Toronto 1977) 84 86.
46
Idem, ibidem: ―αὖθιϲ οειπάϲαϲ ξὐδὲμ μλλξμ ἔοειθε σὸμ Ἁπμόδιξμ‖.
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(οπξτοηλάκιϲεμ, lit. cobrir de lama), e da pior forma possível 47, negando à sua irmã
a posição de carregadora-do-cesto (καμηυόπη ) na Grande Panatenáia e, dessa
feita, levantando dúvidas sobre sua castidade ao alegar que ela não seria ―digna‖
(διὰ σό μὴ ἀνίαμ εἶμαι) para esse serviço religioso, além de acusar ao próprio
Harmódio de ser efeminado (μαλακόϲ):
σὸμ δ' ξὖμ Ἁπμόδιξμ ἀοαπμηθέμσα σὴμ οείπαϲιμ, ὥϲοεπ διεμξεσξ,
οπξτοηλάκιϲεμ: ἀδελυὴμ γὰπ αὐσξῦ κόπημ ἐοαγγείλαμσεϲ ἣκειμ
καμξῦμ ξἴϲξτϲαμ ἐμ οξμοῆ σιμί, ἀοήλαϲαμ λέγξμσεϲ ξὐδὲ ἐοαγγελαι
σὴμ ἀπφὴμ διὰ σὸ μὴ ἀνίαμ εἶμαι.
Tendo sua investida sido negada por Harmódio, tramou [sc. Hiparco]
insultá-lo da seguinte forma: tendo convocado sua irmã para carregar
o cesto em uma determinada procissão, eles a enxotaram, dizendolhe que não a tinham convocado por não ser digna para a liderança
[da mesma].48

Θέσσαλξϲ δὲ μεώσεπξϲ οξλὺ καὶ σῶ βίῳ θπαϲὺϲ καὶ ὑβπιϲσήϲ, ἀυ' ξὗ
καὶ ϲτμέβη σὴμ ἀπφὴμ αὐσξϲ γεμέϲθαι οάμσψμ σμ κακμ. ἐπαϲθεὶϲ
γὰπ σξῦ Ἁπμξδίξτ καὶ διαμαπσάμψμ σϲ οπὸϲ αὐσὸμ υιλίαϲ, ξὐ κασεφε
σὴμ ὀπγήμ, ἀλλ' ἔμ σε σξϲ ἄλλξιϲ ἐμεϲημαίμεσξ οικπϲ, καὶ σὸ
σελετσαξμ μέλλξτϲαμ αὐσξῦ σὴμ ἀδελυὴμ καμηυξπεμ Παμαθημαίξιϲ
ἐκώλτϲεμ, λξιδξπήϲαϲ σι σὸμ Ἁπμόδιξμ ὡϲ μαλακὸμ ὄμσα (…)
Tétalos era muito mais novo e, por costume, violento e dado a
excessos, e ocorreu de ser ele a origem de todos os males que lhes
[sc. a Tetalos e/ou aos Tiranos] advieram. Apaixonado por Harmódio
e vendo-se afastado de sua amizade, não pode conter sua raiva, a
qual demonstrou amargamente de várias maneiras até que,
finalmente, quando a irmã daquele estava prestes a se tornar
Caregadora-do-cesto na Panatenáia, ele a rejeitou, vituperando
alguma coisa sobre Hiparco ser efeminado(…)49

Ἵοοαπφξϲ ἀμῃπέθη ὑοὸ Ἁπμξδίξτ καὶ Ἀπιϲπξγείσξμξϲ ὅσι ἐμ σξϲ
Παμαθημαίξιϲ κξμίϲαι καμξῦμ σῆ θεῶ κασὰ σὸμ μόμξμ σὸμ ἐοιφόπιξμ ξὐκ
εἴαϲε σὴμ ἀδελυὴμ σὴμ Ἀπμξδίξτ ὡϲ μὴ ἀνίαμ ξὖϲαμ.

47

Papel at ribuído a um jovem desconhecido, Tétalos, no relato de Aristóteles op. cit. n. 37. 18.2, o
qual pode ser o mesmo a que Platão, no Hiparco 229d, se recusa a nomear, embora aí inverta a
situação como contada por Aristóteles.
48
Op. cit. n. 37, 6.56: 1-3.
49
Arist. Const. Aten. 18:2-3.
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Hiparco foi morto por Harmódio e Aristogíton porque não permitiu
que a irmã de Harmódio carregasse o cesto à deusa, segundo a lei
da cidade, na Panatenaia, alegando não ser ela digna para tanto. 50

Os excertos acima, tomados em conjunto com o início do relato de Tucídides
(6.54.2-3), deixam claro que tanto as investidas prévias de Hiparco, quanto a ofensa
à sua irmã, em primeiro lugar, e em seguida contra o próprio, quando esse fora tirar
satisfações com os Tiranos (ou, de acordo com Aristóteles, com Hiparco e Tétalos),
já deveriam ter ocorrido previamente à decisão de Aristogíton de tramar contra a
tirania. O que poderia levá-lo, no entanto, a uma decisão tão radical?
Mais do que o assédio de Hiparco ao seu ―οαϲ‖ e as especulações sobre
uma concorrência entre aquele e Aristogíton pelo ―amor‖ de Harmódio, uma ofensa
real à sua honra, à honra de seu protegido e à família desse último certamente
poderiam despertar a reação violenta, descrita por Tucídides e Aristóte les: ―φαλεοϲ

δὲ ἐμεγκόμσξϲ σξῦ Ἁπμξδίξτ οξλλῶ δὴ μλλξμ δι' ἐκεμξμ καὶ ὁ Ἀπιϲσξγείσψμ
οαπψνύμεσξ ‖ (―Harmódio sofreu duramente com isso, mas – sobretudo por causa
do jovem, Aristogíton exasperou-se‖.) 51 e (...) ὅθεμ ϲτμέβη οαπξντμθέμσα σὸμ

Ἁπμόδιξμ καὶ σὸμ Ἀπιϲσξγείσξμα οπάσσειμ σὴμ οπνιμ μεσεφόμσψμ οξλλμ, (―de
onde [i.e. do insulto à irmã de Harmódio e ao fato de ser acusado de efeminado]
partiu o exaspero que levou Harmódio e Aristogíton a realizar a ação na qual muitos
tomaram parte). 52
Mesmo que Tucídides, no início de seu relato, amarre todo o episódio do
tiranicídio a uma única situação, sc.,  ἐπψσικὴ ντμστφία, aos poucos ele a elabora

50
51
52

Élio Aristides, História Verdadeira, 11.8.
op. cit., loc. cit., n. 44.
op. cit., loc. cit., n. 37.
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e a diferencia de acordo com suas causas 53, donde vemos mais claramente que
embora ―a ação de coragem‖, ―a gesta‖ (σόλμημα) empreendida pelos amantes
tenha acontecido no contexto de uma relação amorosa, foram os insultos dirigidos à
Harmódio e a sua família o verdadeiro estopim das ações de Aristogíton. Mas comco
conciliar isso com a idéia que se desenvolveria mais tarde de que o crime fora ―un
affaire d‘amour‖? Ou então, se não o fora, por que Aristogíton deixara-se levar numa
aventura tão arriscada e que terminaria com a sua morte, a de seus amigos/
comparsas e (presumidademente) familiares? Não seria mais fácil simplesmente
afastar-se do jovem? Para responder essas questões somos obrigados a considerar
um outro aspecto da pederastia grega que pouco o u nada tinha a ver com o sexo:
The most desirable boys were precisely those from elite families, like
Alcibiades or Timarchus, and the goal of a pedagogical mentorship
was not to objectify and subordinate them, but to advance their
socialization into the elite male world of the symposium and athletics,
and eventually politics and the life of the mind. Indeed, it was to make
them as much like their lover as possible, a true mirror image.
Os garotos mais desejados eram, precisamente, aqueles de famílias
da elite, como Alcibíades ou Timarco, e o objetivo de uma instrução
pedagógica não era subordiná-los, mas avançar sua socialização no
mundo masculino e elitista do simpósio e dos jogos atléticos, e ,
finalmente, na política e na vida intelectual. De fato, era fazê-los o
mais parecidos possível com seu amante, uma verdadeira imagem
especular.54

κξιμώμξτμ δὲ ξἱ ἐπαϲσαὶ σξϲ οαϲιϲὶ σϲ δόνϲ ἐο’ἀμυόσεπα καὶ
λέγεσαι ὅσε οαιδόϲ ἐμ σῶ μάφεϲθαι υψμὴμ ἀγεμμ οπξεμέμξτ
ζημιψθμαι σὸμ ἐπαϲσὴμ ὑοὸ σμ ἀπφόμσψμ.
Partilhavam os amantes da reputação de seus meninos, para o bem
ou para o mal. Diz-se que uma vez, quando um menino, durante uma

53

Lavelle, (1986), p.118: ―As Miller has pointed out, there are actually t wo motives for the tyrannicide
in Thucydides' account, Aristogeiton's jealous y and the insult to Harmodios' sister. Harmodios
participat ed as a conspirator really only after the insult and, although Thucydides stitches the
motivation together early on in his digression (VI.54. I), he ack nowledges their separation lat er
(VI.57.3) where he states that Aristogeiton acted from love-induced anger, Harmodios from outrage
(…)‖
54
Hubbard, op. cit, n. 35, p.12.

35

luta, pronunciou uma palavra chula, seu amante foi multado pelos
arcontes.55

Desse ponto de

vista, qualquer insulto dirigido à Harmódio, seria

automaticamente estendido à Aristogíton que, como erastés, era responsável por
preservar a honra não somente do jovem, mas de toda a sua família. Harmódio
sabia disso e, por isso mesmo, relatava (κασαγξπεύει), sempre que possível, todos
os insultos que sofria nas mãos de Hiparco. Mas é improvável que o mero assédio
daquele ou mesmo insultos mais leves, fossem capaz de levar Aristogíton ao
extremo de conspirar contra os filhos de Pisístrato. É somente depois do episódio da
desqualificação irmã de Harmódio da caneforia e da ridicularização do jovem e de
sua família que seu erastés decide vingar-se. A partir daí a idéia original do
assassinato começa a descolar-se de seu motivo superficial, o de uma simples
vendetta, para tomar ares de uma conspiração maior, organizada, talvez, com a
ajuda de membros influentes da sociedade ateniense . 56
É provável que a decisão de matar Hiparco tenha se resolvido dentro de um
sistema de possibilidades mais acessíveis a Aristogíton. Ele, nos informara
Tucídides, era um ἀμὴπ σμ ἀϲσμ μέϲξϲ οξλίσηϲ, i.e., um cidadão da ―classe
média‖ ateniense, no que implica dizer que não provinha da aristocracia; muito pelo
contrário, sua tribo, a dos Gefireus, tinha raízes na Erétria e, de acordo com
Heródoto, sua ascendência seria fenícia:
ξἱ δὲ Γευτπαξι, σμ ἤϲαμ ξἱ υξμέεϲ ξἱ Ἱοοάπφξτ, ὡϲ μὲμ αὐσξὶ λέγξτϲι,
ἐγεγόμεϲαμ ἐν πεσπίηϲ σὴμ ἀπφήμ, ὡϲ δὲ ἐγὼ ἀμαοτμθαμόμεμξϲ
εὑπίϲκψ, ἤϲαμ Φξίμικεϲ σμ ϲὺμ Κάδμῳ ἀοικξμέμψμ Φξιμίκψμ ἐϲ γμ
σὴμ μῦμ Βξιψσίημ καλεξμέμημ, ξἴκεξμ δὲ σϲ φώπηϲ σαύσηϲ
55

Plut. Licurgo, 18.4.
Cf. Seremetakis (1991) e Holst-Warhaft (1992) para uma análise mais detalhada das origens e
desenvolvimento das vendette familiares na Grécia.
56
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ἀοξλαφόμσεϲ σὴμ Ταμαγπικὴμ μξπαμ. ἐμθεῦσεμ δὲ Καδμείψμ οπόσεπξμ
ἐναμαϲσάμσψμ ὑο' Ἀπγείψμ, ξἱ Γευτπαξι ξὗσξι δεύσεπα ὑοὸ Βξιψσμ
ἐναμαϲσάμσεϲ ἐσπάοξμσξ ἐο' Ἀθημέψμ. Ἀθημαξι δὲ ϲυέαϲ ἐοὶ ῥησξϲι
ἐδέναμσξ ϲυέψμ αὐσμ εἶμαι οξλιήσαϲ, οξλλμ σεμ καὶ ξὐκ
ἀνιαοηγήσψμ ἐοισάναμσεϲ ἔπγεϲθαι.
Os Gefireus, donde eram os assassinos de Hiparco, como eles
mesmos diziam, originaram-se na Erétria; mas de acordo com aquilo
que eu, investigando, descobri, eram fenícios que junto com Cadmo
e outros fenícios chegaram à terra que agora é chamada Beócia,
onde receberam, por lote, o distrito de Tânagra. De lá os cadmeus
foram primeiramente expulsos pelos argivos e, de seu turno, o foram
os Gefireus pelos beócios, que então se voltaram para as terras
atenienses. A esses os atenienses receberam entre os seus como
cidadãos sob certas condições e termos, sem que aqueles pudessem
participar de muitos de suas obrigações, as quais não vale a pena
mencionar.

Certamente, para Aristogíton, matar Hiparco pura e simplesmente não seria
uma solução, já que Hípias, que detinha realmente a tirania, executaria represálias
não só contra Harmódio, mas principalmente contra a família de ambos, sendo suas
mortes dadas como certas, como já consideramos. Ο opróbrio, além do mais, de ter
o nome de seu clã ligado ao crime de tiranicídio, sem que nenhum lucro efetivo daí
adviesse, deveria lhe parecer uma perspectiva sombria ao mesmo tempo que inútil,
como aliás o pareceria para qualquer ateniense.
Seria razoável pensarmos que o plano seria a de executar ambos os tiranos,
para esfacelar o poder nos Pisistrátidas na cidade e dar coragem à população para
que essa se juntasse aos revoltosos sem temer conseqüências, caso um dos irmãos
sobrevivesse (cf. citação abaixo). Para isso, contudo, os dois deveriam ser
emboscados quando estivessem juntos, provavelmente no final da procissão ou,
caso isso não fosse possível, em alguma outra ocasião em que o protocolo exigisse
a presença de ambos.
1.3.2 Conspiração e Tocaia
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É revelador que apenas após mencionar o insulto à irmã de Harmódio (6.56.1) e a
ὕβπιϲ a que fora submetido o jovem, que Tucídides retome a decisão de Aristogíton
de dissolver o governo dos pisistrátidas, primeiramente mencionado em 6.54.3:
καὶ αὐσξϲ σὰ μὲμ ἄλλα οπὸϲ σξὺϲ ντμεοιθηϲξμέμξτϲ σῶ ἔπγῳ
ἐοέοπακσξ, οεπιέμεμξμ δὲ Παμαθήμαια σὰ μεγάλα, ἐμ ᾗ μόμξμ μέπᾳ
ξὐφ ὕοξοσξμ ἐγίγμεσξ ἐμ ὅολξιϲ σμ οξλισμ σξὺϲ σὴμ οξμοὴμ
οέμχξμσαϲ ἁθπόξτϲ γεμέϲθαι καὶ ἔδει ἄπναι μὲμ αὐσξύϲ, ντμεοαμύμειμ
δὲ εὐθὺϲ σὰ οπὸϲ σξὺϲ δξπτυόπξτϲ ἐκείμξτϲ. ἤϲαμ δὲ ξὐ οξλλξὶ ξἱ
ντμξμψμξκόσεϲ ἀϲυαλείαϲ ἕμεκα: ἢλοιζξμ γὰπ καὶ σξὺϲ μὴ οπξειδόσαϲ,
εἰ καὶ ὁοξϲξιξῦμ σξλμήϲειαμ, ἐκ σξῦ οαπαφπμα ἔφξμσάϲ γε ὅολα
ἐθελήϲειμ ϲυϲ αὐσξὺϲ ντμελετθεπξῦμ.
E esses, tendo definido um plano de ação com os seus coadjutores,
somente esperaram pela grande Panatenáia, único dia no qual os
cidadãos celebrantes podiam seguir em procissão armados sem que
isso levantasse suspeitas. Esses mesmos deveriam começar [o
levante], sendo imediatamente ajudados a repelir os lanceiros [da
guarda]. Não eram muitos os conjurados, devido à incerteza [ligada à
ação]: tinhas esperanças, portanto, que aqueles que nada sabiam de
antemão, e quantos tivessem coragem, presentes na hora do ataque
e já que portavam armas, desejassem a eles se juntar na libertação..

Aqui,

no

entanto,

somos

apresentados

a

um

terceiro

grupo,

os

ντμεοιθηϲξμέμξι, cuja identidade iremos a partir de agora investigar. O uso do
deverbativo ντμξμψμξκόσεϲ, ―conjurados‖, deixa pouco espaço para dúvida sobre o
objetivo da associação de pessoas a que Aristogíton recorrera. Esse adjetivo é
usado especificamente pra descrever pessoas unidas por um juramento (ὅπκξμ)
com vistas a uma causa comum, a qual geralmente é a execução de algum
adversário 57 . No entanto, Tucidides não menciona nenhum nome, exceto o dos
Tiranicidas, embora seja improvável que ne nhum relato (oral ou escrito) tenha
57

Exemplos da seriedade do juramento denotado por esse adjetivo não falt am. Confira o dos Lícios
do Xanto, sob a invasão de Harpago, que juraram queimar a cidade para que o tirano não a
conquistasse ou, ent ão, morrer na tentativa, Herod. 1.176.2: σαῦσα δὲ οξιήϲαμσεϲ καὶ ϲτμξμόϲαμσεϲ
ὅπκξτϲ δειμξύϲ, ἐοενελθόμσεϲ ἀοέθαμξμ οάμσεϲ Ξάμθιξι μαφόμεμξι. Ou então Esq. Coef. 978-80: ὅπκξϲ

σ' ἐμμέμει οιϲσώμαϲι.ντμώμξϲαμ μὲμ θάμασξμ ἀθλίῳ οασπὶ καὶ ντμθαμεϲθαι: καὶ σάδ' εὐόπκψϲ ἔφει.
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sobrevivido, à época do historiador, que identificasse pelo menos alguns dos que
tomaram parte no complô.
O fato de os conspiradores decidirem esperar (οεπιέμεμξμ δὲ) pela Grande
Panatenáia e de os Tiranicidas terem sido os escolhidos para iniciar o ataque certamente aguardando até que ambos os irmãos pudessem ser apanhados juntos quando então outros a eles se juntariam (ντμεοαμύμειμ δὲ εὐθὺϲ) para render a
guarda, demonstra que houve um tempo suficiente para um planejamento, onde
uma estratégia de ação (σὸμ ἔπγξμ/σὴμ οπάνιμ) pôde ser definida e a melhor
oportunidade para a efetiva realização da mesma fixada. Infelizmente para os
insurrectos a ação acabou sendo precipitada pelo pavor 58 (real ou não, nunca
saberemos) de que um dos aliados (κξιμψμξύμσξι59) houvesse traído a causa:
καὶ ὡϲ ἐολθεμ  ἑξπσή, Ἱοοίαϲ μὲμ ἔνψ ἐμ σῶ Κεπαμεικῶ καλξτμέμῳ
μεσὰ σμ δξπτυόπψμ διεκόϲμει ὡϲ ἕκαϲσα ἐφπμ σϲ οξμοϲ οπξωέμαι,
ὁ δὲ Ἁπμόδιξϲ καὶ ὁ Ἀπιϲσξγείσψμ ἔφξμσεϲ ἢδη σὰ ἐγφειπίδια ἐϲ σὸ
ἔπγξμ οπξῆϲαμ. καὶ ὡϲ εἶδόμ σιμα σμ ντμψμξσμ ϲυίϲι διαλεγόμεμξμ
ξἰκείψϲ σῶ Ἱοοίᾳ ̔ἤμ δὲ οϲιμ εὐοπόϲξδξϲ ὁ Ἱοοίαϲ, ἔδειϲαμ καὶ
ἐμόμιϲαμ μεμημῦϲθαί σε καὶ ὅϲξμ ξὐκ ἢδη ντλληυθήϲεϲθαι.
E assim sobreveio a festa, enquanto Hípias se encontrava no
chamado Cerâmico organizando a procissão junto com os lanceiros como a cada um caberia seguir no cortejo - Harmódio e Aristogiton,
de posse já das espadilhas, por lá passavam em vistas de pôr o
plano em ação. E, vendo um dos conspiradores conversando
naturalmente com Hípias – de fato sempre muito acessível a todos –
temeram e julgaram ter sido traídos e de estarem já a ponto de ser
feitos prisioneiros.60

Aristóteles apresenta-nos, contudo, uma versão algo diferente, colocando Hípias na
Acrópole, ao invés de no Cerâmico, que ficava perto dos portões da Ágora:

58

Tuc. 6.59.1:

 ἀλόγιϲσξϲ σόλμα ἐκ σξῦ οαπαφπμα οεπιδεξῦϲ Ἁπμξδίῳ καὶ Ἀπιϲσξγείσξμι

ἐγέμεσξ .
59
60

Idem, ibidem.
Idem, ibidem, passim.
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ἢδη δὲ οαπασηπξῦμσεϲ ἐμ ἀκπξοόλει σξϲ Παμαθημαίξιϲ
Ἱοοίαμ ̔ἐσύγφαμεμ γὰπ ξὗσξϲ μὲμ δεφόμεμξϲ, ὁ δ' Ἵοοαπφξϲ
ἀοξϲσέλλψμ σὴμ οξμοήμ̓, ἰδόμσεϲ σιμὰ σμ κξιμψμξύμσψμ σϲ
οπάνεψϲ υιλαμθπώοψϲ ἐμστγφάμξμσα σῶ Ἱοοίᾳ, καὶ μξμίϲαμσεϲ
μημύειμ, βξτλόμεμξί σι δπϲαι οπὸ σϲ ϲτλλήχεψϲ, κασαβάμσεϲ καὶ
οπξεναμαϲσάμσεϲ σμ ἄλλψμ, σὸμ μὲμ Ἵοοαπφξμ διακξϲμξῦμσα σὴμ
οξμοὴμ οαπὰ σὸ Λεψκόπειξμ ἀοέκσειμαμ, σὴμ δ' ὅλημ ἐλτμήμαμσξ
οπνιμ.
Já na Acrópole, estavam vigiando Hípias [desde aquele ponto],
porque a este coubera receber os celebrantes da Panatenáia,
enquanto Hiparco dispersava a procissão; assim, vendo um dos
conjurados amigavelmente tratando com Hípias, acreditaram que os
delatava e quiseram fazer algo antes que os prendessem: atacando
sem esperar pelos outros, mataram Hiparco, que organizava a
procissão junto ao Leocoréio, arruinando todo o plano. 61

Seja como for, fica evidente que somente no fim da procissão os dois irmãos iriam
se encontrar, o que deveria ser proposital, justamente para evitar um ataque. A
informação de que um dos conspiradores fora visto conversando ―amigavelmente‖
(υιλαμθπώοψϲ) - na expressão de Tucídides ou ―familiarmente/ intimamente‖
(ξἰκείψϲ), na de Aristóteles - com Hípias pode nos dar a dimensão do envolvimento
de pessoas muito íntimas dos tiranos.
De fato, embora Harmódio tenha sido executado já no local pela guarda de
Hiparco, Aristogíton foi detido e torturado 62, a fim de que pudesse revelar o nome de
seus comparsas, entre os quais, de acordo com Aristóteles, estariam ―homens de

61

Arist. op. cit. n. 37, 18.3-4. Parece haver uma confusão sobre a direção dada à Procissão da
Panatenáia nessa passagem, já que o costume mandava que os celebrant es partissem do Dípiloi em
direção à Acrópole. A maioria das edições e traduções (Keny on, 1920; S andys, 2000; E verson, 1996;
Rackham, 1952), no entanto, não comenta esse paradoxo, que pode ser resolvido se entendermos
δεφϋμεμξϲ por ―admitir, aceitar, deixar fazer parte‖ da procissão (i.e., revistar a procura de armas) e

ἀοξϲσέλλψμ no sentido de ―dispensar‖ [sc.os participantes que houvessem complet ado o trajeto].
62
Tuc. 6.57. 4: καὶ ὁ μὲμ σξὺϲ δξπτυόπξτϲ σὸ αὐσίκα διαυεύγει ὁ Ἀπιϲσξγείσψμ, ντμδπαμόμσξϲ
σξῦ ὄφλξτ, καὶ ὕϲσεπξμ ληυθεὶϲ ξὐ ῥᾳδίψϲ διεσέθη: Ἁπμόδιξϲ δὲ αὐσξῦ οαπαφπμα ἀοόλλτσαι.
Arist. Op. cit. n. 37, 18.4: αὐσμ δ' ὁ μὲμ Ἁπμόδιξϲ εὐθέψϲ ἐσελεύσηϲεμ ὑοὸ σμ δξπτυόπψμ,
ὁ δ' Ἀπιϲσξγείσψμ ὕϲσεπξμ, ϲτλληυθεὶϲ καὶ οξλὺμ φπόμξμ αἰκιϲθείϲ.
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natureza aristocrática e amigos dos tiranos‖

63

. Ele ressalva, no entanto, que as

opiniões quanto à veracidade das informações reveladas sob tortura dividiam-se
entre aqueles que viam nelas a expressão da verdade e os que acreditavam ser
esse apenas o estratagema final, desesperado, de Aristogíton para tentar
desestabilizar o governo de Hípias, voltando-o contra seus próprios aliados. De
qualquer forma, nenhum dos nomes possivelmente implicados chegou até nós,
embora entre esses devessem estar aqueles das inúmeras famílias imediatamente
enviadas ao exílio nos seus últimos três anos em que vigiu a tirania, entre as quais a
mais famosa era a dos alcmeônidas.

63

Op. cit. n. 37, 18.4:

ξἳ καὶ σῆ υύϲει σμ ἐοιυαμμ καὶ υίλξι σξϲ στπάμμξιϲ ἤϲαμ.
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Figura 2 - Ágora circa 450 a.C.: A - Colunat a Colorida (Στοὰ Ποικίλη); B - Colunata do Rei; C –
Colunata de Zeus; D - Via da Panatenáia; E – Bouleutério; F – Tolos; G – Altar dos Doze Deuses; H
– Templo de Hefesto; I – Colunata do Sul (à esquerda, a Fonte Pública); J – Cadeia Pública.

1.3.3 O envolvimento dos alcmeônidas

Após a expulsão de Hípias pelos espartanos, o partido que mais lucrou com a nova
situação foi o dos alcmeônidas, que puderam retornar do exílio e outra vez ter voz
ativa na vida política da cidade. No entanto, foi também durante essa época que o
mito dos Tiranicidas cresceu e se solidificou, e com um amplo apoio do Estado.
Como então poderíamos explicar uma conspiração para o assassinato dos tiranos
patrocinada pelos alcmeônidas e, ao mesmo, tempo dar conta do fato de que esses,
uma vez tendo batido Isócrates na luta pelo poder na cidade, jamais se aproveitaram
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desse fato, relegando o título de Liberadores a dois Gefireus de ―ascendência
cadméia‖, como aliás gostava de salientar Heródoto?
Ora, sabemos que desde o rompimento da aliança entre alcmeônidas e os
filaides, advindo do desastroso casamento da irmã de Megaclés 64 com Pisístrato - o
que o levara pela segunda vez ao poder absoluto em Atenas - aqueles primeiros,
exilados da cidade sob o pretexto de serem amaldiçoados 65, tramavam a expulsão
do tirano. A primeira tentativa ocorre ra em Leipsídrio66, uma cidade perto da Peônia,
onde a resistência, não obstante, fora esmagada. Logo depois, esses mesmos,
através de um contrato com os Anfictíones para a reconstrução do templo de
Delfos 67 , destruído em 548, conseguiram subornar a sacerdotisa

68

para que

induzisse os espartanos a expulsar Hípias de Atenas e, finalmente, foi um dos
membros dessa família, Clístenes, o responsável pelas reformas que solidificaram
as instituições democráticas (ἱϲξμξμία) na cidade.
Se coube a Clístenes a voz de comando na trama contra os tiranos, ou se
agiu sozinho ou com a ajuda de aliados, não temos como saber, mas não há dúvida
de que os alcmeônidas tiveram um papel principal, senão decisivo, na derrocada da
tirania e não seria surpreendente que estivessem por trás do assassinato de
Hiparco. Talvez os repetidos fracassos anteriores pudessem tê-los levado a
considerar a possibilidade de trabalhar o golpe de outra forma, justamente através
de uma conspiração que desfavorecesse os filhos de Pisístrato frente ao dēmos, que

64

Neto do outro Megaclés, o assassino de Cílon, arconte epônimo em 632 a.C. Sobre o casamento
Herod. 1.60-1.
65
Após a vitória de Pisístrato em Erétria. Sobre a maldição, cf. Herod. 5.70-1.
66
Circa 514 a.C. Herod. 5.62, Arist. op. cit. n. 37, 19.3. Os remanescentes do forte lá construído
foram identificados por Milchöfer (apud How and Wells, 1989 ) nas encostas do monte Parnes, a 4
km de Menide.
67
Filócoro, Frag. 115, schol. Pind. Pit. 7.9(b).
68
Herod., 5.62-3.
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não parecia incomodar-se muito em viver sob seu jugo 69 . Que essa conspiração
realmente existiu, há pouco que se duvidar; sobre como ela poderia ter se
desenrolado, no entanto, podemos apenas tecer conjecturas.
Não seria surpreendente, no entanto, que Aristogíton, em suas maquinações
sobre como derrubar a tirania, tivesse ido buscar a ajuda dos alcmeônidas exilados.
Não há como especularmos sobre de que maneira isso poderia ter acontecido, mas
que, desde a ascenção ao poder, essa família era vista com desconfiança por boa
parte da população, parece ser sugerido por Heródoto na passagem em que os
defende da acusação de conspiração com os persas, durante a Batalha de
Maratona 70:
καὶ ξἱ Ἀλκμεψμίδαι ὁμξίψϲ ἠ ξὐδὲμ ἥϲϲξμ σξύσξτ ἤϲαμ μιϲξσύπαμμξι.
θμα ὦμ μξι καὶ ξὐ οπξϲίεμαι σὴμ διαβξλὴμ σξύσξτϲ γε ἀμαδέναι
ἀϲοίδα, ξἵσιμεϲ ἔυετγόμ σε σὸμ οάμσα φπόμξμ σξὺϲ στπάμμξτϲ, ἐκ
μηφαμϲ σε σϲ σξύσψμ ἐνέλιοξμ Πειϲιϲσπασίδαι σὴμ στπαμμίδα, καὶ
ξὕσψ σὰϲ Ἀθήμαϲ ξὗσξι ἤϲαμ ξἱ ἐλετθεπώϲαμσεϲ οξλλῶ μλλξμ ἢ οεπ
Ἁπμόδιόϲ σε καὶ Ἀπιϲσξγείσψμ, ὡϲ ἐγὼ κπίμψ. ξἳ μὲμ γὰπ ἐνηγπίψϲαμ
σξὺϲ ὑοξλξίοξτϲ Πειϲιϲσπασιδέψμ Ἵοοαπφξμ ἀοξκσείμαμσεϲ, ξὐδέ σι
μλλξμ ἔοατϲαμ σξὺϲ λξιοξὺϲ στπαμμεύξμσαϲ: Ἀλκμεψμίδαι δὲ
ἐμυαμέψϲ λετθέπψϲαμ, εἰ δὴ ξὗσξί γε ἀληθέψϲ ἤϲαμ ξἱ σὴμ Πτθίημ
ἀμαοείϲαμσεϲ οπξϲημαίμειμ Λακεδαιμξμίξιϲι ἐλετθεπξῦμ σὰϲ Ἀθήμαϲ,
ὥϲ μξι οπόσεπξμ δεδήλψσαι.
E os alcmeônidas, da mesma forma, em nada lhe [sc. a Calias] eram
inferiores em seu ódio aos tiranos. Isso é uma surpresa para mim e
não admito essa acusação de que tivessem erguido um escudo, já
que estavam foragidos durante todo o período [governado pelos]
tiranos, sendo também eles os responsáveis pelo plano para
demover os Pisistrátidas da tirania, e, assim, segundo meu
julgamento, foram esses, muito mais que Harmódio e Aristogíton, os
libertadores de Atenas. Porque os assassinos apenas enraiveceram
69

Cf. Tuc. 6.54.5-6: ―ξὐδὲ

70

O famos o ―Sinal do Escudo‖, Herod. 6.121 -25, a esse respeito Hudson (1937).

γὰπ σὴμ ἄλλημ ἀπφὴμ ἐοαφθὴϲ ἤμ ἐϲ σξὺϲ οξλλξύϲ, ἀλλ' ἀμεοιυθόμψϲ
κασεϲσήϲασξ: καὶ ἐοεσήδετϲαμ ἐοὶ ολεϲσξμ δὴ σύπαμμξι ξὗσξι ἀπεσὴμ καὶ νύμεϲιμ, καὶ
Ἀθημαίξτϲ εἰκξϲσὴμ μόμξμ οπαϲϲόμεμξι σμ γιγμξμέμψμ σήμ σε οόλιμ αὐσμ καλϲ
διεκόϲμηϲαμ καὶ σξὺϲ οξλέμξτϲ διέυεπξμ καὶ ἐϲ σὰ ἱεπὰ ἔθτξμ. σὰ δὲ ἄλλα αὐσὴ  οόλιϲ σξϲ
οπὶμ κειμέμξιϲ μόμξιϲ ἐφπσξ, ολὴμ καθ' ὅϲξμ αἰεί σιμα ἐοεμέλξμσξ ϲυμ αὐσμ ἐμ σαϲ ἀπφαϲ
εἶμαι‖.
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ainda mais os Pisistrátidas restantes ao matar Hiparco e em nada os
impediram de continuar exercendo a tirania. Ao passo que os
alcmeônidas claramente libertaram a cidade, se de fato foram
verdadeiramente eles que convenceram a Pitonisa a instruir os
Lacedemônios a libertar Atenas, como demonstrei primeiramente.

Amiúde as inúmeras dúvidas que temos sobre as circunstãncias do
assassinato de Hiparco, podemos, pelo menos, ter certeza de que esse não poderia
ter vindo em melhor hora para a resistência no exterior. Todas as fontes são
unânimes quanto ao endurecimento do governo de Hípias após a morte de seu
irmão, sua constante paranóia e a amargura que nutria pelos cidadãos. Os três anos
em que ainda exerceu o comando da cidade foram uma espécie de forja na qual o
espírito dos atenienses foi dobrado em ponta de lança contrária a tirania 71.
1.3.4 O culto aos tiranicidas e a inauguração do herói democrático
Ateneu, no Sábios ao Jantar 72 menciona as seguintes canções de Calícrates:
ἐμ μύπσξτ κλαδὶ σὸ νίυξϲ φορήϲω
ὡϲοεπ Ἁπμόδιξϲ καὶ Ἀπιϲσξγείσψμ
ὅσε σὸμ σύπαμμξμ κσαμέσημ
ἰϲξμόμξτϲ σ’ Ἀθήμαϲ ἐοξιηϲάσημ.
Num ramo de mirto a lança carregarei
Como Harmódio e Aristogíton
Que ao tirano ambos mataram
E uma Atenas isônoma criaram.

Φίλσαθ’ Ἁπμόδι’ξὔ σί οψ σέσμηκαϲ
Νήϲξιϲ δ’ἐμ μακάπψμ ϲέ υαϲιμ εἶμαι
ἵμα οεπ οξδώκηϲ Ἀφιλεὺϲ
Τιδείδημ σέ υαϲι σὸμ ἐϲθλὸμ Διξμήδεα.
Amado Harmódio de modo algum estás morto!
na Ilha dos Bem-aventurados diz-se qu‘estás.
Lá (ao lado de) Aquiles, pés-velozes
71

ἐμ μύπσξτ κλαδὶ σὸ νίυξϲ υξπήϲψ
ὡϲοεπ Ἁπμόδιξϲ καὶ Ἀπιϲσξγείσψμ
ὅσ’Ἀσημαίηϲ ἐμ θτϲίαιϲ
ἄμδπα σύπαμμξμ Ἵοοαπφξμ ἐκαιμέσημ.
αἰεὶ ϲυψμ κλέξϲ ἔϲϲεσαι κασ’αἶαμ.
Φίλσαθ’ Ἁπμόδι’ξὔ σί οψ σέσμηκαϲ.
ὅσι σὸμ σύπαμμξμ κσαμέσημ
ἰϲξμόμξτϲ σ’ Ἀθήμαϲ ἐοξιηϲάσημ.
Num ramo de mirto a lança carregarei
como Harmódio e Aristogíton
quando na procissão de Atenas
o homem tirano, Hiparco, mataram.
Sempre deles será a glória sobre a terra.
Amado Harmódio de modo algum estás morto!
porque ao tirano ambos mataram
E uma Atenas isônoma criaram

Aristóteles, op. cit. n. 37, 19.1: ―μεσὰ δὲ σαῦσα ϲτμέβαιμεμ οξλλῶ σπαφτσέπαμ εἶμαι σὴμ
στπαμμίδα: καὶ γὰπ διὰ σὸ σιμψπεμ σἀδελυῶ [καὶ διὰ σὸ] οξλλξὺϲ ἀμῃπηκέμαι καὶ
ἐκβεβληκέμαι, οϲιμ ἤμ ἄοιϲσξϲ καὶ οικπόϲ. ἔσει δὲ σεσάπσῳ μάλιϲσα μεσὰ σὸμ Ἱοοάπφξτ
θάμασξμ, ἐοεὶ κακϲ εἶφεμ σὰ ἐμ σῶ ἄϲσει (...).‖
72

15.50.61-79. PMG 839-6.

45

e do filho de Tideu, o reto Diomedes.

Aqui, em primeiro lugar, percebe-se a tradição, habilmente criticada por
Tucídides, em identificar Hiparco não como irmão do tirano, mas com o próprio
tirano. A esse propósito, Page comenta que, das três canções, o fr. 12PMG pode ser
o mais antigo justamente porque fornece uma descrição mais exata do status de
Hiparco73, mas sua hipótese não condiz com o contexto das canções, já que ἄμδπα

σύπαμμξμ - algo como, ―homem tirânico‖ (sc. de uma família de tiranos), ao invés de
―o (homem) tirano‖ 74 – tem seu significado precisado pelos versos que lhe seguem,
onde se diz que Atenas fora feita isônoma (ἰϲξμόμξτϲ σ’ Ἀθήμαϲ ἐοξιηϲάσημ) posto
que (ὅσι) o tirano (σὸμ σύπαμμξμ) fora morto por Harmódio em conluio com mais
alguém, a quem aí não se nomeia, mas que se subentende ser Aristogíton 75.
Em virtude do próprio gênero escoliástico, seria impossível precisar a
precedência de um fragmento sobre o outro, uma vez que os simposiastas eras
livres para improvisar sobre um determinado tema e, assim, composições diferentes
surgiam por meio de enjambements sobre coplas precedentes, revolvendo em torno
de um centro comum 76.

73

Page (1981) p. 187, seguindo E hrenberg (1956), pg. 66. Isso, segundo esses comentadores,
demonstra que a canção viria de uma época em que ainda estaria preservada a distinção entre os
dois irmãos.
74
Meu raciocínio é semelhante ao de Collins (2004), p. 110 e seg.: ―Both endings [sc. 10 e 12 PMG]
obviously refer to Hipparchus. But the greater generalizing force produced by the lack of an article in
the second couplet could be tak en to mean that Hipparchus was one from among other tyrants who
was k illed, or who deserved to be k illed‖.
75
Depreende-se que o verbo tenha dois sujeitos a partir do us o da terminação do dual tant o em
ἐοξιηϲάσημ quanto em κσαμέσημ. Na verdade, é provável que o eu-poético dessas canções seja o
próprio Aristogít on, lamentando Harmódio, que morrera in situ logo após atacar Hiparco.
76
Collins, op. cit. n. 74, pp. 112-113, ecoando Erhenberg, passim: ―Bei unserer Untersuchung gehen
wir also von der Voraussetzung aus, dass das Lied sich fort während veränderte und erneuerte, wie es
sich aus der A rt und Weise des von einem der Symposiasten zum anderen weitergegebenen und
mindestens ursprünglich oft improvisierten Rundgesangs nat urgemäß ergibt‖.
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O vocabulário e fraseologia utilizados explicitam já a mudança no tratamento
dos amantes. Kλέξϲ, por exemplo, é conspícuo nesse sentido pois está intimamente
associado ao serviço prestado aos heróis mortos em batalha, aparecendo
continuamente em todo o período das guerras médicas para caracterizar os
soldados que sofreram morte no campo de batalha em uma analogia com o status
dispensado aos heróis épicos. De seu turno, a ―Ilha (ou Ilhas) dos Bem-aventurados‖
(μήϲξϲ/ μήϲξι μακάπψμ) figura, de um lado, como um destino tradicional para os
heróis da cosmogonia hesiódica 77 e, de outro, para figuras históricas heroizadas
tardiamente, como Onesilos de Ciprus 78, (talvez) Equecrátides da Tessália 79, Eutimo
da Lócria e, certamente, Gelo da Sicília, que residiam nesse locus amoenus em
companhia de heróis, diferentemente dos mortais comuns, relegados à invisibilidade
do Hades, a qual, não surpreendentemente, é metáfora comum para o
esquecimento 80 trazido pela morte inglória, e outras vezes mesmo um local de
sofrimento físico ou psicológico 81.

―καὶ σξὶ μὲμ μαίξτϲιμ ἀκηδέα θτμὸμ ἔφξμσεϲ | ἐμ μακάπψμ
μήϲξιϲι οαπ' Ὠκεαμὸμ βαθτδίμημ, | ὄλβιξι ἣπψεϲ‖.
77

Hes. Trabalhos e Dias, 156-76:

78

Herod. 5.114.
2
Sim. 22W .
Cujas palavras de Safo (55LP) a uma desconhecida refletem toda a seriedade desse destino:

79
80

―κασθάμξιϲα δὲ κείϲῃ ξὐδέ οξσα μμαμξϲύμα ϲέθεμ/ ἔϲϲεσ' ξὐδὲ †οξκ'†ὔϲσεπξμ· ξὐ γὰπ οεδέφῃϲ
βπόδψμ/ σμ ἐκ Πιεπίαϲ· ἀλλ' ἀυάμηϲ κμ Ἀίδα δόμῳ/ υξισάϲειϲ οεδ' ἀμαύπψμ μεκύψμ
ἐκοεοξσαμέμα‖.
81
Nesse último sentido, cf. especialmente Pind. Ol. 2.56-80: ―ὅϲξι δ' ἐσόλμαϲαμ ἐϲσπὶϲ/ ἑκασέπψθι
μείμαμσεϲ ἀοὸ οάμοαμ ἀδίκψμ ἔφειμ/ χτφάμ, ἔσειλαμ Διὸϲ ὁδὸμ οαπὰ Κπόμξτ σύπϲιμ: ἔμθα
μακάπψμ/ μϲξϲ ὠκεαμίδεϲ/ αὖπαι οεπιομέξιϲιμ, ἄμθεμα δὲ φπτϲξῦ υλέγει,/ σὰ μὲμ φεπϲόθεμ ἀο'
ἀγλαμ δεμδπέψμ, ὕδψπ δ' ἄλλα υέπβει‖. Nessa(s) Ilha(s) a alma dos mortos não apresentava o
entorpecimento característico das sombras do mundo ínfero, mas goz ava de uma vitalidade mesmo
superior aquela experimentada em vida (ξὔ σί οψ σέθμηκαϲ), devido às condições propícias que aí
existiam. Compare com o fr. Sim. IXFGE:

ξὐδὲ σεθμϲι θαμόμσεϲ, ἐοεὶ ϲυ’ἀπησή καθύοεπθε/

κτδαίμξτϲ’ἀμάγει δώμασξϲ εν Ἀίδεψ. Finalmente, Para uma descrição acurada da Ilha dos Bemaventurados, cf. o relato paródico de Luciano na História Verdadeira (Ἀληθμ Διεγεμάθψμ), 2.4-29.
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A expressão ϲέ υαϲιμ εἶμαι, ―diz-se estares‖, aponta da mesma forma para
um mito corrente que se valida através de uma narrativa tradicional ( σέ υαϲι,
―também se diz‖); nesse caso, o destino de Aquiles e Diomedes no pós-morte,
personagens cujo culto era vigoroso em várias cidades da Hélade. Na verdade, o
uso do vocabulário épico é uma das principais formas de se investir de solenidade e
antigüidade um acontecimento contemporâneo, fazendo-o integrar-se ao pano de
fundo de eventos épicos, expediente útil não somente para a poesia ou oratória 82 e
que se tornará cada vez mais comum, atingindo seu ápice na época Clássica,
quando o processo de apropriação e reinterpretação do legado épico estará então
quase que totalmente completado 83.
O terminus ante quem de um possível culto aos Tiranicidas, portanto, é dado
pela Constituição dos Atenienses e pelo relato de Tucídides (2.34), com a ajuda de
alguns dados arqueológicos. O autor daquele primeiro tratado nos informa ser uma
das funções do polemarco justamente a de realizar os sacrifícios (ἐμαγίϲματα)
destinados aos heróis mortos em guerra e também a Harmódio e Aristogíton 84. Por
outro lado sabemos, também por meio de Tucídides, que esse costume já estava
plenamente desenvolvido em 431, no início da guerra do Peloponeso. O historiador
remete o patrios nomos ao tempo dos ancestrais, o que seria apenas uma forma
retórica de dizer que desconhecia sua origem. Ao que tudo indica, os mortos na
batalha de Maratona já haviam recebido esse mesmo tipo de tratamento, de acordo

82

Veja minha discussão sobre como a cena descrita por Pausânias para a Batalha de Oinoé utiliza -se
dos mesmos recursos para idealizar os maratonomachoi, pp. (fr. XXIFGE).
83
Do qual o Panegírico de Isócrates fornece o melhor exemplo. Sobre isso Boedecker (2001).
84
Arist. op. cit. n. 37, 58.1: ―σξϲ σεσελετσηκόϲιμ ἐμ σῶ οξλέμῳ καὶ Ἁπμξδίῳ καὶ Ἀπιϲσξγείσξμι

ἐμαγίϲμασα οξιε‖.
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com as evidências de depósitos arqueológicos de oferendas encontrados no soros 85,
o que significaria que a cerimônia mencionada por Tucídides já estava em voga em
490, provavelmente na forma descrita por Aristóteles, e que, na hipótese mais
cautelosa, em 431 Harmódio e Aristogíton já deveriam receber honras de culto,
como nos leva a pensar essa passagem da De Falsa Legatione86, de Demóstenes:
σί ξὖμ, ὦ ἄμδπεϲ Ἀθημαξι; σξύσψμ ξὕσψϲ ἐφόμσψμ, ὑμεϲ <ἐν>
ἐκείμψμ σμ ἀμδπμ ὄμσεϲ, ξἱ δὲ καὶ σιμὲϲ αὐσμ ἔσι ζμσεϲ,
ὑοξμεμεσε σὸμ μὲμ εὐεπγέσημ σξῦ δήμξτ καὶ σὸμ ἐκ Πειπαιϲ,
οικπάσημ, ἐκοεϲεμ καὶ κξλαϲθμαι; καὶ οάλιμ οπώημ Θπαϲύβξτλξμ
ἐκεμξμ σὸμ Θπαϲτβξύλξτ σξῦ δημξσικξῦ καὶ σξῦ ἀοὸ Φτλϲ
κασαγαγόμσξϲ σὸμ δμξμ, σάλαμσα δέκ' ὠυληκέμαι, καὶ σὸμ ἀυ'
Ἁπμξδίξτ καὶ σμ σὰ μέγιϲσ' ἀγάθ' ὑμϲ εἰπγαϲμέμψμ, ξὓϲ μόμῳ διὰ
σὰϲ εὐεπγεϲίαϲ ἃϲ ὑοπναμ εἰϲ ὑμϲ ἐμ ἅοαϲι σξϲ ἱεπξϲ ἐοὶ σαϲ
θτϲίαιϲ ϲοξμδμ καὶ κπασήπψμ κξιμψμξὺϲ οεοξίηϲθε, καὶ ᾄδεσε καὶ
σιμσ' ἐν ἴϲξτ σξϲ ἣπψϲι καὶ σξϲ θεξϲ, σξύσξτϲ μὲμ οάμσαϲ σὴμ ἐκ
σμ μόμψμ δίκημ ὑοεϲφηκέμαι, καὶ μήσε ϲτγγμώμημ μήσ' ἔλεξμ μήσε
οαιδία κλάξμθ' ὁμώμτμα σμ εὐεπγεσμ μήσ' ἄλλξ μηδὲμ αὐσξὺϲ
ὠυεληκέμαι (...)
E agora, homens atenienses? Conhecedores, assim, desses [fatos],
sendo vós [descendentes] daqueles varões, alguns dos quais ainda
vivem, suportareis que aquele Bem-feitor do povo, aquele [que tomou
parte na marcha] do Pireu, Epicrates, seja banido e repreendido? E,
antes, [suportareis] que Trasíbulo - aquele filho do [outro] Trasíbulo,
o Democrata oriundo de File, onde era liderava o povo – pague dez
talentos, ou [ainda] que aquele descendente de Harmódio e daqueles
obreiros dos vossos maiores benefícios - aos quais, pela lei, e em
virtude das boas-ações que vos foram concedidas, em todos os
templos e por ocasião de sacrifícios públicos fazeis libações e
ofertas de bebida em comum, e para quem cantais e honrais de
modo igual aos heróis e aos deuses - esses todos, reitero,
[permitireis que] sejam contritos sob a penalidade das leis, de modo
que nem perdão, nem lamento, nem o chorar dos filhos que partilham
o nome dos Bem-feitores, nem nenhuma outra coisas, lhes seja de
valia (...)?

Esse culto aludido pelo retor, e que deve ter sido instituído pelo novo governo,
provavelmente teve uma parte importante no surgimento de uma versão alternativa
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Para uma descrição e ilustração do soros, Whitley (1994). Indicativos principais de oferendas são
os lek ythoi de figuras negras e a trincheira exterior, onde restos de cerâmica foram enc ontrados por
Staïs por volta de 1890. Para uma descrição mais det alhada sobre o caráter do monument o de
Marat ona e o culto ligado a ele, ver meu comentário sobre o fr. XX FGE.
86
1-281.4.
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para os fatos, no qual o papel desempenhado pelos alcmeônidas e os espartanos,
verdadeiros responsáveis pela liberação da cidade, gradativamente diminuía, até
desaparecer completamente. Já Platão irá colocar na boca de Sócrates que Hiparco,
no lugar de seu irmão, era filho mais velho de Pisístrato e, portanto, o próprio tirano:
(...) Πειϲιϲσπάσξτ δὲ ὑε σξῦ ἐκ Φιλαϊ δμ, Ἱοοάπφῳ, ὃϲ σμ Πειϲιϲσπάσξτ οαίδψμ

ἤμ οπεϲβύσασξϲ καὶ ϲξυώσασξ (...), ―o descendente de Pisístrato, aquele dos
Filaidas, Hiparco, que dos filhos de Pisístrato era o mais velho e o mais sábio‖.87
Versão dos fatos ampliada ainda mais pelo texto do Mármore de Paros (A45),
que irá juntar no mesmo ano o assassinato de Hiparco - aqui chamado já ―sucessor‖
(διάδξφξϲ) de Pisístrato – e a expulsão de Atenas dos descendentes deste último,
omitindo completamente qualquer menção à ação dos espartanos e alcmeônidas:

ἀυ’ξὑ Ἁπμόδιξϲ καὶ [Ἀπιϲσξ]γείσψμ ἀοεκσε[ίμαμ] | Ἵοοα]πφξμ Πειϲιϲσπάσξτ
δ[ιά]δ[ξφ]ξμ, καὶ Ἀθημαξι [ἐναμεϲσ]ήϲαμ σξὺϲ Πειϲιϲσπασίδαϲ ἐν σ[ξῦ Π]ελαϲγικξῦ
σείφξτϲ, ἔση ΗΗΔΔΔΔΓΙΙΙ, ἄπφξμσξϲ Ἀθήμηϲιμ Ἁ[π]ο[ακ|σίδξτ], ―Desde quando
Harmódio e Aristogíton assassinaram Hiparco, sucessor de Pisístrato, e os
atenienses expulsaram os Pisistrátidas para fora do muro Pelásgio, CCXLVIII anos,
quando era arconte entre os atenienses Harpactés‖.
Page parece querer ver nessa confusão entre a indentidade dos tiranos,
surgida num período não muito posterior aos eventos, uma campanha de
desinformação levada a cabo por Isócrates e seus comparsas para reduzir a
importância dos alcmeônidas na instauração da democracia 88 , especialmente de
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Platão, Hiparco, 228B.
Page (1981), p.187: ―The growth and popularity of the tale of Harmodius and Aristogiton in the fifth
century B.C. is a remark able phenomenon, intelligible only as political propaganda‖ (grifo nosso).
88
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Clístenes, no período em que este esteve ausente da cidade, de acordo com as
ordens espartanas para que se purgasse Atenas dos ―Amaldiçoados‖ 89 . A maior
dificuldade enfrentada por uma hipótese desse tipo é que seria quase impossível de
se orquestrar uma contra-propaganda de tal monta num lapso de tempo tão exíguo,
ainda mais quando se leva em consideração as dificuldades práticas envolvidas
nessa tarefa, sobretudo em uma época extremamente conturbada, na qual a
ameaça de uma helotização da Ática revelava-se uma realidade mais do que
provável. Através do relato das fontes, principalmente de Heródoto e de pseudoAristóteles, depreende-se que a ausência de Clístenes da cidade não deve ter sido
muito longa, não mais que dois meses, na melhor das hipóteses, um período que
cobriria a chegada da ordem de Cleomenes para a sua expulsão e o cerco da
Acrópole, que, surpreendentemente, resolveu-se em apenas três dias.
Isso nos deixaria com apenas três possibilidades a considerar: a primeira, a
de que a campanha começara imediatamente após a expulsão de Hípias; a
segunda, por ocasião do retorno de Clístenes e o início do novo governo ou, a
terceira, a de que o processo tenha se iniciado já em 511/10, mas que – após seu
retorno – Clístenes tenha se aproveitado dele e o expandido numa política de
―heroização‖ oficial dos tiranicidas, com vistas a desligar sua imagem, junto ao
dēmos, não só de uma possível associação com o homicídio de Hiparco, um bemfeitor querido pelo povo 90, mas também com os resultados advindos desse ato: o
endurecimento da tirania, o exílio de inúmeras famílias aristocráticas, a tortura e a
morte indiscriminada de cidadãos, o fim, em suma, do que o autor do Hiparco,

89
90

Herod. 5.71-2, 6.121 e Tuc. 1.126-7.
Platão, Hiparco, 228b e seg.
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chamara de uma ―era de Cronos‖ 91. É importante também lembrar que, como um
areopagita, ser implicado num assassinato, mesmo não sendo ele próprio o
criminoso, poderia trazer inúmeros prejuízos políticos para Clístenes (que sobre si já
trazia o miasma familiar oriundo de um assassinato), ainda mais quando se
considera a extensão das reformas que ainda esperavam pela a aprovação da
Assembléia92.
1.4 Texto e Contexto
1.4.1. Metro

Os metros empregados são o hexâmetro e o pentâmetro alternados em dísticos,
como é usual em epigramas a partir do início do VI século, algo que se
convencionou chamar de dístico elegíaco (τὸ ἐλεγεῖον/ tò elegeîon), embora a
propriedade dessa denominação seja objeto de extensa controvérsia. Abaixo
mostramos o esquema métrico para os epigramas em questão.

(a) ― ⏑⏑ ― ― ―⏑⏑ ― ⏑⏑ ― ⏑⏑ ― ⏑
(b)

― ― ― ― ― ―⏑⏑ ―⏑⏑ ―

(c) [
(d)

]
[

―]⏑⏑ ―⏑⏑ ―

Embora o hexâmetro seja empregado para a primeira linha, a ausência de cesura no
primeiro hemistíquio (há elisão na diérese bucólica) faz com que o ritmo se torne
claramente anapéstico, uma alusão, talvez, à marcha da Panatenáia onde os
assassinos emboscaram o tirano; há que se notar, ainda, a ponte entre (a) e (b) e as
10 morae que se seguem, dando gravidade ao nome de Hiparco e ao crime visto
como horrendo mesmo pelos defensores dos tiranicidas, dada sua violência. O
91

Idem, 229b: ―(...) ἔζψμ Ἀθημαξι ὥϲοεπ ἐοὶ Κπόμξτ βαϲιλεύξμσξϲ‖.
Como Josiah Ober (1999), acredito que Clístenes propusera as reformas antes do exílio imposto
por Cleomenes e que foram elas, de fato, o motivo de sua ex pulsão.
92
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arremate, após κσεμε, que encerra esse primeiro dístico, retoma o andamento
pomposo do início e ecoa as três únicas palavras que nos restaram de (d).
1.4.2. Comentário interlinear
H1 ἤ μέγα Ἀθεμαξϲι υόψϲ γέμεθ ’μίκ’ Ἀπιϲσξ- :

(a) ἤ μέγα (...) υόψϲ γέμεθ ’: O uso de ἤ apresenta uma classificação difícil
segundo a nomenclatura gramatical moderna , já que sua função parece ter um
caráter ambivalente, ainda mais do modo como aparece, logo no início do verso 93.
Se por um lado essa partícula retém seu valor adverbial bastante pronunciado
(certamente nasceu/ raiou...), é inegável que está subjetivamente ligada ao adjetivo
neutro μέγα, confirmando o caráter singular e objetivo94 de tal luz (υόψϲ), seja em
sua amplidão, seja em seu fulgor, i.e., ―foi certamente ampla (que irá negar?) a luz
que raiou...‖. Em concordância com isso, ressaltaríamos ainda o caráter claramente
dogmático da partícula, ou seja, de que não se podia mais, e tampouco dever-se-ia,
negar a condição de bem-feitores conferida aos tiranicidas, porque os resultados
não permitiam que a natureza de seu crime obscurecesse a grandeza, a amplitude e
as conseqüências benéficas de seu feito, ou seja, a isonomia.
Essa função gnômica de ἤ encontramo-la em outros epigramas quase
contemporâneos 95, como por exemplo, IG XII, 8, 398, datado do século VI-V:

ἤ καλὸμ σὸ μμμα [οα]93
94

Denniston (1950), p. 279 e seg.: ―This is mainly a verse idiom, and is hardly found at all in oratory... ‖
Idem, ibidem, n. 35: ―Bäumlein maintains that ἤ expresses subjective certainty, a view borne out by

the fact (...) that Homer never (…) uses ἤ in propria persona, but only in speeches (…)‖.
95
Page (1981), nesse sentido, encontra-se desatualizado à luz das novas descobertas arqueológicas,
cf. p. 188, §684-5, onde diz que ―ἤ is rare at the beginning of epigrams (sequitur exempla), all III B.C;
a small number of examples in the Anthology, none pré-Alexandrian.‖
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σὴπ ἔϲσηϲε θαμόϲ[ηι] |
Λεαπέσηι· ξὐ γὰπ [ἔσ]ι ζϲαμ ἐϲξυϲόμ[εθα]. |
ou então, em um epigrama encontrado na Acrópole, do fim do II séc. d.C., dentre os
mais antigos 96, IG II2 3661:

γηπαλέημ χτφὴμ ἐο’ ἀκμαίῳ ϲώμασι Γλαῦκξϲ
καὶ κάλλει κεπάϲαϲ κπείσσξμα ϲψυπξϲύμημ
ὄπγια οϲιμ ἔυαιμε βπξσξϲ υαεϲίμβπξσα Δηξῦϲ
εἰμάεσεϲ, δεκάσῳ δ’ ἤλθε οπὸϲ ἀθαμάσξτϲ.
ἤ καλὸμ ἐκ μακάπψμ μτϲσήπιξμ, ξὐ μόμξμ εἶμαι
σὸμ θάμασξμ θμησξϲ ξὐ κακὸμ ἀλλ’ ἀγαθόμ.
Já na época romana, a partícula aparece, na mesma posição 97, no longo epitáfio de
um menino de apenas sete anos (IG II2 11674), do qual citamos apenas a, por assim
dizer, chave de ouro da composição:
(...)

[ἤ] ῥα καλὸμ <γ>έ[παϲ ἔϲφξμ, εἰ ἀχετδ]ὴϲ λόγξϲ ἀμδπμ,
οαδαϲ [ἀοξθμήϲκειμ ξὓ]ϲ υιλέξτϲι θεξί.
σξὔμεκά μξι, οάσεπ ἐϲθλέ, υάμη· ϲ<ὺ δὲ> μηκέσι ϲεξ
σειπόμεμξϲ γλτκεπὴμ σπύφε φπόμῳ κπαδίημ.
Page, com razão, vê nesse uso de em combinação com a forma épica
alongada de υϲ, υόψϲ, em detrimento de υάξϲ – igualmente adequada ao metro uma alusão aos heróis homéricos. De fato, o uso da primeira forma ocorre na Ilíada
14 vezes98, em expressões do tipo ―αἴ κέμ σι υόψϲ Δαμαξϲι γέμηαι‖, no sentido de
luz como ―saída‖, ―escape‖, ―esperança‖. Nas duas vezes em que aparece na

96

Ver ainda SEG 30:134, datado de 400 a.C., onde, no entanto ἤ μάλα deve ser lido como
suplemento.
97
Ainda que faça part e do suplemento do editor e não do texto da pedra, não vejo qual outra
alternativa poderia ser proposta para aqui, ver também SEG 28.326, onde Wilhelm igualmente
preserva o ἤ.
98
Il. 2.49, 309; 6.6; 8.282; 11. 2, 797; 15. 669, 741; 16.39, 188; 19.2, 103, 118 e 23.226.
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Odisséia99 , é empregado apenas conotativamente, exatamente na única acepção
em que υάξϲ aparece nos dois poemas 100, o que nos permite concluir que a forma

υόψϲ parece convergir para um uso especializado na poesia épica, onde está
associada a aparição do herói e a resolução de conflitos gerados pela batalha.
Talvez mais do que descrever a ―grande luz‖ que surgiu para os atenienses
em termos de um contraste que identifique o período da tirania com as trevas e o da
democracia com o seu oposto, seria mais proveitoso optar por uma leitura mais
próxima do sentido épico, ou seja, o de uma ―saída‖ ou ―oportunidade. Assim, o
assassinato de Hiparco talvez fosse celebrado não pela ação, o ato criminoso em si,
o que seria de certa forma grosseiro, mesmo para os adversários dos tiranos, mas
pela oportunidade que deu ao povo da cidade de conhecer o outro lado da tirania, o
despotismo.
P1 - Ἀπιϲσξ | γείσψμ Ἵοοαπφξμ κσεμε καὶ Ἁπμόδιξϲ·

Q uanto ao caráter singular da tmese no nome Ἀπιϲσξγείσψμ (segundo por Page ―a
remarkable breach of one of the most fundamental rules of elegiac verse‖), já
fizemos os comentários mais pertinentes na seção 1.2.
Aqui, gostaríamos de ressaltar, apenas, que o julgamento tardio do escoliasta
de Aristófanes não deve pesar muito no que tange a qualidade da inscrição.
Devemos ter em mente que estas agrupavam-se na pedra numa combinação de
hexâmetro + pentâmetro (ou H1 + P1) em uma única linha. A convenção editorial de
separar H1 e P1 em dísticos não existia e, assim, é de se supor que aquele que se
deparasse com a inscrição na pedra original, fizesse acomodações automáticas no
99

Od. 19.64 e 23.348.
Dessa vez 15 vezes na Ilíada e 18 vez es na Odisséia.

100
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ritmo quando a lesse. Por outro lado, sabemos muito pouco do dístico elegíaco para
podermos afirmar com certeza que um verso como o acima seria reprovável aos
ouvidos antigos.
A nosso ver, conjunção καὶ, empregada com verbo κσείμψ no singular salienta
o caráter acessório da participação de Harmódio na ―façanha‖ e, por isso mesmo,
traduzimos essa parte como ―e com a ajuda de Harmódio‖, ao invés de,
simplesmente, ―e Harmódio‖. A posição do objeto do verbo, nesse caso Hiparco,
entre os nomes de Aristogíton e Harmódio, de certa forma reflete o cerco desses
dois ao tirano, junto a estátua do Leocórion101, na Acrópole.
H2 - οα]σπίδα γμ ἐθέσημ

De acorco com Page, a parte faltante desse hexâmetro deve ter sido precedida por
alguma palavra que significasse ―livre‖ ou ―democrática‖, acrescentando que
―isônoma‖ (ἰϲόμξμξμ) talvez fosse o melhor cadidato. A despeito de a palavra não
ser atestada antes de Heródoto - que usa ἰϲηγξπία para se referir-se ao tipo de
liberdade conquistada pelos cidadãos de Atenas, após as reformas de Clístenes –
conclui que igualdade perante a lei deve ter sido um termo de uso corrente a partir
do dia da libertação e que seria surpreendente se uma palavra tão apropriada não
tivesse sido usada para descrever o resultado mais óbvio da expulsão dos tiranos.
O fato de o adjetivo ser empregado nas canções simpóticas mencionadas na
seção 1.3.4, acima, pode ser um indicativo que sua ausência de outros textos seja
mero acaso. Essas canções, aliás, poderiam ter se aproveitado do texto do
101

σὸ Λεξκόπειξμ: o monumento das três filhas de Leos que, por ordem de um oráculo, sacrificaram Λεξκϋπειξμ.

se por sua cidade, Sandys (2000), p. 73, n. sub
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epigrama para incorporar o adjetivo, o que não seria improvável, dada a fama das
estátuas onde ele fora gravado. A inscrição mais antiga da Ática (encontrada na
Acrópole) a registrar ἰϲόμξμξμ pode ser datada pelos meados do IV século e,
mesmo assim, o adjetivo deve ser lido como um conjectura de suplemento:[μξφθηπϲ
ὅδ’ ἔβη μέ]ασξ<μ οπ>ὸϲ σέπμα κελε<ύ>θξ<τ> ⋮| εὔκλειαμ δ<ὲ> β<ί>ξ [κάλλιο’ ἀοξυθίμεμξϲ]·|
[καὶ γὰπ ἐλετθεπίαϲ κλειμξ]ϲ ἐμ ἀγϲι δαμέμσα | Ἰϲ[όμξμξ]μ οασπί[α φθὼμ ἐκάλτχε σάυψι].
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Capítulo 2

Um por todos e todos por um
“Ἀθημαξι μέμ ηὕνημσξ. Δηλξ δὲ ξὐ κασ’ἕμ μξῦμξμ ἀλλὰ
οαμσαφι  ἰϲηγξπίη ὡϲ ἐϲσὶ φπμα ϲοξδαξμ, εἰ καὶ Ἀθημαξι
στπαμμετόμεμξι μὲμ ξὐδαμμ σμ ϲυέαϲ οεπιξικεόμσψμ
ἤϲαμ σὰ οξλέμια ἀμείμξμεϲ, ἀοαλλαφθέμσεϲ δὲ στπάμμψμ
μακπι οπσξι ἐγέμξμσξ. Δελξ ὦμ σαῦσα ὅσι κασεφόμεμξι
μὲμ ἐθελξκάκεξμ ὡϲ δεϲοόσηι ἐπγαζόμεμξι, ἐλετθεπψθέμσψμ
δὲ αὐσὸϲ ἕκαϲσξϲ ἑψτσι οπξεθτμέεσξ κασεπγάζεϲθαι.”1
Heródoto, 5.78.

2.1 Os Fragmento Sim. II e III FGE
(ΙΙ) Δίπυτξϲ ἐδμηθημεμ ὑοὸ οστφί, ϲμα δ’ἐυ’μμ (ΙΙI) Δεϲμι ἐμ †ἀφμτόεμσι† ϲιδήπψι ἔϲβεϲαμ ὕβπιμ
ἐγγύθεμ Εὺπίοξτ δημξϲίαι κέφτσαι·

οαδεϲ Ἀθημαίψμ ἔπγμαϲιμ ἐμ οξλέμξτ

ξὐκ ἀδίκψϲ, ἐπασὴμ γὰπ ἀοψλέϲαμεμ μεόσησα

ἔθμεα Βξιψσμ καὶ Χαλκιδέψμ δαμάϲαμσεϲ·

σπηφεαμ οξλέμξτ δενάμεμξι μευέλημ.

σμ ἵοοξτϲ δεκάσημ Παλλάδι σαϲδ’ἔθεϲαμ.

Domados sob um vale de Dírfos, um outeiro sobre nós,
perto do Euripo, às expensas públicas, foi erguido:
Não injustamente, pois a amável juventude arruinamos,
Aceitando do combate a áspera nuvem.

Em lúgubres grilhões de ferro, extinguiram-lhes a soberba,
Os filhos de Atenas, nos trabalhos de guerra,
Dominando hordas de Beócios e de Calcídios :
Disso, c‘o dízimo ergueram à Palas essas éguas .

2.2 Edição e Fortuna Crítica

O epigrama Sim II FGE é fruto da transmissão literária, aparecendo unicamente na
Antologia de Planudes, sob o cabeçalho ―Ϲιμψμίδξτ ‖2, ou seja, [da obra/epigramas]
de Simônides, o que indica que já deveria estar disponível no Sylloge Simonidea (c.
1

―Os atenienses dessa forma prosperaram. Fica assim evidente, não somente com relação a um
aspecto, mas de um modo em geral, o quanto a igualdade [de direit os frente à tomada de decisões na
Ágora] é algo excelente, pois se eles, porquanto tiranizados, em nada eram superiores a seus
vizinhos na lide da guerra; mas uma vez libertados dos tiranos, tornaram-se os primeiros entre os
maiores. Tudo isso demonstra, sem sobre de dúvida, que, quando oprimidos, fingiam ser covardes,
como se trabalhassem para um senhor, mas que, libertos, cada um deles zelava para atingir grandes
feitos [em combate]‖.
2
Ant. Plan., 26 (Simônides 89 Bergk; 87 Diehl). Sobre a pertinência dessa indicação de autoria a
Simônides, ver mais abaixo a discussão sobre o P. Oxy. 2535.
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100 a. C.) 3. De acordo com Page 4 , o estilo, assunto e tom do epitáfio estão de
acordo com a temática daquela coleção, mas qualquer afirmação nesse sentido
deve ser encarada apenas como especulação.
A fortuna crítica do epigrama Sim. III FGE, por outro lado, nos oferece um
maior número de fontes e comentários, tanto antigos quanto modernos 5. Ainda que
apareça em quatro fontes distintas, ele nunca foi expressamente atribuído a
Simônides por nenhuma delas. A idéia de inseri-lo numa coletânea de epigramas do
poeta veio de seu primeiro editor moderno, Schneidewin 6, em 1835, seguido por
Bergk7, em 1882. Ambos citam as vinte linhas do Πεπὶ σξῦ Παπαυθέγμασξϲ8, de
Élio Aristide, no qual aparecem, em seqüência três epigramas de Simônides (II, XLV
e XXXVIII) finalizados por um excerto (H3 e o primeiro hemipé de P2 9) de II FGE.
Page10 , herdeiro da cautela por vezes excessiva de Kaibel 11 , e apoiando-se em
Boas 12 , argumenta que, não obstante Simônides seja citado, juntamente com
Píndaro, antes e depois dos exemplos, isso não é suficiente para lhe atribuir a
autoria de qualquer um deles. Todavia, em 1995, E.G. Turner 13 publicou um papiro
oriundo de Oxirinco, datado a partir do final do século I d. C., em que é possível

3

Cf. a Introdução a esta dissertação.
Page (1981), p. 189.
5
Page, idem, ibidem; West (1985), p. 283. Os autores seguintes são citados apud Page, idem, mas
não foram por mim pessoalmente consultados: Preger nº72; Geffcken nº 16; H. Von Gärtringen, nº 9 e
51; Meiggs and Lewis 15; Boas de epigr. Sim. 92, 229; Busolt Gr. Gesch. 2. 433; Diehl Sim. fr. 100;
Friedländer and Hoffleit nº 145; Jeffrey LSAG 78.43; Raubitschek DAA nº 168, 173.
6
Schneidewin, 115, p. 415: ―Cf. epigramma 77 [= II FGE]. Paus. I, 28, 2. Simonidis uindicaui ex
testimonio Aristides II, 380 (502 (Dindorf). ‖
7
Bergk, PLG, 135, p. 912: ―Simonidis esse docet Arist. II 512 qui un a cum aliis Simonidis
epigrammatis imprimis post ep. 107 affert καὶ οπό γε σξύσψμ (...)‖
8
380.2-22 ed.Jebb, in: TLG-D.
9
Idem, ibidem, n. acima:―ἔθμεα Βξιψσμ καὶ Χαλκιδέψμ δαμάϲαμσεϲ | οαδεϲ Ἀθημαίψμ | ξἶμαι
4

λέγει σὸ ἐοίγπαμμμα καὶ οξλλὰ ἕσεπα‖.
10
11
12
13

Page (1981). p. 253.
Kaibel, G., Epigrammata Graeca, ex lapidibus conlecta. Beroline 1878.
Boas, M. Epigr. Sim., 92-6, apud P age (1981).
P. Oxy.nº 2535 in: P. Oxy. vol. XXXI, Ed. E. G. Turner, 1996.
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reconstruir o nome ϲιμψμιδ- a partir das letras ]ιμψμι[ que aparecem logo acima de
uma parte identificável do III FGE (H1 seguido de P1, portanto na ordem em que
aparecem em Heródoto) e, embora não haja certeza, é bastante provável que
possamos reconstruir aí um genitivo, i. e., ϲιμψμίδξτ. Ainda que isso não decida de
nenhuma forma a questão em favor de uma autoria do poeta, pelo menos nos
deixaria seguros de que, no mínimo, havia uma tradição na Antigüidade em atribuir
essa inscrição a Simônides, algo que, devido ao impasse atual da pesquisa, já seria
um indício importante a ser considerado.
Podemos, contudo, estar certos com relação a pelo menos um aspecto do
texto, a saber, a de que o epigrama foi, de fato, uma inscrição real, mandada gravar
nos primeiro anos do século VI. Quanto a isso são decisivos os dois remanescentes
arqueológicos da base do monumento onde parte dos dísticos aparecem. Essas
duas pedras, bastante erodidas pela intempérie – principalmente a mais antiga foram descobertas durante escavações na Acrópole, respectivamente , em 1869 (B)
e 1887 (A) e estão em dispostas em dísticos estíquicos. A identificação resta
assegurada em virtude da menção ao dízimo e às éguas nos dois fragmentos ( σξ̑μ

ℎίοοξϲ δ̕[ / ]ξ̑μ ℎίοοξϲ δεκ̕ά̕σ[̕ ) e aos ―trabalhos dos (filhos) dos atenienses‖ (]εϲ
Ἀθεμαίξμ ἔπγμα[̕ ) que conhecemos pela transmissão literária. Abaixo reproduzimos
o texto das duas bases, colocando em negrito o texto da pedra, em oposição aos
suplementos editoriais14:
(a) [δεϲμξ̑ι ἐμ ἀφμύεμσι(?) ϲιδεπέξι ἔϲβεϲαμ ℎύβ]πιμ ⋮ / οαδε[ϲ Ἀθεμαίξμ ἔπγμαϲιμ ἐμ οξλέμξ] /
[ἔθμεα Βξιξσξ̑μ καὶ Χαλκιδέξμ δαμάϲαμσεϲ] ⋮ / σξ̑μ ℎίοοξϲ δ ̕[εκάσεμ Παλλάδι σάϲδ’ ἔθεϲαμ].
14

3

2

IG I , 501 (IG I .394, II/ I — DAA 168 & 173).
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(b) [ἔθμεα Βξιξσξ̑μ καὶ Χαλκιδέξμ δαμά]ϲαμ[σεϲ] / [οαδ]εϲ Ἀθ εμαίξμ ἔπ γμα
[ϲιμ̕ ἐμ οξλέμξ] /
[δεϲμξ̑ι ἐμ ἀφμύεμσι(?) ϲιδεπέξι ἔϲβε]ϲαμ [ℎύβπιμ] / [σ]ξ̑μ ℎίοοξϲ δ εκ̕ά ̕σ[εμ
̕ Παλλάδι σάϲδ’ ἔθεϲαμ].

Page nos informa que o fragmento (B), num estilo de letra datado da metade
do V século, tinha os hexâmetros na mesma ordem das quatro fontes literárias que o
citam15, i.e., v. 1 ἔθμεα e v. 2 δεϲμι; o fragmento (A), contudo, numa caligrafia do
final do VI século, apresentava uma ordem reversa 16, o que nos permite concluir que
os autores responsáveis pela transmissão do texto só tiveram acesso ao segundo
monumento, o qual deveria ser uma cópia do original, reconstruído após a invasão
persa em 480/79, talvez para celebrar a vitória dos atenienses em Oinófita (c. 457) 17.

Heródoto, nossa fonte mais antiga, faz referência à destruição promovida
pelos persas enquanto menciona o texto que, segundo ele, podia ser visto na base
de uma quadriga de bronze construída com um décimo do resgate dos cativos
beócios, como mencionado no epigrama, à esquerda de quem entrava na Propiléia
em direção à Acrópole:
διαλτθέμσξϲ ὦμ σξῦ ϲσόλξτ σξύσξτ ἀκλεϲ, ἐμθαῦσα Ἀθημαξι
σίμτϲθαι βξτλόμεμξι οπσα ϲσπασηίημ οξιεῦμσαι ἐοὶ Χαλκιδέαϲ.
Βξιψσξὶ δὲ σξϲι Χαλκιδεῦϲι βξηθέξτϲι ἐοὶ σὸμ Εὔπιοξμ. Ἀθημαίξιϲι δὲ
ἰδξῦϲι σξὺϲ Βξιψσξὺϲ ἔδξνε οπόσεπξμ σξϲι Βξιψσξϲι ἠ σξϲι
Χαλκιδεῦϲι ἐοιφειπέειμ. ϲτμβάλλξτϲί σε δὴ σξϲι Βξιψσξϲι ξἱ Ἀθημαξι
καὶ οξλλῶ ἐκπάσηϲαμ, κάπσα δὲ οξλλξὺϲ υξμεύϲαμσεϲ ἑοσακξϲίξτϲ
αὐσμ ἐζώγπηϲαμ. σϲ δὲ αὐσϲ σαύσηϲ μέπηϲ ξἱ Ἀθημαξι διαβάμσεϲ
ἐϲ σὴμ Εὔβξιαμ ϲτμβάλλξτϲι καὶ σξϲι Χαλκιδεῦϲι, μικήϲαμσεϲ δὲ καὶ
σξύσξτϲ σεσπακιϲφιλίξτϲ κληπξύφξτϲ ἐοὶ σμ ἱοοξβξσέψμ σῆ φώπῃ
λείοξτϲι. ξἱ δὲ ἱοοξβόσαι ἐκαλέξμσξ ξἱ οαφέεϲ σμ Χαλκιδέψμ. ὅϲξτϲ
δὲ καὶ σξύσψμ ἐζώγπηϲαμ, ἅμα σξϲι Βξιψσμ ἐζψγπημέμξιϲι εἶφξμ ἐμ
υτλακῆ ἐϲ οέδαϲ δήϲαμσεϲ: φπόμῳ δὲ ἔλτϲαμ ϲυέαϲ δίμμεψϲ
ἀοξσιμηϲάμεμξι. σὰϲ δὲ οέδαϲ αὐσμ, ἐμ σῆϲι ἐδεδέασξ, ἀμεκπέμαϲαμ
15

Heródot o, 5.77; Diodoro, Bibliotheca Historica, 10.24.3 e a A nthologia Planudeae, 26. Cinc o, se
contarmos as duas linhas em Aristides, Πεπὶ σξῦ Παπαυθέγγμασξϲ, 380.20.
16
Page, idem, ibidem n.91
17
Assim, West, S. (1985), p. 283. Sobre a Batalha de Oinófita, ver Tuc. 1.108.
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ἐϲ σὴμ ἀκπόοξλιμ: αἵ οεπ ἔσι καὶ ἐϲ ἐμὲ ἤϲαμ οεπιεξῦϲαι, κπεμάμεμαι ἐκ
σειφέψμ οεπιοευλετϲμέμψμ οτπὶ ὑοὸ σξῦ Μήδξτ, ἀμσίξμ δὲ σξῦ
μεγάπξτ σξῦ οπὸϲ ἑϲοέπημ σεσπαμμέμξτ. καὶ σμ λύσπψμ σὴμ
δεκάσημ ἀμέθηκαμ οξιηϲάμεμξι σέθπιοοξμ φάλκεξμ: σὸ δὲ ἀπιϲσεπϲ
φειπὸϲ ἕϲσηκε οπσξμ ἐϲιόμσι ἐϲ σὰ οπξούλαια σὰ ἐμ σῆ ἀκπξοόλι:
ἐοιγέγπαοσαι δέ ξἱ σάδε:
ἔθμεα Βξιψσμ καὶ Χαλκιδέψμ δαμάϲαμσεϲ
οαδεϲ Ἀθημαίψμ ἔπγμαϲιμ ἐμ οξλέμῳ,
δεϲμῶ ἐμ ἀφλτόεμσι ϲιδηπέῳ ἔϲβεϲαμ ὕβπιμ:
σμ ἵοοξτϲ δεκάσημ Παλλάδι σάϲδ' ἔθεϲαμ.
Havendo essa expedição militar [i.e., de Espartanos e aliados
coríntios 18] se dispersado desafamadamente, os atenienses - então
desejando vingar-se - organizaram um exército para atacar
primeiramente os calcídios; mas os beócios vieram em sua ajuda
através do Euripo. Vendo os beócios, os atenienses acharam por
bem derrotá-los antes de cuidar dos calcídios e, engajando-se com
aqueles, os dominaram totalmente, exterminando um número
impressionante e levando 700 cativos. Ainda nesse mesmo dia, os
atenienses atravessaram para a Eubéia e engajaram-se em combate
contra os calcídios. Vencendo-os, assentaram 4000 colonos na terra
dos Hipobótes, após o que deixaram a região. ‗Hipobótes‘ [criadores
de cavalos] é como são chamados os aristocratas da Calcídia.
Aqueles lá feitos prisioneiros, juntamente com outros da Beócia,
foram mantidos subjugados e vigiados, amarrados pelos pés com
grilhões, sendo que, após certo tempo, foram resgatados a duas
minas por cabeça. Os grilhões de seus pés, com os quais foram
acorrentados [uns aos outros], foram expostos na Acrópole. Estes,
ainda no meu tempo, lá subsistiam, pendendo dos muros
chamuscados pelo fogo dos medos - aqueles muros opostos ao
santuário que dá para o oeste. Com o dízimo do resgate construíram
uma quadriga de bronze e a dedicaram [a Atená]19, a qual encontrase à esquerda de quem entra na Acrópole através da Propiléia. Nela
mandaram inscrever os seguintes:
Dominando hordas de Beócios e de Calcídios,:
Os filhos de Atenas, nos trabalhos de guerra,
Em lúgubres grilhões de ferro extinguiram-lhes a soberba:
Disso c‘o dízimo ergueram à Palas essas éguas.

Há uma pequena alteração no texto, como transmitido por Diodoro, que,
senão por melhor razão, serve para elucidar e alertar sobre o modo como a leitura
dos antigos (e muitas vezes dos modernos) pode divergir do original quando

18

Herod. 5.73-6, veja os excertos traduzidos mais abaixo.
Pausânias, 1.2.10, meciona essa carruagem, logo após a Atená Promachos, construída com o
butim de Maratona: ―καὶ ἅπμα κεσαι φαλκξῦμ ἀοὸ Βξιψσμ δεκάση καὶ Χαλκιδέψμ σαμ
19

ἐμὐβξίᾳ‖.
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questões pessoais de gosto e estilo levam as fontes ou comentadores a ―corrigir‖ o
que lhes parece errado:
(...) Ἀθημαξι δενιϲ σῆ μίκῃ φπηϲάμεμξι καὶ μικήϲαμσεϲ Βξιψσξύϲ σε
καὶ Χαλκιδεϲ, εὐθὺϲ ἀοὸ σϲ μάφηϲ Χαλκίδξϲ ἐκτπίετϲαμ. ἐκ σϲ
ὠυελείαϲ σϲ σμ Βξιψσμ δεκάσημ ἅπμα φαλκξῦμ εἰϲ σὴμ ἀκπόοξλιμ
ἀμέθεϲαμ σόδε σὸ ἐλεγεξμ γπάχαμσεϲ,
ἔθμεα Βξιψσμ καὶ Χαλκιδέψμ δαμάϲαμσεϲ
οαδεϲ Ἀθημαίψμ ἔπγμαϲιμ ἐμ οξλέμξτ
δεϲμῶ ἐμ ἀφλτόεμσι ϲιδηπέῳ ἔϲβεϲαμ ὕβπιμ:
ὧμ ἵοοξτϲ δεκάσημ Παλλάδι σάϲδ' ἔθεϲαμ.
Os atenienses aproveitando-se apropriadamente da vitória, após
vencer os Beócios e os Calcídios, imediatamente após a batalha os
dominaram. Do dízimo do butim obtido dos beócios [mandaram
construir] uma carruagem de bronze e a dedicaram na Acrópole,
gravando esse elegíon:
Dominando hordas de Beócios e de Calcídios,:
Os filhos de Atenas, nos trabalhos de guerra,
Em lúgubres grilhões de ferro extinguiram-lhes a soberba:
Deles, c‘o dízimo ergueram à Palas essas éguas.

Diodoro, ao examinar a fonte arquetípica que invertera os dísticos 1 e 3, deve
ter achado extremamente obscura a expressão σμ (...) δεκάσημ, já que não ficava
claro se o artigo, aqui usado como um pronome relativo, referia-se aos prisioneiros,
ao resgate pago por eles ou ao butim obtido na conquista. Através de seu texto,
podemos inferir que resolveu optar pela última leitura, já que diz que foi com um
décimo do butim logrado dos beócios (ἐκ σϲ ὠυελείαϲ σϲ σμ Βξιψσμ δεκάσημ)
que se construíra a quadriga em questão. Para que o epigrama se coadunasse à
sua interpretação, no entanto, ele deveria mudar o obscuro σμ (...) δεκάσημ para

ὧμ (...) δεκάσημ, i.e., ―ὧμ [σϲ ὠυελείαϲ ] δεκάσημ‖. Para Heródoto, cujo uso do
artigo em detrimento da forma do relativo é uma prática corrente, talvez a construção
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não tenha soado estranha o suficiente para motivá-lo a alterar o texto 20.
Felizmente as descobertas do século XIX confirmaram o texto de Heródoto e
da Antologia, já que nelas vê-se claramente o uso do artigo genitivo plural σμ com
uma função conectiva (Α –]σξμ̑ ℎ
hίοοξϲ δ̕[ / B- ]ξ ̑μ ℎ
hίοοξϲ δεκ̕ά̕σ[̕ ). Outrossim, com a
transposição dos versos 1 e 3 para seus locais originais, como vistos no início desse
capítulo, percebemos que o artigo, antes deslocado, agora vem imediatamente após
seu referente, ― ἔθμεα Βξιψσμ καὶ Χαλκιδέψμ‖ e, destarte, qualquer sombra de
ambigüidade é eliminada do texto, a despeito das reservas de Page 21 . Para os
atenienses vitoriosos não haveria diferença entre os cativos e o dinheiro que poderia
ser pago por eles: como propriedade dos vencedores, seu valor de troca estava
assegurado e, assim, referir-se aos mesmos através do relativo genitivo plural ὧμ
seria de uma sutileza e humanismo estranho aos vencedores.
É digno de nota, igualmente, que a ordem original, revelada pelas pedras, põe
em relevo os grilhões com os quais os atenienses teriam extinguido a soberba dos
inimigos, ao anunciá-los desde o primeiro verso. Grilhões que foram ostensivamente
pendurados no muro e que, de certa forma, integravam toda a ―instalação‖, como
modernamente caracterizaríamos esse conjunto de μμήμασα, destinada a promover
a superioridade militar da cidade e o valor que a liberdade democrática conferia aos
seus cidadãos.
Um último e espinhoso problema no estabelecimento do texto final, e que tem
desafiado gerações de estudiosos, precisa ser investigado: a discrepância de uso
20

Um uso comum ao dialeto dórico, aliás. Cf. p.exe. Herod. 6.103: ‖ἤγξμ δέ ϲυεαϲ ϲσπασηγξὶ δέκα,
σμ ὁ δεκάσξϲ ἤμ Μιλσιάδηϲ‖. Herod. 6.109,110; 7.52 e muitos outros.
21

Ver uma discussão mais detalhada na seção 2.4.
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entre as formas (a) ἀφμτμθέμσι (Herod. codd. AB e Anthologia Planudeae), (b)

ἀφμτθέμσι (Herod. cod. C), ἀφλτόεμσι (Herod. cett., e Diodor.) e (c) ἀφμτόεμσι
(Hecker). Começando pela evidência da pedra podemos perceber que a parte onde
o adjetivo apareceria se perdeu. Reorganizando os dísticos de acordo com a
reconstrução

paleográfica

(bastante

precisa

numa

disposição

estíquica),

percebemos que somos deixados com apenas oito espaços onde encaixar uma das
possíveis formas, o que, a priori, excluiria definitivamente ἀφμτμθέμσι, por exceder
em duas letras o espaço permitido, uma distorção tomada como inconcebível para
um monumento de tamanha importância.
Seja como for, nem ἀφμτμθέμσι nem mesmo ἀφμτθέμσι (essa última, com
nove letras) são possíveis aqui e por diversas razões, além da falta de espaço na
pedra. O particípio aoristo de ἄφμτμαι não aparece em nenhum texto 22 que tenha
chegado até nós e, embora a possibilidade de um hapax como explicação possa ser
tentadora para alguns, devemos lembrar que, ainda que essa forma pudesse existir,
o τ (úpsilon) deveria ser curto (ἀφμῠθέμσι), o que não é permitido pela escansão do
hexâmetro, pois implicaria no monstrum ― ⏑⏑ |― ⏑ |― ⏑ | ⏑ ― ⏑ | ― ⏑⏑ |― ―. Por

22

De acordo com Page (1981), p. 193, não faz o mínimo sentido o argumento de Friedländer de que
um paralelo para ἀφμῡθέμσι, poderia ser visto em uma cópia feita por Sir George Wheler feita em
1676 durante sua visita a Atenas e posteriormente publicada por Meritt, Hes peria (1947), vol. 16, p.
289 com o seguinte texto () ―ἀφμτθὲμ σόδε δ-|πξμ ὑοὲπ σάυξμ εἵϲα-|σξ μήσηπ | οαιδὶ υάξτ[ϲ]|ὀλίγξτ
οάμοαμ ἀοξ<υθι>‖. O texto em questão é muit o mais tardio, talvez mais de seis séculos, e Peek (GV I
n. 238, p. 62) está provavelmente correto em at ribuir a forma ἀφμτθὲμ a um lapsus calami, quando o
corret o deveria ser

ἀφμτόεμ.
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outro lado, a forma ἀφμτμθέμσι, ou não seria comum nesse período, segundo Page,
ou impossível, segundo West 23.
O que nos leva a nosso terceiro candidato, ἀφλτόεμσι. Aqui, novamente,
temos uma letra a mais do que deveríamos, mas, de resto, o sentido parece
adequar-se, se levarmos em contra os paralelos encontrados em outros textos.
Segundo Hesíquio ἀφλύμ seria equivalente a ϲκξσίαμ καὶ ἀξπαϲίαμ, ou seja, ―trevas
e escuridão‖; uma definição semelhante a do Suda ϲκόσξϲ, ὁμίφλη, ζόυξϲ,

ἀμβλτψοία καὶ, επξϲ ἀφλύϲαμσξϲ. ἀμσί σξῦ ϲκξσιϲθέμσξϲ, ―trevas, fumo,
escuridão (como a do Érebo), visão embaçada, também [quando o] céu está
escurecido. O mesmo que enegrecido‖. A partir dessas definições poderíamos
estender esse sentido aos grilhões com que os beócios e calcídios foram
subjugados, uma vez que o ferro, ainda que brilhante quando novo, ou polido,
enegrece facilmente em contato com o ar, devido ao processo de oxidação de sua
camada exterior, formando Óxido de Ferro (Fe 3O4) 24, num primeiro estágio que, em
seguida, poderá prosseguir ou não, dependendo das condições atmosféricas e de
umidade, para a ferrugem (Hidróxido de Ferro Fe 2O3

.

3 H2O) propriamente dita.

Ainda com essa acepção, o adjetivo poderia se referir ao sangue ou aos líqüidos
purulentos

que

certamente

escorreriam dos

tornozelos

infeccionados

dos

prisioneiros amarrados daquela forma, cobrindo a superfície já enferrujada do metal
23

Page op. cit. loc. cit.nota anterior ; West, S. op. cit. n. 17, p. 283. Não há nenhum resultado para a
busca de ―αφμτμθ -― no TLG. A despeit o disso, a alegação de Page, ecoada por West, de que o
significado ―painful, grievous is incredible‖ para ϲιδεπέξϲ δεϲμόϲ, é totalmente infundada já que os
grilhões, ao serem friccionados contra os tornozelos , durante a viagem até a cidade do inimigo,
poderiam ser capazes de causar terríveis lacerações e, portanto, não poderiam ter uma denominação
mais apropriada.
24
Esse óxido ferroso pode ser criado propositadamente através de técnicas de aquecimento do ferro,
servindo como uma camada protetora contra a ferrugem propriamente dita.
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e lhe dando a uma aparência enegrecida 25. Dentro desse campo metafórico em que
escuridão e dor se encontram, descobrimos em Ésquilo a expressão ―δεϲμὰ

λτμαμσήπια‖26, ou ―infestos grilhões‖, ―infestos‖ porque corrompem não só a carne
de Prometeu, mas também sua honra, ao rebaixarem-no a um cativo. A corrupção
do ferro, através da ferrugem é assim equacionada à corrupção do corpo do
prisioneiro e com ela anda pari passu 27.
Ainda que tida como espúria por alguns comentadores, como Page e West,
embora pelas razões erradas 28, a nosso ver, o efeito causado pelo contraste entre

δεϲμῶ ἐμ ἀφλτόεμσι ϲιδηπέῳ com ἔϲβεϲαμ ὕβπιμ é muito eficaz. O verbo ϲβέμμῡμι
tem o sentido original e amplo de ―apagar, extinguir, remover da vista, fazer
desaparecer29‖; dessa forma, talvez a idéia pretendida fosse a de que a ὑβπιϲ dos

25

ἰφὼπ ἀφλτόειϲ e, principalmente, a explicação do
escólio (Scholia in Oppianum, ed. Bussemaker, TLG) a essa passagem: ὁ ϲκξσειμξειδὴϲ μξλιϲμόϲ.
26
Ésquilo, Prometeu Acorrentado, v. 991.
27
Ora λῦμα é basicamente a água usada para lavagem (perfectivo de λξύψ) e descartada por ser
Cf. por ex emplo, Opiano, Halieutica, 3.163:

suja; é também a água estagnada dos pântanos e, por extensão de sentido, todo líqüido putrefato
e/ou impuro, como o sangue (c f. Sófocles, Ajax, v. 655, λύμαθ' ἁγμίϲαϲ ἐμά) ou o prurido das feridas.
Λύμη, a forma ática, ainda se relaciona com o sentido de ―infenso, noc ente, deletério, prejudicial‖
tanto física quanto moralmente. Surpreendentemente, é o adjetivo usado por P olíbio ( Histórias,
6.10.3: καθάοεπ γὰπ ϲιδήπῳ μὲμ ἰόϲ, νύλξιϲ δὲ θποεϲ καὶ σεπηδόμεϲ ϲτμυτεϲ εἰϲι λῦμαι. ), para
caracterizar a decadência do ferro através da ferrugem.
28
Page, idem, ibidem n. 91: ―ἀφλύϲ is mist; its adjective is unsuitable to such a noun as fetters, and is
never elsewhere so used‖. West, idem, ibidem n. 92: ― ἀφλτόειϲ should mean ‗dark, misty‘; there is no
parallel for the figurative sense ‗gloomy, dismal‘ offered in the LSJ‖. As evidências não descartam
completamente um uso metafórico de ἀφλτϲ como escuridão ou mesmo tristeza, como é o caso
evidente dessa passagem de Hesíodo, Escudo de Hércules, v. 264:

οὰπ δ' Ἀφλὺϲ εἱϲσήκει

ἐοιϲμτγεπή σε καὶ αἰμή, φλψπή, ἀϊϲσαλέη. Cf. p. ex. Il. 15.668, onde uma ―nuvem de escuridão‖
(σξϲι δ’ἀο’ὀυθαλμμ μέυξϲ ἀφλύξϲ ὦϲεμ Ἀθήμη) é trazida sobre os olhos dos ouvintes de Nestor.
Cf. também Ilíada 16.334, 20.321,20.341, 20.421 e, em um senti mais metafórico Odisséia 7.41,
20.357 (escuridão trazida pelo pôr do sol), 22.88. Beeks, GED nota que ―Arm. aɫ ǰ-a -m- uɫ ǰ-k ` (pl.)
‘darkness’‖.
29
Mallory e Adams (2006), p. 124. ―Finally, there is wide agreement in meaning, if not in phonetics, for
w
a verb *g es- ‗extinguish‘ seen in Baltic (eg. Lith gèsti), Slavic (OCS ugasiti), Grk sbénnūmi, Anatolian
(Hit kist-), Skt jásate, and Tocharian (Toch B kes-), which all indicate ‗go out, extinguis h‘.‖ Cf. também
w
u
Pokorny, IEW, sob g es-, zg es-.
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invasores, vista como uma espécie de fogo ou chama, seria ―apagada‖ ou
―obscurecida, ofuscada‖ pela trevas da escravidão cujo instrumento aparente seriam
os grilhões de ferro. Não é demais notar que na Teogonia, Zeus pune a ὕβπιϲ de
Menécio 30 lançando-o ao Érebo 31, aí descrito como χξλόειϲ, ou seja, ―feito nebuloso
por causa da fuligem (χόλξϲ) no ar‖, para onde, pelo mesmo motivo, também são
enviados os Titãs e os deuses prístinos. Se por um lado a soberba pode sempre ser
rebaixada e ―apagada‖, o contrário ocorre com a fama ( κλέξϲ) advinda da coragem
na batalha, justamente tida, em outro epigrama (IX FGE) como ἄϲβεϲσξμ, ou seja,
inextinguível.
O contraste entre a luz ou fogo sugerido pela junção entre ϲβέμμτμι e ὕβπιμ
de um lado e δεϲμι ἐμ ἀφλτόεμσι ϲιδήπψι não é estranho a Simônides ou aos
fragmentos atribuídos a sua obra e nunca poderemos descartar uma atribuição de
autoria, por parte dos antigos, justamente baseada no estilo que, aqui, é
característico do poeta, famoso por seus hapax legomenoi e por sua tendência a
criar novos vocábulos a partir da sinestesia 32, dos quais os mais interessantes têm
justamente a ver com o jogo do chiaroscuro, como por exemplo μελάμζξυξϲ,
―negrescuro‖, κταμξοπώωαμ, ―plúmbea proa‖, φλψπαύφεμεϲ, colar-verde (com

30

Hes. Teog. 514-6: ―ὑβπιϲσὴμ δὲ Μεμξίσιξμ εὐπύξοα Ζεὺϲ | εἰϲ Ἔπεβξϲ κασέοεμχε βαλὼμ
χξλόεμσι κεπατμῶ | εἵμεκ' ἀσαϲθαλίηϲ σε καὶ μξπέηϲ ὑοεπόολξτ.‖
31
32

w

PIE *reg os > Sk. rajas; Arm. erek , todos com o sentido de ―noite‖, ―penumbra‖, ―escurid ão‖.
Mich. Psell. Π. ψεπγ. Δαιμ. αpud Campbell (1991), p. 362: ―(...)κασὰ σὸμ ϲιμξμίδημ ὁ λόγξϲ

σμ
οπαγμάσψμ εἰκὼμ ἐϲσιμ. Plut. De Glor. Athe. 3. 346f, αpud idem, ibidem: ―ολὴμ ὁ ϲιμψμίδηϲ σὴμ
μὲμ ζψγπαυίαμ οξίηϲιμ ϲιψοϲαμ οπξϲαγξπεύει, σὴμ δὲ οξίηϲιμ ζψγπαυίαμ λαλξῦϲαμ. ἅϲ γὰπ
ξἱ λόγξι γεγμημέμαϲ διηγξῦμσαι καὶ ϲτγγπαυξῦϲιμ‖
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relação ao rouxinol, que é marrom), μτκσί (…) κταμέψι σε δμόυψι, ―na plúmbea
noite escura‖ e etc 33.
Resta-nos então analisar a sugestão de Hecker 34 , ἀφμτόεμσι, que, de fato
poderia ter dado origem à ἀφμτθέμσι e, daí, à ἀφμτμθέμσι, uma vez que o ômicron
epigráfico (principalmente no início do V século) distingue-se do theta apenas por
um ponto colocado dentro do círculo, o que poderia ter confundido o copista original.
A forma ἀφμτόεμσι seria derivada de um substantivo, ἀφμύϲ, jamais atestado, a não
ser por uma única entrada no Etymologicum Genuinum Magnum, onde aparece
como glosa de ― λύοε‖, o que combinaria com o sentido do epigrama. De qualquer
maneira, ainda teríamos nove letras para um espaço onde caberiam apenas oito, o
que nos leva a considerar a alternativa proposta pelos epigrafistas e que, hoje,
encontra-se incorporada na terceira edição do Inscriptiones Graecae, ἀφμύεμσι, com
o mesmo significado da forma corriqueira. O problema com essa variante é que ela é
uma forma reconstruída, jamais atestada e, portanto, jamais deveria ter sido
incorporada ao texto, nem mesmo como suplemento.
Frente a essa situação desanimadora, só nos resta esperar que um outro
fragmento da pedra, contento o resto da inscrição, seja desenterrado da Ágora. Da
mesma maneira uma fonte papirológica poderia nos fornecer uma alternativa mais
plausível, já que não é impossível, embora seja bastante improvável, que o original
contivesse um adjetivo completamente diferente do que nos foi passado por
Heródoto, Diodoro ou a Antologia, ou que a inscrição, que nos parece regularmente

33
34

Respectivamente Fr. 630 PMG; Fr. 625 PMG; Fr. 586 PMG; Fr. 543 PMG, 11-12.
Hecker, apud West, S. op. cit. loc. cit n. 17.
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estíquica contivesse alguma espécie de rasura ou desigualdade no espaçamento
das letras.
2.3 Tema, Ocasião e Classificação
Os dois epigramas relacionam-se ao período conturbado entre os anos 508506, após a derrocada da tirania, a luta entre Clístenes e Iságoras pela liderança
política, como descrito em detalhes no capítulo anterior, e a expulsão definitiva do
exército espartano, liderado por Cleomenes, da Ática. Esse último, ao saber que os
atenienses haviam chamado de volta as inúmeras famílias exiladas durante o breve
governo de Iságoras e, mais que tudo, por sentir-se humilhado devido à sua fuga
inglória da Acrópole sob o cerco do povo, decide, mais uma vez, acompanhado de
Demárato, tentar um último movimento para submeter os atenienses:
Κλεξμέμηϲ δὲ ἐοιϲσάμεμξϲ οεπιτβπίϲθαι ἔοεϲι καὶ ἔπγξιϲι ὑο' Ἀθημαίψμ
ϲτμέλεγε ἐκ οάϲηϲ Πελξοξμμήϲξτ ϲσπασόμ, ξὐ υπάζψμ ἐϲ σὸ ϲτλλέγει,
σίϲαϲθαι σε ἐθέλψμ σὸμ δμξμ σὸμ Ἀθημαίψμ καὶ Ἰϲαγόπημ βξτλόμεμξϲ
σύπαμμξμ κασαϲσϲαι: ϲτμενλθε γάπ ξἱ ξὗσξϲ ἐκ σϲ ἀκπξοόλιξϲ.
Mas Cleomenes, sabendo-se excessivamente abusado tanto em
palavras quando em atos pelos atenienses, selecionou um exército
dentre todas [as cidades] do Peloponeso, sem demonstrar para quê
o fazia, desejando vingar-se do povo de Atenas, [sobre eles]
querendo impor Iságoras como tirano, esse mesmo que, com ele,
havia fugido da Acrópole. 35

Segundo de Heródoto, essa ofensiva de Cleomenes contra a Ática
desenrolou-se em três frontes distintos, e deve ter sido planejada com antecedência
com seus aliados, 36 . O plano seria o seguinte: os espartanos, com a ajuda dos
coríntios, viriam do oeste, através do estreito de Corinto; os beócios, do nordeste,
35

Herodot. 5.74.
Pelo menos assim interpretamos a expressão ἀοὸ ϲτμθήμασξϲ (―a partir de um arranjo, de um
sinal prévio‖, cf. citação na pág. seguinte ), embora Heródot o nos diga que Cleomênes não dava a
perceber o propósito de reunir um exército (ξὐ υπάζψμ ἐϲ σὸ ϲτλλέγει). O que pode querer dizer,
simplesmente, que ele não o fazia para outros que não os aliados ou soment e para alguns deles, já
que é difícil acreditar que as cidades beócias e eubéias pudessem enviar soldados para lutar numa
batalha cujo propósito desconheciam, embora no caso de Corinto, isso possa ter realmente
acontecido.
36
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pelo vale do Monte Citáiro que margeia a foz do rio Asopo, perto do Euripo 37 ,
enquanto os calcídios, atravessando esse mesmo estreito, pretendiam avançar
sobre a costa leste da Ática vindo da Eubéia.
Κλεξμέμηϲ σε δὴ ϲσόλῳ μεγάλῳ ἐϲέβαλε ἐϲ λετϲμα, καὶ ξἱ Βξιψσξὶ
ἀοὸ ϲτμθήμασξϲ Οἰμόημ αἱπέξτϲι καὶ ϲιὰϲ δήμξτϲ σξὺϲ ἐϲφάσξτϲ σϲ
Ἀσσικϲ, Χαλκιδέεϲ σε ἐοὶ σὰ ἕσεπα ἐϲίμξμσξ ἐοιόμσεϲ φώπξτϲ σϲ
Ἀσσικϲ. Ἀθημαξι δέ, καίοεπ ἀμυιβξλίῃ ἐφόμεμξι, Βξιψσμ μὲμ καὶ
Χαλκιδέψμ ἐϲ ὕϲσεπξμ ἔμελλξμ μμήμημ οξιήϲεϲθαι, Πελξοξμμηϲίξιϲι δὲ
ἐξῦϲι ἐμ λετϲμι ἀμσία ἔθεμσξ σὰ ὅολα.
Cleomenes juntamente com um grande contingente já marchava
sobre Elêusis, quando os Beócios, à partir de um sinal previamente
acordado, tomaram os demos de Oinoé e Hísia, na fronteira com a
Ática; os calcídios, invadindo, adentraram a outra parte do território
ático. Os atenienses, assim atacados em dois frontes, decidiram lidar
com os Beócios e Calcídios por último - como veremos - e assim
contra os peloponésios que estavam em Elêusis 38 viraram suas
armas.39

Algo aconteceu no entanto, que fez com que os coríntios resolvessem
abandonar a ofensiva, seguidos de Demárato, o segundo rei de Esparta pela casa
dos Euripôntidas40:
μελλόμσψμ δὲ ϲτμάχειμ σὰ ϲσπασόοεδα ἐϲ μάφημ, Κξπίμθιξι μὲμ οπσξι
ϲυίϲι αὐσξϲι δόμσεϲ λόγξμ ὡϲ ξὐ οξιέξιεμ δίκαια μεσεβάλλξμσό σε καὶ
ἀοαλλάϲϲξμσξ, μεσὰ δὲ Δημάπησξϲ ὁ Ἀπίϲσψμξϲ, ἐὼμ καὶ ξὗσξϲ
βαϲιλεὺϲ Ϲοαπσιησέψμ καὶ ϲτμεναγαγώμ σε σὴμ ϲσπασιὴμ ἐκ
Λακεδαίμξμξϲ καὶ ξὐκ ἐὼμ διάυξπξϲ ἐμ σῶ οπόϲθε φπόμῳ
Κλεξμέμεω.σόσε δὴ ἐμ σῆ λετϲμι ὁπμσεϲ ξἱ λξιοξὶ σμ ϲτμμάφψμ

37

O Euripo é o estreit o que separa a Eubéia da Ática. A estela deveria localizar -se na cidade de
Cálcis ou imediações, a batalha, no entanto, deve ter se realizado no vale da montanha de Dirfos (1
745 m), a cerca de 10 km à nordeste de Cálcis.
38
O escoliasta de Aristófanes (Scholia Veterea, Lys. 273.1-9), nos fornece maiores detalhes destino
dos habitantes de Elêusis que se aliaram aos es part anos : σμ δὲ μεσὰ Κλεξμέμξτϲ λετϲμα

κασαϲφόμσψμ (i.e, Iságoras e os exilados), Ἀθημαξι σὰϲ ξἰκίαϲ κασέϲκαχαμ καὶ σὰϲ ξὐϲίαϲ
ἐδήμετϲαμ αὐσμ δὲ θάμασξμ ἐχηυίϲαμσξ , καὶ ἀναγράψαντεϲ εἰϲ ϲσήλημ φαλφὴμ ϲσϲαμ ἐμ οόλει
οαπὰ σὸμ ἀπφαξμ μεώμ.
39

Herod. 5.74
Esparta era governada por dois reis (sobre esse costume Herod. 6. 51 et seq. ) provenientes de duas
casas reais distintas, a dos Agíadas, a qual pert erncia Cleomenes e a dos Euripôntidas, donde saíra
Demárat o. A deserção dos coríntios talvez se deve a sua descoberta dos verdadeiros propósitos de
Cleomenes. Sobre os sentimentos anti-tirânicos dos corítios, cf., p. ex., o discurso de Sósicles, Herod.
5.92 et seq.
40
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σξύϲ σε βαϲιλέαϲ σμ Λακεδαιμξμίψμ ξὐκ ὁμξλξγέξμσαϲ καὶ Κξπιμθίξτϲ
ἐκλιοόμσαϲ σὴμ σάνιμ, ξἴφξμσξ καὶ αὐσξὶ ἀοαλλαϲϲόμεμξι.
Quando as tropas já estavam a ponto de entrar em formação de
batalha, os comandantes dos coríntios, debatendo entre si se não
estariam cometendo uma transgressão [contra os atenienses (?)],
mudaram de idéia e desobrigaram-se do [combate]; de seu turno,
Demárato, filho de Aríston, sendo também rei entre os espartanos, e
comandante-adjunto do exército lacedemônio, tomou a mesma
atitude, embora ainda não tivesse, nessa época qualquer diferença
com Cleomenes. Naquela hora, sem dúvida, o restante das tropas
aliadas vendo os reis dos lacedemônios discordantes e os coríntios
já deixando a formação, partiram, sentindo-se igualmente
desobrigados [de combater].41

O resultado dessa dispersão de forças, vimo -lo já na passagem citada em
conjunto com o fragmento IIIFGE, na seção anterior.
Inseridos no contexto dessa série de batalhas que garantiram a continuidade
da democracia ateniense, os dois epigramas fazem parte, no entanto, de momentos
distintos nessa guerra e foram mandados gravar, igualmente, em monumentos com
funções distintas 42 . Embora haja consenso, tanto entre as fontes como entre os
comentadores, de que o Fr. III FGE fizesse parte de um monumento comemorativo,
i.e., um μμμα, as coisas complicam-se um pouco quando consideramos seu par, o
Fr. II FGE.
Willamowitz foi o primeiro a descartar a natureza funerária de II FGE por
causa da referência ao campo de batalha 43 , o que Page admite ser incomum,
embora não sem precedentes, já que - prossegue - fosse essa regra seguida à risca,
muitos epitáfios 44, comprovadamente reconhecidos com base em evidências extra

41

Herod. 5.75.
Ver Introdução sobre a configuração dos monumentos públicos em Atenas nentre os séculos VI-V
a. C.
43
―wegen des angegebenen Kampfenplatzes‖, apud Page (1981), p. 189. Outros que não
reconheceram a inscrição como um epitáfio foram H. Von Gärtringen, Preger e Geffcken, citados
apud Page, idem, p. 189.
44
Epitáfios que não mencionam nem a pátria nem o campo de batalha: Peek 8, 17, 26, 28, 29.
Epitáfios que mencionam tanto a pátria como o campo de batalha: Peek 7, 9, 20. Epitáfios que
42
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literárias, deveriam ter sua classificação revista, o que não seria razoável45. Não
obstante sua certeza no caráter funerário da inscrição, Page nos surpreende ao
aventar a hipótese que a voz dos calcídios vencidos, e não a dos atenienses
vencedores 46, seria aquela ouvida através do epigrama. Assim, diz estranhar o fato
de o texto mencionar o local de sepultamento, quando a estela onde ele estaria
inscrito encontrava-se justamente dentro dos limites da cidade natal dos mortos, ou
seja, Cálcis 47! No entanto, há pelo menos três problemas relacionados a essa sua
interpretação.
O primeiro deles é que os combatentes teriam sido ―vencidos ou domados‖
sob uma encosta do monte Dírfis (Δίπυτξϲ ἐδμηθημεμ ὑοὸ οστφί), o que deslocaria
o local da batalha em cerca de 28-30 km em direção ao interior da ilha 48 (cf. o mapa
na página a seguir). O que tornaria possível, portanto, que os sobreviventes,
seguindo

o

costume

pan-helênico,

tivessem

decidido

inumar

os

mortos

imediatamente e in situ 49. A própria expressão ϲμα δ’ἐυ’μμ, ―um (lit.) ‗sinal‘ sobre
nós‖, não precisa exatamente o quê estaria sobre os mortos e uma leitura que a
traduza por ―uma lápide sobre nós‖ acrescentaria ao verso mais informações do que

nomeam a pátria, mas não o campo de batalha: Peek 14. Epitáfios que nomeiam o campo de batalha
, mas não a pátria: Peek 23.
45
Page (1981): ―This objection [uiz. Willamowitz‗s], if true, would have a bearing on other epitaphs in
the present collection (…)‖. Jacoby (1945), descart a completamente o julgamento de Willamowitz,
segundo ele ―The objection of Wilamowitz (…) is shak y: the Corint hian epitaph from Salamis furnishes
a sufficient parallel, and the Peisistratus epigram IG I2, 761 an even better one, not to mention lat er
cases as, e.g., the second epigram for Chaeronea (Hiller 74)‖.
46
Page (1975), p. 9: ―hoc epigr. potius in victos quam victores compositum esse crederes ‖.
47
Page, idem, ibidem, n. 45 : ―The most unus ual feature of II is the apparent admission of defeat.
There is not even a palliative οασπὶδα ῥτόμεμξι or the like, and the verb ἐδμήθημεμ is uncommonly
candid. No ot her public epitaph for men fallen in battle states that they were ‗overpowered‘, or even
that they were defeated. (…) Plainly, if this epitaph refers to the events of 507/ 6 B.C., the men
commemorated will be the defeated Euboeans, not (as is commonly supposed) the victorious
Athenians‖.
48
Uma hipót ese do próprio Page, idem., p. 191, com. 688-9, minha estimativa de distância baseia-se
na geografia atual do loc al.
49
Para uma descrição mais detalhada do costume arcaico de enterrar os mortos diret amente no
campo de batalha, veja a discussão do capítulo seguinte sobre o Fr. XX FGE.
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disponíveis no original, já que ϲμα pode indicar simplesmente um ―outeiro funéreo‖
(ϲψπόϲ), semelhante àquele de Maratona.

∆ Monte Dírfis, 1 746m

Antiga Cálcis

Estreito do Euripo

Figura 3 - Vista aérea do Euripo, com a cadeia do Dírfis ao norte. Em vermelho, o avanço das
tropa s ateniense s em perseguição aos calcídios e, em amarelo, a provável rota de retirada
deste s.

Outrossim, o verbo φεύψ, aqui na forma da 3ª p. do perf. sing. pass., tem,
como se sabe, o sentido principal de ―derramar, deixar escorrer‖, donde se
desenvolve a noção de ―amontoar‖ quando o objeto, expresso ou subentendido, é de
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natureza sólida, caso da terra depositada sobre os corpos 1. Há inúmeras instâncias
em que o verbo, aparecendo junto com ϲμα, não permite que decidamos sobre a
natureza da última, i.e., se se trata de um ϲψπόϲ/ σύμβξϲ ou de uma estela inscrita,
o que nos leva a admitir, portanto, que há pelo menos a possibilidade de o epigrama
poder ter sido colocado alhures, separado do outeiro funéreo a que faria referência.
O outro problema à ―hipótese calcídia‖ de Page diz respeito à lógica textual do
mesmo: foram os atenienses que saíram vitoriosos do combate contra os calcídios,
não o contrário2. Nessas condições e, desde o ponto de vista da ideologia da ―bela
morte‖, admitir a derrota em seu epitáfio não traria vergonha alguma para os que
tombaram, simplesmente ―porque é belo e justo morrer na linha de frente atacando |
para homem excelente lutando por sua pátria‖ 3. Por outro lado, por que aqueles que,
em troca de sua derrota - e tendo deixado livre o caminho para a queima das searas
de sua cidade, da morte de seus filhos e da escravidão de suas mulheres -deveriam
receber a ―honra‖ de uma inscrição na pedra? Não seria isso algo para esquecer,
mais do que para lembrar ou, pior ainda, celebrar? A idéia de que os calcídios possa
ser os autores do epigrama, parece -nos, serviria, dessa maneira, apenas de
absurdum ex hipothesi como qual reforçar uma autoria ateniense.
Uma última, porém importante consideração deve ser feita e que, de certa
forma, ajuda a fortalecer a causa para os atenienses. O termo δημξϲίᾳ, ―às
expensas do povo‖ (oposto à ἰδίᾳ, ―de um particular‖), inusitado e, ademais, nunca
atestado em nenhuma inscrição para a Eubéia no período considerado, é
1
2
3

Cf. latim fundare.
Assim Molyneux (1992), p. 86.
2
Tirteu, fr. 10W :‖σεθμάμεμαι γὰπ

μαπμάμεμξμ‖

καλόμ ἐμὶ οπξμάφξιϲι οεϲόμσα | ἄμδπ’ ἀγαθὸμ οεπὶ ᾗ οασπίδι
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conspicuamente associado à democracia ateniense. Os decretos em que o povo
(δμξϲ) decidia os rumos da cidade e legislava sobre as mais variadas matérias,
inclusive sobre as honras aplicáveis aos mortos de guerra ou a indivíduos
particulares, invariavelmente começavam com uma combinação do tipo ἔδξνεμ σῶ

δήμῳ… (―pareceu [por bem] ao Povo...‖) ou então ἔδξνεμ σῆ βξτλῆ καὶ σῶ δήμῳ ...
(―pareceu [por bem] ao Conselho e ao Povo‖). Embora nessa época provavelmente

δημόϲιξϲ ainda não tivesse a conotação que desenvolveria mais tarde (no contexto
da instituição do patrios nómos, por exemplo). A própria menção a uma palavra tão
técnica do vocabulário jurídico e histórico ateniense, sobretudo num período
imediatamente posterior às reformas de Clístenes, deveria servir para, na falta de
evidências em contrário, ser suficiente para atribuir a autoria da inscrição ao povo de
Atenas, identificando-se nela a voz dos soldados que sacrificaram suas vidas numa
batalha não só crucial, mas decisiva para o fortalecimento da democracia ateniense,
já que uma derrota aí poderia ter levado a stasis e a tirania outra vez de volta à
cidade.
2.4 Texto e Contexto
2.4.1 Metro
O metro de ambas as inscrições é o dístico elegíaco. Do ponto de vista
rítmico, o andamento da composição é despojado , mas solene, o que talvez seja um
indício de que tenha sido planejado para poder ser lido facilmente em voz alta e
rapidamente memorizado.
2.4.1.1 Fr. II FGE
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(H1) ― ⏑ ⏑ | ― ― |― ⏑ ⏑ | ― ⏑ ⏑ ‖ ― ⏑ ⏑|― ―
(P1) ― ⏑ ⏑ ― ― ― ‖ ― ⏑ ⏑ ― ⏑ ⏑ ―
(H2) ― ⏑ ⏑ | ― ‖⏑ ⏑ | ⏑ ⏑ | ― ⏑ ⏑ | ― ⏑ ⏑|― ―
(P1) ― ― ― ⏑ ⏑ ― ‖ ― ⏑ ⏑ ― ⏑ ⏑ ―
Note-se que em H1, o verbo ἐ-δμή-θη-μεμ, ―fomos subjugados‖ apresenta 3 morae e
que a cesura logo após οστφί (posição C2, na diérese bucólica, incomum para o
período) acrescenta um ar de suspense ao destino dos mortos, que aumenta num
crescendo (ϲμα δ’ἐυ’μμ...) até a cesura de P1, onde ficamos conhecendo o
responsável pela honra conferida e o monumento, o povo de Atenas (...δημξϲίαι

κέφτσαι), anunciado por um movimento anapéstico solene. Logo em seguida, o
padrão métrico muda por deslocar a cesura para outra posição inusitada, logo após
a longa do segundo dátilo (B1 ou tritemímeres), onde a pausa funciona como se
fossem dois pontos, ―ξὐκ ἀδίκψϲ/ não injustamente‖, o que dá tempo para o
leitor/ouvinte perguntar-se e considerar a razão aludida, que, como no verso
anterior, é revelada por outro ritmo anapéstico, ἐπασὴμ γὰπ ἀοψλέϲαμεμ μεόσησα/
porque nós arruinamos nossa juventude. No ápice da dramaticidade, já em P2, o
inusitado e lúgubre epíteto para guerra é anunciado em seis arrastadas morae,
seguidas de uma rápida passagem pelas duas sílabas iniciais do substantivo
―guerra‖ e mergulhando no negrume da longa fina l dessa palavra, antes da cesura
de P2: σπη-φε-αμ οξλέ-μξτ/ áspera da guerra. O fechamento surge dessa sentença
pesada que envolve o leitor como uma vertigem para a orgulhosa e solene atitude
dos soldados, apresentada num andamento jônico, onde o morfema do nominativo
plural é salientado, pondo em evidência o sujeito como responsável pela ação e
reunindo os anônimos num único corpo heróico, que se desfaz na bela imagem da
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poeira da guerra sob a qual sucumbem os guerreiros: δε-νάμε-μξι μευέ-λημ/
aceitando (como paga dessa honra) a nuvem.
2.4.1.2 Fr. III FGE

H1(a)

(H1) ― ⏑ ⏑ | ― ⏑ ⏑ |― ⏑ ⏑ | ― ⏑ ⏑ ‖(?) ― ⏑ ⏑|― ―
(P1) ― ⏑ ⏑ ― ― ― ‖ ― ⏑ ⏑ ― ⏑ ⏑ ―
P1(a)

(H2) ― ⏑ ⏑ | ― ― |― ― | ― ⏑ ⏑| ― ⏑ ⏑|― ―
(P1) ― ― ― ⏑ ⏑ ― ‖ ― ⏑ ⏑ ― ⏑ ⏑ ―
A cesura em H1 é hipotética (novamente em C1, na diérese bucólica), do
ponto de vista prosódico, não haveria pausa antes do final do verso, devido às fortes
pontes estabelecidas entre as palavras no final de cada pé. Situar a cesura em B2
(conhecida como κασὰ σπίσξμ σπξφαξμ, i.e., ―depois do terceiro troqueu‖) seria
desaconselhável, já que conferiria um ritmo monótono, demasiadamente anapéstico,
ao elegíon. Em P2 é digno de nota a ênfase dada a Ἀθημαίψμ, que se estende por 7
morae. É curiosa a inversão rítmica que se dá entre os dois primeiros dátilos de H1 e
P1 (marcados respectivamente H1(a) e P1(a), acima), ainda mais quando
verificamos que fazem parte do mesmo cólon e do mesmo semema rítmico.
Em H2 são os inimigos que recebem ênfase, mas com outro propósito, que é
o de provavelmente salientar seu sofrimento, ou o tamanho do desafio representado
por eles em batalha, que seria diretamente proporcional à coragem dos atenienses.
Frente ao substantivo ἔθμεα, ―hordas‖, é provável que o poeta tivesse em mente a
segunda alternativa, os dois etnômios ocupam longas 14 morae. A cesura, na
posição B1 ou pentemímeres, causa

um efeito

de espanto

no ouvinte,
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acrescentando ao temidos beócios (tebanos em sua maioria), os famosos flecheiros
de Cálcis, ou seja, ―não só Beócios mas também (um forte καί)… os calcídios!‖. O
clímax vem no arremate do verso, com o troqueu δαμάϲϲαμσεϲ, dominando(-os). No
último pentâmetro, P2, a ênfase recai nas éguas ofertadas à Palas e na origem da
oferenda, os vencidos: σμ ἵοξτϲ, seis moras ao todo.

2.4.2 Comentário Interlinear
2.4.2.1 Fr. II FGE
H1 - Δίπυτξϲ ἐδμηθημεμ ὑοὸ οστφί, ϲμα δ’ἐυ’μμ
(a). Δίπυτξϲ (...) ὑοὸ οστφί (...) ἐγγύθεμ Εὐπίοξτ: O monte Dírfis, sob cuja sombra,
deu-se a batalha entre calcídios e atenienses é o ponto mais alto da estreita ilha da
Eubéia, atingindo 1746m de altitude (cf. mapa, acima). Page 4 acredita que os
calcídios retrocederam até aí para enfrentar os atenienses e é possível que,
pressionados pelo ataque desses últimos, tenham recuado ainda mais para o
interior, até a encosta escarpada do Dírfis, onde, num último esforço para preservar
suas vidas, podem ter causado muitas baixas ao contingente de Atenas 5; a essas
baixas na dobra da montanha (ὑοὸ οστφί) é que estaria se referindo o epigrama.
(b) ἐδμηθημεμ: Essa é forma do aor. ind. pass. da 2ª pessoa do plural. de δάμμημι
(ou δαμμάψ/ δαμάζψ), ―fomos domados‖. O verbo, no entanto, raramente é usado

4

Page (1981), p. 191: ―‘near the Euripus ‘ pres umably means ‗in Chalcis ‘. The battle field is said to
have been not there, but ‗under the folds of Dirphys ‘; if this is to be tak en literally, the Euboeans must
have ret reat ed some distance (perhaps as much as ten miles ) to the east or north -east of Chalcis‖.
5
A exemplo do que teria ocorrido com os μαπαθψμξμάφαι, durante a invas ão pers a de 490, no
monte Agrielike.
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com um agente da passiva pessoal. Na Ilíada6 ocorre apenas algumas vezes com
esse sentido, p. ex., na ameaça de Tlepólemos a Sarpédon (ἀλλ’ὑο’ἐμξὶ δμηθέμσα

οίλαϲ Ἀΐδάψ οεπήϲειμ, mas por mim dominado, os portões do Hades hás de
cruzar), em outros dois casos, no entanto, os agentes são, respectivamente, a flecha
(ϲῶ βέλεω) de Pandaros, com que Atená deseja instigá-lo a matar Menelau, ou os
presentes com que Agamêmnon intenta aplacar a fúria de Aquiles. As acepções
mais comuns do verbo são (a) para descrever a ―doma‖ da fêmea pelo consorte,
sejam esses deuses, homens ou animais 7 e (b) a vitória final de algum processo ou
fenômeno natural (muitas vezes deificado) sobre os homens e seu meio ambiente.
No caso de (a) é natural que os oponentes se jactem de ser capazes de
―domar‖ seu inimigo, o que implicaria na incapacidade (passividade decorrente da
efeminação) desse último de resistir à força daquele. Um impropério extremamente
ofensivo e efetivo para despertar a fúria, mesmo nos dias de hoje e nas mais
variadas culturas. No caso de (b) implica, evidentemente, a impotência do homem
frente a forças maiores, em cujo sentido δάμμημι poderia estar empregado com o
agente da passiva elíptico, o qual poderíamos identificar com, por exemplo, Ἀΐδάψ,

μξίπᾳ, ἐφθπῶ, Ἄπηω, etc8.
O que parece ter passado desapercebido pelos comentadores, e que ajuda a
reforçar o argumento a favor de uma identificação ateniense para o sujeito do verbo,

6

As passagens são, respectivamente Il. 5.646; 4.99 e 9.158.
Cf. ―δάμ-απ‖, esposa, mulher. Esse uso é muito comum na Teogonia para descrever os inúmeros
casamentos celestiais e humanos. Cf., vv. 327, 374, 453, 962, 1000, 1006. O verbo é, assim.
especialmente associado a Eros e Afrodite, p. ex., Hes. Scut. vv. 48; Fr. 23a; Fr. 195.48; Hom. Ilíada
14.316.
8
Donde são ex emplos, res pectivamente, AG 7. 737. 2 e IGBulg I² 463(3); SEG 6.567, IG XII,8 92, IG
XII,8 600
7
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é a estreita relação entre δάμμημι e a principal atividade dos Calcídios na ilha de
Eubéia: a criação e domesticação de cavalos. De fato, o sentido de ―domar‖ parece
ser o mais antigo em Grego e pode ser reconstruído quase sem alterações na
maioria da línguas indo-européias a partir de um radical único, *demh1 -, donde o
grego ―δάμμημι‖, o latim ―dōmo‖ (daí o ―dom-ar‖, em português) o hitita ―dam-aszi‖, o
sânscrito ―dām-aya-ti‖ e, a partir do germânico, o alemão ―zähmen‖ (>d(z)a(e)m-) e o
inglês ―tame (>dam-)‖.
Há palavras específicas9 associadas à doma do cavalo na maioria das línguas
indo-européias (cf. sânscrito damitar-) derivados daquele radical. Em grego, p.ex.,
tomemos o epíteto ἱοοό-δᾰμξϲ, lit. ―domador de cavalos‖, que parece estar
especialmente associado aos homens da idade heróica 10 de Hesíodo e assim é
empregado por Homero 11 para caracterizar Cástor, um dos gêmeos tindaridas 12. Na
épica, por outro lado, é anteposto como qualificativo a diversos personagens, mas
está intimamente associado aos Troianos 13, de um modo geral, e, particularmente, a
Antenor e Heitor 14 . Não seria surpreendente, portanto, que o poeta escolhesse
justamente esse verbo para descrever o único modo pelo qual os atenienses, dessa
feita aproximados a garanhões, serem ―vencidos‖ pelos Eubeus, mestres na arte de
lidar com cavalos.
P1 - ϲμα δ’ἐυ’μμ (...) δημξϲίαι κέφτσαι:

9

Mallory e Adams (2006), p. 136 e Anthony (1986).
Como, p. ex., em Píndaro Neméia 4. 29 ―ἣπψάϲ (…) ἱοοξδάμξτϲ‖.
11
38 vezes na Ilíada contra apenas 3 na Odisséia.
12
Homero, Hino aos Dióscures, v. 3 e Odisséia 11. 299. Cástor e Polideuces (mas especialmente
Cástor) eram associados aos cavaleiros e às artes eqüestres.
13
Ilíada 4. 355, 6.461, 11.568, etc.
14
Respectivamente, p. ex., Ilíada 14. 473 e 7.38.
10
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Ϲμα, enquanto índex, é qualquer sinal que se coloque para marcar alguma
coisa. Na acepção de monumento funerário, refere-se, originalmente ao monte de
terra (moimento, túmulo) erguido para marcar o local de inumação do(s) morto(s).
Esses montes de terra, freqüentemente mencionados na épica, podiam ou não ser
acompanhados de inscrições (ἐοιγπάμμασα) e, quando assim acontecia, aquelas
eram, normalmente gravadas sobre estelas ( ϲσήλαι). A partir desse costume,
desenvolveu-se uma relação metonímica entre o ϲμα propriamente dito e a ϲσήλη ,
fazendo com que essa, em muitos casos, porém não em todos, implicasse
automaticamente naquele . O uso de ϲμα querendo significar ―outeiro funéreo‖
aparece por primeiro em uma passagem na Ilíada 15 , para descrever a tumba da
Amazona Mirina, ―ἀθάμασξι δέ σε ϲμα οξλτϲκάπθμξιξ Μτπίμηϲ‖ (os imortais
[chamam também] de o largo túmulo de Mirine).
A construção de um ϲμα acompanhado de alguma espécie de inscrição, no
entanto, está implícita no juramento prestado por Heitor ao preparar-se para o
combate com Ajax Telamônio 16. Aí ele revela sua preocupação com o destino de seu
corpo, caso venha a morrer em combate, e certifica-se de que, vença quem vencer,
este conceda ao outro a honra (γέπαϲ) dos ritos funéreo ( μέκτα) adequados: a
cremação, no caso dele mesmo (―ὄυπα οτπόϲ με | Τπεϲ καὶ Τπώψμ ἄλξφξι

λελάφψϲι θαμόμσα‖, a fim de que, morto, os troianos e suas esposas me entreguem
15

Onde encont ramos 26 instâncias do substantivo, das quais 12 têm o significado de ―lápide coloc ada
(φετξμέμη) sobre o túmulo (σύμβξϲ): 2.814; 7.86, 89; 11.166; 21. 332; 23.45, 255, 257, 331; 24.16,
416, 801. Na Odisséia o uso é semelhant e, com 13 ocorrências, das quais apenas 3, no entanto, têm
o sentido aludido: 1.291; 2.222 e 11.75, um ―sinal‖ que Elpenor pede a Odisseu, no Hades, que lhe
plante (φεύειμ ) οξλιϲ ἐοὶ θιμὶ θαλάϲϲεϲ, a fim de que ἐϲϲξμέμξιϲι οιθέϲθαι.
16
Il. 7.67-91.
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ao fogo) ou a inumação, no caso dos Aqueus (―ὄυπά ἑ σαπφύϲψϲι κάπη κξμόψμσεϲ

Ἀφαιξὶ | ϲμά σέ ξἱ φεύψϲιμ ἐοὶ Πλασε λλεϲοόμσξ ‖, a fim de que a ele os Aqueus
de espessa crina, em procissão, moimento ajuntem a planície do Mar Grego). O
objetivo desse ϲμα segundo Heitor seria o de perpetuar tanto seu feito quanto sua
fama e, assim, constitui-se igualmente num μμμα, ou monumento:
καὶ οξσέ σιϲ εἴοῃ καὶ ὀχιγόμψμ ἀμθπώοψμ
μηῒ οξλικλήωδι ολέψμ ἐοὶ ξἴμξοα οόμσξμ·
ἀμδπὸϲ μὲμ σόδε ϲμα οάλαι κασασεθμησξϲ
ὅμ οξσ’ἀπιϲσέτξμσα κασέκσαμε υαίδιμξϲ Ἕκσψπ.
ὡϲ οξσέ σιϲ ἐπέει· σό δ’ἐμὸμ κλέξϲ ξὐ οξσ’ὀλεσαι.
E um dia alguém dirá, inclusive dentre os homens do porvir,
em naus de muitos remos cruzando o purpúreo ponto:
‗De um varão esta é a lápide, há muito tempo falecido
Um daqueles que, dominando, abateu o insigne Heitor‘
E porquanto um assim falar, minha fama nunca perecerá.

Em Hiponax encontramos ϲμα curiosamente associado a outros substantivos
usados com significado semelhante, ―(...) σὴμ ἐοὶ Ϲμίπμηϲ | ἰθὺ διὰ Λτδμ οαπὰ

σὸμ Ἀσσάλεψ σύμβξμ | καὶ ϲμα Γύγεψ καὶ [Ϲηϲό]ϲσπ[ιξϲ] ϲσήλημ | καὶ μμμα
Τψσξϲ Μισάλιδι οάλμτδξϲ | οπόϲ ἣλιξμ δύμξμσξ γαϲσέπα σπέχαϲ, [...] aquela em
Esmirna | direto através da Lídia, ao lado da tumba de Átalos | e do túmulo de Giges
e da coluna de Sesóstrio | e da lápide de Totos, senhor de Mitale | virando tua pança
ao sol-poente. Δημξϲίαι κέφτσαι, se estivermos corretos em atribuir esse epigrama
aos atenienses, só pode querer significar ―as expensas do povo‖, i.e., financiado
pelo novo governo democrático, instituído recentemente por Clístenes.
H2 - ξὐκ ἀδίκψϲ, ἐπασὴμ γὰπ ἀοψλέϲαμεμ μεόσησα:
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Tanto Diehl quanto Peek não acreditam que o segundo dístico fizesse parte
da inscrição, rejeitando-o como uma adição tardia, no que lhes segue Wilhelm 17.
Page, embora admitindo o fato de que no VI século poucos epigramas excediam
duas linhas em qualquer metro 18 , discorda. Segundo ele, em vista de novas
evidências arqueológicas de inscrições do mesmo período e com mais de duas
linhas, a objeção levantada por aqueles pesquisadores perde muito sua força 19.
O segundo hexâmetro, na verdade, justifica o instrumental δημξϲίᾳ, um termo
novo e surpreendente, jamais atestado em inscrições anteriores. Talvez por esse
motivo o poeta, ou quem comissionou a inscrição, sentira a necessidade de, por um
lado, justificar, os gastos com um monumento público em honra dos mortos e, por
outro, de salientar o cuidado dos concidadãos com aqueles que ofereceram suas
vidas em sacrifício pelo bem comum. Ao ler a inscrição, precisamos nos lembrar de
que a mesma fora destinada a permanecer numa terra estrangeira ou, no mínimo,
longe da pátria dos mortos e que, assim, estaria sujeita a ser lida por diferentes
pessoas, gregos e bárbaros, viajantes em sua grande maioria, já que Cálcis sempre
foi um entreposto de trocas, devido ao seu porto e à entrada estratégica para o golfo
da Eubéia. Desse ponto de vista, seria necessário instruir esses estrangeiros tanto
sobre os valores de virilidade ateniense, quanto sobre os cuidados dispensados pela
pátria para com seu cidadãos.
É notável que, ao invés da cidade, quem fala são próprios mortos, como seria
de se esperar de uma inscrição funerária, mas há um subtexto presente na
17

Wilhelm Jahresh. der Oest. Arch. Inst. Wien, vol. 2 (1899), p. 244, apud Page (1981).
Page (1975), p. 9. Segundo Page ―3-4 postmodo addit os esse coni. Wilhelm, perperam opinor‖.
Page (1981), p. 190: ―and [sc. the inscriptions of the VI century] generally state the facts (as in the first
couplet) without comment (as in the second)‖
19
Page cita, como exemplo, Peek 1226, e conclui: ―In the light of this example the objective case
against the second couplet must be judged inconclusive; the veredict then depends on personal
impressions, and it would be hard to give a good reason why thes e should be unfavourable.‖
18
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mensagem. Se entendermos o conceito de δίκη20 como um costume distributivo e
sobretudo pragmático, baseado num conjunto de regas estabelecidas coletivamente,
e que define o que cabe a cada um de acordo com as ações individuais, ξὐκ ἀδίκψϲ
seria melhor traduzido por ―não excepcionalmente‖ do que por ―não injustamente‖, já
que aqui o sentido prático de dar a alguém o que lhe é devido como quinhão é
bastante claro: há uma troca de X por Y, independente do juízo de valor que se
possa fazer sobre essa troca ou sobre aqueles que a produzem, o que poderia
ocorrer se operássemos sobre o conceito de justiça. A troca aludida, obviamente, diz
respeito àquela da morte pela honra (ou lembrança), dentro do contexto da isonomia
clisteniana e da proibição de memoriais particulares para os mortos, esse era o
único caminho de excelência pessoal a que o ateniense poderia trilhar.
Dessa feita e segundo nossa leitura, ―ξὐκ ἀδίκψϲ, ἐπασὴμ γὰπ ἀοψλέϲαμεμ

μεόσησα‖ preservaria um sentido mais próximo do sentido original se traduzido de
uma maneira um pouco mais prosaica: ―não excepcionalmente [recebemos essa
honraria, sc. σὸ ϲμα] porque [para tê-la] arruinamos nossa amável juventude‖.
Sobre o vocabulário, seria importante notar que o verbo ἀοόλλτμι (cf. lat. aboleō, de uma raiz indo-erupoéia *h3elh1), cujo significado principal é o de ―destruir
completamente, sem deixar vestígios‖, pode, quando usado transitivamente, ter a
acepção de ―esgotar‖ ou, mais especialmente, ―perder/ acabar/ arruinar/ gastar

20

Oposto a
ou errado.

θέμιϲ, costume ligado à tradição, à religião ou às crenç as de cada um sobre o que é certo
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precocemente 21 ‖.Quanto àquilo que se perde, ἐπασὴμ μεόσησα, amável (ou
desejável 22) juventude, ela aqui é colocada desde um ponto de vista heróico, já que
a juventude só pode ser desejável (e, de certa forma, invejável), na medida em que
ela capacita aqueles que a possuem a participar dos combates contrapondo-se,
automaticamente, à velhice (γπαϲ), classificada, dentro desse sistema de valores
guerreiro, como αἰϲφπά23. Page classifica todo o pentâmetro como típico entre os
epigramas de Simônides (―conventional language

24

‖) e cita, como paralelo,

―οξσ’ἀγλαὸμ ὥλεϲαμ ἣβημ‖, ―ἐπασι οὰπ μεόσησι‖, ―ὠλέϲθαμ’ἣβαμ‖ 25 e Peek
―ἀοώλεϲαμ ἀγλαὸμ ἣβημ‖, e ― μεαπὰμ ἣβεμ ὀλέϲαμσα‖ 26 , aos que poderíamos
acrescentar Hesíodo ―υτὴμ ἐπασὴ‖, Tirteu ―ἐπασϲ ἣβηϲ‖, Sólon, ―ὅϲ (sc. οόλεμξϲ)

ἐπασὴμ ὥλεϲεμ ἣλικίημ‖, Sotades ―ἣβεμ σ’ ἐπασήμ‖, Teógnis ―ἣβημ ἐπασὴμ
ὀλξυύπξμαι‖27
P2 - σπηφεαμ οξλέμξτ δενάμεμξι μευέλημ

21

Cf., respectivamente, a água que escapa a Tântalo, Odisséia 11.586, ―σξϲϲάφ'

24

Page (1981), p. 191, 3-4.
Respectivamente, Sim. XLVI, LXX e XLIX FGE.
Peek 18.1 e 305.3/1226. 3
Teógnis, 1131 .

ὕδψπ ἀοξλέϲκεσ'
ἀμαβπξφέμ‖ e idem, 7.117 ―σάψμ ξὔ οξσε καποὸϲ ἀοόλλτσαι ξὐδ' ἀοξλείοει | φείμασξϲ ξὐδὲ
θέπετϲ, ἐοεσήϲιξϲ‖.
22
Schol. In Hesiodo 65.2: ἐπασήμ·ἐοιθτμησήμ.
23
2
Cf. Tirteu, fr. 10W : ―αἰϲφπὸμ γὰπ δὴ σξῦσξ, μεσὰ οπξμάφξιϲι οεϲόμσα | κεϲθαι οπόϲθε μέψμ
ἄμδπα οαλαιόσεπξμ, | ἢδη λετκὸμ ἔφξμσα κάπη οξλιόμ σε γέμειξ | θτμὸμ ἀοξομείξμσ’ ἄλκιμξμ
ἐμ κξμίηι, | αἱμασόεμσ’ αἰδξα υίλαιϲ ἐμ φεπϲὶμ ἔφξμσα | αἰϲφπὰ σά γ’ ὀυθαλμξϲ καὶ μεμεϲησὸμ
ἰδει | καὶ φπόα γτμμψθέμσα·μέξιϲι δὲ οάμσ’ ἐοέξικεμ, | ‚ὄυπ’ ἐπασϲ ἣβηϲ ἀγλαὸμ ἄμθξϲ ἔφηι,
| ‚ἀμδπάϲι μὲμ θηησὸϲ ἰδεμ, ἐπασὸϲ δὲ δὲ γτμαινὶ | ζψὸϲ ἐώμ, καλὸϲ δ’ ἐμ οπξμάφξιϲι οεϲώμ |‖.
25
26
27
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Segundo Page, σπηφεαμ (...) μευέλημ parece cunhado sobre a expressão
homérica ἄφεξϲ μευήλη 28 , mas acrescenta um novo colorido se comparada à

κτάμεξμ (…) θαμάσξτ μέυξϲ (Sim. IX FGE). A associação entre a morte (θάμασξϲ)
e nuvem ou neblina que turva a vista (variavelmente descrita como negra, áspera o u
dorida) pertence ao imaginário indo-europeu. Os próprios radicais de θάμασξϲ e

μέυξϲ se aproximam na medida em que ambos derivam, no caso daquele, ou
convergem, no caso deste, para a idéia de ―obscurecer, desaparecer‖. Θάμασξϲ,
deriva de um radical *dhwenh2

,

cujo sentido englobava as noções de ―cobrir,

sobrepor-se, esconder, escurecer por privar de luz‖, donde o sânscrito tirou dhvāntá, ―coberto, escuro, velado‖; já nuvem, a partir de um radical *nebhos (donde o latim.
nebula29, e o sânscrito nábhas-), fez surgir, no inglês arcaico o adjetivo nifol, com o
significado de ―escuro‖.
Outra idéia imediatamente sugerida pela associação, não mais entre θάμασξϲ

e μέυξϲ, mas entre esta e οόλεμξϲ é a de que a movimentação das tropas deveria
levantar a poeira do chão e, assim, cobrir os soldados numa nuvem escura de areia
fina. Areia e pó que, entrando no trato respiratório, poderiam causar a sensação
sugerida pelo adjetivo σπηφεαμ, empregado nessa acepção por Hesíodo em ὑϲμίμη

σπηφεα, áspero combate30 e por Píndaro, ἀλλ' ἁμέπᾳ γὰπ ἐμ μιᾶ |σπαφεα μιυὰϲ
οξλέμξιξ σεϲϲάπψμ | ἀμδπμ ἐπήμψϲεμ μάκαιπαμ ἑϲσίαμ, mas apenas em um dia,

28
29
30

Ilíada, 17.591. 18.22.
Mas não nūbēs, advindo de outro radical *sneudh-.
Hes., Scutum 119.
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a áspera nuvem da morte quatro varões privou da bem-aventurada lareira31. Há, no
entanto, uma única evidência (ainda que tardia) de que esse adjetivo pudesse ter
sido usado alhures como epíteto para o monte Dírfis 32, onde ocorrera a batalha e,
dessa feita, σπηφεαμ poderia se referir, ainda que indiretamente, ao tipo de morte
associado às escarpas da montanha. Entre os fragmentos épicos de Eufório, lemos

Δίπυτμ ἀμὰ σπηφεαμ ὑο’Εὐβξίῃ κεκόμιϲσξ, subindo o escarpado Dírfis sobre a
Eubéia empoeirado(a?)33.
2.4.2.1 Fr. III FGE
Η1 - Δεϲμι ἐμ †ἀφμτόεμσι† ϲιδήπψι ἔϲβεϲαμ ὕβπιμ

O caso de †ἀφμτόεμσι† já foi discutido na seção 2.2, quando falávamos do
estabelecimento do texto do epigrama. Aqui gostaríamos de chamar a atenção, para
a semelhança entre esse hexâmetro e o um dos fragmentos de Heráclito 34, ὕβπιμ

φπὴ ϲβεμμύμαι μλλξμ ἠ οτπκαωήμ (―deve-se apagar o hýbris mais do que a
lareira‖), uma variação, segundo Sider35 da fórmula Homérica ―ϲβέϲϲαι φόλξμ36‖.
P1 - οαδεϲ Ἀθημαίψμ ἔπγμαϲιμ ἐμ οξλέμξτ

Page nos diz que a combinação dativo + ἐμ + genitivo adjetival, como aparece em
ἔπγμαϲιμ ἐμ οξλέμξτ , é rara, mas não elabora sobre o tópico e, como o LSJ lista
apenas esse verso de Simônides como exemplo, há razões para se acreditar que
31

Istmia 4.16-18.
σπαφύϲ é normalmente usado para qualificar lugares escarpados. Por exemplo, como epíteto de
Ítaca, Odisséia 9.17; 10.417; também para o Quersoneso, Herod. 4.99.
33
Eufório, TLG-D, fr.73.1.
34
Herac. Fr 43.1, TLG-D.
35
Sider (2007), p. 126, n. 41.
36
Ilíada, 9.678.
32
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estejamos frente a um hapax. Schneidewin não comenta o uso. Bergk nota que em
um dos manuscritos de Heródoto temos ἕπγμαϲιμ, ―em um barreira (ou cerca,
guarda)‖ - o que apenas aumentaria a confusão, tornando o verso ilegível.
Felizmente, podemos descartar ἕπγμαϲιμ graças à evidência epigráfica, já que a
pedra revela ]ημαιξμεπγμα [ e não ]ημαιξμhεπγμα[, como seria de se esperar, fosse
o épsilon aspirado. O codex conhecido como Antologia de Planudes37 dá ἐκ οξλέμξτ
ao invés de ἐμ οξλέμξτ , o que só podemos entender ou como um barbarismo, ou
como um erro do copista, ou ambos;. Finalmente, em Diodoro lemos ἐμ οξλέμῳ, a
melhor das leituras possíveis, comum em Simônides, mas que, apesar disso, nunca
foi incorporada em nenhuma edição, por razões que, aliás, desconhecemos.

πγμα, na verdade, é uma forma poética, e mais antiga, para ἔπγξμ,
encontrada, por exemplo, em Píndaro 38 ―ῥμα δ' ἑπγμάσψμ φπξμιώσεπξμ βιξσεύει‖
(―palavras vivem mais tempo do que feitos‖), Teógnis39, ―μηδ’ἀιϲφπξϲιμ ἐο’ἔπγμαϲι‖
(―nem em feitos vis‖), Sólon

40

―ολξτσέξτϲιμ δ’ἀδίκξιϲ ἔπγμαϲιμ οειθόμεμξι‖

(―seduzidos por ações indecorosas eles prosperam em riqueza‖), Ésquilo 41 , ―ξὐκ

ἐάϲει γλϲϲαμ ἐπγμάσψμ ἄσεπ ‖ (―não permitirá palavras sem ações‖) e ―ξὐδὲ γὰπ
βπξσξϲκόοψμ μαιμάδψμ σμδ' ἐυέπχει κόσξϲ σιϲ ἐπγμάσψμ‖ (―pois não viremos
nos arrastando, furiosas guardiãs da humanidade, para trazer vingança contra

37
38
39
40
41

Page (1975), p. 9, III.2 ―ἐμ: ἐκ C (εἰϲ ut uid.)‖;
Pind. Nem. 4.6.
2
Teógnis, 29 W ..
2
Fr. 4.11 W .
Respectivamente, Sete contra Tebas, v. 555 e Eumênides v. 501.
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alguém em retorno de tais crimes‖). Nunca, todavia, ele aparece junto de οόλεμξϲ,
até onde pudemos averiguar, e jamais na combinação vista no III FGE. Mesmo uma
busca nas inscrições epigráficas do banco de dados do PHI não revela nada
parecido, além de, também lá ἔπγμαϲιν aparecer em apenas cinco inscrições 42 ,
dentre as quais a do epigrama em questão. É nossa sugestão, portanto, que a
leitura de Diodoro, ἔπγμαϲιμ ἐμ οξλέμῳ, seja restaurada nas próximas edições
desse fragmento.
H2 - ἔθμεα Βξιψσμ καὶ Χαλκιδέψμ δαμάϲαμσεϲ·

Ἔθμεα aqui é certamente usado com o sentido (pré-)homérico de ―horda,
rebanho, multidão‖ especialmente de animais, pássaros e insetos (p. ex., μελιϲϲάψμ,

ὀπμίθψμ, μτιάψμ) 43 , p. ex., ―ἐοεϲϲεύξμσξ δὲ λαξί | ύ̈σε ἔθμεα εἶϲι μελιϲϲάψμ
ἁδιμάψμ | οέσπηϲ ἐκ γλαυτπϲ‖ (―os soldados juntavam-se apressados: como um
grosso enxame de abelhas sai | de uma oca pedra‖) 44; Lucílio, ―γτομ ἔθμεα καί

κξπάκψμ‖ (―raça dos abutres e dos corvos‖) 45. Uma vez que δαμάϲαμσεϲ remete-nos
à principal atividade dos calcídios e eubeus (e também a H1 do II FGE), domar
cavalos e, igualmente, por esses serem agrupados em rebanhos pelos campos,
pode haver uma fina ironia nesse verso, que retrata os domadores como domados,
fugindo em bandos para o abrigo das colinas do Dírfis.

42

IG II² 5768, IV sec. a. C.; III FGE (IG I³ 501; Raubitschek, DAA 168 e 173); Afrodísias 732, VI séc. d.
C.; Ephesos 3083, período romano; IK Laodikeia am Lykos 11, V/IV séc. a. C.; SEG 24:1243, não
datada, porém tardia, período romano talvez.
43
Talvez a partir de um radical indo-europeu *su ̯edh-nos, que, segundo Frisk, IEED, 1448 -9,
significaria ―Schar, Haufe, Schwarm ' (von Menschen und Tieren; Hom., Pi., A.)‖.
44
Ilíada, 2.87 e cf. tb. 2.459, 469.
45
Lucílio, AG, 11.191.6.
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P2 - σμ ἵοοξτϲ δεκάσημ Παλλάδι σάϲδ’ἔθεϲαμ
(a) ἵοοξτϲ (...) σάϲδ’: Atená, sendo a deusa virgem por excelência, recebe, como
oferta, uma quadriga de éguas (apenas identificadas pelo demonstrativo acusativo

σάϲδ ε), já que o cavalo, símbolo de força sexual e atributo de Posídon (com quem,
aliás, ela competiu pela patronagem da cidade), seria extremamente inadequado. De
acordo com o hino homérico à Afrodita somente a ela, a Ártemis, e a Héstia teria
Zeus concedido o poder de resiliência frente ao ardis de Afrodita; ainda de acordo
com esse mesmo hino, fora a deusa que ensinara aos homens como construir as
carruagens usadas na guerra:
σπιϲϲὰϲ δ' ξὐ δύμασαι οεοιθεμ υπέμαϲ ξὐδ' ἀοασϲαι:
κξύπημ σ' αἰγιόφξιξ Διόϲ, γλατκοιμ Ἀθήμημ:
ξὐ γὰπ ξἱ εὔαδεμ ἔπγα οξλτφπύϲξτ Ἀυπξδίσηϲ,
ἀλλ' ἄπα ξἱ οόλεμξί σε ἅδξμ καὶ ἔπγξμ Ἄπηξϲ
ὑϲμμαί σε μάφαι σε καὶ ἀγλαὰ ἔπγ' ἀλεγύμειμ.
οπώση σέκσξμαϲ ἄμδπαϲ ἐοιφθξμίξτϲ ἐδίδανε
οξιϲαι ϲασίμαϲ σε καὶ ἅπμασα οξικίλα φαλκῶ.
ἡ δέ σε οαπθεμικὰϲ ἁοαλόφπξαϲ ἐμ μεγάπξιϲιμ
ἀγλαὰ ἔπγ' ἐδίδανεμ ἐοὶ υπεϲὶ θεϲα ἑκάϲσῃ.
a três não é capaz de seduzir a mente, nem ludibriá-la:
à virgem de Zeus porta-égide, Atená olhos de coruja porque a tal não apraz as obras da muidourad‘ Afrodita,
mas as guerras pois lhe agradam e a labuta de Ares
refregas e batalhas bem como esplêndidas obras lhe caem.
Primeira foi ela a ensinar aos homens da terra o trabalho
Com bronze e fazer carruagens coloridas e carros de guerra
E também foi ela qu‘às moças de pele macia, nos lares
Esplêndidas obras ensinou, tocando-as em seus corações.
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(b) ἔθεϲαμ : Schneidewin, considerando essa forma uma corruptela, corrige-a para

ἀμέθεμ, numa analogia com o fr. XIII FGE 46. Bergk a restitui para a forma atual que,
segundo Page teria o mesmo significado de ἀμασίθημι, ou seja, ―dedicar e, como
exemplo que suporte sua tese, cita o fr. Sim XXIV FGE 47, ―ϲήμασα σαῦσ’ἔθεϲαμ

οαπθέμῳ Ἀπσέμιδι‖, no entanto aqui, como em outras passagens, ἔθεϲαμ pode
simplesmente significar ―erigiu, construiu, fez‖, já que, pe lo caráter do monumento,
seria mais do que óbvio a qualquer um que o contemplasse que se tratava de uma
oferenda votiva.

46

Schneidewin, (1865): ―Vulgo ἔθεϲαν :codex
117.2‖.
47
Ver texto e tradução no Apêndice A.

ἀμέθεϲαν.

Hinc

ἀμέθεμ restitui,

de qua forma v. Epigr.
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Capítulo 3
Os Bárbaros Chegam Hoje
ε ἴ σ ιϲ ὑμ μ ὦ θ εα σα ὶ σ ὴμ ἐμ ὴμ ἰδ ὼμ υ ύϲ ι μ
εἶσα θ ατμ άζει μ' ὁπ μ μ έϲξμ δ ιεϲυη κψμ έμξμ,
ἣ σ ιϲ  μ μ ἐ ϲσ ὶμ  'ο ίμ ξι α σ  ϲ ἐ γ κεμσπ ίδ ξϲ,
ῥ ᾳδ ίψϲ ἐγὼ δ ιδ άν ψ, κἂμ ἄμξτϲξϲ ᾖ σὸ οπ ίμ.
ἐϲμ ὲμ μεϲ, ξἷϲ οπόϲεϲσι σξ ῦσξ σξ ὐππξο ύγιξμ,
Ἀσσ ι κξ ὶ μ όμξ ι δ ικ α ίψ ϲ ἐ γγε με ϲ α ὐσό φθ ξμε ϲ,
ἀμδπικώσασξμ γέμξϲ καὶ ολεϲσα σήμδε σὴμ οόλιμ
ὠυελ ϲαμ ἐμ μάφαιϲιμ,  μίκ' ἤ λθ ' ὁ βάπβαπ ξ ϲ,
σῶ καομῶ σύυψμ ἅοαϲαμ σὴμ οόλιμ καὶ οτποξλμ,
ἐν ελεμ  μ μ μεμξιμ μ οπ ὸϲ β ίαμ σἀμθ π ή μια
εὐθ έψϲ γὰπ ἐκδπ αμ όμσεϲ ν ὺμ δ ξπ ὶ ν ὺμ ἀϲο ίδ ι
ἐμαφόμεϲθ ' αὐσξϲι, θ τμὸμ ὀν ίμη μ οεοψκόσεϲ,
ϲσὰϲ ἀμὴπ οαπ' ἄμδπ', ὑο' ὀπγϲ σὴμ φελύμημ ἐϲθίψμ.
ὑοὸ δὲ σμ σξνετμάσψμ ξὐκ ἤμ ἰδεμ σὸμ ξὐπαμόμ.
ἀλλ' ὅμψϲ ἐψϲάμεϲθα ν ὺμ θ εξ ϲ οπὸϲ ἑϲοέπαμ.
γλαῦν γὰπ μμ οπὶμ μάφεϲθαι σὸμ ϲσπασὸμ διέοσεσξ:
εἶσα δ' εἱοόμεϲθα θτμμάζξμσεϲ ἐϲ σξὺϲ θτλάκξτϲ,
ξἱ δ' ἔυετγξμ σὰϲ γμάθξτϲ καὶ σὰϲ ὀυπῦϲ κεμσξύμεμξι:
ὥϲσε οαπὰ σξϲ βαπβάπξιϲι οαμσαφξ ῦ καὶ μῦμ ἔσι
μηδ ὲμ Ἀσσικξῦ καλεϲθαι ϲυηκὸϲ ἀμδπ ικώσεπξμ.1
Aristófanes, Vespas, 1071-90.

3.1 O Fragmento XX FGE

(a) ἀμδπμ σμδ’ἀπεσ[ϲ ἔϲσαι κλέ]ξϲ ἄυθι[σξμ] αἰεί
[. . . . . . . . . . .]π[

1

] μέμψϲι θεξί·

―Se algum de vós, ó espectadores, à minha forma contemplando | se surpreende de me ver com
uma bunda de vespa | ou [pergunta-se] qual que seja o propósito desse ferrão | eu explico rapidinho,
para que alguém não continue ignorante como antes: | Somos nós, que vestimos esse rabo, | os
únicos áticos que verdadeiramente brotamos da própria terra, | raça mais macha que existe, a quem
esta cidade muito usou | aproveitando-nos nas batalhas. Quando veio o bárbaro | soprando fumo e
fogo sobre a cidade e a tudo queimando, | desejando ardentemente tomar pela força nossos ninhos |
direto saímos correndo com lança, com escudo | e contra eles nos batemos, guerrenado, coração
bêbado [de um vinho] forte, | e assim ficamos, um homem noutro apoiado; | de raiva, os beiços
mordendo. Sob a chuva de flechas, não se dava a ver o céu | mas juntos e com a ajuda dos deuses,
os expulsamos à tardinha, | sim... uma coruja, antes da batalha, percorreu voando nosso exército |
Daí nós os perseguimos, espetando -os em suas ancas como se fossem peixinhos | e eles
dispararam, só para que os furássemos em seus olhos e mandíbulas. | Assim, entre os bárbaros de
todo lugar, e até os dias de hoje | comenta -se que nenhuma vespa é mais macha que aquela da
Ática.‖
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ἔϲφξμ γὰπ οεζξί σε [καὶ] ὠκτοόπψμ ἐοὶ μη|μ
λλά[δα μ]ὴ οϲαμ δξύλιξμ ἤμαπ ἰδεμ.
(b) ἤμ ἄπα σξϲζ’ἀδάμ[αμσξϲ ὑοέπβιξμ ἤσξπ] ὅσ’αἰφμήμ
ϲσϲϲαμ οπόϲθε οτλμ αμ[
ἀγφίαλξμ οπϲαι π[

c. xix litt.

]

ἄϲστ, βίαι Πεπϲμ κλιμάμεμξ[ι οπξμάφξτϲ].

Destes homens a fama da virtude será imperecível sempre,
porquanto concedam os deuses [

]:

pois evitaram, tanto em terra quanto sobre naves velozes,
que a Grécia toda visse o dia da escraviodão.

Era-lhes por certo adamantino o soberbo coração, quando a lança
ergueram à frente dos portões [
[

]
] queimar a costeira

cidade, à força rechaçando os guerreiros persas.

3.2 Edição e Fortuna Crítica

Esses epigramas são conhecidos desde 1855, embora seus textos tenham sofrido
diversas alterações, na medida em que novas descobertas arqueológicas permitiram
preencher as lacunas existentes no monumento original, severamente danificado
pelo tempo 2. A bibliografia, extensa mesmo nos primeiros anos, pode ser dividida em

2

3

2

O pedaço direito de uma primeira estela, IG I 503 (I.G. I, p. 177 nº 333, IG I 763 – a partir daqui, fr.
1) foi encontrado no quintal de uma casa na rua de A driano, à nordeste da Acrópoles, em Atenas. Foi
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três fases principais3: A primeira indo de 1855 até 1932 4 , de pouca importância,
devido às imensas modificações a que edições posteriores foram submetidas; a
segunda, cobrindo os anos de 1932 até 1956 5, de certa relevância principalmente
pelos artigos de J. H. Oliver, comentando a descoberta do lado esquerdo da base,
em 1932, e de F. Jacoby6, que sumariza e avalia o desenvolvimento da crítica até
aquele momento. Finalmente a terceira fase7, a partir de 1956, com descoberta de
uma cópia do século IV 8, contendo fragmentos do que seriam os três últimos versos
de (a), embora uma nova geração de epigrafistas, baseando-se em novos estudos
da pedra, tenha colocado em dúvida sua pertinê ncia ao grupo anterior, como
teremos oportunidade de analisar mais detalhadamente nos parágrafos seguintes.
O texto canônico do epigrama XX de Simônides precisou de quase cem anos
para ser estabelecido. Originalmente poderia ser lido na base de uma estela de
cerca de 100-105 cm de largura por 91 cm de comprimento. No fragmento de
mármore de 1855 estava preservado algo como 1/3 do conteúdo atual, sendo que os
publicado primeiramente por A. R. Rangabé, Antiquités Helléniques, II (1855), p. 597, nº 784b. O
3
pedaço esquerdo, IG I 504 (fr. 2), fazia parte das fundações de uma casa, na região da antiga Agora,
e teve seu texto editado por J. H. Oliver (1933).
3
Meiggs & Lewis (1969). Valho-me em grande parte das referências bibliográficas apresentadas por
Jacoby (1945).
4
2
A.R. Rangabé, A ntiquités Helleniques, II, p. 597, nº 784b; IG I, 333 (supl. p. 40); Hiller, IG I , 763;
Kaibel, Epigr. Gr., 749; Roberts, Introd. to Greek Epigraphy, I, 64; Roberts-Gardner, 177; E.
Hoffmann, Syll. Epigr. Graec., 266; Geffcken, Griech. Epigramme, 1916, 63; H. von Gärtringen, Histo.
Griech. Epigramme (1926), 11; A. Kirchoff, Monabster Ak ad. Berl. (1896), pp. 412ss.;Michaelis, Anth.
Mitt., II, 1877, p. 92; Winter, A rch. Jahrb. VII, 1893, pp. 487 ss.; A. Wilhelm, Ath. Mit., XXIII, 1898, pp.
487ss.; Bormann, Festschr. Gomperez (1902), pp. 474ss.;L. Weber, Philol., LXXV I, 1920, pp. 60ss.
5
J.H. Oliver, Hes peria, II, 1933, pp. 480ss; idem, AJP, LVI, 1935, pp.193ss; idem, Hesperia, V, 1936,
pp. 225ss.; idem, AJA, XLIV, 1940, pp. 483ss.; J.L. Myers, Antiquity, V III, 1934, pp. 176ss.; A.
Wilhelm, Anzeiger Ak. Wien, Ph. Hist. K1, LXXI, 1934, nº10, pp. 89ss.; H. von Gärtringen, Hermes,
LXIX, 1934, pp. 204ss; idem, Gnomon, XII, 1936, pp. 293ss.; Peek, Hermes, LXIX, 1934 (1935), tab.
9, nº18; C.M. Bowra, Greek Lyric P oetry, 1936, pp. 355ss.; A.S. Arvanitopoulos, λλην. πιγραφικ ή ,
1937, p. 118.; E. Lowey, Sb. Ak ad. Wien, CCXV I, 1937, vol. 4, pp. 6ss.; Friedländer, Studi It., N.S. XV,
1938, p. 93, nota 2; Raubitscheck, AJA, XLV IV, 1940, pp. 53ss.; F. Jacoby, Hesperia, 1945, vol.14,
nº3, pp. 157-211.
6
Jacoby (1945).
7
W. Peek, Hermes, vol. 88 1960; W.K. Pritchett, Marathon, Univer. of Cal. Publ. in Class. Arch. 4.2
(1960); Meiggs & Lewis, Greek Historical Inscriptions, 1960; D. L. Page Epigrammata Graeca Ox ford
Univ. Press, 1975; idem, Further Greek Epigrams, Cambridge Univ. Press, 1981, pp. 219ss.
8
Meritt, B. D., The Aegean and the Near East: Studies presented to Hetty Goldman, 1956, p. 268, M-L
26 (fr. 3).
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dísticos estendiam-se desde o centro, em direção à margem direita da pedra, até
desaparecerem numa área totalmente erodida; a borda superior, da mesma forma,
havia despedaçado-se em alguns pontos. A parte esquerda, entretanto, fora melhor
preservada, apresentando ¼ da inscrição ainda legível, cujos caracteres haviam sido
talhados em uma banda de cerca de 5,5 cm de espessura no topo da base e a 2,5
cm de cada borda, formando uma margem lisa em cujo interior central, sob o
epigrama (a), fora aplicada uma espécie de decoração que procurava imitar a
superfície irregular da rocha, um tratamento especial que deixa claro seu propósito:
adornar um monumento destinado a lembrar um evento importante em algum local
de proeminência pública. Sabemos, através de outros exemplares do mesmo
período, que a superfície lisa do mármore era costumeiramente mantida em áreas
não inscritas, o que é compreensível se considerarmos que a diferença de preço
entre uma estela simples e outra decorada deveria ser significativa em virtude da
técnica e habilidades adicionais requeridas do artesão para a confecção da última 9.
De acordo com as evidências arqueológicas, os dois pares de linhas foram
gravadas em bandas distintas, paralelas e separadas por uma distância de 1,6 cm,
sendo que cada uma perfazia um epigrama completo. Devido ao péssimo estado de
conservação do fragmento mais antigo, uma característica singular, e sem
precedentes na história da epigrafia grega, ainda não houvera sido notada até 1932,
quando a parte esquerda foi encontrada: a segunda inscrição fora gravada após a
decoração já ter sido executada e, provavelmente, quando o monumento já se
encontrava em seu lugar definitivo. Isso fica claro ao observar -se fotos do mármore,
onde se nota que a segunda faixa encontra-se num plano mais abaixo da superfície,

9

Até mesmo em virtude do risco implícito de danificar permanentemente o bloc o já talhado.
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evidentemente porque quem quer que a tenha feito precisou retirar um pedaço da
decoração sob o primeiro dístico para poder inscrever-lhe os caracteres.

3

Figura 4 - Fr. 2 (IG , fr. 504), apud Oliver (1933).

Kirchhoff foi o primeiro a observar que os as letras de (a), no fragmento de
1855, eram distintas daquelas de (b), posição reforçada por Oliver em 1932 10 acerca
do lado esquerdo, embora aí não haja uma diferença aparente entre as formas da
escrita de uma área e de outra. O que chama a atenção, nesse caso – e que talvez
tenha servido para inspirar a idéia de dois artesões para cada parte – é o modo
como estão dispostos os dísticos: o superior é estíquico e foi decididamente
planejado para ocupar o espaço no qual se encontra, como soía, aliás, acontecer
quando do uso dessa técnica 11 ; o inferior, ao contrário, revela uma disposição
ligeiramente não-estíquica, ou quase-estíquica, na qual as letras da linha superior
10

Kirchhoff (1896), Oliver (1933).
Geralmente o artista ou gravador desenhava com carvão ou giz uma grade quadriculada sobre a
pedra, onde cada quadrado correspondia a uma letra, podendo -se prever de antemão o total de
espaço necessário para todo o texto.
11
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não se alinham com aquelas da linha inferior, o que, entre outras coisas, torna a
tarefa de decidir quantas letras existiam em cada lacuna mais complicada.
Seguramente, admitindo-se que as inscrições tenham sido gravadas por uma
mesma pessoa12, o intervalo de tempo entre as duas não poderia ser muito grande,
forçosamente devendo encaixar-se no período de vida do artista comissionado para
efetuar o primeiro dístico. Levando -se em consideração que o primeiro epigrama
parece referir-se à Batalha de Salamina, e que, como já mencionamos, ele precede
o segundo, atribuído à Maratona, é possível estabelecer um terminus a quo, ou seja,
480 a.C13.

3

Figura 5 - Fr. 1 (IG I , 503), idem Figura 3.

É claro não podemos ignorar levianamente a hipótese defendida pela maior
parte dos especialistas, i.e, a de que os dísticos não foram inscritos pela mesma
mão e que, portanto, poderiam estar tão afastados um do outro no tempo quanto o
permitido pela evidência epigráfica. O importante ao lidar com tal tipo de

12

Como tentarei demonstrar ao longo desse capítulo.
Page(1975), p. 16 n. (b) ―ambigitur utrum c. 490-89 an 480-79 litt. incisae sint.‖ Ou seja, se logo
após a batalha de Maratona ou de Salamina.
13
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interpretação é ter em mente o princípio científico – já transformado em clichê, mas,
não obstante, de extrema utilidade – conhecido como ―lâmina de Ockham 14 ‖,
segundo o qual, dentro de um universo de soluções para um determinado problema,
aquela mais simples deve ser a preferida. Uma vez que a teoria aludida apóia-se
exclusivamente na análise subjetiva da caligrafia utilizada na pedra para suportar
seus argumentos, ela deve ser capaz de fazer uso desse critério de modo coerente,
o que não parece ocorrer, uma vez que seus defensores são unânimes ao afirmar
que, embora estejam convencidos de que os epigramas tenham sido lavrados por
pessoas diferentes, seria impossível precisar ou, pelo menos fornecer uma
estimativa confiável, do tempo decorrido entre a gravação de um epigrama e outro 15,
quando deveria ocorrer justamente o oposto.
Como sabemos, é possível datar inscrições particulares através da evidência
caligráfica somente quando seus estilos podem ser associados, com boa margem de
segurança, a um período estilístico bem determinado, como aquele em voga entre
os anos 500-480. Por outro lado, é mais difícil datar inscrições relativamente, como
no nosso caso, porque então será preciso que elas pertençam a períodos distintos
para que se preserve a acuidade do cálculo; no entanto, mesmo pequenas variações
de estilo só ocorrem em lapsos consideráveis de tempo, medidos em décadas,
senão séculos 16. Dessa foram, restringindo-se o intervalo entre as duas gravações a
um período pequeno do ponto de vista epigráfico (de 10 a 20 anos), ficará cada vez
mais difícil encontrarmos traços suficientemente particulares para que se possa
14

Pluralitas non est ponenda sine necessitate.
Oliver (1933), p. 484: ―a different and inferior hand, but in characters that could not have been
chronologically far separated from the first, if at all.‖,(grifo meu). Idem, p. 486: ―inscribed later, but as
far as the lettering is concerned it might have been engraved simultaneo usly.‖; idem (1940), p. 483: ―a
different but contemporary hand.‖
16
As inscrições dos anos 500-480 só começam a apresentar diferenças notáveis em seu estilo a
partir dos anos 420-400, quando – entre outros fatores – a disposição estíquica de caracteres ent ra
em declínio.
15
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estabelecer uma datação aceitável para cada uma delas. Ora, se traços específicos,
dentro de um período onde um certo estilo está representado pela maioria das
inscrições, tendem a se diluir em um padrão, ficará cada vez mais difícil encontrar
peculiaridades suficientemente atípicas nas caligrafias que nos permitam discriminálas com a precisão necessária para atribuí-las a artesões particulares 17 . E é
justamente aí que jaz o paradoxo da hipótese a que aludimos, porque, se é possível
dizer com certeza que as inscrições são contemporâneas é obrigatoriamente
impossível dizer que elas não pertencem ao mesmo artesão, uma vez que

a

precisão da estimativa do período de tempo entre duas inscrições deve ser, para a
maior parte dos casos e especialmente para este em questão, inversamente
proporcional à semelhança exibida por seus respectivos estilos. Admitindo-se que
pequenas alterações no traço das letras, mas não em suas formas, possam ser
explicadas por hipóteses menos dramáticas18, a solução mais simples, aquela que
envolve menos fatores, deveria ser a preferida, ou seja, a de que estamos lidando
com um único artesão, cuja caligrafia no segundo dístico reflete as condições
especiais na qual o mesmo foi executado; quais condições sejam essas, veremos
mais tarde, quando tratarmos da temática do monumento.

17

Mesmo dentro de um único período estilístico é possível estabelecer critérios para classificar
inscrições em categorias maiores, de possíveis (embora desconhecidos) aut ores particulares,
nenhum dos quais aplicáveis no nosso caso. Por exemplo, formas de letras que costumam
apresentar um registro sincrônico desde V I séc. até a déc ada de 80 do V séc. são o Β, ο Θ o , o Ρ e
o Υ. Os casos do , que pode ser gravado com três (ϟ ) ou quat ro () barras - sendo que o primeiro é
a forma mais antiga, extinta na segunda metade do sé. IV - e do Θ, que aqui devemos descartar por
aparecer apenas no segundo epigrama, l. 1, são decisivos para identificar mãos diferentes e, no
entant o, eles não apenas se mantêm regulares em ambos os dísticos, como apresentam um traçado
semelhante, o mesmo acontecendo com as outras letras mencionadas. Ver Meiggs (1966) e
Woodhead (1992).
18
Como a proposta pelo próprio Oliver (1935), ainda que ele mesmo não se tenha dado conta, p. 194:
―the script displays less finish because of a less sk illful stone-cutter, and probably because of the
difficulty of work ing on a monument already in situ.‖ (sublinhado meu). Ora, um artesão menos
qualificado em uma situação mais desfavorável, pela lei da multiplicação dos fatores, não produziria
uma inscrição ligeiramente inferior, mas claramente inferior, não passível, em realidade, de compararse com o modelo que estaria tentando copiar.

100

Finalmente, em 1956, uma nova descoberta na antiga ágora nos forneceu o
que parece ser uma cópia do séc. IV do mesmo monumento, embora bastante
pequeno. Com ele pudemos ler o que seriam os três primeiros versos de (a), cruciais
para a identificação do assunto tratado nesse primeiro epigrama que, até então,
pensava-se fazer referência à batalha de Maratona. No entanto, como fica claro
através de seu texto, os versos aludem não só a uma batalha por terra que, como já
se sabia, adequava-se perfeitamente à campanha de 490, mas também a uma
ofensiva ―sobre naves velozes‖ (ὠκτοόπψμ ἐοὶ μημ), três palavras (formulares
ademais) que acabaram por invalidar a maioria dos suplementos19 propostos para
aquela lacuna, bem como as teorias que neles se apoiavam, a única exceção sendo
H. von Gärtringen que, vinte e dois anos antes

20

, havia proposto, talvez

acidentalmente, exatamente a solução agora aparentemente confirmada pela pedra,
ainda que naquela época tenha sido desacreditado pela totalidade dos especialistas.
A crítica, no entanto, não deve ser culpada além da medida pela injustiça (se é
que se

pode chamar assim) cometida contra

Gärtringen, porque

então,

considerando-se o estado do texto do epigrama superior, era praticamente
impossível prever que, ao invés de confirmar os suplementos até então propostos
com responsabilidade e cautela exemplares, a situação pudesse, na verdade,
complicar-se ainda mais a partir da descoberta de uma nova evidência arqueológica
como foi a de 1956 e, como sói ocorrer nesses caso e contra todas as expectativas,
foi exatamente isso o que aconteceu. Esse episódio, vendo-se através de um prisma

19

οεζξὶ σὲ[μ
βαπβαπόυξμξμ ἀτσὲ]μ; Hiller (1934): οεζξί σε [καὶ ὀκτοόπξμ ἐοὶ μεξ]μ; Mass: σε καὶ [ὀκτοόδξμ
ἐοὶ οόλξ]μ; Wilhelm: σὲ[μ ἄλκιμξμ ἀϲιδξϲ hίοοξ]μ; Arvanitopoulos: σὲ[μ βάπβαπξμ ἀϲίδα hίοοξ]μ;
Kaibel: λλά[δα μ]ὲ; Aravnitopulos: . δξύλιo[μ ἐμαπ ἰδεμ δξύλιξμ ἐμαπ hελεμ].
20

Cito aqui os mais relevantes, em ordem cronológica: Meritt e Wade -Gery:

H. von Gärtringen (1934).
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mais otimista, deve servir para lembrar-nos do perigo representado pela
incorporação de suplementos em edições críticas 21. Muitas vezes os colchetes que
os encerram são facilmente esquecidos e passam a ser considerados como a
possibilidade mais razoável para a lacuna em questão, servindo de base para
análises docilmente adotadas por outros pesquisadores não expertos que,
inadvertidamente, iniciam um ciclo de raciocínios circulares em cujo interior impera a
lei estatística da multiplicação fatorial das probabilidades 22. Essa cautela deve ser
exercida, inclusive, no tratamento da evidência representada pelo fr. 3, como o
faremos 23.
Todavia, antes de prosseguirmos em nossas considerações sobre o impacto
da publicação do texto desse fragmento, bem como sobre as objeções que lhe foram
feitas, e para que as considerações dos parágrafos seguintes possam ser melhor
compreendidas, seria produtivo visualizarmos a estrutura (quase) diplomática 24 da
evolução editorial dos epigramas, como a que se encontra mais abaixo. O texto de
1856 foi grafado em azul; o de 1932, mantido em preto e em negrito; o de 1956, em
verde; a barra simples (|) serve para separar os fragmentos e a dupla (‖) indica
sobreposição entre os fr. 2 e 3, a qual foi colocada em vermelho para melhor leitura;
finalmente, os pontos no primeiro fragmento (estíquico) indicam as letras faltantes.

21

Cf., ademais, a variant e do fragmento III FGE no texto de Diodoro, discutida no capítulo 2, acima.
B.D. Meritt, Epigraphica Attica; Woodhead (1991), acerca da recuperação de textos epigráficos, pp.
67ss e Parsons (2001), pp. 61ss., sobre a subjetividade inerente à interpretação de lacunas em
autores fragmentário. Seria o caso de ἀφμύμθεμ, mecionado no capítulo 2?
23
A numeração dos fragmentos já foi apresentada na nota 32 e 38, somente para lembrar o leitor: fr.
1 (1856), fr. 2(1932), fr. 3 (1956).
24
Digo quase porque, embora valendo-me da convenção de não grafar diacríticos e longas, não
existentes no original, eximo-me, por uma questão de clareza, de suprimir tanto os espaços não
presentes na pedra quanto de manter as letras capitais que, como é de conhecimento geral, eram as
únicas existentes na época.
22
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ἀμδπμ σμδ’ ἀπεσε[. . . . . . . . .]ξϲ ἄυθι[. . .]|αἰεί[⁝]̕[ . . . . . . . . . .]π[. . . . . . . . .] |μέμξϲι θεξί
ἐϲφξμ γὰπ οεζξί σε [. . .]| ὀκτοόπξμ ὲοὶ με‖μ‖ ⁝ hελλά̕̕[. . .]ε̕ οϲαμ δξύλι‖ξ‖μ μαπ ἰδμ.
μ ἄπα σξϲζ ἀδάμ̕[ des. inc. litt.]| hόσ̕ αἰφμὲμ ϲσϲϲαμ οπόϲθε οτλμ ἀμ̕[ des. inc. litt. ]
ἀμφίαλξμ οπϲαι ῥ̕[ des. inc. litt.

]| ἄϲστ βίαι Πεπϲμ κλιμάμεμξ[

des. inc. litt.

].

Visto dessa maneira, podemos perceber que, a bem da verdade, todos os três
fragmentos compartilham de apenas dois pontos de intersecção. No caso dos
fragmentos 1 e 2, o mesmo padrão de vazado sobre a decoração, onde foi gravado
o segundo dístico, nos dá confiança suficiente para dizer que, não obstante o fato de
não haver sobreposição de nenhuma letra, possuímos diferentes pedaços do
mesmo monumento. O caso torna -se mais difícil e polêmico, no entanto, com
relação ao fragmento 3 que, como está evidente, apresenta apenas duas letras em
comum com o restante do conjunto. O primeiro a chamar a atenção para esse fato
foi Pritchett 25, cujas observações sobre as possibilidades representadas na lacuna
causada pela esfoliação da parte superior do fr. 1, devem ser por isso mesmo
julgadas, segundo ele, independentemente do texto do fr. 3, o que consideramos
uma atitude responsável e que, portanto, seguiremos aqui.
Antes de 1956, e da euforia que levou diversos editores, como Page 26 , a
incorporar o texto do fr. 3 ao primeiro epigrama, outros especialistas, a partir de
Köhler 27 examinaram a pedra em busca de algum traço que pudera ter sido até
então ignorado. Na tabela abaixo apresentamos as principais propostas 28:

25
26
27
28

Pritchett (1964), pp. 50-5.
Page (1975), (1981).
Koehler (1873), in IG I, 333. Rangabé (1855), não tendo proposto nenhum suplemento.
Apud Pritchett (1964), p. 51.
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1

10

Köhler (1855)

ˈ

Ν

Bormann (1903)

/

Hiller (1924)

ˈ

Meritt 29 (1933)

11

13

Ν̣
Π̣

14

Ρ
Ρ

Oliver (1933)

ˈ

Ρ
Ε̣

Ρ

ϲ̣

Ε̣

Ρ

ϲ̣

Ο̣

Ρ

Oliver (1935)
Meritt (1958)
30

12

Π̣

Ε̣

Ρ

Φ̣

Peek (1960)

.͜Η̣

Π̣

Ε̣

Ρ

Σ̣

Meritt (1962)

.͜Η̣

Ν

Ε

Ρ

Γ̣

Tabela 1 - Espaço ocupado pela letra a partir de αιει ̣

Antes de mais nada, devemos notar que há consenso sobre a letra que ocupa
a posição 12, um rô que, de fato, aparece distintamente tanto nas fotografias quanto
nos squeezes da pedra e, assim, pode ser aceito como certo. No que tange ao
restante das letras, até hoje não parece haver um acordo entre os diversos autores
que falaram sobre o assunto, nem sequer uma alternativa de leitura que se possa
classificar como a mais provável e, realmente, nem poderia. Segundo minha própria
análise, nenhuma outra letra pode ser postulada com segurança através do
escrutínio meramente visual do mármore, que talvez tenha esgotado sua
possibilidade de produzir resultados. Tomemos como exemplo o Ε da posição 11, a
segunda letra com a qual um maior número de críticos concorda - o exame da
superfície da rocha não revela qualquer marca que se pareça com aquela produzida
com o cinzel; há, sem dúvida, algumas marcas intrigantes dentre as quais nenhuma,

29

Oliver (1933), apud F. Jacoby (1945), p. 163, n. 1: ―the P is quite clear. I think I can see the E and
the Σ, but I am quite uncertain about the word.‖
30
Peek, ibidem: ‖mir scheint Περσον völlig unmöglich, ich k ann nach wiederholtem studium des
Steins nur N////P̣ erk ennen.‖
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todavia, que não possa ser explicada como tendo sido produzida por ações naturais
ou alógenas ao processo de gravação. Igualmente, o Ν da posição 10, vistos por
Köhler e Hiller, e que desaparecera de todos os textos e edições de 1933 até 1965
(somente para voltar a ser defendido por Meritt naquele ano), jamais deveria ter sido
postulado (ou entrado para algumas edições) devido à franca ausência de qualquer
vestígio epigráfico que pudesse sugerir sua existência; no entanto, o que vemos é
que mesmo um especialista como Pritchett, reputado por sua diligência e
austeridade, através de uma argumentação extremamente frágil 31, parece defender,
ainda que com maiores reservas que seu colega, a manutenção do Ν na versão
canônica, algo que mais uma vez nos leva a concluir que, certas vezes, longas
horas perdidas na contemplação de um determinado espécime, excesso de
confiança em nosso próprio julgamento, ou o uso de técnicas no mínimo suspeitas,
acabam por vir de encontro a uma maior precisão de análise.
Finalmente, fica claro que o exame de cada um dos suplementos propostos na
tabela acima é dispensável, quando somente o uso de técnicas mais avançadas 32
poderá ainda acrescentar algo de novo ao nosso conhecimento sobre a pedra . Além
da posição 12, um observador imparcial seria obrigado a admitir que qualquer
hipótese estaria embasada em mera conjectura sobre aquilo que poderia estar
escrito à época da gravação, dada a extensão dos danos causados à margem direita
da base. Outrossim, a presença ou não da pontuação (⁝) logo depois de αιει, na
posição 1, é verdadeiramente irrelevante, porque não há nenhuma dúvida se aí

31

Pritchett, ibidem: ―If light is directed on the stone f rom above and to the left (as one faces it), one
can see the t races which suggest a slating nu. I would read it as a dotted letter because the surface is
very battered and the right strok e is represent ed by discoloration of the marble‖.
32
Como, por exemplo, a análise com ultra -som, que pode revelar microfissuras produzidas pelo
impacto do cinzel com o mármore, as quais se distribuiriam ortogonalmente ao plano de impacto,
produzindo uma espécie de imagem tridimensional das letras desaparecidas da superfície.
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terminava o hexâmetro (e o período), sendo essa a única possibilidade permitida
pela escansão.
Tendo deixado isso claro, podemos voltar nossa atenção para a delicada
questão da junção entre os fragmentos 1 e 3, os quais, como já mencionamos,
possuem apenas duas regiões comuns: um Ν, logo antes de ⁝hελλα̕[̕ , que se
sobreporia ao Ν de ὀκτοξπμ ἐοὶ μεμ[ e um Ο, entre δξύλι. [ e ]μ μαπ ἰδμ. Na
medida em que o primeiro nu deva ser lido como uma letra provável, porém não
certa 33 , restaria apenas uma única interseção entre os dois fragmentos na qual
poderíamos confiar para associá-los, o que é muito pouco. Essa situação, já ruim,
torna-se ainda mais precária quando analisamos o local que as tais letras ocupam: o
Ν aparece no final de um período hexamétrico e, embora não conheçamos (pelo
menos eu não conheço) estatísticas sobre a distribuição da freqüência dessa letra
em tal posição, se levarmos em conta que uma palavra grega só pode terminar em s, -n, -r ou consoantes duplas, aliado ao fato de que presença de um verbo transitivo
a reger acusativo, ou mesmo de um nu prosódico, então é bastante provável que
não demoraríamos a encontrar uma série de reconstruções igualmente plausíveis 34.
Caso semelhante ocorre com o ômicron da segunda junção, embora aí duas
observações sirvam para, talvez, justificar a manutenção do referido verso. Em
primeiro lugar trata-se de uma fórmula padrão, encontrada em outros epigramas da

33

E por essa razão aparece pontuada. Tanto na nas fotografias, quanto nos squeezes de papel, o
que se pode notar é um traço diagonal, formando um ângulo de aproximadamente 30° pa ra a direita,
o que poderiam indicar Ν, Τ ou, menos provavelmente, um .
34
Considerações que o otimismo, surpreendente aliás, dos últimos anos de Page não parec e levar
em consideração, idem (1981), p.224, n.(a) ―the chances against fortuitous concincidence seem
infinitely great.‖
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época das guerras médicas (de Simônides

35

ou não), tendo sido proposto

anteriormente por Arvanitopoulos, Kaibel e Kirchhoff 36 e, como temos mais texto e
menores possibilidades de variações - e ainda que o fr. 3 não faça par com o fr. 1 um desfecho como o proposto pelos editores não deveria ser muito diferente, o que
vale, em certa medida, também para o primeiro hexâmetro de (a), onde algo do tipo

ἔϲσαι κλέξϲ ἄυθισξμ αἰεί37 parece ser inescapável, pelo menos até que uma nova
evidência surja das constantes escavações na ágora e na região do Cerâmico.
Feitas essas considerações, o objetivo duplo dessa seção parece-nos
cumprido, a saber: o de abrir e alargar vias para as discussões que se seguirão
sobre a temática dos epigramas e os eventos a que podem se referir, e o de dirigir a
atenção do leitor para o capcioso terreno da leitura dos suplementos, fazendo-o
capaz de ver a fronteira que separa aquilo que é real, que se encontra na pedra, do
produto da interpretação dos epigrafistas ou, mais ainda, das sutilezas e
subjetividade dos editores, os quais, não raro, tomam todas as precauções possíveis
para que leituras suplementares ou interpretativas, mormente úteis, sejam
destacadas no texto através de um expediente complicado de sinais e pontuação
que, infelizmente, são facilmente desconsiderados por pesquisadores ansiosos em
fazer valer suas mais diversas teorias e desejos.
3.3 Tema, Ocasião e Classificação

35

Cf. Sim. VII, X, XV, XV I, XV II. Ainda Hom. Il. 6:463, Od. 14:340,17:323; Anth. Graec. App. 294:6;
Teog. 1213; Esq. Per. 50, Septem 471, 793, Agam. 1226. Um sentido geral e um pouco saudosista é
dado também por Isócrates em seu Panegírico.
36
Arv. hελλά̕[̕ δα μ]ὲ; Kaibel δξύλιξ[μ μαπ ἰδμ]; Kirchhoff δξύλιξ[μ μαπ hελμ].
37
Proposto exempli gratia por Page (1975), p.15 n.(a) ‗quamdiu viris fortibus laudes meritas tribunt
dei‘, e.g. ὄφρα καλῶν π]ρ[ομάχοιϲ καλὰ] νέμωσι θεοί.
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No que se refere à classificação dessas inscrições, é certo que não eram epitáfios 38,
i.e., epigramas que acompanham listas de baixas e que são gravados em uma
lápide colocada próxima ao túmulo. Em primeiro lugar, a evidência do estilo afigurase desencorajadora, uma vez que é quase uma regra para esse tipo de inscrição
que sejamos informados (através da boca dos mortos, da pedra ou mesmo da
cidade natal 39) sobre o local da morte, para os sepultamentos realizados na cidade
dos combatentes; ou sobre cidade de origem dos mortos (não raro também do local
onde se deu a batalha), para as túmulos ou cenotáfios erguidos no estrangeiro,
ambas informações faltantes nos epigramas em questão.
Em segundo lugar, pelo menos no que diz respeito a (b), que deve referir-se à
batalha de Maratona 40 , sabemos por intermédio de Pausânias 41 que as listas
contendo os nomes dos mortos organizados segundo as tribos a que pertenciam
foram erguidas ao lado do Soros 42 , mas, exceto por uma única e controversa
passagem (que além do mais nos fornece um texto diferente do aqui analisado) 43,
não há nenhuma indicação em nossas fontes de que as mesmas listas fossem
acompanhadas por uma inscrição. Na verdade, é difícil imaginar o contrário – o que
nos obrigaria a explicar o sistemático silêncio de autores como Tucídides,
38

―Epitaphs, into whatever form they are cast, seldom (if ever) leave any doubt that they are epitaphs‖,
Jacoby (1945), p. 172. Uma afirmação cuja validade torna-se ainda maior para inscrições do fim do V
e início do IV séculos.
39
Por exemplo Sim. (Cap. 2), IX, VIII, XLIX FGE, respectivamente.
40
Ver mais abaixo a discussão sobre o assunto dos epigramas.
41
Paus. op. cit. 1.32-3: ϲσλαι σὰ ὀμόμασα σμ ἀοξθαμόμσψμ κασὰ υτλὰϲ ἑκάϲσψμ ἔφξτϲαι.
42

Gr. ϲψπόϲ, denominação da sepultura coletiva conhecida desde a era micênica, o soros (lat.
tumulus) era uma cova comum sobre a qual empilhava -se uma grande quantidade de terra, de modo
a formar uma espécie de colina artificial. Após a batalha, o nome começ ou a s er empregado em
referência específica à sepultura dos guerreiros de Maratona, cujo local foi descoberto inicialmente
por Schilemann em 1884 (H. Schilemann, Das sogennante Grab der 192 Athener in Marathon, ZfE
16, 85-88), embora a identi ficação definitiva só tenha acontecido após as escavações de Staës, em
1890.
43
Licurgo Oratio in Leoc ratem 109.8. A qual, diga-se de passagem, cita um outro epigrama. Sobre
isso e a possível identificação, defendida por Page (1981), do epigrama XXI como s endo o epitáfio
que teria acompanhado as listas de mortos junto ao soros, veja a discussão sobre o mesmo.
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Heródoto 44 ou, ainda, das coleções anônimas de inscrições funerárias compiladas
durante o IV século, como as mencionadas por Filócoro

45

, que teriam sido

inevitavelmente incorporadas nas antologias de epigramas que sobreviveram, como
por exemplo a Antologia Palatina, ou então na Sylloge Simonidea. Mesmo
admitindo-se que a invasão persa da Ática em 480-79 pudesse ter destruído o
monumento onde um suposto epitáfio estaria inscrito, ainda assim esse silêncio não
parece justificado: a importância da batalha teria conferido celebridade instantânea a
qualquer epigrama colocado no Soros e teria certamente evitado, através da
transmissão oral, que seu conteúdo caísse no esquecimento.
A classificação de (a), por outro lado, parece-nos automaticamente
determinada pela de (b) e, portanto, aceitando-se o fato de que esta não pode ser
um epitáfio, somos compelidos a admitir o mesmo para aquela, já que não seria
razoável termos inscrições de caráter completamente diverso ocupando o mesmo
espaço de uma estela, como, p. ex., um epitáfio e uma dedicatória, ou um epitáfio e
um epigrama comemorativo, o que não faria sentido. Novamente, através de uma
reductio ad absurdum, não poderíamos sequer postular que qualquer uma das
inscrições tivesse um caráter funerário, uma vez que admiti-lo seria, do ponto de
vista religioso da época (e também atual), algo sacrílego: como poderiam os
atenienses reusar a lápide dos heróis mortos durante a segunda invasão persa, e
que certamente marcaria o local onde os corpos estariam enterrados 46, para nela
inscrever um epitáfio que fizesse menção aos μαπαθψμξμάφαι, ainda que estas
houvessem sido destruídas (quando sabemos que, de fato, não foram) em 490?

44
45
46

Heródoto chega mesmo a registrar o número de mort os, 192, sem mencionar qualquer epitáfio.
Como os οιγπαμμασα Ἀσσικά, Filócoros, FGH 328 T, fr.1.9.
Uma vez que tenhamos excluído a possibilidade de um cenotáfio, ver abaix o.
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Para Oliver 47 , no entanto, a solução parece simples: o ―epitáfio‖ (b) não
proviria de um monumento funerário erigido na planície de Maratona, nem qualquer
um dos dois teria sido inscrito numa base que marcaria o local onde corpos (seja o
dos mortos de 490, seja o dos de 480-79) estariam enterrados, mas ambos
proviriam de um ―cenotáfio‖ erguido na Acrópole ou no cemitério público 48, localizado
no bairro dos ceramistas (conhecido como ―Cerâmico‖ 49 desde a Antigüidade). De
acordo com essa hipótese, o pronome demonstrativo ξἵδε em ambos os dísticos 50,
referir-se-ia a uma lista contígua de nomes que existira outrora sobre a base 51.
Há, no entanto, pelo menos três dificuldades incontornáveis com relação a
essa interpretação das evidências arqueológicas. Em primeiro lugar, é preciso
lembrar que o termo cenotáfio 52 tinha nessa época um caráter eminentemente
técnico, seu uso sendo restrito às sepulturas daqueles cujos corpos não fora
possível recuperar como, p.ex., os dos atenienses abatidos durante a expedição à
Sicília ou daqueles que sucumbiram na batalha de Arginusa 53. Em segundo lugar, os
atenienses, no período em que situamos os epigramas, ainda seguiam a prática
47

Oliver (1933), (1936) e (1940).
Idem (1933): p. 487-88, passim. ―It did not [i.e. the monument], however, stand over a real grave,
because the men who fell at Marathon were buried on the battle field. Of course there would have
been also in Athens a monument for the dead heroes, and in the stone with the epigram we have now
discovered part of it. (…) so for the men who died at Marathon the Athenians erected at Athens a
monument, to which could be attached the worship of the great dead (Heroenk ult) in the usual place,
and which, on the Acropolis or toguether with the other monuments of the public cemetery, would
constantly hold before the eyes of the Athenians the memory of those patriots who had given their
lives for the city ― Novamente em 1940, p. 2: ―The second epigram though engraved later than the
first, nevert heless appeared on the original monument, which presumably stood in the public cemetary
at the Ceramicus‖.
49
Grego Κεπαμεικόϲ, o bairro dos ceramistas.
50
vv. 1(a) σμδ‘, gen. plur.; vv. 1(b) σξϲδ‘ dat. plur. Idem, ibidem n. 47: ―But the true character of the
monument can be determined from the opening lines on the new fragment (…). The demonstrative
pronoum (…), as used here, would be quite of place on a monument lik e a herm. A list of names must
have accompanied the epigrams (…).
51
Teremos oportunidade de examinar mais adequadamente essa questão filológica quando da
análise do texto de ambos os epigramas.
52
κεμξσάυιξμ, lit. ―túmulo vazio‖.
53
Paus. op. cit. 1.29, 11-12. Platão, Menex. 243c. Jacoby (1944) p. 40ss, n.11. Page (1981), p. 220,
48

n.7.
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pan-helênica de enterrar seus mortos no campo de batalha 54 ou, isso não sendo
possível, então erigir cenotáfios que contivessem inscrições (ademais sujeitas às
regras especificadas na Introdução), mas eles sempre o faziam ou no local da morte
ou ao longo das estradas que para aí conduziam 55, jamais dentro dos limites da
cidade de Atenas. Finalmente, o Cerâmico do final do quinto século, onde Oliver
situa seu suposto ―cenotáfio‖, ainda não era usado para enterros públicos em 49080, algo colocado em prática somente mais tarde, durante o período da democracia
clisteniana 56.
Além do mais, desde a expedição dos atrasados espartanos ao campo de
batalha, a fim de contemplar o feito heróico dos atenienses e de uns poucos
platéios, o demo de Maratona tornara-se célebre local de peregrinação para todos
aqueles que desejavam ver onde repousavam os homens cuja coragem havia ―salvo
toda Grécia de ver o dia da escravidão‖. Após a batalha, fora instituído uma
celebração anual no sopé do soros 57, em homenagem aos heróis mortos, para onde
convergiam não somente os habitantes da metrópole e de suas colônias, mas de
toda a Grécia, durante o período do culto funerário aos mortos ( Genesia), no quinto

54

Tradição que persistiria no resto da Grécia, como podemos ver pelo ent erro comunitário dado os
mortos de Queronéia. Ver discussão mais abaixo, acerca do patrios nomos.
55
Xenof. Anab. 6.4.9: ―καὶ σξὺϲ μὲμ μεκπξύϲ σξὺϲ ολείϲσξτϲ ἔμθα οεπ ἔοεϲξμ ἑκάϲσξτϲ ἔθαχαμ (ἢδη

γὰπ ἤϲαμ οεμοσαξι, καὶ ξὐφ ξἶξμ ἀμαιπεμ ἔσι ἤμ)· ἐμίξτϲ δὲ σξὺϲ ἐκ σμ ὀδμ ϲτμεμεγκόμσεϲ ἔθαχαμ
ἐκ σμ ὑοαπφόμσψμ ὡϲ κάλλιϲσα· ξὓϲ δὲ μὴ εὕπιϲκξμ, κεμξσάυιξμ αὐσξϲ ἐοξίηϲαμ μέγα καὶ ϲσευάμξτϲ
ἐοέθεϲαμ‖.
56

2

O que coincide com a primeira lista de baixas de que dispomos, IG I 928. A teoria de Wilamowitz
(Ar. u. Ath. II, 1893, p. 292, n. 4) e E. Curtius (Stadgesch., 1891, p. 119) de que o cemitério
remontaria ao ano de 475 baseia -se na hipótese, obviamente equivocada, de que Címon o teria
mandado construir durante reformas que conduziu em Atenas. Para uma discussão completa sobre o
assunto, remeto o leitor a Jacoby (1944), p. 41ss e Parker (1997), 132ss.
57
Marat ônia? Ver mais abaix o, p. 111, a citação (a), retirada de um trecho de Dioniso de
Halicarnasso que pode sugerir isso. Essa celebração, no entanto, não deve ser confundida (como
parece tê-lo sido por Oliver, cf. n. 66 abaixo) com qualquer tipo de ―Heroenkulten‖, ainda mais se
empregarmos a palavra ―herói‖ com o mesmo significado do Grego ἥρωϲ, sobre isso ver Withley
(1994), p. 214ss.
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dia do Boedrômio58. Some-se a isso o fato de os Jogos em Honra a Hércules, já
tradicionais na região, terem visto sua importância aumentada após a guerra, porque
lá as tropas gregas teriam acampado em um bosque sagrado ao herói 59 . Seria
estranho, portanto, que um túmulo vazio fosse dedicado aos combatentes no
Cerâmico (ou mesmo em qualquer outro lugar da cidade) se as relíquias mortuárias que na posteridade engendrariam uma espécie de culto local para a tetrápolis
maratonense 60 - encontravam-se alhures 61 . Afinal, que interesse poderiam ter os
cidadãos, ou mesmo eventuais turistas, em contemplar uma sepultura que eles
sabiam nada conter, quando poderiam facilmente ir direto ao loca l onde os corpos
repousavam, principalmente no dia dos festivais mencionados, quando a cidade
certamente esvaziava-se?

58

O Terceiro mês do calendário ático, que começava como o Hekatombéio (1 de julho). Levando-se
em consideração que os seis primeiros meses tinham 30 dias cada ( πλήρειϲ μῆνεϲ) e os seis últimos,
39 (κοῖλοι μῆνεϲ), o 5º dia do Boedrômio deveria situar-s e entre 1-10 de agosto de nosso calendário.
59

3

Ver IG I 2, para evidência epigráfica. Igualmente Herod. 6:11 -12. Jacoby (1944), Parker (1997), p.
48ss., 187 e 246, n.101 e 270. Herod. 6:108: Ἀθημαίξιϲι δὲ σεσαγμέμξιϲι ἐμ σεμέμεω ἧπακλέξϲ

ἐολθξμ βξηθέξμσεϲ Πλασαιέεϲ οαμδημεί . Outras evidências da existência desse festival são: Arist.
Const. de Atenas 54.1.7: κληπξ δὲ καὶ ἑσέπξτϲ δέκα, σξὺϲ κασ' ἐμιατσὸμ καλξτμέμξτϲ, ξἳ θτϲίαϲ
σέ σιμαϲ θύξτϲι, καὶ σὰϲ οεμσεσηπίδαϲ ἁοάϲαϲ διξικξῦϲιμ ολὴμ Παμαθημαίψμ. εἰϲὶ δὲ
οεμσεσηπίδεϲ μία μὲμ  εἰϲ Δλξμ ̔ ἔϲσι δὲ καὶ ἑοσεσηπὶϲ ἐμσαῦθἀ, δετσέπα δὲ Βπατπώμια, σπίση
δ' ἧπάκλεια, σεσάπση δ' λετϲίμια; Pind. Pit. 8.78-80: Μεγάπξιϲ δ' ἔφειϲ γέπαϲ,/μτφῶ σ' ἐμ
Μαπαθμξϲ, Ἥπαϲ σ' ἀγμ' ἐοιφώπιξμ/ μίκαιϲ σπιϲϲαϲ, Ὦπιϲσόμεμεϲ, δάμαϲϲαϲ ἔπγῳ. Plut.
De gloria Athen. , 349 E: ἄλλ’ἕκσηι μὲμ ἰϲσαμέμξτ Βξηδπξμιμξϲ ἐϲέσι μῦμ σὴμ ἐμ Μαπαθμι μίκημ
 οόλιϲ ἑξπσάζει. De Herod. malign. 862A: ξὐδὲ σὴμ οπὸϲ Ἄγπαϲ οξμοὴμ ἰϲσόπηκαϲ, ἠμ
οέμοξτϲι ἔσι μῦμ σι κάσηι φαπιϲσήπια σϲ μίκηϲ ἑξπσάζξμσεϲ. Paus. 1.32-4 ϲέβξμσαι δὲ ξἱ
Μαπαθώμιξι σξύσξτϲ σε ξἳ οαπὰ σὴμ μάφημ ἀοέθαμξμ ἣπψαϲ ὀμξμάζξμσεϲ καὶ Μαπαθμα ἀυ'
ξὗ σῶ δήμῳ σὸ ὄμξμά ἐϲσι καὶ ἧπακλέα, υάμεμξι οπώσξιϲ λλήμψμ ϲυίϲιμ ἧπακλέα θεὸμ
μξμιϲθμαι. Ver especialmente Parker, op. cit. n. 56, p. 152 e seg.
60

Parker, idem, p. 111. Tetrápolis: Maratona, Tricorintos, Oinoé, Probalintos.
Jacoby (1945), p. 175: ―(...)it is inconceivable that they [the Athenians] could have buried t hem at
two places at the same time, and called one of the graves a cenotaph (…)‖. Oliver (1933), p. 488 cita
ainda, como evidência de sua teoria, os fr. 11 e 12 FGE, que serviriam de paralelo para o caso em
análise, porque demonstrariam que os coríntios, como os atenienses, também haveriam erguido
(respectivamente) um monumento funerário sobre os corpos dos soldados mort os, na própria ilha de
Salamina, e um ―cenotáfio‖, no Istmo. Isso nos leva a crer que o uso da palavra ―cenotáfio‖ em seu
texto ou é por demais liberal para ser levado à serio ou é surpreendentemente equivoc ado.
61
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A idéia de um ―cenotáfio‖ ou de qualquer outro monumento funerário
(principalmente do tipo que engendraria uma espécie de culto ad hoc) parece ser, a
bem da verdade, uma tentativa frustrada de tentar conciliar, antes de mais nada, o
conteúdo dos epigramas – seu texto e alusões históricas – aos distintos locais onde
os fragmentos foram encontrados (com se devesse haver, a fortiori, alguma relação
entre as duas coisas) e, então, de tentar resolver o aparente paradoxo ocasionado
pela descoberta do que seriam ―epitáfios‖ ou ―inscrições funerárias‖ que fizessem
alusão os guerreiros de Maratona 62 quando sempre se soube, pelo menos através
de três 63 fontes distintas, que aqueles 192 atenienses e platéios mortos haviam sido
enterrados na própria planície onde foram vitimados.
Foi assim, para lidar com a primeira parte do problema, que Leo Weber,
influenciado pela teorias heterodoxas de Alfred von Domaszewiski 64 , propôs em
1917 que as inscrições proviriam de uma espécie de Siegesallee outrora existente
sob a Colunata de Hermes, na Ágora, e mencionada, en passant, por Ésquines 65,
com relação aos epigramas (Sim. XL FGE) que Címon lá mandara inscrever após
sua vitória inaugural sobre os rebeldes de Éione. Segundo ele, a semelhança entre
os dois monumentos era por demais conspícua para ser ignorada e, certamente,
deveria ser levada em conta no estudo dos epigramas. Criticado duramente por seus
pares, contudo, suas idéias acabaram, mais tarde, caído em descrédito. De maneira
semelhante, mas explorando o outro viés do problema, Oliver, que fora junto com
Jacoby um dos críticos mais ferrenhos de Weber, chegou a conclusão, ao editar o
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Até 1956 acreditava-se que ambos os epigramas referiam-s e à Batalha de Maratona.
Tucid. 2.34.5, P aus. 1.29. 4 e 1.32.3 e, indiretamente, Licurgo Orat. In Leoc. 109.8 que, aliás nos
oferece um texto para o ―epitáfio‖ colocado junto às listas dos mortos, em Maratona, que teremos a
oportunidade de analisar no próximo capít ulo.
64
Domaszewiski, Sb. Heidelberg, 1914, nº.10.
65
Esq. Ctes., 183. Não me aprofundarei aqui nessa questão, teremos oportunidade de examiná-la
com completamente quando tratarmos desses epigramas.
63
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texto dos dois fragmentos da base, em 1933, que havia compreendido finalmente a
―verdadeira‖ natureza das inscrições

66

, desenvolvendo a hipótese por nós

anteriormente mencionada.
Quanto a esse último, é evidente , ainda que não mencione explicitamente,
que deve ter sido bastante influenciado, na construção de seu argumento, por uma
passagem da famosa Oração Fúnebre de Péricles, na qual o costume ateniense
(patrios nomos) de enterrar os mortos de guerra no cemitério público é contrastado
com o tratamento ―excepcional‖ conferido aos guerreiros de Maratona 67:
“ἐμ δὲ σῶ αὐσῶ φειμμι Ἀθημαξι σῶ οασπίῳ μόμῳ φπώμεμξι δημξϲίᾳ
σαυὰϲ ἐοξιήϲαμσξ σμ ἐμ σῶδε σῶ οξλέμῳ οπώσψμ ἀοξθαμόμσψμ
σπόοῳ σξιῶδε· σὰ μὲμ ὀϲσ οπξσίθεμσαι σμ ἀοξγεμξμέμψμ
οπόσπισα ϲκημὴμ οξιήϲαμσεϲ, καὶ ἐοιυέπει σῶ αὑσξῦ ἕκαϲσξϲ ἢμ σι
βξύλησαι: ἐοειδὰμ δὲ  ἐκυξπὰ ᾖ, λάπμακαϲ κτοαπιϲϲίμαϲ ἄγξτϲιμ
ἅμαναι, υτλϲ ἑκάϲσηϲ μίαμ: ἔμεϲσι δὲ σὰ ὀϲσ ἥϲ ἕκαϲσξϲ ἤμ υτλϲ.
μία δὲ κλίμη κεμὴ υέπεσαι ἐϲσπψμέμη σμ ἀυαμμ, ξἳ ἂμ μὴ εὑπεθϲιμ
ἐϲ ἀμαίπεϲιμ. ντμεκυέπει δὲ ὁ βξτλόμεμξϲ καὶ ἀϲσμ καὶ νέμψμ, καὶ
γτμακεϲ οάπειϲιμ αἱ οπξϲήκξτϲαι ἐοὶ σὸμ σάυξμ ὀλξυτπόμεμαι.
σιθέαϲιμ ξὖμ ἐϲ σὸ δημόϲιξμ ϲμα, ὅ ἐϲσιμ ἐοὶ σξῦ καλλίϲσξτ
οπξαϲσείξτ σϲ οόλεψϲ, καὶ αἰεὶ ἐμ αὐσῶ θάοσξτϲι σξὺϲ ἐκ σμ
οξλέμψμ, ολήμ γε σξὺϲ ἐμ Μαπαθμι: ἐκείμψμ δὲ διαοπεο σὴμ ἀπεσὴμ
κπίμαμσεϲ αὐσξῦ καὶ σὸμ σάυξμ ἐοξίηϲαμ. ἐοειδὰμ δὲ κπύχψϲι γῆ, ἀμὴπ
ᾑπημέμξϲ ὑοὸ σϲ οόλεψϲ, ὃϲ ἂμ γμώμῃ σε δξκῆ μὴ ἀνύμεσξϲ εἶμαι καὶ
ἀνιώϲει οπξήκῃ, λέγει ἐο' αὐσξϲ ἔοαιμξμ σὸμ οπέοξμσα: μεσὰ δὲ
σξῦσξ ἀοέπφξμσαι. ὧδε μὲμ θάοσξτϲιμ: καὶ διὰ οαμσὸϲ σξῦ οξλέμξτ,
ὁοόσε ντμβαίη αὐσξϲ, ἐφπμσξ σῶ μόμῳ.”
―Nesse mesmo inverno, os Atenienses, obedientes à lei pátria ( σῶ
οασπίῳ μόμῳ ) e às expensas do povo, erigiram as sepulturas
daqueles que primeiro morreram na guerra. [Isso costuma ser feito]
da seguinte forma: três dias antes [das exéquias], uma tenda é
construída, na qual são expostas as ossadas dos mortos, e cada
familiar traz as oferendas que assim desejar. Então, durante a
procissão, urnas de cipreste contendo os ossos de cada um segundo
sua tribo são levadas sobre carroças, numa das quais há uma
plataforma vazia exposta pelos desaparecidos, cujos corpos não fora
possível recuperar. Acompanha a procissão aquele que assim
desejar, cidadão ou estrangeiro, e lá estão presentes as esposas dos
66

Em suas próprias palavras, idem (1933), p. 487: ―But the true character of the monument can be
determined from the opening words of the new fragment, etc. (...).‖
67
Tucid. 2:34-5.
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falecidos, a quem cabe lamentarem-se sobre o túmulo. Este
encontra-se no subúrbio mais belo da cidade, onde eles sempre
enterram os mortos de guerra, exceto os de Maratona: aqueles, por
terem sua conspícua virtude reconhecida, no lugar mesmo [onde
caíram] foi lhes dado sepultura. Uma vez enterrados os corpos, um
homem é escolhido pela cidade, de manifesta sabedoria e reputação,
digno de apresentar-se, e sobre eles pronuncia um elogio adequado,
após o quê todos vão embora. Segundo essas observâncias os
enterravam e, durante toda a guerra assim procediam, sempre que a
ocasião se lhes apresentava.‖

Baseando-se na frase καὶ αἰεὶ ἐμ αὐσῶ θάοσξτϲι σξὺϲ ἐκ σμ

οξλέμψμ (―onde eles sempre enterram os mortos de guerra‖), ele pode ter
desenvolvido a idéia - mais tarde adotada por Raubitschek, Avarnitopoulos e Paul
Maas - segundo a qual, embora os mortos de Maratona houvessem sido sepultados
no campo de batalha, os atenienses teriam igualmente lhes dedicado um cenotáfio
no Cerâmico e seus nomes estariam inscritos em uma estela ou estelas 68 cujo o
objetivo peculiar seria o de cumprir a lei ( μόμξϲ) aludido na passagem acima, a qual,
de acordo com algumas interpretações, remontaria ao tempo de Sólon. Todavia, por
mais razoável e crível que esse testemunho de Tucídides possa nos parecer, ele
não se conforma com aquilo que sabemos através de outras fontes e de evidências
arqueológicas sobre o período em questão.
Em primeiro lugar, opõem-se-lhe o testemunho de duas outras fontes
do século I a.C. igualmente fidedignas e que são contundentes em nos informar que
foi somente após as Guerras Médicas que os jogos funerários e a oração fúnebre
foram incorporados ao nomos, estabelecendo uma outra maneira de honrar os
falecidos. Vejamo-las:
(a) “ὅσι δὲ Ῥψμαίψμ ἐϲσίμ ἀπφαξμ εὕπεμα σὸ οαπὰ σὰϲ σάυαϲ σμ
ἐοιϲήμψμ ἀμδπμ ἐοαίμξτϲ σϲ ἀπησϲ αὐσμ λέγεϲθαι καὶ ξὐφ
Ἕλλημεϲ αὐσὸ κασεϲσήϲαμσξ οπσξι, οαπὰ σϲ κξιμϲ ἱϲσξπίαϲ ξἶδα
68

Oliver (1933), p. 488.
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μαθώμ, ἡμ οξιησμ σε ξἱ οαλαιόσασξι καὶ ϲτγγπαυέψμ ξἱ λξγίϲσασξι
οαπαδεδώκαϲιμ. ἀγμαϲ μὲμ γὰπ ἐοισαυίξτϲ σιθεμέμξτϲ ἐοὶ σξϲ
ἐμδόνξιϲ ἀμδπάϲι γτμμικξύϲ σε καὶ ἱοοικξὺϲ ὑοὸ σμ οπξϲηκόμσψμ
ἱϲσξπήκαϲιμ, ὡϲ ὑοὸ σ’Ἀφιλλέψϲ ἐοὶ Πασπόκλψι καὶ ἔσι οπόσεπξμ
ὑυ’ἧπακλέξτϲ ἐοὶ Πέλξοι· ἐοαίμξτϲ δὲ λεγόμεμξτϲ ἐο’αὐσξϲ ξὐ
γπάυξτϲιμ ἔνψ σμ Ἀθήμαϲι σπαγψιδξοξιμ ξἵ κξλακεύξμσεϲ σὴμ
οόλιμ ἐοὶ σξϲ ὑοὸ Θηϲέψϲ θαοσξμέμξιϲ καὶ σξῦσ’ἐμύθετϲαμ. ὀχὲ γάπ
οξσε Ἀθεμαξι οπξϲέθεϲαμ σὸμ ἐοισάυιξμ ἔοαιμξμ σι μόμψι, εἴσ’ἀοὸ
σμ ἐο’ Ἀπσεμιϲίψι καὶ οεπὶ ϲαλαμμα καὶ ἐμ Πλασαιαϲ ὑοὲπ σϲ
οασπίδξϲ ἀοξθαμόμσψμ ἀπνάμεμξι, εἴσ’ἀοὸ σμ οεπί Μαπαθμα
ἔπγψμ. ὑϲσεπε δὲ καὶ σὰ Μαπαθώμια σ Βπξύσξτ σαυϲ, εἰ δὴ ἀοὸ
σξύσψμ οπόσψμ ἢπναμσξ ξί ἔοαιμξι λέγεϲθαι σξϲ ἀοξγεμξμέμξιϲ,
ἑκκαίδεκα ἔσεϲιμ”. 69
―Pois é dos Romanos a antiga invenção de proferir, junto às lápides
de homens ilustres, um elogio à sua virtude. Não foram os gregos os
primeiros a instituir esse [costume], isto sei por tê-lo aprendido da
história comum passada pelos mais antigos poetas e mais eruditos
dentre os historiadores. Os quais, de fato, relatam que os jogos
fúnebres foram estabelecidos pelos parentes de insignes varões,
infantes e cavaleiros, como no caso de Aquiles para com Pátroclo ou,
antes deste, de Hércules em relação a Pélops; os elogios por eles
proferidos, todavia, não foram escritos [para a posteridade], exceto
aqueles dos tragediógrafos, inventados para o povo de Atenas, que
adulavam a cidade com o fantasioso elogio de Teseu àqueles por ele
sepultados. Pois foi bem mais tarde, não se sabe quando
exatamente, que os atenienses adicionaram a oração fúnebre à lei,
talvez começando com aqueles que morreram pela pátria na batalha
de Artemísia, Salamina, ou Platéia, ou, quem sabe, após o feito de
Maratona. Em verdade, o sepultamento de Bruto precede em
dezesseis anos à Maratônia70, após a qual os atenienses certamente
começaram a proferir orações fúnebres sobre os mortos‖.

(b) “ὁμξίψϲ δὲ καὶ ὁ σμ Ἀθημαίψμ δμξϲ ἐκόϲμηϲε σξὺϲ σάυξτϲ σμ
ἐμ σῶ Πεπϲικῶ οξλέμῳ σελετσηϲάμσψμ, καὶ σὸμ ἀγμα σὸμ ἐοισάυιξμ
σόσε οπσξμ ἐοξίηϲε, καὶ μόμξμ ἔθηκε λέγειμ ἐγκώμια σξϲ δημξϲίᾳ
θαοσξμέμξιϲ σξὺϲ οπξαιπεθέμσαϲ σμ ῥησόπψμ.‖71
―Da mesma forma, o povo de Atenas decorou as lápides daqueles
que morreram nas Guerras Persas e, naquele período, pela primeira
vez organizaram jogos fúnebres, também [foi a primeira vez na qual]
a lei determinou que um orador [previamente] escolhido proferisse
um encômio em nome daqueles sepultados às expensas públicas‖.

Além desses testemunhos, que lançam séria dúvida sobre se a lei aludida por
Tucídides já existia na forma por ele descrita à época das inscrições que ora
69
70
71

Dion. Hali. Ant. Rom. 5.17.4
Festival que ocorria todo ano no demos de Maratona, para lembrar os heróis mortos em 490.
Diod. Sic. 11.33.3
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comentamos 72 , há outras dificuldades em seu texto. As provas requerem uma
argumentação extensa e complicada, que em muito extrapolariam o objetivo desse
capítulo; além disso, o assunto já foi extensivamente explorado por Jacoby em seu
artigo de 1944 que leva justamente o título de Patrios Nomos73, para onde remeto o
leitor interessado numa discussão completa da questão. Aqui seria suficiente
sublinhar alguns pontos, entre os quais o fato de que Maratona não teria sido a
única exceção ao costume aludido em Tucídides, caso aceitássemos a hipótese de
ele ter sido instituído por Sólon já em sua forma definitiva, o que não parece ser o
caso74. Os atenienses mortos em 506 a.C. no Euripo 75 não foram transportados para
casa, mesmo com a vitória de Atenas sobre a coalizão tebana, que lhes garantira
fácil acesso à região, disponibilidade de contingente e tempo para resgatar os
corpos. Não foram igualmente sepultados na cidade os corpos dos soldados mortos
em Platéia, e suas lápides ainda podiam ser vistas na época de Pausânias, ao longo
dessa estrada76, que também relata serem os primeiros cidadãos lá sepultados os
mortos da Batalha de Drabescos, na Trácia 77, por volta do ano 465/63.
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Parker (1997), p. 132: ―It seems he was wrong in this [i.e., que os μαπαθψμξμάφαι eram uma
excessão ao costume] and until after the P ersian Wars the Athenians, normally, lik e the other Greek s,
interred their dead on the field‖. A mesma posição é defendida por Jacoby (1944), ver nota abaixo.
73
Jacoby (1944). A crítica de A. W. Gomme à posição de Jacoby tecida em seu comentário ac erca da
passagem supracitada de Tucídides perdeu totalmente sua relevância após a brilhante análise de W.
K. Pritchett (1985), p. 249-50.
74
Talvez o nomos fosse um desenvolvimento dos ritos funerários oriundo das reformas clistenianas,
pelo menos sabemos que havia um túmulo (real ou não) de Clístenes no Cerâmico. Ver not a 61.
75
Sim. FGE II, cf. Capít ulo 2, acima.
76
Paus. 1.29.4: ―κασὰ δὲ σὴμ ἔϲξδξμ μάλιϲσα σὴμ ἐϲ Πλάσαιαμ σάυξι σμ οπὸϲ Μήδξτϲ

μαφεϲαμέμψμ εἰϲί. σξϲ μὲμ ξὖμ λξιοξϲ ἐϲσιμ Ἕλληϲι μμμα κξιμόμ: Λακεδαιμξμίψμ δὲ καὶ
Ἀθημαίψμ σξϲ οεϲξῦϲιμ ἰδίᾳ σέ εἰϲιμ ξἱ σάυξι καὶ ἐλεγεά ἐϲσι ϲιμψμίδξτ γεγπαμμέμα ἐο'
αὐσξϲ.‖
77
Paus. 1.29.4-5 : οπσξι δὲ ἐσάυηϲαμ ξὓϲ ἐμ Θπᾴκῃ οξσὲ ἐοικπασξῦμσαϲ μέφπι Δπαβηϲκξῦ σϲ
φώπαϲ ἦδψμξὶ υξμεύξτϲιμ ἀμέλοιϲσξι ἐοιθέμεμξι: [5] λέγεσαι δὲ καὶ ὡϲ κεπατμξὶ οέϲξιεμ ἐϲ
αὐσξύϲ. A meu ver a interpret ação adjetiva de πρῶτοι, significando ―os primeiros que são vistos ao
entrar-se no Cerâmico‖ em detrimento do óbvio sentido adverbial ―os primeiros a serem enterrados ‖ é
inaceitável e incompreensível, além de ser uma verdadeira agressão contra o texto de Pausânias.
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Evidentemente, as razões de Tucídides para situar a origem de uma lei, cuja
data ele desconhece, em um tempo imemorial e a para atribuí-la à figura de Sólon, o
nomothétes por excelência78, são mais do que compreensíveis, e dificilmente podem
ser vistas como uma exceção no mundo antigo, onde a ancestralidade de um
costume era considerada a mais importante chancela de sua autoridade. O que
transparece, todavia, através da comparação desse excerto da Guerra do
Peloponeso, e das características práticas funerárias lá descritas, com informações
semelhantes oriundas de fontes documentais, como Heródoto, Pausânias e outros
historiadores mais tardios é justamente o contrário daquilo que somos levados a
pensar, ou seja, que o tratamento dispensado aos heróis de Maratona constituía a
regra e não a exceção79.
Na verdade, a teoria mais comumente aceita atualmente 80 é a de que o nomos
deve ter-se desenvolvido por etapas a partir do costume pan-helênico de
sepultamento em comum, cujo declínio deve ter iniciado na passagem do VII para o
VI século, quando Sólon teria passado leis proibindo as demonstrações exageradas
de luto e o luxo dos funerais particulares 81, que se tornaram progressivamente mais
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μὲμ οξλλξὶ σμ ἐμθάδε ἢδη
εἰπηκόσψμ ἐοαιμξῦϲι σὸμ οπξϲθέμσα σῶ μόμῳ σὸμ λόγξμ σόμδε, ὡϲ καλὸμ ἐοὶ σξϲ ἐκ σμ
οξλέμψμ θαοσξμέμξιϲ ἀγξπεύεϲθαι αὐσόμ”; Escoliasta: σὸμ οπξϲθέμσα σὸμ μξμξθέσημ· σὸμ
ϲόλψμα.
79

Como parece confirmar o escoliasta acerca de Tuc. 35.1 ― ξἱ

Alguns (Stupperich, Staatsbegräbnis, 222, apud Parker (1997) citam Paus. 1.29.6-7 como
evidência de que sepult amentos no cemit ério público já ocorriam antes de 470, no entanto no caso
dos mortos na guerra ent re Atenas e Egina (505-481), é improvável que os eginenses permitissem
que o inimigo fosse enterrado em seu território, um acordo devendo ter sido feito pelos atenienses
para que os mortos na ilha pudessem ser trazidos para casa, onde poderiam ter recebido fune ral em
outro lugar para, somente mais tarde - p. ex. após ou mesmo durante a inauguração do Cerâmico –
serem transportados para o túmulo visto por Pausânias. No caso de Clístenes, talvez por também ser
visto como o idealizador do nomos por alguns, assim como S ólon, poderia ter sido transportado de
uma tumba antiga para o cemitério público.
80
Ver Parker, op. cit., p. 134ss.
81
Cícero, Leis, 2.64-5: ―P ostea qu<o>m, ut scribit Phalereus <Demet rius>, sumptuosa fieri funera et
lamentabilia coepissent, Solonis lege sublata sunt, quam legem eisdem prope uerbis nostri decem uiri
in decimam tabulam coniecerunt. Nam de tribus reciniis et pleraque illa Solonis sunt. De lamentis uero
expressa uerbis sunt: 'Mulieres genas ne radunto neue lessum funeris ergo habento.'De sepulcris
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escassos. Após a expulsão dos tiranos e o estabelecimento das reformas de
Clístenes, circa 508, é possível que tenha havido um avanço no sentido de se
restringir ainda mais os sepultamentos privados e de se expandir e promover o
enterro

heróico daqueles que perderam a vida lutando por sua cidade.

Conseqüentemente, não seria coincidência que o primeiro funeral em comum, pago
pelo povo (δεμξϲίᾳ, veja mais abaixo), seja aquele datado de 506, como já vimos, no
Capítulo 2.
Talvez (e não há como evitar os ―talvezes‖ em qualquer teoria que tente
explicar a evolução dos costumes funerários atenienses) o conteúdo programático
da visão clisteniana para uma Atenas cada vez mais isonômica encontrasse
dificuldades em coadunar-se com o caráter evidentemente aristocrático que os
funerais privados 82 representavam. Desse modo, a distinção funerária anteriormente
aplicável aos guerreiros arcaicos que houvessem demonstrado grande coragem nas
guerras do passado passava a ser acessível também àqueles cidadãos comuns que,
por sua coragem e virtude bélicas, ganhavam acesso a uma espécie de imortalidade
conferida pela fama e pelas inscrições em seus túmulos. Ao mesmo tempo, e para
que o galardão mencionado fosse destacado como um privilégio confe rido pelo
Estado, os rituais particulares de sepultamento podem ter sido reduzidos a um
autem nihil est apud Solonem amplius quam 'ne quis ea deleat neue alienum inferat', poenaque est,
'si quis bustum (nam id puto appellari σύμβξμ) aut monumentum' inquit 'aut columnam uiolarit,
deiecerit, fregerit'. Sed post aliquanto propter has amplitudines sepulcrorum, quas in Ceramico
uidemus, lege sanctum est, 'ne quis sepulcrum faceret operosius quam quod decem homines
effecerint triduo', neque id opere tectorio exornari, nec 'hermas' hos quos uocant, licebat imponi nec
de mortui laude nisi in publicis sepulturis, nec ab alio nisi qui publice ad eam rem constitutus esset dici
licebat. Sublata etiam erat celebritas uirorum ac mulierum, quo lamentatio minueretur; <auget> enim
luctum concursus hominum ‖.
82
Parker (1997), p. 135: ―It remais strink ing, however, that the sculpt ed monument, that potent device
of élite display, should disappear as it did just in the early years of the democracy. If this was
Cleisthenes work , it was his most di rect attack upon symbols of the old order ‖. Não ha, no entanto,
motivos para acreditar que a reforma tenha sido introduzida pelo próprio Clístenes, uma exigência,
aliás, irrelevante do ponto de vista metodológico: cert amente seus herdeiros políticos aperfeiçoaram
suas reformas ao longo do tempo.
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expediente privado, de pequenas dimensões, centrados no âmbito da família (genos,
fratrias, tribos e etc) e de pouca repercussão pública. A partir do início do século V,
quem quer que desejasse uma lápide adornada com alto -relevos e epigramas de
poetas famosos como Simônides deveria arriscar sua vida pelo bem comum ( σῃ

κξιμξμίᾳ σμ οξλισμ). Isso, pelo menos, é o que transparece no epitáfio dos
heróis do Euripo (II FGE), quando essa idéia começava a ganhar força.
Αpós as Guerras Médicas (e de certa forma como um meio de comemorá-las)
é que veríamos o desenvolvimento completo do costume ou nomos, com a
transformação do antigo Cerâmico em um local de comenda pública ao herói
democrático, a instituição dos jogos em honra à memória dos mortos e a oração
fúnebre, o quais promoveriam cada vez mais a imagem da ―boa morte‖ (καλϲ

θμήιϲκειμ)83 e a concepção segundo a qual aqueles que davam suas vidas pela
defesa da pátria eram, no princípio, varões excelentes; conceito que evoluiria para o
de homens que deveriam ter alguma participação com o divino, semi -deuses e,
finalmente, já no século IV, heróis no mais amplo sentido da palavra, cujo culto
honorífico era uma das mais importantes atribuições do Estado84.
Desse modo, se o único costume que tornaria aceitável a colocação de um
―cenotáfio‖ em Atenas (seja na Acrópole, na Ágora ou no Cerâmico) ainda não
estava em vigor quando a base que nos forneceu os epigramas fora gravada e se
nem mesmo o Cerâmico, onde um monumento do tipo aludido por Oliver poderia
estar mais provavelmente localizado, ainda não era utilizado para enterros públicos,
não nos resta outra alternativa senão admitir que as idéias por ele esposadas em
83
84

Cf. Sim. VIII FGE.
Boedeker (2001), Whitley (1994).
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seus artigos de 1933 a 40 são completamente inadequadas para explicar a natureza
do monumento em questão. O grande problema em toda a argumentação da
hipótese do ―cenotáfio‖ ou da Siegesallee é que, em momento algum, parece ter
ocorrido a esses autores que as duas possibilidades mencionadas não eram as
únicas (e nem as melhores) alternativas possíveis para explicar a natureza das
inscrições; e, no entanto, uma vez expostas, essas idéias tornaram-se uma espécie
de Furiae, perseguindo aqueles que as geraram e cegando-os para qualquer outra
alternativa, por mais razoável que essa pudesse lhes parecer. E há, de fato,
alternativas melhores que expliquem as peculiaridades desses epigramas e o
porquê de terem sido gravados em uma mesma estela, cada um em um momento
diferente. O mérito de nos mostrar todas essas possibilidades e de aclarar, por
assim dizer, a atmosfera nebulosa produzida pelas idéias obsessivas de Oliver e
outros deve-se inegavelmente a F. Jacoby, que em seu artigo de 1945 prestou, com
sua erudição, uma contribuição inestimável para o avanço e a renovação da
discussão acerca dessas questões, ainda que seu texto sofra um pouco com as
limitações da arqueologia de então e com as descobertas que viriam a ser feitas nos
anos vindouros.
Desse modo, partindo dessa argumentação negativa em direção a uma
argumentação investigativa, positiva, vemos que, à luz das considerações
anteriores, fica claro que, se os epigramas não são nem epitáfios, nem foram
inscritos em um cenotáfio a ser colocado no Cerâmico, só são possíveis duas outras
formas de monumento concebíveis para a época e que condizem com o aspecto
geral das inscrições: um memorial de guerra ou uma oferenda votiva 85. Da última

85

Jacoby (1945), p. 171, n.53: ―If it was not a grave (...) it must have been a public dedication ‖. Os
diferentes tipos de monumentos foram discutidos na Introduç ão.
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temos um exemplo na estela, ou do que restou dela, constando a inscrição titular da
oferenda dos atenienses em Delfos pela vitória em Maratona. São, na verdade, oito
pedaços de pedra calcária de um mesmo conjunto encontrados perto do muro
meridional do tesouro dos atenienses, em Delfos 86 e, embora essa seja uma cópia
do III séc., o original deve datar de logo após o embate. O texto reconstruído diz o
seguinte:
Ἀθεμαξι σ[o]ι Ἀοόλλξμ[ι ἀοὸ Μέδ]ξμ ἀκ[πξθ]ίμια σεϲ Μαπαθ[ξ]μι μ[άφεϲ].
Os atenienses [dedicam] a Apolo as primícias tomadas dos Medos na batalha de Maratona.

Com base nisso, poderíamos nos perguntar se uma inscrição titular
semelhante a esta não poderia ter feito parte da estela colocada sobre a base dos
epigramas (a) e (b) 87. As evidências, até aqui pelo menos, sugerem uma grande
probabilidade de esse ter sido exatamente o caso. Isso explicaria, ademais de modo
mais satisfatório 88 , o uso problemático do pronome ξἵδε, que assim poderia ser
entendido como

um anafórico referenciando um sujeito (p. ex. Ἀθεμαξι)

anteriormente mencionado na legenda, ou mesmo uma figura (ou figuras) em alto
relevo, esculpida entre o topo da estela e sua sustentação, de acordo com as
considerações

feitas

anteriormente

89

. No

entanto, antes

de

aceitarmos

tranqüilamente essa interpretação, há que se considerar outras possibilidades que,
embora menos prováveis, certamente não devem ser ignoradas.

86

Meiggs -Lewis (1969) nº 19, p. 35.
Jacoby (1945), p 171, n. 53; Page (1981), p. 223.
88
Sem precisarmos rec orrer à teoria de um cenotáfio e de listas de baixas, como em Oliver.
89
Ver Int rodução. Não há porque se pensar que os monumentos públicos sofressem a mesma
restrição solônica de austeridade que os privados, na verdade, o oposto parece ser o caso.
87
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Figura 6 - Reconstrução da estela contendo o epigrama XXI FGE, apud Oliver (193 6), p. 227.

Em 1940, Raubitschek

90

chamou a atenção para um corte retangular

(17x30x7 cm) na pedra, à frente do encaixe principal, algo que havia passado
desapercebido até então. Para ele, esse soquete poderia ter alguma relação com o
segundo epigrama, que faria menção a uma ―Batalha de Fa lero‖ 91, iniciada logo após
o retorno apressado dos gregos desde Maratona para impedir que os persas
atracassem no então porto de Atenas. Oliver 92 , porém, comentando o artigo de
90
91
92

Raubitschek (1940), p. 56ss.
Jamais mencionada pelas fontes histórico -literárias.
Oliver (1940).
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Raubitschek, diz ser extremamente difícil datar esse segundo corte

93

, embora

ratifique sua existência. Supondo-se que seja antigo, continua, dificilmente poderia
servir de encaixe para outra estela, menor que a primeira, porque, além de não
existir espécime semelhante em todo inventário epigráfico de que dispomos, a
simetria natural do monumento ficaria prejudicada, algo certamente inaceitável para
os padrões da época, principalmente em um monumento que deveria ter gozado de
grande importância pública. Admite, no entanto, que ao contrário de um segundo
bloco de mármore, uma escultura ou estátua margeando uma lista principal de
nomes pode, de fato, ter feito parte do conjunto 94. Um monumento desse tipo, e do
mesmo período que o anterior, é a oferenda do polemarco Calímaco à Νίκη
(Vitória)95 mandada construir, ao que tudo indica, por seu sobrinho, após a batalha
onde o tio perecera 96:
(a) Καλλίμαχοϲ μ’ἀνέθηκεν Ἀφιδναῖοϲ τἀθεναίαι
ἄγγελον ἀθανάτον οἳ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχοϲιν
ὅϲ ϲτέϲαϲ πολέμαρχοϲ Ἀθεναίων τὸν ἀγῶνα
τῶν Μή̣δων τε καὶ Ελλήνων <θ>ά̣νε δούλιον ἦ̓̑ μαρ
παιϲὶν Ἀθεναίον Μαραθῶνοϲ ἐν ἄλϲει ἀμύνον.97
Calímaco, do clã de Afídnas, me dedicou a Atená:
Mensageiro Imortal que habita o vasto céu,
erigiu-me o polemarco dos Atenienses, morto
na luta entre Medos e Gregos. No vale de Maratona
afastou dos filhos atenienses o dia da escravidão.

No caso dos nossos epigramas, no entanto, uma imagem, ao contrário de
uma estela, não requereria um soquete para o encaixe de uma plataforma de pedra,

93

id. p.483: ―it might be ancient, but it might also be mediaeval.‖
Oliver (1940), p. 3: ―It would have been more reasonable to assume that, if ancient, the cutting was
connected with some sort of sculptural or achitectural, here flank ing the upright block as decorations
frequently crowned or covered widely the surface of a humbler grave stele.‖
95
Meiggs-Lewis (1969), p. 33, nº 18. Provavelmente mandado erigir por seu filho, uma vez que o
polemarco, juntamente com o irmão de Ésquilo, foi morto durante a batalha de Maratona, quando os
gregos investiam contra os navios persas, Herod. 6:109,114.
96
Herod. 6.114.
97
DAA 13.
94
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pois geralmente aquelas eram colocadas diretamente sobre a base principal, sem
nada que as fixasse fisicamente além de seu próprio peso; além disso, dificilmente
tinham um caráter marginal, como parece ser o caso para segunda fenda. Um alto
relevo dedicado à Atená, Ártemis ou a Apolo seria mais apropriado 98 . Há vários
eventos de natureza lendária associados tanto com a batalha de Maratona quanto
com a de Salamina que poderiam inspirar oferendas votivas desse tipo.
Em Aristófanes 99 vemos um veterano de guerra contar uma história segundo
a qual uma coruja, símbolo de Atená, fora vista sobrevoar o exército grego em
direção ao acampamento persa momentos antes da batalha, algo que inspirara o
áugure a proclamar inevitável a vitória dos atenienses e a necessidade de um
ataque iminente. O testemunho de Xenofonte 100, outrossim, nos diz, que durante o
sacrifício habitual à Ártemis Selvagem 101, defronte às fileiras, o polemarco prometera
sacrificar àquela uma cabra por cada inimigo morto. Após a contagem dos corpos,
foram computadas 6400 baixas no exército de Dátis, e, como evidentemente não
havia vítimas sacrificiais suficientes, os atenienses tiveram de pagar a promessa em
parcelas de 500 cabras por ano. Finalmente, Heródoto 102 parece insinuar, numa

98

Jacoby (1944), p. 176: ―If the Athenians in 490 B.B. wished for a commemorative monument for
Marat hon in the town itself, and we k now now that they did, a victory monument was indicated, and for
such a monument there was only one form possible in this age – a votive offering to a god or gods‖.
99
Cf. epígrafe de A ristófanes no início deste capítulo. Uma história semelhante é contada por
Plutarco, Them. 12.1.1, acerca da batalha de Salamina, quando a coruja teria alçado vôo da proa do
navio de Temístocles em direção aos exércitos de Xerxes.
100
Xen. Anab. 3.2.12: καὶ εὐνάμεμξι σῆ Ἀπσέμιδι ὁοόϲξτϲ κασακάμξιεμ σμ οξλεμίψμ σξϲαύσαϲ

φιμαίπαϲ κασαθύϲειμ σῆ θεῶ, ἐοεὶ ξὐκ εἶφξμ ἱκαμὰϲ εὑπεμ, ἔδξνεμ αὐσξϲ κασ' ἐμιατσὸμ
οεμσακξϲίαϲ θύειμ, καὶ ἔσι μῦμ ἀοξθύξτϲιμ.
101

Sabemos (Plut. Them. 22. 1) que Temístocles dedicara um templo à Ártemis no demo de Melite,
mais tarde transformado em um lixão público, para onde eram levados os corpos e pertences dos
criminosos condenados à forca pelo Areópago. Nesse templo, segundo Plutarco, havia inclusive um
busto do general no local.
102
Herod. 6.118.1-3.
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passagem algo deslocada em sua narrativa, que fora Apolo 103 o deus responsável
pela ruína dos persas. Em seu relato, Dátis, o comanda nte da marinha persa, teria
tido um sonho durante a escala em Miconos, no caminho de volta à Pérsia, que o
motivara a promover uma busca em todos os barcos, ao final da qual uma imagem
dourada do deus fora encontrada em uma das trirremes fenícias. Ele a teria levado
imediatamente de volta para Délos e instruído os habitantes da ilha a devolvê-la ao
Délio, em Tebas, o que aconteceria somente vinte anos mais tarde, devido à ordem
de um oráculo.
Uma oferenda votiva ou um memorial de guerra poderiam ser igualmente
motivados por disputas políticas, já que estas constituíam uma das principais formas
de propaganda e auto-promoção da época, especialmente nesse período, quando
facções ideologicamente opostas lutavam pela liderança da cidade através da
influência exercida sobre o δμξϲ104, guiado, normalmente, pelas idéias difundidas
por generais e demagogos ávidos de glória. Obviamente, uma investigação nessa
direção requer que analisemos conjuntamente os próprios eventos a que podem
aludir os epigramas.
Antes de 1932, havia consenso entre os especialistas que as duas inscrições
tratavam de um único acontecimento, a Batalha de Maratona. As coisas
complicaram-se, todavia, com a descoberta do fr. nº3 e a inserção do suplemento 105

103

Pausânias (10.12.1) descreve um cavalo de bronze, supostamente repres entando o Cavalo de
Tróia, enviado pelos Argivos à Delfos em cuja bas e estaria gravado em alto relevo a figura de
Miltíades circundado por aquelas de Atená e Apolo.
104
Sobre isso, ver Finley (1964) e (1984). Não me aprofundarei na estimulante, embora controversa,
discussão acerca da dinâmica partidária de Atenas no séc. V, que nos levaria muito além da
discussão a que nos propomos nesta seção. Cf. Capítulo 1, Texto e Contexto.
105
Embora oriundo do mesmo local que os fragmentos anteriores, as relações do fr. nº 3 com os
outros, mais antigos, ainda são motivo de discussão entre os especialistas e, por isso, sempre que
me referir ao seu texto tratá-lo-ei como ―suplemento‖, para que fique claro ao leitor que sua
pertinência à versão canônica do texto está longe de ser irrefutável .
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[καὶ] ὀκτοόπψμ ὲοὶ μεμ, jogando um balde de água fria na acirrada discussão e
forçando uma reviravolta completa nas análises da literatura especializada, que até
então parecia ter plena confiança de, pelo menos, poder afirmar com segurança qual
seria o momento histórico aludido nos epigramas.
A primeira e mais óbvia dificuldade trazida pela inserção desse suplemento no
texto de 1932 está no fato de que os atenienses, em 490, não dispunham de navios
suficientes com os quais pudessem combinar uma investida por terra e mar, e não
haveria tempo para pedir ajuda a seus aliados 106, que dispunham de uma frota mais
desenvolvida, até o desembarque dos persas em Cinosargues. Conseqüentemente
a frase [καὶ] ὀκτοόπψμ ὲοὶ μεμ, no primeiro dístico, não poderia referir-se
Maratona, já que lá os gregos haviam lutado apenas na planície e, embora tivessem
feito com que a infantaria persa recuasse até a praia, subindo mesmo em seus
navios com o intuito de queimá-los, dificilmente poderíamos tomar aquela expressão
como querendo significar esse momento da guerra, porque esse verso, de caráter
formular, e ademais bastante raro na literatura supérstite 107, é usado com relação
aos navios aliados, com os quais se enfrenta um inimigo, e nunca o contrário. A
conclusão mais razoável é que (a) deve fazer menção ou à totalidade da guerra,
Maratona e Platéia sendo representada pelo substantivo οεζξί (pezoí), ―infantaria‖,
106

Como Corinto, por ex emplo, que nessa época mantinha relações diplomáticas amigáveis com
Atenas, tendo inclusive emprestado uma frota de vinte navios para a guerra contra a Egina, segundo
nos conta Heródoto 6.89-90: μεσὰ σαῦσα κασαλαμβάμει μὲμ κασὰ σὰ ϲτμεθήκασξ Ἀθημαίξιϲι ὁ

Νικόδπξμξϲ σὴμ οαλαιὴμ καλεξμέμημ οόλιμ, Ἀθημαξι δὲ ξὐ οαπαγίμξμσαι ἐϲ δέξμ: ξὐ γὰπ
ἔστφξμ ἐξῦϲαι μέεϲ ϲυι ἀνιόμαφξι σῆϲι Αἰγιμησέψμ ϲτμβαλεμ. ἐμ ᾧ ὦμ Κξπιμθίψμ ἐδέξμσξ
φπϲαι ϲυίϲι μέαϲ, ἐμ σξύσῳ διευθάπη σὰ οπήγμασα. ξἱ δὲ Κξπίμθιξι, ἤϲαμ γάπ ϲυι σξῦσξμ σὸμ
φπόμξμ υίλξι ἐϲ σὰ μάλιϲσα, Ἀθημαίξιϲι διδξῦϲι δεξμέμξιϲι εἴκξϲι μέαϲ, διδξῦϲι δὲ
οεμσαδπάφμξτϲ ἀοξδόμεμξι: δψπεὴμ γὰπ ἐμ σῶ μόμῳ ξὐκ ἐνμ δξῦμαι. σαύσαϲ σε δὴ λαβόμσεϲ
ξἱ Ἀθημαξι καὶ σὰϲ ϲυεσέπαϲ, οληπώϲαμσεϲ ἑβδξμήκξμσα μέαϲ σὰϲ ἁοάϲαϲ, ἔολεξμ ἐοὶ σὴμ
Αἴγιμαμ καὶ ὑϲσέπηϲαμ μέπῃ μιῆ σϲ ϲτγκειμέμηϲ.
107

Ver a seção B: Texto e Contexto, comentário ao verso H2.
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enquanto Artemísia, Salamina e Micale estão lembradas pela ação em ―naves
velozes‖; ou, de outra feita, somente à Salamina, onde οεζξί lembraria a
escaramuça liderada por Aristides na ilha de Psitaléia, que gozara de grande fama
na época.
A pergunta que imediatamente impõe-se a partir dessas observações, no
entanto, é por qual motivo os atenienses, em 480-79, quando o inimigo fora
derrotado em Salamina, ou, menos provavelmente, após a vitória final em Platéia e
Micale, teriam mandado erigir uma espécie de memorial de guerra ou oferenda
votiva que celebrasse a virtude daqueles que lutaram durante a segunda invasão
persa para, logo em seguida, numa ação sem precedentes, haverem desfigurado o
monumento, mandando-lhe adicionar, sobre a decoração já pronta e com a base in
situ, um outro epigrama que, inquestionavelmente, lembrava as ações heróicas dos
atenienses e platéios que haviam salvo a cidade de Atenas de ser queimada?
Uma possibilidade seria supor que o segundo epigrama deveria fazer parte de
um monumento comemorando a Batalha de Maratona, destruído em 480 quando a
Acrópole fora incendiada108, e que, devido à pressão de facções políticas opostas à
nova elite marítima de Atenas, teria sido posteriormente regravado na base de que
hoje dispomos (e no qual (a) já estava inscrito) 109. Outra, seria supor que nem o
epigrama (b), nem um monumento que o contivesse, existiriam antes de 480, mas
que somente após ter sido erigido um memorial comemorando a vitória em

108

Onde perecera também, entre inúmeros outros monumentos, aquele que exibia o Fr. III FGE, visto
no Cap. 2.
109
Circa 479. Dificilment e monumentos destruídos eram restaurados em sua tot alidade, como o foi,
por exemplo, o dos Tiranicidas (Sim. I FGE). Acerca disso, Jacoby (1945), p.178: ―(...) restorations of
public monuments, as opposed to buildings, were apparenty the exception, not the rule ‖.
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Salamina, é que um novo dístico fora composto que desse maior relevo à vitória em
Maratona, relegada agora a uma mera palavra (οεζξί)110.
Seria errôneo, de fato, pensar que após Salamina os grandes feitos de
Maratona pudessem ter sido obliterados da memória ateniense pelas ações das
últimas batalhas e que um monumento que contivesse um epigrama como (a), de
caráter abertamente pan-helênico, fosse capaz de passar desapercebido, sem gerar
protestos, senão por parte do próprio povo, pelo menos por parte dos veteranos de
batalha e, principalmente, por parte dos membros do partido conservador e setores
aristocráticos da sociedade 111. Na verdade, sabemos que isso não ocorreu e que a
batalha de Maratona manteve-se como o paradigma da suprema virtude e coragem
do cidadão ateniense não só durante as Guerras Médicas, mas também durante a
ascensão, ápice e posterior decadência da hegemonia marítima de Atenas, como
padrão de comparação com outros povos helênicos. Na verdade, o feito de Atenas
tornar-se-ia um tópos recorrente nas Orações Fúnebres do V-IV séculos, bem como
nos discursos proferidos pelos embaixadores atenienses sempre que esses
precisavam lembrar aos outros gregos do débito que tinham com Atenas por ter -lhes
livrado de uma vida na servidão.
Acerca disso será suficiente citar apenas dois exemplos, ilustrativos de nossa
afirmação. O primeiro deles, relatado por Heródoto, imediatamente antes da Batalha
110

Nossa opinião está em grande ac ordo com aquele expressa por Jac oby (1945), p. 177, exceto que
o grande erudito atri buía (por falta de evidência adicional, na época) os dois epigramas à Maratona.
Sua opinião merece ser citada na íntegra:‖There is no obvious difference in the point of view tak en by
the two epigrams – the first and earlier one estimating the consequences of the valour of the
Athenians for the whole of Greece, the second and later one putting Athens in the foreground and
stressing the fact that by this valour the town itself was saved from destruction. It appears at least
arguable that the general view tak en by the (first?) poet did not satisfy public feeling and raised
adverse comment on a poem which seemingly had forgotten the main point, the saving of Athens from
the fate of Eretria. There may even have been some political antagonism against the ‗Panhelle nic ‘
view-point of the first epigram. In any case, the authorities complied wit h public feeling and caused the
second epigram to be inscribed subsequently‖.
111
Principalmente da classe mais abastada os pentecosiamedimnoi e, evidentemente, dos hippeis.
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de Platéia, quando da disputa com Tegea pelo flanco esquerdo do exército aliado e,
portanto, da vice-liderança na batalha. O segundo, um pouco antes da guerra do
Peloponeso, por ocasião da arbitragem promovida por Esparta na questão entre
Corinto e Atenas por conta do cerco promovido por essa última à cidade de Potidéia.
Vejamo-los 112:
μμ δὲ εἰ μηδὲμ ἄλλξ ἐϲσὶ ἀοξδεδεγμέμξμ, ὥϲοεπ ἐϲσὶ οξλλά σε καὶ εὖ
ἔφξμσα εἰ σεξϲι καὶ ἄλλξιϲι λλήμψμ, ἀλλὰ καὶ ἀοὸ σξῦ ἐμ Μαπαθμι
ἔπγξτ ἄνιξι εἰμὲμ σξῦσξ σὸ γέπαϲ ἔφειμ καὶ ἄλλα οπὸϲ σξύσῳ, ξἵσιμεϲ
μξῦμξι λλήμψμ δὴ μξτμξμαφήϲαμσεϲ σῶ Πέπϲῃ καὶ ἔπγῳ σξϲξύσῳ
ἐοιφειπήϲαμσεϲ οεπιεγεμόμεθα καὶ ἐμικήϲαμεμ ἔθμεα ἕν σε καὶ
σεϲϲεπάκξμσα. ἆπ' ξὐ δίκαιξι εἰμὲμ ἔφειμ σαύσημ σὴμ σάνιμ ἀοὸ σξύσξτ
μξύμξτ σξῦ ἔπγξτ;
Nós, se nada mais se nos fosse creditado – ainda que nos pertença,
mais que a qualquer outro dentre os gregos, o reconhecimento de
muitas boas ações – e se tivéssemos a nosso favor somente o
trabalho empreendido em Maratona, ainda assim seríamos dignos de
receber esta honra que reclamamos e, na verdade, muitas outras.
Porque, de fato, somente nós, dentre os gregos, lutamos sozinhos
contra a Pérsia e, por meio de nossos esforços, subjugamos e
vencemos, obtendo a supremacia na batalha, quarenta e seis nações.
Não somos nós, portanto, dignos para ocupar a posição que
queremos em virtude dessa única empreitada?

καὶ σὰ μὲμ οάμτ οαλαιὰ σί δε λέγειμ, ὧμ ἀκξαὶ μλλξμ λόγψμ
μάπστπεϲ ἠ ὄχιϲ σμ ἀκξτϲξμέμψμ; σὰ δὲ Μηδικὰ καὶ ὅϲα αὐσξὶ
νύμιϲσε, εἰ καὶ δι' ὄφλξτ μλλξμ ἔϲσαι αἰεὶ οπξβαλλξμέμξιϲ, ἀμάγκη
λέγειμ: καὶ γὰπ ὅσε ἐδπμεμ, ἐο' ὠυελίᾳ ἐκιμδτμεύεσξ, ἥϲ σξῦ μὲμ
ἔπγξτ μέπξϲ μεσέϲφεσε, σξῦ δὲ λόγξτ μὴ οαμσόϲ, εἴ σι ὠυελε,
ϲσεπιϲκώμεθα. ῥηθήϲεσαι δὲ ξὐ οαπαισήϲεψϲ μλλξμ ἕμεκα ἠ
μαπστπίξτ καὶ δηλώϲεψϲ οπὸϲ ξἵαμ ὑμμ οόλιμ μὴ εὖ βξτλετξμέμξιϲ ὁ
ἀγὼμ κασαϲσήϲεσαι. υαμὲμ γὰπ Μαπαθμί σε μόμξι οπξκιμδτμεῦϲαι σῶ
βαπβάπῳ καὶ ὅσε σὸ ὕϲσεπξμ ἤλθεμ, ξὐφ ἱκαμξὶ ὄμσεϲ κασὰ γμ
ἀμύμεϲθαι, ἐϲβάμσεϲ ἐϲ σὰϲ μαῦϲ οαμδημεὶ ἐμ ϲαλαμμι ντμματμαφϲαι,
ὅοεπ ἔϲφε μὴ κασὰ οόλειϲ αὐσὸμ ἐοιολέξμσα σὴμ Πελξοόμμηϲξμ
οξπθεμ, ἀδτμάσψμ ἂμ ὄμσψμ οπὸϲ μαῦϲ οξλλὰϲ ἀλλήλξιϲ ἐοιβξηθεμ.
Mas por que falar de fatos antigos, dos quais a audiência é
conhecedora mais através de relatos do que da própria experiência?
Sobre as Guerras Médicas que vós bem conheceis – e ainda que
este assunto seja sempre trazido à tona - é preciso falar, pois quando
nos arriscamos, pelo bem comum, vós tivestes participação numa
parte do resultado e, se algo lucrastes, não nos priveis agora de toda
a fama. Isto sendo dito não na forma de uma súplica, mas
112

Herod. 9.27 e Tucid. 1.73, respectivament e.
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certamente com a autoridade de um testemunho e de uma evidência,
para que bem saibais a que tipo de cidade, em caso de não serdes
bem aconselhados, haveis de impor a guerra. Lembrai-vos de que
sozinhos, de nossa própria iniciativa, arriscamo-nos a lutar em
Maratona, contra o bárbaro, e foi somente no último instante, quando
então já não éramos mais suficientes para, por terra, o afastar, que
embarcamos em navios todo o povo em direção à Salamina para lá
fazer frente numa batalha naval comum, que foi exatamente o que o
preveniu de zarpar em direção ao Peloponeso e queimar suas
cidades, quando éreis todos incapazes de unir vossas esquadras em
mútua assistência.

Juntem-se a esses testemunhos, ainda, aquelas opiniões expressas por Isócrates,
no Panegírico, e as de outros oradores, dramaturgos e prosadores áticos desde o
século V até o tempo de Alexandre 113.
De fato, como acabamos de ver, a carência de evidências arqueológicas e
epigráficas sobre a batalha de Maratona não faz jus, e não deve servir para julgar, a
importância que a mesma tinha para os atenienses. Essa lacuna da história
epigráfica e arqueológica ateniense, na qual certamente desapareceram os vestígios
da glória e das celebrações dos anos entre 490-80 e cuja Charíbdis teria reclamado
os epigramas que ora estudamos, não fosse por um feliz golpe da sorte, serve,
paradoxalmente, como uma testemunha do imenso êxito e da grande fama que a
batalha ocupou no imaginário não só de Atenas, mas de toda a Pérsia, pois, se por
um lado, temos o testemunho do orgulho patriótico, verificável em textos como os
acima, do outro lado temos o imenso ódio e sentimento de vingança causado nos
bárbaros, cuja retribuição, refeletida na ampla destruição de monumentos públicos
promovida em 480-79, geraria um enorme trauma de guerra no povo de Atenas.
Seria não só improvável, mas igualmente inacreditável, que os persas, em
480, ao avançarem desde a Tessália, pela Beócia e em direção à Maratona e à
Ática, pudessem contemplar passivamente, durante todo o período em que

113

84 e seg. e passim.
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permaneceram na Grécia, os diversos ícones que celebravam sua derrota 114, ainda
mais quando pensamos na extensão da destruição da cidade de Atenas e da
Acrópole115, alvo especial por representar o antigo inimigo que, durante a Revolta
Jônica, ajudara a queimar a cidade de Sárdis 116 até suas fundações. É quase certo,
na medida em que tais hipóteses podem sê-lo, que um monumento que contivesse a
segunda inscrição117 teria sido destruído por Xerxes durante o saque e queima da
Acrópole.
Seja como for, é provável que o entusiasmo gerado pela vitória em Salamina
pudesse ter ajudado os aliados de Temístocles a convencer o Conselho ( Βξτλή ) ou
o Polemarco 118 para que fosse erguido um monumento de guerra, memorial ou
oferenda votiva, contendo (a), cujo teor, compreensivelmente, teria causado fortes
protestos e comoção não só por parte da geração dos μαπαθψμξμάφαι e do partido
conservador, liderado por Aristides e Címon, como do próprio povo de Atenas, em
cuja memória ainda estavam presentes os feitos heróicos de seus filhos, maridos e
114

A destruição seguia a moviment ação dos exércitos de Xerxes, ver. Herod. 8.49ss, que chegou à
Ática quatro meses depois de cruzar o Heles pont o, no arcontado de Calíades. Sobre relato da
destruição da Acrópole ver Herod. 8.52ss. A escassez de monumentos públicos, ademais, é
francamente cont rastada pela abundância de inscrições particulares, o que levanta a suspeita de uma
contra-propaganda persa durante esse evento.
115
Como comprovado pelas relíquias enterradas ritualment e no que hoje é conhecido como
Perserschutt, escavado pela primeira vez por C.E.S. Beulé em 1863-66. Outras invasões que levaram
à queima da cidade de Atenas e ao uma possível destruição de seus monument os ocorreram durante
a invasão de Felipe V da Macedônia, e do General Romano Sulla, durante as Guerras Sociais, na
década de 80 do séc. I a. C.
116
Herod. 5.199-104.
117
Oliver (1933), p. 486: ―A monument comemorating the battle of Marathon would have been
conspicuous, and when the Persians came to Athens in they would not have been lik ely to stare at the
inscription all winter long, so that it prs umably did not survive the destruction of Athens in 480,
certaonly not the final destruction in 479. Precisely the inscribed base would have b een the offesinve
part of the monument‖.
118
Ambos com poderes para erigir memoriais de guerra sem a necessidade da aprovação da
Assembléia (Ἐκκλησία), ver Arist. Const. de Atenas 47.1 e 58.1. Um exemplo interessante, ainda
que t ardio, dessa função religiosa do polemarco aparece em Xen. Helênica 4.3. 20-21: σόσε μὲμ ξὖμ,

καὶ γὰπ ἤμ ἢδη ὀχέ, δειομξοξιηϲάμεμξι ἐκξιμήθηϲαμ. οπῲ δὲ Γῦλιμ σὸμ οξλέμαπφξμ οαπασάναι
σε ἐκέλετε σὸ ϲσπάσετμα καὶ σπξοαξμ ἵϲσαϲθαι, καὶ ϲσευαμξῦϲθαι οάμσαϲ σῶ θεῶ καὶ σξὺϲ
αὐλησὰϲ οάμσαϲ αὐλεμ
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amigos, cuja coragem, heroísmo e célebres façanhas haviam sido injustamente
diluídos e reduzidos pela menção a uma única palavra que os lembrasse ( οεζξί).
Pior ainda, o caráter abertamente pan-helênico (λλά[δα μ]ὴ οϲαμ) com que o
epigrama terminava deve ter causado um mal-estar político difícil de resolver. Assim,
é provável que, para diminuir a repercussão pública gerada pelo escândalo, as
autoridades devam ter mandado inscrever um novo epigrama que fizesse referência
explícita à batalha de Maratona e à sua importância não só para a cidade de Atenas,
mas também para toda a Grécia. Esse epigrama teria sido, evidentemente, a
inscrição (b).
3.4 Texto e Contexto
3.4.1. Metro

Abaixo

mostramos o esquema métrico para os epigramas em questão, as duas

unidades principais, são, novamente, o dístico elegíaco .

(a)
H1 ― ― | ― ⏑ ⏑ | ― ‖ ― | ― ⏑ ⏑ | ― ⏑ ⏑ | ― ―
P1
[
] ⏑―⏑⏑ ―
H2 ― ― | ― ― | ― ⏑ ‖ ⏑ | ― ⏑ ⏑ | ― ⏑ ⏑ | ― ―
P2 ― ⏑ ⏑ ― ― ― ‖ ― ⏑ ⏑ ― ⏑ ⏑ ―
(b)
H3 ― ⏑ ⏑ | ― ⏑ ⏑ | ― ⏑ ‖ ⏑ | ― ⏑ ⏑ | ― ⏑ ⏑ | ― ―
P3
― ― ―⏑⏑ ―‖[
]
H4 ― ⏑ ⏑ | ― ― | ― ‖ [
]
P4
―⏑⏑――― ‖―⏑⏑ ―⏑⏑ ―
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No primeiro epigrama, vemos que a cesura em 1(a) ocorre na posição
pentemímere (i.e., logo após a longa do terceiro dátilo), causando, em associação
com o movimento lento e majestoso do início do verso, um forte efeito suspensivo
que prepara o ouvinte para a fórmula de grande apelo emocional ἀπεσ[ϲ ἔϲσαι

κλέ]ξϲ ἄυθι[σξμ] αἰεί. Do segundo verso, pouco foi preservado para se tentar uma
reconstituição métrica, mas em 3(a) observamos o retorno de um ritmo ainda mais
lento (8 morae, contra 6 de 1(a)), cujo objetivo não pode ser outro senão o de
contrastar o andar pesado da infantaria, retratada no primeiro hemistíquio, com a
velocidade e leveza (ὠκτοόπψμ) dos navios, no segundo. Estes deslizam sobre
uma série de três dátilos interrompida apenas pelo esponde u final do verso. A
cesura, na posição conhecida na antiguidade como κασὰ σπίσξμ σπξφαξμ (i.e., no
terceiro troqueu), confere um ritmo de marcha ao andamento de todo o hexâmetro.
Em 4(a) temos uma cesura masculina (pentemímere) novamente, logo após a
oração dependente de ἔϲφξμ e sujeito acusativo do infinitivo ἰδεμ, viz., λλά[δα μ]ὴ

οϲαμ, o que a põe em evidência, numa espécie de tópico frasal a ser destacado do
resto da composição, algo que serve para lembrar o leitor de que a ação desses
homens, ora comemorados, assegurou a salvação da Grécia inteira.
No segundo epigrama a estrutura rítmica apresenta-se bem mais simples,
mas não menos significativa. A forte assertiva ( ἤμ ἄπα) e a cesura na posição
feminina, dão destaque ao colorido (e raro) adjetivo ἀδάμαμσξϲ, que assim fica em
suspenso até que seu objeto nos seja revelado, ―soberbo coração‖. A vírgula
acrescentada em algumas versões da edição, e que aparece logo após ἤσξπ , deve
ser descartada, pois é desnecessária para a prosódia do verso e, na verdade,
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enganosa, uma vez que não há qualquer tipo de pausa nessa posição (há na
verdade, uma forte ligação entre o rô e o início do ômega aspirado). Em 2(b) é
bastante provável que o primeiro cólon terminasse logo após οτλμ, o que se
conformaria com o sentido e o ritmo inicial do primeiro espondeu: os atenienses
fixam firmemente seus pés em frente aos portões de Atenas para lá perderem sua
vida, salvarem a cidade ou morrerem na empreitada. Semelhante a 2(a), 3(b)
encontra-se bastante mutilado para tentarmos qualquer interpretação, todavia é
notável o quanto o ritmo pesado sobre o infinitivo aoristo de οέπθψ, οπϲαι, confere
dramaticidade ao verso. Finalmente, em 4(b), temos a cesura novamente na posição
pentemímere que, como em 4(a), acentua o substantivo genitivo plural Πεπϲμ, ―dos
persas‖ e aqui, como alhures, o ritmo parece ter uma função decisiva na coloração
do significado: tanto o complemento do objeto ―dos persas‖, como o próprio início do
verbo *κλίμξμαι e, principalmente, a parte final do advérbio βίᾳ, encontram-se
encapsulados em um movimento rítmico que claramente quer demonstrar o esforço
empreendido pelos atenienses para pôr em cheque as hordas e a fúria dos
guerreiros bárbaros.
3.4.2 Comentário interlinear
H1 - ἀμδπμ σμδ’ἀπεσ[ϲ ἔϲσαι κλέ]ξϲ ἄυθι[σξμ] αἰεί:
(a) ἀμδπμ σμδ’: O pronome ξἵδε, aqui usado no genitivo plural, σμδε, é comum
entre epitáfios e inscrições tumulares, onde aponta para os nomes inscritos em listas
que lhe são próximas. No entanto, como foi discutido nas seções anteriores, o
monumento no qual os epigramas aparecem não deveria ser uma sepultura, nem
tinha qualquer caráter funerário, como por exemplo, em um cenotáfio. A que homens
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refere-se, então, o anafórico em questão? Muito provavelmente ao sujeito de uma
inscrição titular do tipo Ἀθημαξι σῆι θεᾶ ἀκπξθίμια ἀοὸ σμ Μήδψμ ἀμέθεϲαμ119,
ou, ainda, a um alto relevo desenhado entre a inscrição mencionada e a base do
monumento no qual estaria representada uma fase da batalha ou, mais
simplesmente, hoplitas em formação de guerra 120.
(b) ἀπεσ[ϲ ἔϲσαι κλέ]ξϲ ἄυθι[σξμ] αἰεί:. Aqui deveríamos chamar a atenção para
o fato de que a leitura ἔϲσαι κλέξϲ ἄυθισξμ resta na confiança que se deposita na
pertinência do fr. 3 (de 1956) com o grupo de fr. 1-2 121 . Antes da descoberta
daquele, os suplementos propostos para essa lacuna, no entanto, não eram muito
diferentes, ἀπεσϲ λάμυϲει κλέξϲ ἄυθισξμ Wilhelm (1934) e Peek (1934) , ἀπεσὴ

ϲφέϲει κλέξϲ ἄυθισξμ Bowra (1936), ἀπεσὴ διαείδεσαι ἔφϲξφξϲ Avarnitopoulos
(1937) e, se não for exatamente isso que se encontrava no original, deve ter sido
algo bastante próximo. A frase é famosa, ocorrendo pela primeira vez na fala de
Aquiles, Ilíada 9.413, ―ὤλεσξ μέμ μξι μόϲσξϲ, ἀσὰπ κλέξϲ ἀυθισξμ ἔϲσαι‖122 na
mesma posição (heptemímere, i.e., após a longa do quarto dátilo) 123.
P2 - [. . . . . . . . . . .]π[

119

] μέμψϲι θεξί

Page (1981), p. 223 e Jacoby (1945), p 171, n. 53.
Como no vas o de Chigi, encont rado na Etrúria, c. 650 a. C., hoje na Univ. da África do Sul, em
Pretória.
121
Ver seção A.
122
―perece-me o ret orno à pát ria, mas minha fama será imorredoura‖. Para um estudo sobre essa
expressão, cf., principalmente, Finkelberg (1986) e (2007), Edwards (1988) e Volk (2002).
123
Para outras ocorrência, seguidas de uma discussão completa, ver o capít ulo ―O Vocabulário
Heróico‖, p. XX.
120
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O sentido geral deve ter sido aquele proposto por Page 124 em 1975: ―quamdiu uiris
fortibus laudes meritas tribuente dei‖, ou, de acordo com o suplemento proposto por
ele ―ὄυπα καλμ ο]π[ξμάφξιϲ καλὰ μέμψϲι θεξί‖, o qual diversas vezes aparece
citado por outros autores como se fizesse parte do texto original, quando se trata
apenas de um suplemento, bastante provável a bem da verdade, mas ainda assim
uma suposição. Meritt, por exemplo, propusera ―ξἷϲ ἂμ ὑοὲπ φϲτμμ ϲκληπὰ μέμψϲι

θεξί‖, cujo ξἷϲ ἂμ (ἄμ empregado com subjuntivo generalizante). Page classifica,
talvez com razão, como ―incompatível‖ com a especificidade da expressão ἀμδπμ

σμδ’. O uso do verbo μέμψ (conspícuo nesse verso, já que o significado de
―distribuir‖ ou ―retribuir‖ (e daí o conceito de μέμεϲιϲ) lhe é primitivo, indicando uma
prerrogativa específica dos deuses, embora seu uso nessa acepção seja poético,
aparecendo algumas vezes em Hesíodo, Homero e outros autores 125 , é possível
encontrar exemplos mesmo em prosadores do V século, onde fica claro o objeto da
distribuição promovida pela divindade: καλά e κακά, bens e tribulações, como, por
exemplo, em Aristóteles, Magna Moralia 1.33.4: ―ὅσαμ γὰπ σμ μὲμ ἀγαθμ σὰ

μείζψ αὐσξϲ μέμψϲι, σμ δὲ κακμ σὰ ἐλάϲϲξμα, ἄμιϲξμ σξῦσ’ἐϲσί, καὶ ξὕσψϲ
ἀδικεμ καὶ ἀδικεϲθαι ξἴξμσαι‖, ou em Plutarco Ad Principem Interuditum 780-D9,
―ἀληθέϲσεπξμ δ’ἄμ σιϲ εἴοξι σξὺϲ ἄπφξμσαϲ ὑοηπεσεμ θεῶ οπὸϲ ἀμθπώοξμ

ἐοιμέλειαμ καὶ ϲψσηπίαμ, ὅοψϲ ὧμ θεὸϲ δίδψϲιμ ἀμθπώοξιϲ καλμ καὶ ἀγαθμ σὰ
μὲμ μέμψϲι σὰ δὲ υτλάσσψϲιμ ‖
124

Page (1975), p. 16, n. XX(a). Em 1981, ele escreveu no FGE, p. 220: ―The general sense may
have been something lik e ‗(their fame will last forever), so long as teh gods frant glory to heroic men‘. ‖.
125
Como, por exemplo, Od. 2.136-7 (…) μέμεϲιϲ δέ μξι ἐν ἀμθπώοψμ/ἔϲϲεσαι.
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H2 - ἔϲφξμ γὰπ οεζξί σε [καὶ] ὠκτοόπψμ ἐοὶ μημ :

Em Homero os dois substantivos não aparecem combinados. Πεζξί aparece 5 vezes
na Ilíada e apenas 2 vezes na Odisséia 126 , normalmente na expressão οεζξί

θ’ἱοοέϲ σε, infantaria e cavaleiros. Ὠκύοξπoϲ, por outro lado, é ο epíteto por
excelência para navios, ocorrendo 9 vezes na Ilíada, 3 vezes na Odisséia e 1 vez
nos hinos homéricos127. Uma expressão semelhante ocorre nos Persas vv. 19-21, de
Ésquilo, mas para descrever o exército de Xerxes, ― σξὶ μὲμ ἐυ' ἵοοψμ. |σξὶ δ' ἐοὶ

μαμ, οεζξί σε βάδημ |οξλέμξτ ϲσυξϲ οαπέφξμσεϲ‖128.
A expressão serviu para que Raubitschek, em 1940 129, levantasse a questão
se não seria possível que esse epigrama também tivesse sido gravado em
homenagem aos soldados mortos durante uma ―segunda fase da batalha de
Maratona‖, em uma escaramuça em Falero (o então porto de Atenas), a que
aludimos anteriormente. A hipótese de Raubitschek seria a de que os atenienses,
tentando evitar que os persas, navegando através do cabo Súnio, desembarcassem
em Cinosargues, na cidade de Atenas, para lá teriam corrido após o combate, a fim
de interceptá-los. Não há, contudo, qualquer menção nas fontes a ntigas de que tal
batalha tenha, de fato, existido e não seria provável que um evento dessa
importância fosse negligenciado por Heródoto. Além disso, de acordo com Plutarco,
os persas talvez tenham sido arrastados em direção ao golfo Sarônico, não por sua
própria vontade, ou para invadir a cidade a partir de Falero, por meio de um suposto
126

Il. 2.810, 8.59, 11.150, 11.529, 12.59; Od. 6.319, 24.70.
Il. 1.421, 488, 2.351, 10.308, 320, 442, 12.156, 13.58, 110; Od. 4.708, 5.176, 14.320; Hino
Homérico aos Dióscures, vv. 7.
128
―Alguns sobre cavalos, outros em navios, outros a pé seguiam, em densas fileiras de guerra.‖ Cf. a
expressão semelhante no Capítulo 4, 4.2.2(a).
129
Raubitschek (1940), p. 58.
127
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acordo com os alcmeônidas, mas na verdade devido às correntes marinhas
contrárias e aos ventos que os teriam levado em direção à Atenas 130:
ἐοεὶ δὲ σπεχάμεμξι σξὺϲ βαπβάπξτϲ ἐμέβαλξμ εἰϲ σὰϲ μαῦϲ καὶ
ολέξμσαϲ ξὐκ ἐοὶ μήϲψμ ἑώπψμ, ἀλλ' ὑοὸ σξῦ ομεύμασξϲ καὶ σϲ
θαλάϲϲηϲ εἴϲψ οπὸϲ σὴμ Ἀσσικὴμ ἀοξβιαζξμέμξτϲ, υξβηθέμσεϲ μὴ σὴμ
οόλιμ ἔπημξμ λάβψϲι σμ ἀμτμξμέμψμ, σαϲ μὲμ ἐμμέα υτλαϲ
οείγξμσξ οπὸϲ σὸ ἄϲστ καὶ κασήμτϲαμ αὐθημεπόμ.131
―Após fazer os bárbaros recuar e embarcar em seus navios,
perceberam que estes não navegavam em direção às ilhas, mas que,
forçados sob o arrasto do vento e do mar, adentravam a Ática,
temerosos, então, que ao encontrar a cidade vazia o inimigo pudesse
tomá-la, as nove tribos seguiram em marcha para a cidade,
alcançando-a no mesmo dia.‖

ἀμασέσπαοσαι δὲ σϲ μίκηϲ σὸ μέγεθξϲ καὶ σὸ σέλξϲ εἰϲ ξὐδὲμ ἣκει σξῦ
οεπιβξήσξτ κασξπθώμασξϲ, ξτδ’ἀγώμ σιϲ ἔξικεμ ξὐδ`ἔπγξμ γεγξμέμαι
σξϲξῦσξμ, ἀλλὰ οπόϲκπξτϲα βπαφὺ σξϲ βαπβάπξιϲ ἀοξβάϲιμ (ὥϲοεπ
ξἱ διαϲύπξμσεϲ καὶ βαϲκαίμξμσεϲ λέγξτϲιμ), εἰ μεσὰ σὴμ μάφημ ξὐ
υεύγξτϲι κόχαμσεϲ σὰ οείϲμασα σμ μεμ, σῶ υέπξμσι οπξϲψσάσψ
σϲ Ἀσσικϲ ἀμέμῳ οαπαδόμσεϲ αὑσξύϲ, ἀλλ’αἴπεσαι μὲμ ἀϲοὶϲ αὐσξϲ
οπξδξϲίαϲ ϲημεξμ, ἐοιολέξτϲι δὲ σαϲ Ἀθήμαιϲ ἐλοίζξμσεϲ αἰπήϲειμ, καὶ
καθ’ ϲτφίαμ Ϲξύμιξμ κάμχαμσεϲ ὑοεπαιψπξῦμσαι Φαλήπψμ ξἱ δὲ
οπσξι καί δξκιμώσασξι σμ ἀμδπμ οπξδιδόαϲιμ ἀοεγμψκόσεϲ σὴμ
οόλιμ. (...) σξῦσξ δ’ἀμήφαμξμ μὲμ ἥμ γεμέϲθαι, μεμικηκόσψμ κασὰ
κπάσξϲ σμ Ἀθημαίξψμ· γεμόμεμξμ δ’ξὐκ ἂμ ὑοὸ σμ βαπβάπψμ
ϲτμώυθη, υτγῆ καί οόμῳ οξλλῶ καὶ σπαύμαϲι καὶ βέλεϲιμ εἰϲ σὰϲ μαῦϲ
ἐλατμξμέμψμ καὶ ἀοξλιοόμσψμ σὸ φψπίξμ, ὠϲ ἕκαϲσξϲ σάφξτϲ εφεμ.132
―[Heródoto] despreza a grandeza e a finalidade da vitória e reduz a
nada a fama de seu esplendoroso sucesso, pois a ninguém pareceria
ter havido uma batalha ou um esforço tão magnífico, mas tão
somente uma breve escaramuça após o desembarque dos bárbaros
(que agitavam-se em seu desejo de vingança, segundo contam), se
durante a batalha não tivessem fugido desesperados, rompendo os
laços que mantinham atracados seus navios, e se não tivessem sido
trazidos, a sotavento e contra sua vontade, às proximidades da Ática,
mas se, pelo contrário, havendo-se lhes erguido um escudo em sinal
da traição [sc. dos alcmeônidas], tivessem zarpado com o propósito
de tomar Atenas e , ao contornar o Cabo Súnio em direção a Falero,
130

Os ventos conhecidos como Melt emi, que se originam por convecção a partir das montanhas do
Peloponeso, sopram intensament e (acima de 45 nós) na direção sudeste, especialmente durante
agosto, época da bat alha, o que teria levado os navios direto para a costa ateniense. Esses mesmos
ventos, no entanto, têm sua força diminuída ao anoitecer, o qu e teria aprisionado os navios em uma
calmaria. É provável que tanto os atenienses quanto os persas tenham passado a noite em vigília e,
quando pela manhã o vento começou a soprar favoravelmente, isto é, no sentido nordeste, os últimos
devem ter partido.
131
Plut. Arist. 5.4.
132
Plut. De Herodoti Malignitat e, 862: D6-F6.
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os mais nobres e confiáveis dentre os cidadãos lhes tivessem
entregado a cidade de seu próprio acordo. (...) Não é possível que
isso tenha ocorrido, uma vez que eles foram derrotados pela
superioridade dos Atenienses. Não houve qualquer conjuração com
os bárbaros, mas estes foram postos em fuga através de muito
trabalho, muitas feridas e muitas lanças e, apressando-se em direção
à suas naus, abandonaram o local, cada um correndo o mais rápido
que podia‖.

Embora as evidências sejam poucas, οεζξί σε καὶ ὠκτοόπψμ ἐοὶ μημ deve
ter sido uma expressão bastante comum, principalmente em epigramas, já que em
468, a crer-se na autenticidade da citação na Antologia Palatina 7.258, encontramola gravada em uma lápide, no Cerâmico 133 , que Címon mandara erigir sobre os
corpos daqueles que morreram na batalha contra os persas na Panfília, às margens
do rio Eurimedo (Sim. FGE 46):
οἵδε παρ’Εὐρυμέδοντά ποτ’ἀγλαὸν ὤλεϲαν ἥβην
μαρνάμενοι Μήδων τοξοφόρων προμάχοιϲ
αἰχμηταί, πεζοί τε καὶ ὠκυπόρων ἐπὶ νεῶν,
κ[αλλιϲτον δ’ἀρετῆϲ μνῆμ’ἔλιπον φθίμενοι.
Estes junto ao Eurimedo arruinaram a luzente juventude
Lanceiros contra persas portiflecheiros resistindo
Por terra e sobre naves velozes; perecendo, no entanto,
Belíssimo monumento de virtude nos legaram.

P2 - λλά[δα μ]ὴ οϲαμ δξύλιξμ ἤμαπ ἰδεμ

A perda da liberdade era o que os gregos mais temiam e é um tema recorrente em
todos os epigramas dessa época, atribuídos à Simônides ou não. Os atenienses
consideravam-se naturalmente livres, porque viviam em uma democracia, onde o
povo, na figura da Assembléia (κκληϲία), era o verdadeiro órgão administrativo da
cidade; como contrapartida, os persas eram todos sujeitos à autoridade do rei e, por
133

Paus. 1.29.14.
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isso mesmo, escravos, não importando a posição que pudessem ocupar dentro da
nobreza da corte persa.
H3 - ἤμ ἄπα σξϲζ’ἀδάμ[αμσξϲ ὑοέπβιξμ ἤσξπ:
(a) ἤμ ἄπα : a partícula ἄρα, de valor expletivo, deve ser lida com referência à oração
adverbial ὅσ’αἰφμήμ/ ϲσϲϲαμ κσλ. e não como se fosse uma conjunção adverbial
consecutiva, conclusiva ou afirmativa 134 que estabelecesse qualquer relação com o
epigrama anterior, seja sintática ou semântica, razão pela qual, ademais, não é
acompanhado do conetivo δέ, ἤμ δ’ἄπα, como seria de se esperar, caso isso
ocorresse.
(b) σξϲζ’ἀδάμ[αμσξϲ ὑοέπβιξμ ἤσξπ : σξϲζε equivale a σξϲδε, o zeta é uma
consoante dupla que foi inventada (segundo alguns testemunhos, por Simônides 135)
para representar o fonema /zd/ ou /sd/ e não, como se costuma pensar, e pronunciar,
o fonema /dz/, embora esta última tenha sido a forma mais comum no Ático tardio.

Ἀδάμαμσξϲ, gen. sing. ἀδάμαϲ, literalmente, ―in-domável‖ (cf. latim indomitus),
derivado de *δαμάψ (< δαμάζψ). Por metonímia o adjetivo veio a ser utilizado como
sinônimo de coisas que não podem, ou que são muito difíceis, de ser quebradas (e
daí ―inquebrantável‖), como o diamante, o bronze e, tardiamente, o ferro 136 . A
tradução que verte Ἀδάμαμσξϲ por ―de aço‖ é inexata, a fabricação do aço exigia
uma tecnologia que permitisse aquecer o ferro acima de 800° C, para que se lhe
fosse adicionado carbono, algo muito além das possibilidades dos ferreiros até o
134

Todo esse campo semântico sendo coberto pela polissemia de ἄρα. Compare com

135

Suda, Σ – 439: ―οπξϲενεῦπε δὲ καὶ σὰ μακπὰ σμ ϲσξιφείψμ‖.
Veja discussão sobre o radical desse vocábulo no Cap. 2, Texto e Context o, H2(b).
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ἤ do FGE I.
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início da idade média. Normalmente qualifica objetos fabricados pelos deuses, como,
por exemplo, a cimitarra produzida por Gaia, na Teogonia 137 , ou os grilhões
fabricados por Hefesto que deveriam fixar prometeu nas encostas do Cáusaso 138;
além disso é freqüentemente associado ao θτμόϲ ou à υπήμ, tanto em sentido
negativo (insensibilidade, brutalidade e etc.), como para qualificar os Gigantes, as
Górgonas e os homens da Idade do Ferro de Hesíodo 139, quanto no sentido positivo
(denotando coragem, virilidade, firmeza de caráter), quando o vemos associado,
como aqui, à Hércules e a outros heróis, principalmente. οέπβιξμ (cf. latim ―superb-us‖), por outro lado, já faz parte do suplemento proposto pelos editores, mas
as opções não são muitas, nem melhores: σξϲζ’ἀδάμαμσι οευπαγμέμξμ ἤσξπ ,
Hiller e Maas (1933), σξϲζ’ἀδάμαμσξϲ ἐμὶ υπεϲὶ θτμόϲ, Wilhelm (1934) 140 , o
inacreditável suplemento de Maas (1934) σξϲζ’ἀδάμαμσξϲ ἔϲξ κέαπ, ξἵ ῥά οξσ’

αὶφμὴμ141 e, finalmente, a não menos absurda sugestão de Avarnitopoulos (1937),
σξϲ(σ’) ἀδάμαϲσξμ ἐμὶ υπεϲὶ θάπϲξϲ ὅσ’.
P3 - ὅσ’αἰφμήμ | ϲσϲϲαμ οπόϲθε οτλμ αμ[

Normalmente os gregos são contrastados com os persas através do armamento
característico de cada exército. Assim, os hoplitas vangloriavam -se por usar pouca
(ou nenhuma) roupa, à parte do capacete e grevas, deixando seu corpo varonil, e

137

Hes. Teogonia, vv. 161, 188,
Esq. Prometeu Acorrentado, vv.6, 64 e 148
139
Hes. Trabalhos e Dias, 147.
140
Segundo Page (1975), p. 16: ―spatium excedit σξϲζ’ἀδάμαμσξϲ ἐμὶ υπεϲὶ θτμόϲ, quod suppl.
Wilhelm‖.
141
Jacoby (1945), p. 163: ―qui de hac supplementi via omnino subitans propos uit [sequitur
supplementum] contra lapidem, in quo primae litterae vestigia excludunt Π, indicant H vel I,
testantibus Oliver, Wade-Gery, Meritt, Peek ‖
138

142

adaptado à batalha pelas inúmeras competições e jogos esportivos, à mostra,
preocupando-se

em

proteger

apenas

o

flanco

esquerdo

(o

direito

era

responsabilidade do companheiro ao lado 142) com um escudo que diminuía cada vez
mais para dar lugar a uma maior mobilidade das tropas 143. Além disso, carregavam
lanças, ἔγφξϲ, a que se referiam, por metonímia, como αἰφμή , ―a ponta‖, porque esta
era, de fato, a ponta de bronze afixada ao final da δόπτ , a haste. Normalmente essa
lança era do tipo longo, para combate corpo a corpo, embora haja indícios de que os
soldados pudessem dispor, no caso de perda ou quebra da lança principal, de uma
espécie de dardo (ἄκψμ), próprio para ser arremessado contra o inimigo 144, após o
que ainda dispunham do escudo como último recurso, ou as próprias mãos 145. Os
persas e medos, por outro lado, iam para a batalha com suas melhores roupas,
geralmente adornados de jóias, aqueles vestindo as calças xadrez e os turbantes
coloridos que tanto escandalizavam os gregos 146, ao passo que os medos usavam
uma espécie de saia mais curta de couro e toucas pontudas de feltro. Além de
dardos e cimitarras, sua arma mais peculiar era o arco-e-flecha, que causavam
pavor principalmente entre os soldados gregos menos favorecidos, os οελσαϲσξί,
que dispunham somente de fundas, como equipamento ofensivo, e dos próprios pés,
como defesa, sendo que a maioria acabava atingido mortalmente pelas costas, um
fim dos mais vergonhosos para a família do morto. Dessa feita, os gregos
denominavam-se ἀγφέμαφξι, os que lutam de perto, face à face, δξτπικλτσξί,
142

Plut. Mor. 220. A2.
Alguns carregavam ainda pequenas adagas recurvas, μάφαιπαι, embora seu uso não fosse muito
difundido.
144
Talvez guardada s ob o escudo, presa pelas alças do mesmo, se pudermos confiar na falange
representada no friso superior do vaso de Chige, ver n. 216.
145
Os gregos eram ótimos pugilistas, sendo essa uma atividade esportiva muit o valorizada
justamente por seu valor bélico.
146
Herod. 5.49.
143
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renomados pelo uso da lança 147, ao passo que os bárbaros eram descritos como

σξνξυόπξι, os que carregam arco e flecha, φπτϲόυξπξι, adornados de ouro,
ἱοοξμάφξι, os que lutam sobre cavalos etc. Segundo esse padrão, é bastante
provável que o suplemento proposto por Wilhelm (1934) ὅσ’αἰφμήμ/ ϲσϲϲαμ

οπόϲθε οτλμ αμ[σία σξνξυόπψμ 148 , seja correto, exceto por uma pequena
mudança, a de σξνξυόπψμ para σξνξυόπξτϲ (veja razões em Texto e Contexto,
H2, abaixo). Outros suplementos propostos para essa frase foram αμσία μτπίαϲιμ,
Kirchhoff (1896), ἀμσιβίξϲ ἔϲφξμ, ἀμσία ἱϲσαμέμξτ (μαιξμέμξμ, ἐοέϲϲτμεμξμ),

ἄγπξμ ἐοεϲϲτμέμξιϲ, Peek (1934), ἀμσία δτϲμεμέξμ, Avarnitopoulos (1937), e o
engenhoso (= IG I2, 78) ἄμδπεϲ ἀπείθξξι de Peek (1934).
Como dito na seção em que discutimos o metro desse epigrama, o ritmo
desse verso é bastante dramático, a cesura impondo-se como uma barreira que
separasse, de um lado, os gregos e, de outro, os persas. A expressão ―em frente
aos portões‖ foi igualmente usada por Raubitschek para apoiar sua teoria de uma
batalha em Falero, já que aí estavam situados os portões da cidade que davam para
Cinosargues, em um ginásio onde cidadãos e estrangeiros reuniam-se para se
exercitar, mas é improvável, pelas razões já expostas, que haja qualquer validade
nessa interpretação.

147
148

Esq. Persas, vv. 85.
―quando a lança ergueram frente aos portões contra os portiflecheiros.‖
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Grande Pântano

Cinossura

Rota para
Atenas

Caradra
Soros

Falha Himeto-Pentélico

Direção do
vento

Mt. Agrielike
Rota para
Falero

Figura 7 - Batalha de Maratona, os gregos estão representados em azul e os persas em vermelho.
Triângulos = acampamentos; losangos = frota persa. Note como a frota persa teria sido des viada para
o port o de Falero, ao tentar navegar para o leste.

―Em frente aos portões‖ poderia significar simplesmente que os atenienses
não esperaram os persas chegar e os sitiar na cidade, mas que expuseram-se aos
perigo (οπξκιμδτμεῦϲαι σῶ βαπβάπῳ , ver o excerto de Tucídides mais acima) para
desafiarem o invasor em Platéia, pois já haviam sido informados do destino terrível a
que fora submetida Erétria. Outra possibilidade é que essa expressão se refira ao
estreito formado pelo monte Agrilique e a praia, através do pântano de Brexissa,
cujo caminho era um dos mais curtos para se chegar à cidade e onde o exército de
Miltíades deve ter acampado com suas tropas, ou então ao estreito formado pelo
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vale que corre entre os montes Himeto e Pentélico, outro caminho para Atenas,
ainda que mais longo (veja fig. 6, acima).
H4 - ἀγφίαλξμ οπϲαι π [c. xix litt. desunt]/ ἄϲστ :

Segundo a lição de Page 149 ἀγφίαλξϲ, ainda que seja um epíteto comum para
ilhas 150 e raro para cidades, adéqua-se perfeitamente à cidade de Atenas, tão
próxima do mar e cercada por altas cadeias de montanhas. O epíteto aqui é usado,
pelo menos, com mais propriedade do que em Baquílides 4.14, onde se diz o
mesmo de Crisa, que ficava a alguns quilômetros para o interior, na região
montanhosa de Delfos. Talvez o fato de que se possa ver o mar desde algumas
cidades situadas em platôs (como Atenas) ou em regiões elevadas seja o que
realmente conte para ser classificadas como ἀγφίαλξϲ, devido à sensação, causada
no expectador, de se estar cercado pelo mar. Ἀϲστ , por outro lado, deve ser o objeto
de ἀγφίαλξμ, ainda que isso implique em um acavalamento entre o hexâmetro e o
pentâmetro (muito menos dramático e incomum do que se preferíssemos ler, como
alguns editores, ἀγφιάλψμ em concordância com οπόϲθε οτλμ151), o que nos leva
a acreditar que, na lacuna perdida, deveria haver um verbo na terceira pessoa do
plural, sujeito do particípio κλιμάμεμξι que efetivamente indicasse a ação tomada
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Page (1981), p. 221ss.
Hino à Apolo, vv. 32; Esq. Persas, 886 (Lemnos e outras); Sófocles Ájax, vv. 135 (Salamina),
Geminius 9.288.3 (=PG 2350) (S alamis) e Quinto de Esmirna 13.467 (Tênedos). O sentido de ―cidade
costeira‖, no entanto, já aparece em Homero Il. 2.640, com relação à Calc ídia e em 2.697, para uma
cidade do sudeste da Tessália, Ântro.
151
Page (1981), p. 224: ―There are t wo very serious objections to this. First, sentence-end or at least
clause-end almost always coincides with pentameter -end in early epigrams; of the few exceptions,
none is comparable with the alleged carry over of a single relatively unimportant word into the
hexamet er. Secondly, if πρῆϲαι ῥ[ begins a new clause, that clause was either in asyndeton or had a
postponed connective; both alt ernatives are quite alien to the style of the epigram in the sixth and fifth
century‖.
150
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pelos atenienses para evitar que a cidade de Atenas fosse queimada. Como o ―ρ‖,
onde começa a lacuna, é garantido por 12 dentre 12 especialistas que analisaram a
pedra 152 , o verbo em questão deve ser aquele proposto por Page, ἐπύψ, que,
segundo a definição do LSJ, tem o sentido de ―defender‖, ―proteger‖, ―liberar‖,
―livrar‖, o suplemento proposto sendo então ἀμσὶα δ’ ἱέμεμξτϲ | ἀγφίαλξμ οπϲαι

ῥύϲαμσ’ἐπικτδϲ Ἀσημϲ | ἀϲστ κσλ., onde substituiríamos, à luz das
considerações

feitas

em

P3, ἱέμεμξτϲ por σξνξυόπξτϲ, obtendo: ἀμσὶα

σξνξυόπξτϲ | ἀγφίαλξμ οπϲαι ῥύϲαμσ’ἐπικτδϲ Ἀσημϲ | ἀϲστ κσλ. Outros
suplementos prováveis aludidos são, ῥτϲιοσόλιξϲ μεμαόσξμ Hiller e Meritt, ῥτϲαμσξ

δὲ Τπισξγεμείαϲ Peek, ῥα σὸ Κέκπξοξϲ ξὐκ ἐοεσπευϲϲαμ, Avarnitopoulos.
P4 - βίᾳ Πεπϲμ κλιμάμεμξ[ι οπξμάφξτϲ]

O maior problema do verso reside exatamente na lacuna após κλίνομαι. Segundo
Page, o emprego desse verbo com esse sentido é homérico (p. ex. Il. 5.37, Τπαϲ

δ’ἔκλιμαμ Δαμαξί), embora admita não tê-lo encontrado em nenhum outro lugar na
voz média; por essa razão, igualmente, descarta o suplemento de Wilhelm, que
havia proposto, no lugar de οπξμάφξτϲ, δύμαμιμ ou ϲσπασιάμ (aquele, ademais
usado em Sim. XXI FGE com um verbo de sentido semelhante, ϲσόπμτμι, ―espalhar‖
e, por extensão, ―enfraquecer‖, ―aviltar‖, ―minificar‖ e etc.) sob o argumento de que

κλίμψ nessa acepção exige um objeto concreto, não abstrato. No entanto, segundo
o LSJ, na voz média, o verbo pode ser empregado metaforicamente com o
152

Ver seção A, p. 8.
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significado de ―decrescer‖, ―diminuir‖, ―fazer enfraquecer‖, ―descolorir‖ etc., de um
modo muito semelhante que

declinō em Latim

153

. Outrossim, aplica-se

especialmente à cor que começa esmaecer, principalmente a cor da pele ou de
algum órgão 154, que, segundo nossa opinião, representa o caso em questão. Seria
uma metáfora engenhosa por parte do poeta para descrever o que acontecera aos
guerreiros persas ao verem os atenienses dispararem contra eles na planície de
Maratona 155 : o inimigo empalidecera e, junto com a cor de suas faces, fora-se
também a sua força e vontade de lutar (δύμαμιμ). Essa interpretação ademais
estaria em pleno acordo com aquilo que lemos em Heródoto:
ὡϲ δέ ϲυι διεσέσακσξ καὶ σὰ ϲυάγια ἐγίμεσξ καλά, ἐμθαῦσα ὡϲ
ἀοείθηϲαμ ξἱ Ἀθημαξι δπόμῳ ἵεμσξ ἐϲ σξὺϲ βαπβάπξτϲ. ἤϲαμ δὲ
ϲσάδιξι ξὐκ ἐλάϲϲξμεϲ σὸ μεσαίφμιξμ αὐσμ ἠ ὀκσώ. ξἱ δὲ Πέπϲαι
ὁπέξμσεϲ δπόμῳ ἐοιόμσαϲ οαπεϲκετάζξμσξ ὡϲ δενόμεμξι, μαμίημ σε
σξϲι Ἀθημαίξιϲι ἐοέυεπξμ καὶ οάγφτ ὀλεθπίημ, ὁπέξμσεϲ αὐσξὺϲ
ὀλίγξτϲ καὶ σξύσξτϲ δπόμῳ ἐοειγξμέμξτϲ, ξὔσε ἵοοξτ ὑοαπφξύϲηϲ ϲυι
ξὔσε σξνετμάσψμ. [3] σαῦσα μέμ μτμ ξἱ βάπβαπξι κασείκαζξμ: Ἀθημαξι
δὲ ἐοείσε ἀθπόξι οπξϲέμιναμ σξϲι βαπβάπξιϲι, ἐμάφξμσξ ἀνίψϲ λόγξτ.
οπσξι μὲμ γὰπ λλήμψμ οάμσψμ σμ μεϲ ἴδμεμ δπόμῳ ἐϲ
οξλεμίξτϲ ἐφπήϲαμσξ, οπσξι δὲ ἀμέϲφξμσξ ἐϲθσά σε Μηδικὴμ
ὁπέξμσεϲ καὶ σξὺϲ ἄμδπαϲ σαύσημ ἐϲθημέμξτϲ: σέψϲ δὲ ἤμ σξϲι
Ἕλληϲι καὶ σὸ ξὔμξμα σὸ Μήδψμ υόβξϲ ἀκξῦϲαι.
Uma vez dispostas as tropas e os sacrifícios tendo sido propícios, foi
então que os atenienses dispararam, correndo pelo caminho em
direção aos bárbaros, uma distância não menor que oito estádios. Os
persas, vendo que se aproximavam, prepararam-se para recebê-los.
Uma loucura que os conduzia ao aniquilamento havia tomado conta
daqueles atenienses, presumiram os bárbaros, vendo-os correr
através da planície, sem possuir cavalos, nem arqueiros. Mas logo
em seguida os atenienses em bandos misturaram-se ao inimigo, e
naquele dia lutaram uma batalha digna de ser contada. Eles foram os
primeiros dentre todos os gregos que sabemos terem disparado um
ataque correndo pela planície, e os primeiros que tiveram a coragem
de se manter firmes frente às vestimentas médicas e aos homens
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Como, p. ex., em Cícero, Leis, 1.21 ―quantum in Italiam declinaverat belli‖ ou Cíc ero, Sest.. 34
―declinasse me paululum et praesentes fluctus fugisse‖.
154
Uso peculiar ao ático, como vemos em Arist. Fisiogn. Οἱ δὲ μὴ ἄγαμ μέλαμεϲ ἀλλὰ κλίμξμσεϲ

οπὸϲ σὸ ναμθὸμ φπμα εὔχτφξι.
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Herod. 6.112.
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que as usavam: pois até aquele momento a própria palavra ―medos‖
significava ―medo‖ aos ouvidos atenienses.

149

Capítulo 4
Maratona por testemunha
ὦ οάλαι οξσ' ὄμσεϲ μεϲ ἄλκιμξι μὲμ ἐμ φξπξϲ,
ἄλκιμξι δ' ἐμ μάφαιϲ,
καὶ κασ' αὐσὸ δὴ σξῦσξ μόμξμ ἄμδπεϲ
ἀλκιμώσασξι:
οπίμ οξσ' ἤμ οπὶμ σαῦσα, μῦμ δ'
ξἴφεσαι, κύκμξτ σ' οξλιώσεπαι δὴ
αἵδ' ἐοαμθξῦϲιμ σπίφεϲ.
ἀλλὰ κἀκ σμ λειχάμψμ δε
σμδε ῥώμημ μεαμικὴμ ϲφεμ:
ὡϲ ἐγὼ σξὐμὸμ μξμίζψ
γπαϲ εἶμαι κπεσσξμ ἠ οξλλμ
κικίμμξτϲ μεαμιμ καὶ
ϲφμα κεὐπτοπψκσίαμ.1
Aristófanes, Vespas, 1060-70

4.1 - Epigrama XXI FGE

λλήμψμ οπξμαφξῦμσεϲ Ἀθημαξι Μαπαθμι
φπτϲξυόπψμ Μήδψμ ἐϲσόπεϲαμ δύμαμιμ

Os atenienses lutando à frente dos Gregos em Maratona
o poderio dos auríferos medos assolaram.

4.2 Edição e Fortuna Crítica

A

fonte mais antiga do fragmento XXI FGE aparece no discurso do orador e

pretérito prefeito de Atenas, Licurgo 2 , em uma moção contra um comerciante de
nome Leócrates. A hipótese do texto, segundo os escoliastas, seria a seguinte: após
1

―Oh! Outrora fomos grandiosos na dança | grandiosos nas lutas | a esse res peito, na verdade, fomos
os maiores dentre os homens | Mas isso foi antes, são coisas de outrora | que agora já se foram!|
Esses nossos cabelos estão mais brancos que o cisne. | Mas do que sobrou, devemos ajuntar uma
força juvenil | porque, para mim, pelo menos, acredito | s er a velhice melhor do que os muitos |
cachos dos jovens e | do que sua moda desavergonhada‖.
2
Licurgo, 396-23 B C, filho de Licofron, do clã Eteobutadae e discípulo de Isócrates.
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a decisiva derrota dos atenienses em Queronéia para as tropas de Felipe da
Macedônia, em 338, Licurgo conseguira passar uma lei proibindo qualquer cidadão
de deixar Atenas, não importando o motivo. Leócrates, no entanto, sabendo com
antecedência da derrota, teria fugido com sua família primeiro para Rodes e, algum
tempo depois, para Mégara. Após oito anos, tendo voltado à cidade, foi processado
por Licurgo por deserção. Contudo, como os decretos haviam entrado em vigor após
sua partida, os juízes o absolveram da acusação, apoiados no princípio da
irretroatividade da lei. No excerto que se segue, o orador compara a virtude dos
ancestrais que lutaram nas guerras médicas, voluntariamente permanecendo e
encarando o perigo, ainda que isso significasse a morte, à baixeza e covardia de
Leócrates em abandonar seus concidadãos em um momento de extrema
necessidade, quando um inimigo não menor que os do passado tentava, mais uma
vez, sobrepor a tirania e a monarquia à democracia ateniense:
“ξἱ μὲμ γὰπ οπόγξμξι σξὺϲ βαπβάπξτϲ ἐμίκηϲαμ, ξἳ οπσξι σϲ
Ἀσσικϲ ἐοέβηϲαμ, καὶ κασαυαμ ἐοξίηϲαμ σὴμ ἀμδπείαμ σξῦ ολξύσξτ
καὶ σὴμ ἀπεσὴμ σξῦ ολήθξτϲ οεπιγιγμξμέμημ: Λακεδαιμόμιξι δ' ἐμ
Θεπμξούλαιϲ οαπασανάμεμξι σαϲ μὲμ σύφαιϲ ξὐφ ὁμξίαιϲ ἐφπήϲαμσξ,
σῆ δ' ἀμδπείᾳ οξλὺ οάμσψμ διήμεγκαμ. σξιγαπξῦμ ἐοὶ †σξϲ πίξιϲ†
{σξῦ βίξτ} μαπσύπια ἔϲσιμ ἰδεμ σϲ ἀπεσϲ αὐσμ ἀμαγεγπαμμέμα
ἀληθ οπὸϲ ἅοαμσαϲ σξὺϲ Ἕλλημαϲ, ἐκείμξιϲ μέμ:
ὦ νεμ', ἀγγέλειμ Λακεδαιμξμίξιϲ ὅσι σῆδε
κείμεθα σξϲ κείμψμ οειθόμεμξι μξμίμξιϲ,
σξϲ δ' ὑμεσέπξιϲ οπξγόμξιϲ:
λλήμψμ οπξμαφξῦμσεϲ Ἀθημαξι Μαπαθμι
φπτϲξυόπψμ Μήδψμ ἐϲσόπεϲαμ δύμαμιμ.
σαῦσα, ὦ Ἀθημαξι, καὶ μμημξμεύεϲθαι καλὰ καὶ σξϲ οπάναϲιμ ἔοαιμξϲ
καὶ σῆ οόλει δόνα ἀείμμηϲσξϲ. ἀλλ' ξὐφ ὃ Λεψκπάσηϲ οεοξίηκεμ, ἀλλ'
ἑκὼμ σὴμ ἐν ἅοαμσξϲ σξῦ αἰμξϲ ϲτμηθπξιϲμέμημ σῆ οόλει δόναμ
κασῄϲφτμεμ. ἐὰμ μὲμ ξὖμ αὐσὸμ ἀοξκσείμησε, δόνεσε οϲι σξϲ Ἕλληϲι
καὶ ὑμεϲ σὰ σξιαῦσα σμ ἔπγψμ μιϲεμ: εἰ δὲ μή, καὶ σξὺϲ οπξγόμξτϲ
σϲ οαλαιϲ δόνηϲ ἀοξϲσεπήϲεσε καὶ σξὺϲ ἄλλξτϲ οξλίσαϲ μεγάλα
βλάχεσε. ξἱ γὰπ ἐκείμξτϲ μὴ θατμάζξμσεϲ σξῦσξμ οειπάϲξμσαι

151

μιμεϲθαι, μξμίζξμσεϲ ἐκεμα μὲμ οαπὰ σξϲ οαλαιξϲ εὐδξκιμεμ, οαπ'
ὑμμ δ' ἀμαίδειαμ καὶ οπξδξϲίαμ καὶ δειλίαμ κεκπίϲθαι κάλλιϲσξμ”. 3
―Esses nossos antepassados, portanto, venceram os bárbaros,
aqueles primeiros a adentrar a Ática, e conspicuamente fizeram
superiores à riqueza, a [sua] coragem e ao número [do exército
inimigo] a [sua] virtude: De sua parte, os lacedemônios em combate
foram partícipes de uma sorte sem igual e em sua virilidade a todos
outros em muito ultrapassaram. E por isso mesmo, sobre os túmulos
{de suas vidas?} há o testemunho verdadeiro de sua virtude escrito
para ser visto por todos os gregos, [que diz], para os espartanos:
Estrangeiro, dize aos lacedemônios que aqui
jazemos, obedientes às suas leis,
e para os nossos antepassados:
Os atenienses à frente dos gregos em Maratona
o poderio de auríferos medos aviltaram.
essas [linhas], ó Atenienses, é belo lembrar, bem como o louvor a
essas ações e a glória imortal para cidade. Mas isso não foi o que fez
este Leócrates: ao contrário, de sua própria vontade, rebaixou à
ignomínia toda a fama recolhida pela cidade durante todos esses
anos. Portanto, se de fato o condenardes à morte, mostrareis a todos
os gregos que vós também abominais tais atos; caso contrário, a
nossos ancestrais privareis de sua veneranda fama e aos outros
cidadãos grandemente prejudicareis, uma vez que aqueles que não
honram nossos ancestrais tentarão imitar a mesma coisa, pensando
que aquilo que pelos antigos era tratado com muito respeito, por vós
é preterido pela vergonha, traição e baixeza, que julgais mais belas‖.

A segunda fonte que temos para o dístico referido por Licurgo, provém do rétor
Aristides, do II séc., em um tratado intitulado Πεπὶ σξῦ οαπαυθέγμασξϲ, ou ―Sobre
os Apostos ‖, no qual encontramos um pentâmetro diferente:
λλήμψμ οπξμαφξῦμσεϲ Ἀθημαξι Μαπαθμι
ἔκσειμαμ Μήδψμ ἐμμέα μτπιάδαϲ.

Os atenienses à frente dos gregos em Maratona
noventa miríades de medos destruíram.

pentâmetro esse que se repete no Dicionário Suda (X séc.), com uma pequena
alteração, ao invés de ἐμμέα temos, εἴκξϲι ou seja, 200 mil 4:
3

Licurgo, In Leocrat em, 1. 108-110.
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―Πξικίλη· ϲσξά ἐμ Ἀθήμαιϲ ἔμθα ἐγπάυηϲαμ ξἱ ἐμ Μαπαθμι
οξλεμήϲαμσεϲ, εἰϲ ξὕϲ ἐϲσιμ ἐοίγπαμμα σόδε· λλήμψμ οπξμαφξῦμσεϲ
Ἀθημαξι Μαπαθμι ἔκσειμαμ Μήδψμ εἴκξϲι μτπιάδαϲ‖.
―Colorida: colunata em Atenas onde foram pintados os [soldados]
lutando em Maratona, para os quais há o seguinte epigrama: Os
atenienses à frente dos gregos em Maratona, duzentas miríades de
medos destruíram‖.

Como já foi argumentado por Page5, é muito improvável que as versões de
Aristides e do Suda sejam as originais. Em primeiro lugar porque seria inacreditável
que Licurgo pudesse citar de forma tão inexata ou alterada o texto de um epigrama
famoso e muito bem conhecido

(ἔϲσιμ ἰδεμ (...) ἀληθ οπὸϲ ἅοαμσαϲ σξὺϲ

Ἕλλημαϲ); em segundo lugar porque, mesmo admitindo-se um erro tão grosseiro de
sua parte, o pentâmetro pareceria algo exagerado mesmo para uma audiência
ateniense6, já que todos os persas mortos em combate haviam sido contabilizados 7
e, ainda que o número total dos inimigos pudesse ter sido exagerado por vários
autores a fim de engrandecer o feito ateniense 8 , o caso obviamente teria sido
diferente com relação às efetivas baixas inimigas, para as quais uma variação de
83.000 ou, no caso do Suda, 193.000 mortos a mais em relação à cifra oficial soaria
por demais fantástico.

4

Suda Π: 3079.1. O pentâmetro c om o número εἴκοϲι (eíkosi) aparece igualmente citado no escólio a
Aristides como apresentado no cod. Paris D, editado por Frommel, embora esteja ausente nas outras
quatro versões utilizadas por Dindorf (1829) para a edição dos textos daquele gramático, o que levou
Marcus Boas, apud Page (1981), p 228, n.1, a diz er que ―ea res arguere mihi uidet ur hoc scholion non
ad Scholiorum Aristideorum arc hetypum recurrere, sed deberi Scholiastae recentiori ‖.
5
Page (1981), pp. 229ss.
6
Os atenienses, no entanto, pareciam famosos pelos ―exageros‖ históricos cometidos em seus
monumentos comemorativos, como fica evident e na anedota de Plutarco na Antologia Lacônica,
232E:15-17: ―ἐοεὶ σὸ ἰδώμ σιϲ ἐμ οίμακι γπαοσῶ Λάκψμαϲ ὑο’ Ἀθημαίψμ ϲυασσξμέμξτϲ ἔλεγεμ

ἀμδπεξί γ’Ἀθημαξι Λάφψμ ὑοξστφώμ ἐμ σῶ οίμακι εἶοε‖. Cf. também Taylor (1998), p. 228-30.
7
8

Heródot o, 6400 (Herod. 6.117), Xen., Anab. 3.2.12
Por exemplo, Sim. XXII (a) FGE.
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Além disso, é totalmente desaconselhável desprezar o testemunho de Licurgo
pelo de outras fontes bem mais tardias e menos confiáveis, como o faz Boas 9 em
sua teoria sobre as diferentes versões, na qual explica que a origem arquetípica do
pentâmetro no escólio de Aristides e no dicionário bizantino proviria de um trabalho
perdido de Éforo, via Justino 10. Mas, a crer-se nisso, como poderíamos explicar um
acontecimento já confuso por outro ainda mais misterioso, a saber, o de existirem no
séc. IV duas versões distintas do pentâmetro de um epigrama tão famoso 11?
Seria mais simples admitir que, qualquer que tenha a sido a fonte arquetípica
de Aristides utilizada tanto pelo seu escoliasta quanto pelo Suda, ela deve ter
incorporado uma forma corrupta do pentâmetro (aquela que registrava 200.000
medos mortos), o que teria propagado o erro entre todos aqueles autores que dela
se utilizaram, como, talvez, o próprio autor do Suda e aquele do codex D (Paris).
Conseqüentemente, o número de 90.000 mortos do Πεπὶ σξῦ οαπαυθέγμασξϲ, ao
invés de ser creditado como um possível lapsus calami do escriba, talvez possa ter
sido, de fato, uma tentativa de correção de sua parte àq uilo que, com toda razão,
ter-lhe-ia parecido um montante absurdo (εἴκξϲι μτπιάδεϲ!), mas, sob nenhuma
condição, poderíamos atribuir um erro tão grosseiro a um historiador reputado em
toda a Antigüidade justamente por sua precisão, como Éforo.
4.3 Classificação, assunto e ocasião

9

Boas, De Epig. Sim., 1906, apud Page (1981), p. 229.
Justino, 2.9.20.
11
Como prova uma imitação do mesmo encont rado em Guítio, na Lacônia, IG V: 1. 1188 ,
10

λλήμψμ
οπξμαφξῦμσεϲ Ἀθημαίψμ οξλεμησαί | ματϲί σε καὶ οεζμ ολήθε<ι> ἀμτμόμεμξι, em adição a um
pentâmetro completamente diferente.
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A despeito da confiança de Page 12 de que o fr. XXI FGE fora o epigrama funerário
que acompanhava as listas de baixas em Maratona, não parece haver indícios
contundentes que provem seus argumentos. Em primeiro lugar, como já observara
Jacoby 13 , o texto nada diz sobre as condições da morte dos guerreiros a que
possivelmente faria referência, nem como se dera seu sepultamento, o que é raro 14.
A posição adotada por Page segundo a qual esse epigrama teria o mesmo direito de
ser encarado como uma verdadeira inscrição quanto o também vago XXII(a) 15 FGE
é valida até o ponto em que se mantém fiel à analogia estabelecida entre os dois
textos, ou seja, de que ambos marcam (ou apontam para) um campo de batalha,
mas é falha na medida em que nenhum deles é um epitáfio colocado em
contigüidade a uma lista de baixas, como ele parece querer implicar.
No caso do XXII(a), o advérbio σῆδε demonstra uma relação de proximidade
entre a estela na qual o epigrama estaria inscrito e o local por ela marcado, atuando
como um verdadeiro índice, de todo modo apropriado à sua função, mas o mesmo
não ocorre com o XXI FGE, já que ao explicitar o local da batalha e da morte fica
implicado que aqueles mencionados no texto encontravam-se alhures, separados da
inscrição que os lembrava. Se imaginássemos o contrário, deveríamos estar
dispostos a aceitar uma situação bastante incomum: a de que um leitor hipotético
da inscrição, à época em que ela encontrava -se no sítio original, não teria qualquer
outro meio de se informar sobre onde estaria eventualmente pisando, o que faria jus

12

Page (1981), p. 227-8. ―The ans wer to this [sc. to its being denied as an epitaph by Jacoby] is brief
and conclusive: we do find a poetical epigram on Marathon in one of the authors of the f ourt h century,
and Lycurgus is indeed the choice. Jacoby was required to prove, and he has failed to do so, that the
epigram quoted by Lycurgus could not not have served as an epitaph, standing on the Soros by the
casualty-lists‖.
13
Jacoby (1945), p. 160.
14
Na verdade, é comum que sejamos informados sobre ambos através do epigrama.
15
Para o texto e comentário desse fragment o, ver o Cap. 3, item 3.1 et. seq.
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à indicação desse local na pedra. Todavia seria muito improvável, em primeiro lugar,
que essa pessoa não se importasse em conhecer o caminho a percorrer antes de
iniciar sua jornada. Em segundo lugar, todas as estradas da Grécia, e principalmente
aquelas da Ática, eram marcadas por hóroi, ou pedras divisórias em cujas faces
inscreviam-se os limites entre os seus diferentes demos e regiões, algo que mesmo
um turista acidental dificilmente poderia ignorar.
Outro

argumento

de

Jacoby

que

Page

não

conseguiu

rebater

satisfatoriamente é o de que qualquer epitáfio colocado junto às listas presentes no
Soros deveria estabelecer uma conexão entre si mesmo e os nomes nelas contidos,
o que é comumente feito através do uso de um pronome demonstrativo do tipo οἵδε .
No entanto, vemos que, contrariando a regra de ouro da braquilogia, tão cara aos
epigramas, o poeta preferiu mencionar explicitamente quais eram os lá enterrados
utilizando o ―supérfluo‖ substantivo Ἀθημαξι. A menos, evidentemente, que o
substantivo não fosse totalmente supérfluo, o que poderia ocorrer caso houvesse a
necessidade real de se distinguir entre os guerreiros atenienses, os platéios e o
inimigo, algo que, no entanto, não seria adequado para uma inscrição tumular a ser
colocada no local onde se sabia que somente atenienses haviam lutado, mas talvez
o fosse para alguma espécie de hermai, oferenda votiva ou mesmo uma pintura,
como aquelas existentes na Colunata Colorida (Stoa Poikílē)16 da qual nos fala o
Suda, na passagem já aludida parágrafos acima.
4.3.1 A Hipótese Poikile

Pouco restou da Colunata Colorida para que possamos afirmar com certeza
qualquer coisa sobre sua estrutura que já não nos tenha sido revelado pelos
16

Hipótese defendida pela primeira vez por Goetling (1859).
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testemunhos literários. Até 1949 não havia sequer evidências arqueológicas que ela
um dia tivesse existido. Foi durante os trabalhos de reconstrução da Colunata de
Átalos (datada do período romano), ao demolir-se um muro paralelo ao antigo
aqueduto para que os tratores da obra pudessem passar, que vieram à superfície
fragmentos de calcário e mármore (oriundos de Egina e do Pireu) de um prédio que
existira no substrato. Mais tarde, através da localização e da identificação de
elementos de ordem dórica 17 de blocos usados na construção das paredes e de um
único e pequeno remanescente de coluna jônica, pôde-se chegar à conclusão de
que o edifício em questão só poderia ser a Colunata conhecida na Antigüidade como
Poikílē, ou seja, Colorida 18.
Thompson, primeiramente, e Meritt

19

, em seu estudo original dos

remanescentes arquitetônicos, chamou a atenção para pequenos orifícios nos
blocos das paredes (3-7 mm e 10-15 mm Ø) regularmente espaçados, muitos dos
quais ainda apresentavam resquícios de ferrugem e outros mantinham mesmo seus
pinos intactos. É possível, segundo ambos os especialistas, que esses pinos
houvessem servido para sustentar uma estrutura na qual painéis poderiam ter sido
afixados. Até então havia dissensão entre vários pesquisadores se as pinturas
haviam sido realizadas diretamente sobre as paredes da Colunata (uma espécie de
afresco) ou se sobre painéis de madeira. Corrobora, no entanto, a segunda hipótese,
o testemunho do bispo Sinésio que, por volta do ano 400 d.C., em duas de suas

17

Um fuste de uma coluna sulcada, a anta de um capitel, uma arquit rave, um tríglifo, e uma cornija
horizontal. Thompson, 1949, p. 327 e seg.
18
Para o relatório inicial da descoberta, Thompson, 1949, p.327 e seg. e Wycherley, 1953. Para um
estudo detalhado dos achados arqueológicos, Merit 1970. Sobre a influência das pinturas nos relevos
do friso do Part énon, Harrison, 1972. Sobre a discussão acerca da batalha (Oinoé) que estaria
representada pela primeira pintura, Taylor, 1998. Para as escavações subseqüentes na Á gora de
Atenas que tenham alguma relação com a Colunata Colorida Shear, 1970, 1971, 1973, 1975, 1978,
1984 e 1994.
19
Op. cit. n. acima; Thompson, p. 327 e seg. e Meritt idem, p. 235 e seg., 249 e seg. e 257 e seg.
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epístolas, referia-se aos painéis como ϲαμίδεϲ - ou seja, placas de madeira - e
prosseguia comentando o estado decadente do pórtico, onde as famosas cenas de
batalhas já não mais se encontravam, removidas por um dos procônsules de
Atenas 20.
Sobre a pintura em si, temos em Pausânias a única descrição, que reproduzo
desde já, devido a sua importância para a descrição que se seguirá (Paus. 1.15.1 -4):
αὕση δὲ  ϲσξὰ οπσα μὲμ Ἀθημαίξτϲ ἔφει σεσαγμέμξτϲ ἐμ Οἰμόῃ σϲ
Ἀπγεία; ἐμαμσία Λακεδαιμξμίψμ: γέγπαοσαι δὲ ξὐκ ἐϲ ἀκμὴμ ἀγμξϲ
ξὐδὲ σξλμημάσψμ ἐϲ ἐοίδεινιμ σὸ ἔπγξμ ἢδη οπξκξμ, ἀλλὰ ἀπφξμέμη
σε  μάφη καὶ ἐϲ φεπαϲ ἔσι ϲτμιόμσεϲ. ἐμ δὲ σῶ μέϲῳ σμ σξίφψμ
Ἀθημαξι καὶ Θηϲεὺϲ Ἀμαζόϲι μάφξμσαι. μόμαιϲ δὲ ἄπα σαϲ γτμαινὶμ
ξὐκ ἀυῄπει σὰ οσαίϲμασα σὸ ἐϲ σξὺϲ κιμδύμξτϲ ἀυειδέϲ, εἴ γε
Θεμιϲκύπαϲ σε ἁλξύϲηϲ ὑοὸ ἧπακλέξτϲ καὶ ὕϲσεπξμ υθαπείϲηϲ ϲυίϲι
σϲ ϲσπασιϲ, ἡμ ἐο' Ἀθήμαϲ ἔϲσειλαμ, ὅμψϲ ἐϲ Τπξίαμ ἤλθξμ Ἀθημαίξιϲ
σε αὐσξϲ μαφξύμεμαι καὶ σξϲ οϲιμ Ἕλληϲιμ. ἐοὶ δὲ σαϲ Ἀμαζόϲιμ
Ἕλλημέϲ εἰϲιμ ᾑπηκόσεϲ Ἴλιξμ καὶ ξἱ βαϲιλεϲ θπξιϲμέμξι διὰ σὸ
Αἴαμσξϲ ἐϲ Καϲϲάμδπαμ σόλμημα: καὶ αὐσὸμ  γπαυὴ σὸμ Αἴαμσα ἔφει
καὶ γτμακαϲ σμ αἰφμαλώσψμ ἄλλαϲ σε καὶ Καϲϲάμδπαμ. σελετσαξμ
δὲ σϲ γπαυϲ εἰϲιμ ξἱ μαφεϲάμεμξι Μαπαθμι: Βξιψσμ δὲ ξἱ Πλάσαιαμ
ἔφξμσεϲ καὶ ὅϲξμ ἤμ Ἀσσικὸμ ἴαϲιμ ἐϲ φεπαϲ σξϲ βαπβάπξιϲ. καὶ σαύσῃ
μέμ ἐϲσιμ ἴϲα <σὰ> οαπ' ἀμυξσέπψμ ἐϲ σὸ ἔπγξμ: σὸ δὲ ἔϲψ σϲ μάφηϲ
υεύγξμσέϲ εἰϲιμ ξἱ βάπβαπξι καὶ ἐϲ σὸ ἕλξϲ ὠθξῦμσεϲ ἀλλήλξτϲ,
ἔϲφασαι δὲ σϲ γπαυϲ μέϲ σε αἱ Φξίμιϲϲαι καὶ σμ βαπβάπψμ σξὺϲ
ἐϲοίοσξμσαϲ ἐϲ σαύσαϲ υξμεύξμσεϲ ξἱ Ἕλλημεϲ. ἐμσαῦθα καὶ Μαπαθὼμ
γεγπαμμέμξϲ ἐϲσὶμ ἣπψϲ, ἀυ' ξὗ σὸ οεδίξμ ὠμόμαϲσαι, καὶ Θηϲεὺϲ
ἀμιόμσι ἐκ γϲ εἰκαϲμέμξϲ Ἀθημ σε καὶ ἧπακλϲ: Μαπαθψμίξιϲ γάπ, ὡϲ
αὐσξὶ λέγξτϲιμ, ἧπακλϲ ἐμξμίϲθη θεὸϲ οπώσξιϲ. σμ μαφξμέμψμ δὲ
δλξι μάλιϲσά εἰϲιμ ἐμ σῆ γπαυῆ Καλλίμαφόϲ σε, ὃϲ Ἀθημαίξιϲ
οξλεμαπφεμ ᾕπησξ, καὶ Μιλσιάδηϲ σμ ϲσπασηγξύμσψμ, ἣπψϲ σε
Ἔφεσλξϲ καλξύμεμξϲ, ξὗ καὶ ὕϲσεπξμ οξιήϲξμαι μμήμημ. ἐμσαῦθα
ἀϲοίδεϲ κεμσαι φαλκα, καὶ σαϲ μέμ ἐϲσιμ ἐοίγπαμμα ἀοὸ <ϲ>κιψμαίψμ
καὶ σμ ἐοικξύπψμ εἶμαι, σὰϲ δὲ ἐοαληλιμμέμαϲ οίϲϲῃ, μὴ ϲυϲ ὅ σε

20

διόσι σεθέαμσαι σὴμ ἀκαδήμειάμ σε καὶ σὸ Λύκειξμ καὶ σὴμ ἐμ ᾗ Ζήμψμ ἐυιλξϲόυει
Πξικίλημ ἤ ὁ γὰπ ἀμθύοασξϲ σὰϲ ϲαμίδαϲ ἀυείλεσξ, ἕοεισα ἐκώλτϲεμ αὐσξὺϲ ἐοὶ ϲξυίᾳ μεζξμ
υπξμεμ.” e 135: “(...) καὶ μὴ Δία σὴμ οξικίλημ ϲσξάμ, σὴμ ἐοώμτμξμ σϲ Χπτϲίοοξτ
υιλξϲξυίαϲ, μῦμ ξὐκέσ’ ξὖϲαμ οξικίλημ, ὁ γὰπ ἀμθύοασξϲ σὰϲ ϲαμίδαϲ ἀυείλεσξ, αἷϲ
εγκασέθεσξ σὴμ σέφμεημ ὁ ἐκ Θάϲξτ Πξλύγμψσξϲ”.
Ep. 54:
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φπόμξϲ λτμήμησαι καὶ <ὁ> ἰόϲ, Λακεδαιμξμίψμ εἶμαι λέγεσαι σμ
ἁλόμσψμ ἐμ σῆ Ϲυακσηπίᾳ μήϲῳ.
―Esta é a Colunata que tem, primeiramente, os Atenienses dispostos
na Argiva Oinoé contra os Lacedemônios: está pintada não para
mostrar a acme da luta ou as demonstrações de coragem, com a lide
já adiantada, mas a batalha começando e as fileiras reunindo-se. [2]
No meio da parede, os atenienses e Teseu lutam com as Amazonas.
Sem dúvida, com as mulheres não ocorre de seus fracassos lhes
tirar o apetite pelo perigo: mesmo [a cidade de] Temíscira havendo
sido subjugada por Hércules - seu exército finalmente perecendo ao
disporem-se contra Atenas - não obstante foram à Tróia lutar contra
esses mesmos Atenienses e todos os gregos. Logo após as
Amazonas, estão os gregos que tomaram Ilíon e aí reúnem-se os
reis em virtude do ultraje de Ájax à Cassandra. O próprio Ájax, bem
como as mulheres de todos aqueles domados pela lança, essas
outras junto à Cassandra, tem-nos a pintura. [3] Em seu final, os que
lutaram em Maratona: aqueles dentre os Beócios vindos de Platéia e
o [resto] dos áticos a irem em direção às fileiras de bárbaros. Quanto
à luta, parecem estar na mesma para ambos os lados [nesse
momento]. No periferia, o estrangeiro foge em direção ao pântano e
empurram-se uns aos outros; já na última parte estão as naus
fenícias, onde os gregos abatem aqueles dentre os bárbaros que se
jogam na direção delas, [tentando escapar]. Aí também está figurado
o herói Maratono, a partir do qual a planície foi nomeada; Teseu foi
pintado a soerguer-se da terra, bem como Atená e Hércules (os
maratonenses foram os primeiros, como aliás eles mesmo contam,
para os quais Hércules foi revelado como [sendo] um deus). Dentre
os beligerantes, os mais conspícuos na pintura são Calímaco, que foi
escolhido para chefiar os atenienses na qualidade de senhor-daguerra; Miltíades, dentre os generais, e o herói chamado Arador, de
quem farei menção mais à frente. [4] Lá dentro jazem ainda escudos
de bronze, e para esses há um epigrama [que diz serem os mesmos]
dos Siciões e seus aliados. Outros ainda estão cobertos com piche, a
fim de que a passagem do tempo e a ferrugem não os arruíne, diz-se
que são dos Lacedemônios, tomados na ilha de Esfactéria.‖

O problema representado pelo verbete do Suda, segundo Page, é que aquele
não diz explicitamente que o dístico em questão fora escrito para (ou sobre) estas
cenas, mas sim que, para os soldados que lutaram em Maratona ( ξἱ ἐμ Μαπαθμι

οξλεμήϲαμσεϲ), havia um epigrama (XXI FGE) que os celebrava, o que poderia
implicar apenas o fato de o dístico ser muito conhecido entre os atenienses e
freqüentemente citado por eles e por isso digno de nota ao mencionar-se uma
representação da batalha. No entanto, não podemos ignorar que ξὕϲ nos remete à
(1) σξὺϲ [ἔμθα] ἐγπαμμέμξτϲ ἐμ οξλέμῳ οξλεμηϲαμέμξτϲ e não à (2) σξύϲ ἐμ
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οξλέμῳ ξἱ ἐοξλεμήϲαμ21, o que implicaria que o objeto da preposição (mas não o do
epigrama) não era os soldados reais, aqueles que lutaram na guerra (ou seus
corpos, sepultados em Maratona), mas sim sua representação (γπαυή ), na batalha,
através da pintura. De fato, nada obsta que a frase εἰϲ ξὕϲ ἐϲσιμ ἐοίγπαμμα σόδε
possa (ou deva) também ser entendida sem maiores dificuldades como (1) εἰϲ ξὕϲ

[ἀμαγεγπαμέμξμ] ἔϲσιμ [αὑσῆ] ἐοίγπαμμα σόδε ou (2) εἰϲ ξὕϲ [ἔμθα εἰκαϲμέμξτϲ]
ἔϲσιμ ἐοίγπαμμα σόδε e não apenas em grego, mas também em português 22. Bem
considerado, seria bastante natural que o autor do Suda dispensasse o uso do
locativo no próprio tópico que detalhava o mesmo assunto que seria expresso por
esse locativo (ou advérbio, no caso de 2), uma vez que aquele poderia ser
facilmente dedutível a partir do contexto delimitado na entrada do léxico

23

.

Finalmente, poderíamos dizer que, a menos que consideremos algum tipo de
relação entre o epigrama e a pintura, no texto do Suda, a menção àquele parecerá
não só desnecessária, mas mesmo epentética.
No que diz respeito à reserva de Page em aceitar o caráter epigráfico dos
versos 24 devemos nos perguntar que outro tipo de inscrição seria possível nesse
caso? Sua crítica do uso do indicativo aoristo de ϲσξπέμμτμι em detrimento de uma

21

Lit. (1) ―aqueles (lá dentro) pintados lutando na guerra‖ ao invés de (2) ―aqueles que lutaram na
guerra‖.
22
Ou inglês. Não esquecendo que o significado principal de εἰϲ, derivado de *ἐμσϲ (como visto, por
exemplo, em ἐμσόϲ), é ―dentro, lá dentro‖. Ver Liddell-Scott sub γπάυψ, para os exemplos
relevantes, quando este verbo é acompanhado da preposição εἰϲ na voz passiva, com o significado
principal de ―inscrever, gravar junto a algo‖.
23
Scribitur ad narrandum, non ad probandum. Aqui a cautela de Page parece-nos extrema, senão
mesmo falaciosa. Afinal, como poderia exigir-s e do autor do Suda que pudesse antecipar o rígido
ceticismo dos exegetas modernos, de modo a escrever tudo em minúcias?
24
Page (1981): ―It does seem improbable, however, that a verse-inscription accompanying the Stoapainting would have t ak en the form of the Epigram quoted by Lycurgus, especially with its tense in the
past‖.
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forma de presente histórico, carece completamente de sentido. Na cena de
Maratona, segundo a descrição de Polignoto, ainda que fosse possível, de um lado,
ver os principais líderes atenienses lutando, a batalha estava, desde o ponto de vista
de um observador da pintura, para o qual os resultados da guerra eram já
conhecidos, decidida; que possibilidade de vitória haveria para aqueles persas lá
vistos a afundarem-se cada vez mais no pântano de Brexissa ou sendo
massacrados contra os navios, para onde tentavam fugir? Claramente sua potência
(δύναμιϲ), sua capacidade de ataque, havia sido aniquilada. E que outro tempo
verbal poderia expressar uma ação acabada de um ponto de vista panorâmico que
privilegiasse o resultado mais do que o processo da ação? A nosso ver, o uso do
aoristo nesse caso é mais do que justificado, é inquestionavelmente necessário 25.
Outro ponto importante para qual devemos voltar nossa atenção, e que parece ter
escapado à análise de Page, é que esse epigrama não era uma assinatura, tal qual
o exemplo invocado por ele como paradigma, de um dístico que pudesse
eventualmente acompanhar um painel

26

, a saber, a inscrição atribuída por

Pausânias à Simônides nο famoso Salão (λέϲφη ) dos Cnídios em Delfos 27, também
obra de Polignoto. A passagem diz:
κάθησαι δὲ καὶ ἐοὶ <σξῦ> ὄμξτ οαιδίξμ μικπϋμ. κασὰ σξῦσξ σϲ
γπαυϲ καὶ ἐλεγεϋμ ἐϲσι Ϲιμψμίδξτ:
γπάχε Πξλόγμψσξϲ, Θάϲιξϲ γέμξϲ, Ἀγλαξυμσξϲ
τἱϋϲ, οεπθξμέμημ Ἰλίξτ ἀκπϋοξλιμ.
e sentado sobre o asno está um pequeno jovenzinho. Ao longo
dessa parte da pintura há ainda um dístico elegíaco de Simônides:
25

Assim Smith, § 1927: Complexive aorist: ―[it] is used to survey at a glance the course of a past
action from beginning to end. (…) it may sum up the result of a preceding narrative. ‖ A narrativa, e o
contexto, nesse caso, seriam a própria pintura. Não bastasse isso, um rápido exame nas coletâneas
de epigramas (FGE, EG e etc.) facilmente nos revelaria o quão comum é o uso do aoristo nessas
composições.
26
Page (1981), p. 227.
27
Sim. FGE XLVIII passim Pausânias 10.25.7.
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pintou Polignoto, da tribo Tásia, de Aglaofão
o filho, a cidade alta de Ílíon em chamas.

Acerca desse exemplo, está evidente que o uso do particípio presente
descreve o que o artista pintou e como preferiu representar aquilo que pintou, ou
seja a cidade alta de Ilíon no momento em que queimava, sem fazer sobre isso
maiores considerações. No XXI FGE, ao contrário, Simônides, ou o poeta que lhe
tomou o nome, resume, através do aoristo de completude, um olhar panorâmico e
retrospectivo sobre três partes delineadas no painel: (1) o início do embate, quando
o equilíbrio de forças ainda (μέμ) vige (ἐϲσιμ ἴϲα <σὰ> οαπ' ἀμυξσέπψμ), logo
depois (δέ) (2) Miltíades e Calímaco liderando a ofensiva e exortando os soldados a
atacarem 28, (3) os persas sucumbindo no pântano, de um lado, e sendo abatidos
junto às naus, de outro 29.
A fraseologia do epigrama, além do mais, casa perfeitamente com a descrição
da cena da batalha. Naquele, como já havíamos chamado a atenção do leitor,
sobressai-se o ―pleonástico‖ Ἀθημαξι, que agora descobrimos não tão supérfluo, já
que a necessidade de distinguir entre os beócios de Platéia ( Βξιψσμ δὲ ξἱ

Πλάσαιαμ) e todos os outros que eram áticos (καὶ ὅϲξμ ἤμ Ἀσσικὸμ) e que também
tomaram parte na batalha, parece agora mais justificada. Não há porque duvidar,
além do mais, de que outras figuras históricas, também atenienses, tenham sido
representadas por Polignoto, à parte dos famosos generais já mencionados. Talvez
logo após Miltíades viessem membros de seu clã, os Lacíadas, já que sabemos que
28

Corn. Nepos Miltíades 6. 3: namque huic Miltiadi, qui Athenas totamque Graeciam liberarat, talis
honos tributus est, in porticu, quae Poecile vocatur, cum pugna depingeretur Marathonia, ut in decem
praetorum numero prima eius imago poneretur isque hort aret ur milites proeliumque committeret.
29
Harrison (1972), p. 363: ―The painting is a kind of trilogy in which the successive dramas are named
‗Miltiades‘, ‗Kallimachos‘ and ‗Kynegeiros‘ or ‗attack‘, ‗victory‘ and ‗pursuit‘.‖ Opinião dividida com
Immerwahr, passim, p. 363.
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assim eram distribuídos as fileiras e, logo após esses, um destacamento de beócios
e/ou de outros habitantes da Ática. O mesmo deveria valer para os soldados de
Calímaco (ou Aristides). Todos eles, no entanto, eram liderados pelos atenienses,
algo sumariado pelo início do primeiro hexâmetro “λλήμψμ οπξμαφξῦμσεϲ‖, o que
faria o quadro do primeiro dístico. A cena lúgubre dos persas mortos pelo caminho,
sendo dizimados junto aos navios ou afundando-se no pântano, responderia pelo
segundo, e isso de qualquer versão que se escolha, ἐϲσόπεϲαμ δύμαμιμ ou ἔκσειμαμ

Μήδψμ ἐμμέα μτπιάδα.
Tendo isso em mente, voltemos ao texto de Licurgo, no qual lemos que tanto
o epitáfio dos espartanos quanto a inscrição sobre a batalha em Maratona
desfrutavam de uma posição proeminente, tal que pudessem ser vistos não só pelos
seus respectivos concidadãos, lacônios ou atenienses, mas por todos os gregos
(ἅοαμσαϲ σξὺϲ Ἕλλημαϲ), o que faz pensar.
No que se refere aos primeiros, a frase faz sentido, já que foram enterrados
no exato local onde caíram, i.e., a estrada através do desfiladeiro das Termópilas 30,
o que tornaria quase impossível (ou irresistível) a qualquer viajante de passagem por
aí ignorar as três estelas mandadas erigir pelos Anfictíones. Mas e quanto aos
atenienses? Como explicaríamos o caráter evidentemente pan-helênico adquirido
pela inscrição que os celebrava, como sugere o orador? Evidentemente, esta
deveria gozar de destaque proporcional e, sendo assim, a Colunata Colorida impõese como uma alternativa bastante razoável, não só em virtude de sua fama e

30

Única ligação entre o sudeste e o nordeste da Grécia e que ficava justamente no entroncamento
das estradas que iam e vinham do Orác ulo de Delfos em direção à Tessália e a Ática, passando pela
Beócia.
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antigüidade, mas também da posição que ocupava: logo na entrada da cidade, junto
ao Dípilos, ou ―Portão Duplo‖, na Ágora, ao norte da Acrópole.
O vale do rio Erídanos sempre foi uma área bastante importante não só para
Atenas e para os atenienses, mas igualmente para os estrangeiros que chegavam à
cidade através da entrada norte, a mais movimentada 31, já que o maior complexo de
prédios públicos aí se concentrava. Defronte ao edifício da Colorida situava -se a
Colunata do Rei (Ϲσξὰ Βαϲίλειξϲ) que, como o próprio nome diz, servia de abrigo ao
―rei anual‖ de Atenas 32 e era adornada por esculturas de figuras míticas. Atrás desta
estava a Stoa de Zeus, onde podiam ser observadas outras cenas famosas pintadas
por Eufanor (metade do IV séc.), como, por exemplo, a batalha de Mantinéia, a
captura de Cadméia, a derrota espartana em Leuctra e etc 33 . Justamente entre
esses conjuntos arquitetônicos passava a Via Panatenaica, que derivava seu nome
da procissão religiosa que a percorria durante a Grande Panatenáia ( Παμαθήμαια)34,
o evento que congregava não só os habitantes da Ática, mas de todas as outras
regiões da Grécia35. À noroeste via-se um dos extremos da praça do mercado e a
profusão de esculturas e santuários encontrados durante a escavação de 1971
demonstram a importância pública (e publicitária) dessa área 36. Deste ponto partiam
ainda rotas para o sul e o leste da cidade. Perto da Stoa do Rei ficava, ainda, o Altar
31

Tendo sido o caminho feito por P ausânias, como observa -se através de sua descrição no livro 1 da
Periegesis.
32
Paus. 1.3.1-4. O ―rei‖ (βαϲιλεύϲ), após a instituição da democracia, detinha apenas um poder de
cunho religioso e cerimonial.
33
Paus. 1.3.4.
34
Sobre a Via Panatenaica e as recentes descobertas arqueológicas: Shear 1971.
35
Na verdade, outros festivais realizavam procissões através da via Panatenaica, o que mantinha a
Colunata Colorida em constante exposição. Durant e a Grande Dionísia, uma estátua do deus era
carregada até o Eleus íno, ao sopé da Acrópolis, do lado oposto à Ágora; durante o Festival de Zeus
Olímpio, a mesma rota era usada para chegar -se ao extremo sul da cidade, no Olimpéio. Além disso,
a corrida de tochas da Panatenáia (bem como outras corridas) tinha como ponto de partida os Dípiloi,
estendendo-se at é a Acrópolis. Veja Robertson 1998, p. 9 e seg..
36
Shear, 1971, p. 6.
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dos Doze Deuses, mandado erigir pelo jovem Pisístrato, c. 521-20 e, à nordeste dali,
o altar de Afrodite Urânia, outro ponto de congregação de habitantes locais e
viajantes 37.
Para o
Dípilos

B
D

F

A
C

E
I

G
Caminho
da
Panatenáia

H
Para a
Acrópole

Figura 8 - Vi sta aérea da Ágora, com a localização das Colunatas: A= Colunata Colorida;
B = Colunata de Hermes; C = Altar dos Doze Deuses; D = Colunata do Rei; E = Colunata de
Zeus; F = Templo de Afrodite Urânia; G = Estátuas dos Heróis Epônimos; H = Colunata do
Sul; I = Templo de Hefesto.

Finalmente, devido ao modo como fora construída (com o pórtico onde
ficavam as pinturas voltada para o sul), a Colunata Colorida deveria imediatamente
saltar aos olhos dos visitantes, seja pela combinação poderosa de uma imponência
dórica exterior aliada a colunas jônicas no interior, seja pela deslumbrante

37

Ammerman (1996), p. 3 ―a focal point not only for the Agora, but also for the city of Athens and even
for the whole of Attica‖.
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decoração. Seria provavelmente o primeiro local de parada de qualquer um que
adentrasse a cidade através do Dípilos e, por assim dizer, um cartão de visitas aos
gregos de outras localidades. Somente isso bastaria para explicar o porquê de ter
sido escolhida como o local de poetas, filósofos e sofistas, que ali se agrupavam
para beneficiarem-se da visibilidade que lhes era oferecida através da fama da
construção

e,

principalmente,

das

pinturas

que

abrigava

38
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Figura 9 - Vista aérea de Atenas: A = Cerâmico; B = Dípilon, para a Academia; C = Caminho do
Pireu; D = Rota para Falero; E =Rota para o Cabo Súnio; F = Olimpéio; G = Acrópole; H = Ágora; I =
Areópago.

Quando consideradas nesse contexto, parecem diminuir consideravelmente
as dúvidas de que uma inscrição que acompanhasse a batalha de Maratona
pudesse aí existir e, por isso mesmo, resistir ao tempo através da fama que lhe fora
conferida pelo prédio e por sua posição privilegiada. Há, infelizmente, algumas
dificuldades bastante sérias que nos impedem de abraçar essa interpretação
incondicionalmente. A primeira e a mais importante delas é precisamente o silêncio
38

Tão famosas essas pinturas que fizeram com que a então Colunata de Peisianax (seu construtor)
fosse para sempre conhecida simplesmente como ―poik íle‖, pintada, decorada.
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de Pausânias (e de outras fontes) no que diz respeito a qualquer inscrição que
fizesse parte daquela pintura. Esse silêncio deve incomodar qualquer defensor da
hipótese defendida por Goetling, quando vindo de onde menos esperávamos, i.e.,
justamente de um dos mais meticulosos historiadores antigos em termos de
transcrições epigráficas, em que pese a seu favor a extensa descrição do Salão dos
Cnídios, já mencionada, e a lista de estátuas dos vencedores o límpicos, no início do
livro VI. O tratamento dessa questão, de vital importância para uma possível
identificação da fonte de nosso epigrama, requererá um tratamento extenso que
muito exigirá da paciência do leitor, mas do qual jamais poderíamos nos furtar , tanto
em virtude de sua relevância quanto da pouca atenção que recebeu por parte de
outros especialistas que já lidaram com o tema.
A primeira pergunta que deve surgir na mente de cada leitor que já se
deparou com as extensas descrições de Pausânias é, também para nós, uma das
mais importantes: como ele poderia saber apontar cada um dos participantes e
nomear todas as cenas representadas sem que houvesse qualquer indicação nas
próprias pinturas? É certo que os nomes dos principais personagens (ou dos mais
obscuros) poderiam ser inscritos margeando sua figura, já que disso temos
evidências abundantes tanto em figuras vasculares, quanto em mosaicos ou
pinturas. Para o grego médio, criado em uma tradição oral que começava a ceder
espaço cada vez maior para a palavra escrita, mas cuja cultura formava-se ainda em
grande parte por meio do conhecimento do mitos e da história como contados pelos
poetas e oradores, alguns nomes - funcionando como

índices que lhes
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possibilitavam encontrar e selecionar narrativas - deveriam bastar para situar o
observador na narrativa representada pelo pintor 39.
Todavia, ainda que existisse a possibilidade de alguns personagens
receberem uma inscrição que os identificasse, sabemos com certeza que esse não
foi o caso da cena na Colunata Colorida. De acordo com Ésquines 40, a nenhum dos
homens que lutaram em Maratona foi dado o privilégio de ter o seu nome inscrito na
pintura:
οπξέλθεσε δὴ σῆ διαμξίᾳ καὶ εἰϲ σὴμ ϲσξὰμ σὴμ οξικίλημ: ἁοάμσψμ γὰπ
μμ σμ καλμ ἔπγψμ σὰ ὑοξμμήμασα ἐμ σῆ ἀγξπᾶ ἀμάκεισαι. σί ξὖμ
ἐϲσιμ, ὦ ἄμδπεϲ Ἀθημαξι, ὃ ἐγὼ λέγψ; ἐμσαῦθα  ἐμ Μαπαθμι μάφη
γέγπαοσαι. σίϲ ξὖμ ἤμ ὁ ϲσπασηγόϲ; ξὑσψϲὶ μὲμ ἐπψσηθέμσεϲ ἅοαμσεϲ
ἀοξκπίμαιϲθε ἄμ, ὅσι Μιλσιάδηϲ: ἐκε δὲ ξὐκ ἐοιγέγπαοσαι. οϲ; ξὐκ
ᾔσηϲε σαύσημ σὴμ δψπεάμ; ᾔσηϲεμ, ἀλλ' ὁ δμξϲ ξὐκ ἔδψκεμ, ἀλλ' ἀμσὶ
σξῦ ὀμόμασξϲ ϲτμεφώπηϲεμ αὐσῶ γπαυμαι οπώσῳ οαπακαλξῦμσι
σξὺϲ ϲσπασιώσαϲ.
Trazei também à vossa mente aquela colunata, a Colorida: de todos
nossos belos e nobres feitos, na Ágora, ela exibe a lembrança. Quem
é, portanto, homens de Atenas, aquele que menciono? Lá dentro foi
reproduzida a batalha de Maratona. Quem, portanto, foi o general?
Sendo-vos dessa maneira perguntado responderíeis que é Miltíades,
mas isto não está lá inscrito. De que forma [então sabeis]? Não
requisitou tal graça? Requisitou, mas o povo lho negou, todavia ao
invés do nome [concederam-lhe a honra de] ser pintado à frente do
exército a exortar os soldados [à guerra] 41.
39

É difícil precisar o grau de alfabetização (este, também, um conceito bastante relativo) da
população ateniense nessa época. O assunto é discutido extensivamente por Thomas (1992), Cap.I,
p.15-34 e 45-60, para onde remeto o leitor interessado. Um conceito importante analisado pela autora
é aquele que demonstra que, no séc ulos VI e V, não havia uma separação distinta entre os domínios
da transmissão oral e escrita, mas que ambas se complementavam. Assim, em primeiro lugar,
devemos imaginar que não seria necessário sofisticação literária para decifrar alguns símbolos (nível
da alfabetização funcional ou um pouco abaixo) e, a partir daí, identificar não só personagens em
pinturas, mas inclusive avisos, marcações e sinalizações que pululavam pela cidade. Por outro lado,
a população analfabeta poderia fazer uso dos alfabetizados para obter a mensagem inacessível
veiculada nos novos caracteres e, assim, us ar a escrita e a transmissão literária de uma forma
indireta, integrando-a à transmissão oral.
40
Ésquin. Ctésifon, 3.183. O contexto do discurso de Ésquines é famoso: Ctésifo propusera à
Assembléia que esta concedesse a Demóstenes uma tiara de ouro, pelos serviços prestados à
cidade, o que enfurecera seu arqui-inimigo e o levara a mover uma aç ão contra a decisão do
conselho, da qual o texto acima é um excerto. A réplica de Demóstenes, a famosa De Corona,
garantiu-lhe a honra de receber a deferência e, a Ésquines, o exílio.
41
De acordo com Plutarco (Címon, 8.1-2) Milt íades teria pedido ―apenas‖ uma coroa de oliveira como
reconhecimento do povo por seu feito em Maratona, tendo sido duramente ridicularizado por Sófanes,
o deceleu, filho de Eutiquídes e um dos heróis mais renomados nas batalhas contra Egina - onde
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Apesar disso, é importante considerar que, embora inscrições nominais, que
identificassem generais ou principais atores da batalha, tenham sido vetadas pelo
povo, essa mesma determinação não se estendia a uma comenda coletiva, algo que
estaria em perfeita sintonia com o costume democrático, já estabelecido à época da
pintura da cena, de se valorizar o δημόϲιξμ em detrimento do ἴδιξμ. O mesmo iria
acontecer com os três epigramas que comemoravam a vitória ateniense em Éione
(XL FGE), nos quais novamente os generais viriam negada a honra de ter seus
próprios nomes inscritos nas estelas colocadas na Colunata de Hermes para que os
cidadãos que os vissem ―ἐθελήϲει | ἀμυὶ οεπὶ ντμξϲ οπάγμαϲι δπιμ ἔφειμ‖, i.e.,
―mais desejassem se esforçar pelo bem comum‖.
Dessa forma, a possibilidade de algumas pinturas poderem ter recebido
algum tipo de inscrição epigráfica coletiva existia. O fato de não serem mencionadas
com mesma freqüência que aquelas de estátuas, escudos ou estelas deve
provavelmente ter uma relevância marginal no estabelecimento do argumento.
Dentre os muitos fatores que poderiam contribuir para a escassez de referências ao
veículo de vários epigramas que subsistiram apenas através da transmissão
literária 42, poderia estar justamente a fragilidade do meio no qual eram gravados.
Letras pintadas em painéis de madeira ou gesso, por exemplo, desapareceriam ou
esmaeceriam rapidamente, se o próprio meio que as sustinha não se deteriorasse
ou fosse destruído antes disso. Seja como for, dos epigramas atribuídos à
Simônides, podemos contar duas ocorrências de pinturas acompanhadas de versos.
A primeira é aquela do Salão Cnídio, já considerada; a segunda (IV FGE) toma a
matou o comandante dos eginenses, Euríbates - e Plat éia (Heródoto, 9. 74.1, dele nos conta coisas
de caráter maravilhoso), morto na bat alha de Drabescos, em 465 (Paus. 1.29.5). Fora ele que
erguera-s e na Assembléia e dissera a Miltíades que no dia em aquele pudesse derrotar todos os
bárbaros sozinho, então teria também o direito de ser o único honrado por tal feito.
42
Como o Fr. II FGE, por ex emplo. Cf. p. XX.
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forma de uma dedicatória à Hera comissionada pelo engenheiro da ponte de barcos
de Dario, Mandroclés, durante a campanha contra os citas 43:
ό δὲ Δαπεξϲ ὡϲ ἐθεήϲασξ σὸμ Πόμσξμ ἔολεε ὀοίϲψ ἐοὶ σὴμ γέυτπαμ,
σϲ ἀπφισέκσψμ Μαμδπξκλέηϲ Ϲάμιξϲ (...). Δαπεξϲ δὲ μεσὰ σαῦσα
ϲθεὶϲ σι ϲφεδίῃ σὸμ ἀπφισέκσξμα αὐσϲ Μαμδπξκλέα σὸμ Ϲάμιξμ
ἐδψπήϲασξ οϲι δέκα: ἀο' ὧμ δὴ Μαμδπξκλέηϲ ἀοαπφὴμ ζια
γπαχάμεμξϲ οϲαμ σὴμ ζεῦνιμ σξῦ Βξϲοϋπξτ καὶ βαϲιλέα σε Δαπεξμ ἐμ
οπξεδπίῃ κασήμεμξμ καὶ σὸμ ϲσπασὸμ αὐσξῦ διαβαίμξμσα σαῦσα
γπαχάμεμξϲ ἀμέθηκε ἔϲ σὸ Ἥπαιξμ, ἐοιγπάχαϲ σάδε.
Βϋϲοξπξμ ἰφθτϋεμσα γευτπύϲαϲ ἀμέθηκε
Μαμδπξκλέηϲ Ἥπῃ μμημϋϲτμξμ ϲφεδίηϲ,
αὑσι μὲμ ϲσέυαμξμ οεπιθείϲ, Ϲαμίξιϲι δὲ κῦδξϲ,
Δαπείξτ βαϲιλέξϲ ἐκσελέϲαϲ κασὰ μξῦμ.
Assim Dário, tão logo viu o Ponto, navegou de volta até a ponte, cujo
arquiteto era Mandroclés de Samos (...). Após isso o Rei, contente
com a jangada, presenteou seu arquiteto com um décimo de tudo, a
partir de cujas primícias Mandroclés mandou pintar [um painel] com
criaturas viventes e nele toda a extensão da ponte do Bósforo
quando a atravessava Dario, sentado em seu trono e acompanhado
de seu exército. Dedicando-o ao Heráion, nele inscreveu estas
[linhas]:
O písceo Bósforo havendo interligado, Madroclés
dedicou a Hera monumento de sua ponte.
Para si ganhou os louros, para os Sâmios, a fama
cumprindo à risca o pensamento do rei Dario.

Obviamente, tanto a inscrição de Mandroclés quanto a assinatura de
Polignoto têm um caráter muito diverso do XXI FGE, já que este não é, como os
anteriores, uma dedicatória ou assinatura. Porém os dois epigramas acima provam,
até certo ponto, a realidade de que algumas ἐοιγπάμμασα podiam ter como veículo
outros meio que não a pedra, bem como aparecer em outros contextos, que não os
tradicionalmente associados à epigrafia: ϲμαι, μμμαι, ὅπξι, e etc. No caso do fr.
XXI FGE, no entanto, não é o meio em que aparece ou pelo qual é veiculado que

43

Herod. 4.87-8.
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nos perturba, mas a sua redundância. Afinal, porque inscrever um elegíon que
descreve a mesma batalha sob qual ele está assentado?
Em primeiro lugar devemos pelo menos considerar a possibilidade de que a
―redundância‖ a que aludimos possa ser apenas reflexo de uma visão anacrônica e,
sobretudo, incompleta acerca dos costumes epigráficos atenienses . Por outro lado,
se aceitarmos ―redundância‖ como um critério cientificamente válido, teremos que
definir, antes de mais nada, o quanto de sua falta ou excesso poderíamos considerar
aceitável na classificação segura de uma inscrição, algo que imediatamente salta
aos olhos como impraticável e, no final das contas, inútil, posto que arbitrária. A
qualquer um parecerá que não há meios objetivos de, a partir de nossa perspectiva
histórica e cultural, decidir e quantificar, ainda que subjetivamente, o quanto de
informação poderia ser considerado adequado pelos atenienses para mapear
inequivocamente uma determinada narrativa, fosse ela oral, escrita ou pictográfica.
Aqui, o costume, mais do que o estilo parece estar em questão e, dessa forma,
evidências que demonstrem a existência do costume, como as inscrições acima,
devem ter prioridade sobre a rigidez metodológica.
Admitindo-se então a possibilidade de que uma inscrição elegíaca pudesse
acompanhar a cena na Colunata, teremos ainda uma pergunta por responder: por
que ela não é citada por Pausânias? A razão mais simples que se infere para esse
―lapso‖ é a de que, de seu ponto de vista, o epigrama deveria ser conhecido e
difundido o suficiente para dispensar uma citação. Ou talvez porque, à época em
que

visitou o

local,

aquela

já

tivesse

desaparecido, sido

apagada

ou

propositadamente removida, o que não seria impossível, dada a natureza do
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material (ϲαμίδεϲ, pranchas de madeira) 44. Ou, ainda, talvez porque Pausânias tenha
simplesmente esquecido-se de mencionar a inscrição, o que não seria difícil já que
sua Periegēsis certamente não fora escrita in loco e que a Ática não fora um dos
primeiros lugares visitados por ele, embora figure na primeira parte de sua coleção
de relatos.
A bem da verdade, uma análise mais atenta da descrição da pintura da
Batalha de Maratona, como feita por Pausânias, revelar-se-á tão apressada, quando
comparada com outras fontes, mesmo que indiretas 45, que pode nos fazer duvidar
de autópsia nesse caso. Ele não nos diz nada, por exemplo, sobre as figuras de
Miltíades e Calímaco, exceto que eram as que mais apareciam ( δλξι μάλιϲσα), o
que é de uma concisão surpreendente (senão assustadora), principalmente quando
pensamos na fama do polemarco Calímaco e, igualmente, de outro personagem
histórico, esse sequer mencionado pelo periegeta - mas que sem dúvida faria parte
da pintura: o irmão de Ésquilo, Cinégiro, que perdeu a vida tentando montar nos
barcos do inimigo estacionados na Escoênia.
Calímaco, segundo sabemos por Aristides 46 , tivera uma das mortes mais
espetaculares dentre os atenienses, logo no início da batalha, pois sendo o primeiro
a sair correndo em direção às linhas do inimigo, fora alvejado por uma saraivada de
flechas da primeira coluna de arqueiros e de tal modo fora por elas trespassado que
seu corpo, já morto, permanecera de pé, sustentado pelas hastes que lhe
atravessavam o peito e fixavam-se no chão 47 . Essa visão terrível do início do
44

Ver n. 20, acima.
Esquines, Isócrates, Cornélio Nepos e etc.
46
Élio Aristides, Discurso da Panatenáia, 88 e ss.
47
idem, ibidem n. 336: ἢδη δέ σιϲ καὶ σελετσήϲαϲ
45

ἑιϲσήκει οεπισξνετθεὶϲ ὑοὸ σμ βαπβάπψμ
υξβμ σξὺϲ λξιοξὺϲ, ὥϲοεπ ἀθάμασξμ ὤμ. Mesmo que o τίϲ aqui não permita identificar Calímaco
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combate deve ter tirado o ânimo dos soldados para a luta e, certamente, esse fora o
motivo da exortação promovida por Miltíades e retratado na Colunata, segundo o
testemunho de Cornélio Nepos 48. Certamente Calímaco deve ter sido representado
no momento de sua morte heróica, embora não necessariamente de um modo tão
horrível, tendo a pintura servido de fonte para que, mais tarde, Pólemon, o Velho 49
(aliás

professor

de

Aristides),

desenvolvesse

as

famosas

(e

pedantes)

Declamationes, cujo pretexto seria o de que o pai do homem que morrera de modo
mais varonil deveria ser aquele a declamar a oração fúnebre ao final da guerra.
Obviamente havia a questão de se saber qual, Calímaco ou Cinégiro, morrera dessa
maneira.
A morte de Cinégiro também nos é contada por Heródoto (6.114): ao tentar
montar no navio dos persas, teve sua mão cortada por um machado e morreu
exangue50. Seu pai, Eufório, na obra de Pólemon, elabora sobre o tema ao dizer
que, na verdade, ao segurar-se com a mão direita sobre o navio, tivera a mesma
cortada por um machado persa, com o que teria, então, empregado a esquerda para
o mesmo propósito, a qual novamente cortada, fê-lo cair morto sobre a praia, de
onde mais tarde foi resgatado. É possível, no entanto, que a pintura na Colorida
mostrasse apenas a mão direita cortada, como no Sarcófago de Brescia ( ver nota
205). No final das contas, a honra maior de um monumento público em separado

com certeza, a entrada do Suda sob o seu nome, elimina qualquer dúvida:

Καλλιμάφξϲ· ξὗσξϲ εἰϲ

σὸμ κασὰ Πεπϲμ οόλεμξμ εὑπέση ἐοὶ δξπάσψμ ἱϲσάμεμξϲ μεκπόϲ. Além disso, a referência em
Pólemon 1.7, que escreveu ant es de Aristides, é decisiva: καὶ σὸ Καλλιμάφξτ λαμοπόμ σξῦσό ἐϲσι
μόμξμ, ϲφμα ζμσξϲ ἐμ μεκπῶ ϲψμάσι.
48

Embora haja controvérsia sobre a seqüência ex ata de eventos, principalmente devido à falta de
perspectiva das pinturas dessa época.
49
Harrison, 1972, p. 359: ―It is generally assumed, however, that the painting formed the basis of
Polemon‘s conception of the t wo heroes ‖. Também Zingerle (1907), Stegemann (1952)
50
O que parec e estar representado no Sarcófago de Brescia, possivelmente inspirada na pintura da
Colunata Colorida, Apud Harrison, op. cit., Plate 77, fig. 16.
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parece ter sido concedida mesmo a Calímaco 51 ,

embora seus remanescentes

achados na Ágora, e que já tivemos oportunidade de discutir na primeira parte, seja
provavelmente de caráter particular. Cinégiro, todavia, ficou célebre por sua
coragem e pela pouca idade em que já a demonstrava. Talvez ele tenha servido de
motivo para muitas outras pinturas ou monumentos públicos. Um epigrama, pelo
menos, nos foi preservado na Antologia Palatina que, ao que tudo indica,
acompanhava uma pintura de Fásis, na qual o irmão de Ésquilo era retratado ainda
com ambas as mãos:
ξὔ ϲε, μάκαπ Κτμέγειπ’, ἐσύμψϲ Κτμέγειπξμ ἔγπαχε
Φϲιϲ, ἐοεὶ βπιαπαϲ ἄμθεσξ ϲῦμ οαλάμαιϲ.
ἀλλὰ ϲξυόϲ σιϲ ἔημ ὁ ζψγπάυξϲ, ξὐδὲ ϲε φειπμ
μόϲυιϲε, σὸμ φειπμ ξὕμεκεμ ἀθάμασξμ.
Não te pintou, beato Cinégiro, tal o verdadeiro Cinégiro,
Fásis, após [te] dedicar com poderosas mãos.
Todavia foi um hábil artista, quando de tuas mãos
não te privou: imortal por causa de tuas mãos.

Frente a essa pletora de informações ausentes em Pausânias (ainda mais
quando comparadas com a minúcia de seus outros relatos) fica mais fácil argüir que
sua autoridade para decidir, ex silentio, sobre a existência do epigrama de
Simônides a acompanhar as cenas da Colunata Colorida, vê-se bastante diminuída,
tornado-se, de nosso ponto de vista, quase irrelevante. Se Pausânias realmente viu
as pinturas da Colunata, só podemos admitir que as mesmas tenham sofrido
diversas

modificações, a

ponto

de

tornar algumas

cenas

completamente

inidentificáveis, como parece ser o caso, por exemplo, da controversa ―Batalha‖ de
Oinoé, outro ponto no qual a narrativa do geógrafo não faz qualquer sentido. Ainda
que não seja exatamente nosso propósito analisar a cena da batalha em si,

51

DAA 13 , ver p. 27.
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despender algum tempo com sua problemática, e as implicações para o ―conjunto da
obra‖ da qual a Batalha de Maratona fazia parte, pode ser elucidativo.
A despeito da confiança de Taylor 52 sobre correção da identificação de
Pausânias, desse evento como sendo o primeiro representado, ele definitivamente
não parece enquadrar-se na temática da ―exposição‖ promovida no pórtico. Em
primeiro lugar porque a única ―batalha‖ de Oinoé registrada pela tradição escrita que
se enquadra dentro da descrições em Pausânias teria ocorrido em 431, na fronteira
entre a Ática e a Beócia, quando o rei Arquidamo, de Esparta, tentou tomar o forte,
regularmente usado pelos atenienses em tempos de guerra, perto do golfo de
Corinto 53 . No entanto, dificilmente poderíamos classificar o embate como uma
batalha, ainda mais se consideramos a vexatória posição adotada por Atenas, que
promoveu uma verdadeira ―retirada‖: assim que a presença espartana fora notada,
os atenienses removeram todos os seus bens para dentro do muro de Oinoé, que
permaneceu inexpugnada durante oito dias, após o que veio o rei a abandonar o
cerco para juntar-se às tropas tebanas que invadiam Platéia.
Sob esse aspecto, a ―Batalha‖ de Oinoé jamais poderia ter sido lembrada (e
muito menos celebrada) como uma batalha de verdade, já que os atenienses nela
nunca lutaram, mas preferiram forçar o sítio e assim esperar até que o exército
inimigo fosse dissuadido a abandonar suas guarnições. Destarte, como poderia ser
justamente essa a batalha comemorada pelos atenienses na Colunata Colorida e,
ainda, em primeiro plano? Mesmo Taylor admite a fragilidade (e estranheza) da
idéia, mas a defende sob o ponto de vista da política ideológica dos atenienses
durante o período da Guerra Arquidâmia, argumentando que os dirigentes haviam
resolvido expor a escaramuça não como ocorrera de fato, mas como o povo teria
52
53

op. cit. n. 18.
Tuc. 2.18-20 e 8.98-9.

175

preferido lembrá-la. Supondo-se que esse fosse o caso, o pórtico não seria o melhor
lugar para que se levasse à cabo uma pintura dessa natureza. Como já tivemos
oportunidade de comentar, a Colunata do Rei, para esse propósito, pareceria um
local mais apropriado, principalmente porque o seu caráter regional (Cadméia –
Mantinéia -Leuctra: todos conflitos na região da Beócia) seria mais adequado a um
acontecimento de caráter tão marginal para a história de Atenas, até mesmo
constrangedor – não esqueçamos que, em 456, Atenas veio a finalmente perder
Oinoé para Corinto, não deixando, verdadeiramente, nada a ser celebrado.
Numa linha de tempo delineada pelas cenas da pintura, um confronto como o
de Oinoé, ocorrido quase 60 anos após a última cena citada por Pausânias,
pareceria completamente extemporâneo, sobretudo quando sabemos que fora
colocado logo no início do conjunto (οπσα μὲμ) 54 . Excluindo-se aquela única
pintura, porém, temos sempre um motivo recorrente e uma linha temporal coerente.
De um lado (provavelmente aquele mais próximo ao Dípilos, de onde um viajante
chegaria) foram representados eventos mais antigos, de caráter mítico e etiológico
para o povo de Atenas: a guerra de Teseu (o Instituidor mítico da pólis) contra as
Amazonas, a Tomada de Tróia e o Crime de Ájax, a Batalha de Maratona, com a
figura dos deuses e heróis protetores (entre eles Teseu, que remete ao início do
conjunto) no final.
Permeia essa evolução a vitória do povo ateniense sobre diversos i nimigos
bárbaros e, principalmente, asiáticos: amazonas, troianos, medos e persas. Mesmo
se levarmos em conta que a participação ateniense na Guerra de Tróia, sob a

54

O que equivaleria, a título de comparação, a ter, numa cronologia dos painéis de P edro Américo, a
Proclamação da República anteposta à Guerra do Paraguai.
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liderança de Menesteu 55, tenha sido, durante muito tempo, diminuída pelos poemas
do ciclo épico, ainda assim não há motivo para invocarmos uma incoerência nessa
parte, muito pelo contrário, a conquista de Tróia certamente era sentida como uma
vitória compartilhada por todos os gregos, assim como os poemas que a
celebravam, e, de um modo muito semelhante, os atenienses desejavam ver o seu
feito em Maratona contextualizado de uma maneira parecida: uma ameaça panhelênica advinda de povos bárbaros rechaçada por Atenas, já que em Maratona,
sozinhos (μόμξι οπξκιμδτμεῦϲαι σῶ βαπβάπῳ , cf. testemunhos mais acima), eles
haviam salvo a honra de toda a Grécia 56 como fizeram Agamêmnon e suas tropas
em Tróia, cuja queda lá pintada fornecia ao visitante o lead da narrativa mítica à
história ateniense.
Finalmente, do ponto de vista político e diplomático, não seria aconselhável,
em primeiro lugar, expor publicamente, à guisa de troféu, uma vitória ateniense
sobre os espartanos em um local de grande fluxo pan-helênico como a Ágora, ainda
mais em um período tão sensível da guerra; em segundo lugar, se admitirmos que a
batalha seja mesmo Oinoé, onde estariam os aliados argivos dos atenienses? Teria
o povo de Atenas resolvido eliminá-los da pintura para engrandecer sua própria
participação na guerra? Mas, novamente, qual guerra? Pelo que vimos até agora
nem os atenienses, nem os argivos teriam muito do que se jactar acerca da retirada
em Oinoé, e esperar que eles pudessem fazê-lo não poderia ser explicado através
de uma simples exaltação dos sentimentos patrióticos, como o quer Taylor, mas
55

Cf. epigrama XL FGE, sobre a captura de Éione, no Apêndice A.
Francis e Vickers (1985), por outro lado, apresentam uma vers ão alternativa para a ―batalha‖ de
Oinoé que recentemente vem ganhando atenção. Segundo esses pesquisadores, Pausânias teria
mal-interpretado ou a disposição das pinturas ou a intenção do pintor e, desse modo, o que para
aquele seria a retirada (mais do que ―batalha‖) de 431, na argiva Oinoé, seria, de fato, a chegada dos
platéios que vieram em auxílio dos atenienses em 490, oriundos de uma cidade de igual nome, porém
em Platéia, perto da famosa caverna de Pã (ver nota 58). Posteriormente essa hipótese foi ratificada
por Hornblower (1991) e Castriota (1992). Tetrápolis maratonense, cf. Cap. 3, n. 50.
56
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somente por meio de uma folie à plusieurs. Frente a isso somos obrigados a
escolher uma dentro duas alternativas: ou Pausânias enganou-se com relação à
cena que via, tomando-a pela escaramuça em Oinoé, ou realmente havia uma cena
que a representava, mas que porém fora transportada para a Colunata num período
posterior. Todos esses fatos, de qualq uer maneira, reduzem em muito a relevância
do relato de Pausânias para a hipótese que estamos considerando.
Sendo assim, e resumindo o já exposto, poderíamos dizer, em primeiro lugar,
que a fonte mais antiga, e portanto a mais digna de confiança, resta em Licurgo, que
citava o dístico em um período menor do que o de um século, desde a construção
da Colunata (c. 460). Depois teríamos o relato de Aristides (c. 117-181), ainda que
nesse os versos apareçam com um pentâmetro diferente (ἔκσειμαμ Μήδψμ ἐμμέα

μτπιάδαϲ), aqui tomado como espúrio. Numa hipotética linha de transmissão do
fragmento, verificamos que Aristides foi aluno de Pólemon, que por sua vez deve ter
visitado a Colunata e visto a cena da batalha de Maratona ipse oculis, como se
deduz dos detalhes presentes nas Declamationes. Finalmente, mas já no séc. X d.
C., encontramos no Suda57 o local de onde o epigrama haveria sido copiado, que lá
aparece como sendo a Colunata Colorida, a quem tanto Pólemon, por primeiro, e,
aparentemente, Aristides, por segundo, puderam visitar, sendo que talvez um deles
pode ter servido de fonte ao autor do Suda. Como, a partir daí, diferentes versões de
um mesmo epigrama puderam desenvolver-se é matéria puramente especulativa.
Fato é que a autoridade de Pausânias não pode (e nem deve) ser comparada
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É important e not ar, no entanto que, embora tardio, o Suda enc orpora material de font es bastante
antigas, entre as quais as Pínak es de Calímac o (séc. III a. C.) e os escritos de Diógenes Laércio (c.
200 d. C. ).
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àquela de Licurgo ou Aristides, que em muito o precederam em quase um século em
suas visitas à Atenas.
Por outro lado, se a autoridade de Suda deve ser questionada, ainda
precisaremos de estudos que o façam adequadamente, algo que, até o momento,
embora altamente desejável, se mostrou extremamente difícil de se levar a cabo
sem que seja necessário rever uma série de posições já aceitas sobre o mundo
antigo e a literatura grega e que dependem em última análise, direta ou
indiretamente, do dicionário bizantino. O que gostaríamos de mostrar até aqui,
entretanto, é que, ao contrário do ceticismo de Page, há mais indícios em favor de
uma associação entre epigrama e pintura do que contra e, afinal de contas, o que o
crítico da epigrafia grega deve procurar, na ausência de provas decisivas em um
campo como este, seguindo a lição do próprio erudito inglês 58, são evidências em
favor, porque são elas que decidirão para onde o fiel da balança que determina o
cânon deverá se inclinar.
4.3.2 A Hipótese Wurm-Blass

Segundo a edição que usamos (que é aquela de N.C. Conomis 59) o elegíon estaria
inscrito ―sobre os túmulos‖ (ἐοὶ σξϲ πίξιϲ) dos combatentes, embora, logo em
seguida, nos deparemos com o estranho complemento {σξῦ βίξτ}, da vida (de suas
vidas, i.e. ―σξῦ βίξτ αὐσμ‖ ?), excluído de muitas edições por ser evidentemente
incompreensível, pelo menos do modo como está. Essa versão oficial, no entanto, é
uma ―correção‖ defendida por Wurm e difundida por Blass para a frase que aparece
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Page (1958), acerca da controvérsia estabelecida com A.W Gomme, no Journal of Hellenic Studies,
sobre a autoria do famoso δέδτκε μεμ ἁ ϲελλάμα de Safo.
59
Conomis (1970).
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no original como ―ἐοὶ σξϲ ὅπίξιϲ σξῦ βίξτ ‖ , ou, literalmente, ―nos limites (fronteiras,
fim, linhas divisórias) da vida‖, a qual, de acordo com a interpretação desses
editores e do próprio Page 60, não faria qualquer sentido.
Esse veredicto de Page, no entanto, parece -nos evidentemente absurdo, já
que sentido do texto torna-se claro quando levamos em consideração que o
substantivo ὅπξϲ (hóros) aí está empregado numa acepção bastante específica corrente na época e comum até um período bem tardio - que é o de ―lápide‖ ou
―pedra(s) funerária(s) que marca(m) uma sepultura‖. No plural ( ὅπξι), referia-se
também às pequenas pedras que circ undavam um determinado túmulo feito no
chão, marcando-o e delimitando o espaço que separava o mundo dos vivos daquele
consagrado aos mortos, donde facilmente teria surgido a idéia de denominar essa
linha demarcatória como ―a fronteira da vida‖, ou ὅπξϲ σξῦ βίξτ, que, por
metonímia, haveria sido abreviado para ὅπξϲ simplesmente.
Assim, a princípio, parece-nos óbvio que Licurgo esteja se referindo, através
do termo ὁπίξι no dativo plural, ὁπίξιϲ, àquelas lápides que os Anfictíones
mandaram erigir para os combatentes das Termópilas, das quais nos falam
Heródoto e outras fontes, mas sem restringir sua acepção ao uso que faz dela para
referir-se aos espartanos, já que lá ele a emprega num significado muito mais amplo.
Os atenienses, como é sabido, não tomaram parte em Termópilas e, logicamente, o
segundo epigrama referido por Licurgo não poderia estar naquelas lápides. O mais
interessante aqui é que, se lermos o texto com atenção, nada há nele que indique
60

Page (1981), p. 226: ―The point would be proved if ἐπὶ τοῖϲ ἥρίοιϲ, ‗on the tombs‘, were written
instead of the nonsensical ἐοὶ σξϲ ὅπίξιϲ σξῦ βίξτ in the text of Lycurgus‖. Por outro lado, Jacoby
(1945). p. 160, n. 17: ―The conjecture of Wurm ἐπὶ τοῖϲ ἠρίοιϲ τοῦ βίου, accepted by Blass and
1
others, is wrong, and Oliver [1933], p. 489 seems to have misunderstood the design of the Orat or‖.
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que o orador alguma vez tenha tido a intenção de dizer algo semelhante ou, mais
importante, de dizer que, assim como o epitáfio dos espartanos, o dos atenienses
estaria igualmente inscrito sobre alguma espécie de estela. Em verdade, ao invés de
usar um termo específico para lápide (ϲσήλη ), o que o levaria a uma evidente
inexatidão com relação ao segundo epigrama, que tencionava mencionar depois, o
orador, habilmente - mais do que desastradamente, como sói-se pensar acerca
dessa passagem - preferiu usar uma palavra que pudesse englobar a natureza de
ambas as inscrições sem, no entanto, contrapô-las.
A nosso ver, a própria estrutura do excerto do Contra Leócrates nos prepara
para isso, com seus diferente níveis de hierarquia textual. Em primeiro lugar
menciona-se os antepassados (οπξγόμξι) de um ponto de vista pan-helêncio,
principalmente no que se opõem aos βαπβάπξι como não-gregos, mesmo
graficamente, já que, se notarmos, os dois substantivos aparecem lado a lado no
texto. Esses mesmos bárbaros então são identificados com os invasores persas de
490, ―ξἵ μὲμ γὰπ σϲ Ἀσσικϲ ἐοέβεϲαμ‖, onde, nesse ponto, esperaríamos que o
orador prosseguisse falando dos Atenienses e de sua coragem em se opor aos
dominadores, vencendo-os. O que ocorre, no entanto, é que, por meio de uma
digressão, ele parece fazer uma referência aos espartanos para, logo em seguida,
devido à suprema e reconhecida excelência daqueles em combate diminuir seu feito
em face à superação ateniense, o que é levado a cabo em dois momentos distintos.
Em primeiro lugar, Licurgo distingue os antepassados de acordo com as
qualidades com que esses contrabalancearam o poderio dos Medos. Uns
contrapuseram à riqueza, sua coragem ofuscante ( καὶ κασαυαμ σὴμ δ’ἀμδπείαμ

σξῦ ολξύσξτ) enquanto outros, superaram a multidão de inimigos com sua virtude
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sem par (καὶ σὴμ ἀπεσὴμ σξῦ ολήσξτϲ οεπιγιγμξμέμημ). A partir daí fica fácil
identificar, respectivamente a quem o orador se refere: em primeiro lugar aos
espartanos, cujo estilo de vida despojado e propriedades em comum, os tornaram
famosos até os dias de hoje; em seguida, aos atenienses que, ao enfrentarem os
persas em Maratona, opuseram uma força de apenas 11.000 homens contra
incríveis 500.000, segundo a tradição 61. Mas aí faz uma distinção, os lacedemônios
que lutaram nas Termópilas não são comparáveis, já que sua sorte (σύφη ), por um
lado, ξὐφ ὁμξίαϲ ἐφπήϲαμσξ , ao passo que sua coragem (ἀμδπείαμ) οξλὺ οάμσψμ

διήμεγκαμ, o que, de certa forma, os exclui, como exceções, homines mirabili.
―Por isso mesmo‖, continua Licurgo, ―sobre os

ὅπξι de suas vidas há deles o

testemunho da virtude para ser visto por todos os gregos‖. Ὅπξι, aqui, é
evidentemente intraduzível. E pode se referir tanto às vidas desses bravos enquanto
delineadas (ὁπιϲμέμαι) por suas ações, quanto à evidência física de suas virtudes,
eternizadas nas pedras em Termópilas ou no que quer que seja onde estivesse
inscrito o epigrama de Simônides e que, da mesma forma, indicava a fronteira
através das qual os mortos gloriosos deixavam o mundo dos homens pelo dos
heróis. Como estamos convencidos de que o epigrama não poderia ser um epitáfio,
deixamos ao leitor a tarefa de decidir sobre onde estaria gravado o dístico dos
atenienses.
De acordo com a alternativa que temos apresentado aqui, entretanto, e que
não é a única possível, embora seja a que apresente o maior número de evidências,
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Lísias, Epitáfios 2. Platão, Menex. 240a et seq. Para números mais realistas, veja a discussão do
Fr. XX FGE, acima.
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hóroi poderia ser lido, para o caso dos atenienses ( σξϲ δ' ὑμεσέπξιϲ οπξγόμξιϲ)
como algo do tipo ―sobre as linhas que demarcam a vida‖, para o que o uso do
genitivo singular de βίξϲ, βίξτ , onde seria natural esperar-se um plural, limites das
vidas, i.e., de suas vidas (ἐοὶ σξϲ ὁπιξίϲ σμ βίψμ [ατσμ]), chama nossa
atenção. Segundo acreditamos, isso ocorre justamente porque Licurgo tem em
mente um sentido mais amplo tanto de hóros quando de βίξϲ, este significando o
apanhado de ações que define um indivíduo enquanto um depositário de
experiências e ações findas, e aquele como algo que às últimas demarca e define in
aeternitate.
A morte, as ações que levam a ela, e o modo como se morre (como se vive?)
definem a vida de um indivíduo por inseri-lo na história 62, sentimento ainda mais
pungente para o imaginário grego, porque sentido hodiernamente, do que para nós,
que relegamos esse rito de passagem, de fronteira, para os cantos escuros de
nossa vivência social, transferindo a experiência em si para o domínio do
inenarrável.
Na Colunata Colorida estavam retratados os últimos momentos e, portanto,
toda a vida63, de homens cujos descendentes ainda eram importantes na cidade. Ao
contrário das pinturas que se referiam a um passado mítico e distante, na cena de
Maratona os filhos ou netos viam seus parentes numa situação para nós, hoje, no
mínimo ambígua, mas jamais dessa forma então 64: o momento mais glorioso e o
mais triste. Calímaco, posteriormente elevado à categoria de divino, trespassado por
62
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Jankelévitch, La Mort. Folio, Paris, 1990.
Vida vista como propósito para se alcançar algo, nesse caso, a fama eterna ( κλέξϲ) e a honra de

culto e de deferência (σιμή ), cujo momento último é aquele que importa.
64
Cf. a nostalgia do personagem de Aristófanes, citado na epígrafe a esse capítulo.
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flechas assim permaneceria para sempre, memória delineada (ἀμαγεγπαμμέμα

ἀληθ ) de sua virtude, como também Cinégiro, uma mão cortada, outra segurando
firme no barco persa, ou mesmo Miltíades, que apesar de toda infâmia subseqüente
ainda despertava a admiração de grandes, amigos e inimigos. Isso celebrava a
cidade, por isso era famosa (ou desfrutava de alta estima - δόνα) no mundo
helênico, uma δόνα eternizada e delimitada nos exíguos limites daquela pintura
(σμ καλμ ἔπγψμ σὰ ὑοξμμήμασα), que devido a sua fama fazia par, nos termos
dessa mesma δόνα, àquelas venerandas lápides dos heróis lacedemônios, ambos

ὅπξι, ambos limites, ambos a memória da bela morte e a fronteira final de

uma vida

inscrita como exemplo 65.
4.4 Texto e Contexto
4.4.1 Metro
Tomando a forma canônica mais antiga do elegíon, ou seja, aquela advinda do
testemunho de Licurgo, teríamos o seguinte esquema métrico:
λλήμψμ οπξμαφξῦμσεϲ Ἀθημαξι Μαπαθμι
φπτϲξυόπψμ Μήδψμ ἐϲσόπεϲαμ δύμαμιμ
(1) ̶̌ ̶

̶ ⏖ ̶̌ ⏑⁝⏑ ̶ ̶ ̶ ⏖ ̶̌ ⏑

(2) ̶̌ ⏖ ̶ ̶̌ ̶ ̶ ⏖ ̶ ⏖ ̶̌
A primeira pausa (⁝) de grande efeito dramático ocorre logo após a segunda breve
do terceiro dátilo, na posição B2, ou κασὰ σπίσξμ σπξφαξμ. Seu impacto é forte no
leitor, já que na sílaba anterior à breve encontra-se a última ársis do primeiro
―καλά γ’ὦ ἄμδπεϲ καὶ φπήϲιμα σξϲ βξτλξμέμξιϲ οπξϲέφειμ. Οὕσψ
σξίμτμ εἶφξμ οπόϲ ἀμδπείαμ ξἱ σξύσψμ ἀκξύξμσεϲ, ὥϲσε οπὸϲ σὴμ οόλιμ ἑμμ οεπὶ σϲ
γεμξμίαϲ ἀμυιϲβησεμ, εἰκόσψϲ. Τὰ γὰπ κάλλιϲσα σμ ἔπγψμ ἀμυξσέπξιϲ ἤμ κασειπγαϲμέμα”.
65

Licurgo, idem, 108.1-5:
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hemistíquio, o que cria um efeito de crescendo para toda essa parte, culminando
com um suspense: quem são os ―lideres combatentes dos helenos?‖, a resposta
vem em seguida, Ἀθημαξι, numa palavra pesada (7 morae) que lhe confere ênfase,
tornando-a solene; logo após, o local, Maratona, num movimento anapéstico rápido
em que a última sílaba, breve, serve de ponte para o pentâmetro ; não há pausa no
final do hexâmetro, o movimento rítmico é transferido para o segundo verso onde,
por anáclase, no melhor exemplo da palíntonos harmonia, há uma inversão do
segundo hemistíquio de (1), lá tínhamos
dímetros jônicos da forma (⏖

̶

̶ ̶ ̶ ⏖ e aqui ⏖

̶ ̶ ̶ . Ambos são

̶), que constituem a cadência principal da

composição. Isso, aliás, é importante para percebermos o quão distorcida é a
concepção de que um elegíon resulta da reunião de um hexâmetro e pentâmetro
(aqui usados e assim nomeados apenas pela facilidade distintiva), esse ainda muitas
vezes confundido (e ensinado!) como sendo uma versão catalética daquele, quando,
na verdade, há somente um cólon, justamente chamado pelos antigos através de um
nome particular, ἐλεγεξμ, o qual admite, como outras formas não estíquicas,
diversas variações rítmicas.
4.4.2. Comentário Interlinear
a. λλήμψμ οπξμαφξῦμσεϲ Ἀθημαξι Μαπαθμι: Como já foi dito anteriormente, a
menção do local, Maratona, exclui a possibilidade de que o epigrama tenha sido
colocado no próprio campo de batalha. A omissão dos aliados platéios não deve
surpreender, já que o destacamento de homens de lá advindos era bastante
reduzido; além do mais deveria haver um epigrama em separado que comemorasse
esses guerreiros. O que se enfatiza aqui é a liderança dos atenienses na guerra, não
só no sentido estratégico, mas político também: a decisão de lutar contra o bárbaro
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foi uma iniciativa ateniense, levada a cabo por generais atenienses. O tema será
recorrente durante a guerra do Peloponeso.
A fama do dístico é atestada até pelo menos o III-IV século de nossa era, já
que uma evidente imitação foi encontrada em Gitéion, na Lacônia (IG V, 1.1188):
Ἑλλήνων προμαχοῦντεϲ Ἀθηναίων πολεμητα<ὶ>
ναυϲί τε καὶ πεζῶν πλήθε<ι> ἀμυνόμενοι
θνήϲκομεν ἐν πελάγει βαρβαρικοῖϲ ξίφεϲιν.
καί μοι τύμβον ἔτευξεν ἀδελφεόϲ· εἰμὶ δ’ Ἐπαφρῦ<ϲ>,
δὶϲ δέκα, τρὶϲ δὲ δύω ζήϲαϲ ἐτέων ἐνιαυτού<ϲ>.
[vacat]
Guerreiros atenienses lutando à frente dos Helenos,
a defende[-los] com naus e em número de soldados,
morremos no pélago sob bárbaras espadas.
Um túmulo contudo ergueu-me o irmão: Sou Epafris,
duas décadas e três biênios vivi ao longo dos anos.

O verbo οπξμάφψ é usado, e traduzido, normalmente, na acepção de ―liderar‖,
sentido mais próximo de ἄπφψ (como, p. ex., em ἄπφψμ, o arconte, i.e., líder político
de Atenas, ou então em οξλέμαπφξϲ, líder, senhor da guerra). No entanto, a
acepção principal de οπξμάφψ é lutar à frente (οπόϲ μάφξμαι). Os οπόμαφξι eram
os soldados que ficavam na primeira fileira de uma falange, exponde-se a um risco
maior, mas também recebendo as maiores honrarias, quando exitosos.
2.2 - φπτϲξυόπψμ Μήδψμ ἐϲσόπεϲαμ δύμαμιμ:
a. φπτϲξυόπψμ: No imaginário grego, a Ásia sempre esteve ligada à idéia de uma
terra rica em ouro, especialmente a Lídia. Começando pelo mito de Midas, o qual, ao
perceber o caráter punitivo de seu dom, de transformar tudo aquilo que tocava em
ouro, recebera de Dioniso, o mesmo deus que o agraciara, a ordem de lavar-se no
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Pactolo, rio que dividia Sárdis, a fim de transferir seu poder às águas que, desde
então, tornaram-se auríferas. O próprio Midas seria consorte da deusa Cibele, cujas
imagens e sacerdotes (os coribantes) normalmente

eram descritos como

φπτϲόυξπξι66; ele, segundo a tradição, teria dedicado o trono dourado, sobre o qual
pronunciava seus julgamentos, ao tesouro dos Coríntios, em Delfos, para onde outro
rei da Lídia, Giges, dessa vez um personagem histórico e também uma figura
proverbial em virtude de sua riqueza 67, enviaria inúmeros presentes, incluindo seis
crateras de ouro maciço cujo peso chegava a sessenta talentos (≈ US$
13.000.000,00 de acordo com a cotação média de 2006). Os sacerdotes e a
população local referiam-se a esses objetos como o ―Tesouro Gigiano‖ 68.
Sobre a quantidade de ouro presente no butim obtido em Maratona,
uma passagem na Vida de Aristides (5.4-6) de Plutarco, pode nos dar uma idéia
aproximada que faz jus ao epíteto usado no epigrama:
(...) ολὴμ εἴ σιμεϲ ἐκεμξμ λαθόμσεϲ ὠυελήθηϲαμ: ὧμ ἤμ καὶ Καλλίαϲ ὁ
δᾳδξῦφξϲ ὧμ ἤμ καὶ Καλλίαϲ ὁ δᾳδξῦφξϲ· σξόσῳ γάπ σιϲ ὡϲ ἔξικε σμ
βαπβάπψμ οπξϲέοεϲεμ, ξἰηθεὶϲ βαϲιλέα διὰ σὴμ κϋμημ καὶ σὸ ϲσπϋυιξμ
εἶμαι· οπξϲκτμήϲαϲ δὲ καὶ λαβϋμεμξϲ σϲ δενιϲ, ἔδεινε οξλὺ φπτϲίξμ
ἐμ λάκκῳ σιμὶ κασξπψπτγμέμξμ· ὁ δὲ Καλλίαϲ ὠμϋσασξϲ ἀμθπύοψμ καὶ
οαπαμξμύσασξϲ γεμϋμεμξϲ, σὸμ μὲμ φπτϲὸμ ἀμείλεσξ, σὸμ δ'
ἄμθπψοξμ, ὡϲ μὴ κασείοξι οπὸϲ ἑσέπξτϲ, ἀοέκσειμεμ. ἐκ σξόσξτ υαϲὶ
καὶ λακκξολξόσξτϲ ὑοὸ σμ κψμικμ σξὺϲ ἀοὸ σϲ ξἰκίαϲ λέγεϲθαι,
ϲκψοσϋμσψμ εἰϲ σὸμ σϋοξμ ἐμ ᾧ σὸ φπτϲίξμ ὁ Καλλίαϲ εὗπεμ..
(...) exceto aqueles que, escapando de sua vigilância [de Aristides],
obtiveram lucro para si próprios: um desses foi Calias, o tocheiro69.
De fato, desse, segundo contam, um dos bárbaros [deixados vivos]
66
67
68

κεπμϲ ἥμ σιϲ ἂμ ἠ βακέλαϲ | φπτϲξυόπξϲ κσλ.
Arquíloco, 19 IEG : ξὔ μξι σὰ Γίγεψ σξῦ οξλτφπύϲξτ μέλει κσλ.
Alex. Trag. fr. 9.3:

2

Heródot o 1.14 e ss.
Esse Calias, filho de Hipônico, distinguiu-s e como guerreiro na Batalha de Maratona, onde lutou
paramentado em trajes sacerdotais. Era famoso por seu estilo flamboyant. A família traçava sua
linhagem até o herói Triptolemus e há muito detinha o cargo hereditário de Carregadores da Tocha
nos Mistérios Eleusinos. Em 449 foi designado como embaixador para a Pérsia e negociou com
Artaxerxes a famosa ―Paz de Calias‖. Foi o avô e xará do anfitrião de Sócrates no Prot ágoras, de
Platão e no B anquete, de Xenofonte.
69
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se aproximou e, tomando-o por um rei, devido a longa cabeleira e à
tiara, ajoelhou-se frente a ele e, erguendo a mão direita, mostrou-lhe
um poço repleto de ouro que havia sido escondido sob a terra. Calias,
o mais selvagem dos homens e o maior criminoso já visto, tomou o
ouro, mas o homem assassinou, para que não revelasse seu
segredo aos outros. Por causa disso seus descendentes são
chamados poço-ricos pelos poetas cômicos, devido ao local de onde
Calias tirou sua fortuna.

Ainda, nos Persas, de Ésquilo, o ouro é um elemento característico dos
personagens-título, onde os aposentos ( ἕδπαμξι) castelo do rei são, já na terceira
linha, caracterizados como οξλτφπύϲξι. Na linha nove, o próprio exército recebe
esse epíteto e, no verso 79, o rei é chamado de φπτϲξγϋμξτ γεμεϲ ἰϲϋθεξϲ υύϲ,
i.e., rebento divino de uma geração de ouro, numa referência à linhagem de Xerxes,
descendente de Perseu, filho de Dânae, cujo pai, Zeus, uniu-se a ela na forma de
uma chuva de ouro. Outras referências ao ouro aparecem nos versos 45,
qualificando Sárdis e 53, para a Babilônia.
b. Μήδψμ, gen. pl. de μδξϲ: Na mitologia, os Medos (ou Medas, como muitas
vezes é transcrito 70 ) seriam os descendentes de Medeia. Heródoto (7.62), no
entanto, nos informa que estes eram conhecidos como Arianos, e que só mudaram
seu nome após a chegada de Medeia na Cólquida. Seja como for, quando da
escalada ao poder de Ciro, o Grande, os medos foram incorporados ao império
aquemênida. Essa incorporação no entanto não significou uma aculturação . Os
medos eram bastante respeitados na corte de Ciro e, subseqüentemente, de seus
descendentes; vestiam-se de modo singular e eram facilmente identificáveis pelos
saiotes de couro, o capuz de feltro e as botas pontudas, como aparecem no mural
de Behistun. Embora os gregos soubessem diferenciar medos de persas, era
comum o intercâmbio dos substantivos para se referir indistintamente a ambos e a
70

Curdo Medya; pers a,

 مادها/Mādihā/.
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seus aliados. Muito rapidamente difundiu-se um verbo formado a partir do
substantivo, μηδίζω, cujo significado abrangia desde demonstrar simpatia por, até
aliar-se àqueles. O medismo era punido com a morte na maioria dos estados aliados
contra os aquemênidas.
c. ἐϲσόπεϲαμ δύμαμιμ: ind. aor. 3ª p. plural de ϲσξπέμμτμι71. O sentido geral desse
verbo é ―aplainar‖, ―tornar plano‖ e, daí, ―assolar, aniquilar, aviltar‖, aparecendo
primeiramente em Homero, Odisséia 3.158, αἱ δὲ μάλ'ὢκα ἔολεξμ, ἐϲσϋπεϲεμ δέ

θεὸϲ μεγακήσεα οϋμσξμ, ―rapidamente navegamos, pois um deus aplainou o
cavernoso mar ‖. O sentido é facilmente apreendido por passagens como Εὐσηλ

ολάσαμόμ με Νόσξτ βαπτλαίλαοεϲ αὗπαι | ῥίζηϲ ἐν αὐσϲ ἐϲσόπεϲαμ δαοήδξιϲ,
―os violentos ventos tempestuosos do Noto | derrubaram-me, um plátano, por
terra‖ 72 . Ainda, de fontes epigráficas, dois exemplos são dignos de nota: ξἱ δ’

<α>ὐσξὶ δάοεδξμ οτ[κ]ιμξϲ ϲσξ[π]έϲαμ<σ>ξ [λί]θ̕ξϲιμ, | καὶ βψμξὺϲ ἱε[πξὺ]ϲ
σεῦν[α]μ [ἑαϲ δα]ο[ά]μαιϲ 73 , ―eles mesmos pela terra espalharam pedras
compactadas | e altares sagrados fizeram por meio de sua riqueza‖ e, de um modo
muito semelhante ao empregado acima, no epitáfio de Tertílio 74 , da cidade de
Pisidia, na Ásia Menor, οάμση μὲμ κ[ῦ]δξϲ Τεπσύλλξτ [οπίμ οξσ’ ἀγαϲσὸμ] | ἔκ σε

ϲξυμ ἔπγψμ ἔκ σε ἀγαθμ οασέπψ[μ]· | μῦμ δ’ ἔσι οξτ καὶ μλλξμ, ἀπηιυίλψμ
ὅσε υψσ[μ]| σόϲϲημ ἐμ ϲσαδίξιϲ ἐϲσό[π]εϲεμ ϲσπασι[ήμ] | ἄπκσ[ξ]τϲ οξπδά[λι]άϲ

71
72
73
74

Cf. sânscrito सऋॄ /stṛi/, latin sternō e inglês strew.
AG 9.247.
IG XII, 5.229.
CIG 4377.
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σε κασέ[κ]σαμεμ [δ]ὲ λέ[ξμσαϲ] κσλ., ―se por toda terra já foi um dia a excelência de
Tertílio digna de admiração | por suas belas ações e a de seus nobres antepassados
| agora, mais do que nunca ela é sentida, de mortais filopugnazes um exército no
estádio aniquilou | ursos cinzentos chacinou e também leões‖.
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Posfácio
But again (the question comes back and back ), Are we reading
Greek as it was written when we say this? When we read thes e
few words cut on a tombstone, a stanza in a chorus, the end or
the opening of a dialogue of Plato‘s, a fragment of Sappho,
when we bruise our minds upon some tremendous metaphor in
the Agamemnon instead of stripping the branc h of its flowers
instantly as we do in reading Lear—are we not reading
wrongly? losing our sharp sight in the haze of associations?
reading into Greek poetry not what they have but what we lack ?
Does not the whole of Greece heap itself behind every line of
its literature?
V. Woolf, On not Knowing Greek

Ao

longo dessa dissertação tentamos construir, em miniatura, aquilo que mais nos

faz falta quando lemos qualquer linha tirada da literatura grega antiga: um contexto,
uma moldura, um pano de fundo contra o qual possamos enquadrar nosso
entendimento. Embora nosso conhecimento de inúmeros e intricados detalhes
concernentes à evolução da língua grega e à própria língua em si seja tão extenso,
ou mais, que aquele possuído por seus falantes nativos (com a espetacular exceção
do campo prosódico), ainda que a Arqueologia e a História nos presenteiem a cada
dia com a descoberta de uma nova pedra advinda da Ágora ou com o conhecimento
das exaustas brasas de Herculano, onde a crônica dos séculos dorme um orgânico
sono de pedra, ainda assim quão parcamente somos capazes de integrar esse
conhecimento para construir aquele mundo perdido onde Homero, Sófocles, Ésquilo
e tantos outros mestres em sua arte, fulguravam aventuradamente ignorantes do
New Criticism ou de Bakhtim.
À literatura antiga coube o triste destino de, recebendo-a nua como a uma
cativa, a vestirmos com as roupas de nossa própria era e de, calando -a, fingirmos
falar dela enquanto falamos de nós mesmos. Talvez façamo-lo inconscientemente,
talvez esse fado inexorável advenha-lhe de sua natureza de esfinge e, para não ser
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devorados, apressamo-nos em decifrá-la ou pelo menos cremos fazê -lo. Poucas
vezes, no entanto, nos damos conta do processo pelo qual passamos ao ler,
digamos, um texto de um epigrama que nos tenha chegado através da Antologia
Palatina ou um poema de Safo, tão entranhado está em nós esse modo de
abordarmos a literatura grega e, em menor medida, a latina , como se lêssemos
algum contemporâneo ou, no máximo um grande clássico do humanismo
renascentista. Se, por outro lado, somos advertidos ou nos inteiramos de que para
os gregos a ocasião, mais do que o assunto ou as palavras, determinava o
verdadeiro caráter de uma obra, então muitos perdemos o interesse e vemos nos
gregos um artificialismo e um maneirismo que nos repele.
É compreensível, no entanto, que assim seja. Frente ao mosaico deteriorado
que chegou até nós do que um dia foi a glória da Hélade, frente às suas lacunas, ao
grafite imposto pela mão de i números anônimos, nossa mente ou desanima ou
força-se a preencher os espaços. É típico da mente humana preencher espaços,
algo que os behavioristas chamariam de ―capacidade de inferência‖, uma faculdade
que, embora muitas vezes nos dê asas para ir do conhecido ao desconhecido,
outras vezes no faz tropeçar no degrau que, tateando com os pés no escuro,
críamos estar ali, mas que não estava. Pagamos um preço por nossa imaginação,
ao menos se não quisermos domá-la com os freios com que nos muniu a Ciência,
essa neurótica arte de só levantar um pé quando o outro já estiver calçado. Há duas
alternativas, no entanto, a seguir frente ao mosaico em ruínas: podemos preenchê -lo
com as ―pedrinhas‖ que trouxemos em nossos bolsos, imaginando que o fazemos
seguindo a idéia pretendida por seu autor, ou podemos baixar nossa vista e,
procurando no chão, tentar recuperar algumas das pastilhas misericordiosamente
salvas da destruição e do tempo.
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Minha atitude ao longo dessa dissertação foi, em grande medida, um
exercício para tentar me ater a segunda opção ao máximo possível. Acredito que os
elementos teóricos de que dispomos só podem nos ser úteis se tivermos algo com o
que associá-los. Esses elementos são capazes de nos dizer se o caminho que
estamos seguindo é o correto ou não, mas eles não podem reconstruir o próprio
caminho ou, pior ainda, substituí-lo. Isso é particularmente verdade quando lidamos
com inscrições epigráficas, cuja função principal como μμμα é, ou era, justamente
a de lembrar ou trazer à lembrança uma determinada situação e/ou evento,
desligado do qual a inscrição em si tinha pouco, se alguma, utilidade. Assim, se
tomarmos da Antologia Palatina um determinado epigrama funerário, como por
exemplo, sobre um jovem chamado Teodoro (Sim LXXIX FGE):
φαίπει σιρ, Θεϋδψπξρ ἐοεὶ θάμξμ: ἄλλξρ αὐσι
φαιπήςει. θαμάσψι οάμσερ ὀυειλϋμεθα.
Alegra-se alguém porqu‘eu, Teodoro, morri; outro
por esse irá se alegrar: todos devemos à mort e.

Nunca poderemos esquecer que o mencionado em questão foi uma pessoa real,
como qualquer um de nós, e não um mero personagem criado pela imaginação do
poeta, que seu epitáfio servia para perpetuar não só sua memória entre seus
descendentes, mas toda a circunstância que o levou a ela. Destarte, embora
saibamos o nome do morto, todavia desconhecemos informações vitais à que a
inscrição faz menção: quem é esse ―alguém‖ e por que ele se alegra com a morte de
Teodoro? qual o motivo de clara amargura presente nas palavras do morto (―the fact
that all men must die has no connection with what precedes‖ 1)? o que fizera em vida,
qual sua história? O tom patético do epigrama não nos leva além da superfície de

1

Page (1981), p. 297.
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seu verdadeiro caráter e é muito, muito improvável que algum dia sejamos capazes
de saber algo mais de Teodoro, o que sói acontecer com inscrições privadas. A
simples mudança de atitude, porém, implicada por sabermos que lemos o
testamento de alguém para o futuro, pode e deve mudar o modo como nos
posicionamos frente ao dístico. Esse acordar para o que lemos coloca as palavras
da inscrição sob outra luz: ela nos imbui de respeito e de reverência por Teodoro e,
por meio disso, somos alçados da mera leitura leviana, literária, distante e, por um
breve momento, compadecemo-nos com o morto.
Todos os epigramas analisados nessa dissertação, ao contrário de inscrições
privadas, estavam ligados à vida da comunidade onde foram produzidos e àquelas
ocasiões para as quais foram gravados, as quais re-memoravam e que, nas grandes
celebrações da pólis, também co-memoravam. Os eventos a que fazem re ferência
são de enorme importância não só para essas comunidades originárias, mas para
toda a Grécia: a morte dos tiranos e o fim de seu governo despótico, duas batalhas
decisivas na instauração da tirania e independência ateniense do jugo espartano, a
batalha de Maratona, a

heroização dos Tiranicidas. Ler essas inscrições

simplesmente como obra de arte (que indiscutivelmente são) é apreender muito
pouco de seu sentido e de sua natureza, ainda mais quando os elementos que
permitem reconstruir suas ocasiões de performance podem, com maior ou menor
grau de sucesso, ser recuperados e recontextualizados em torno do epigrama.
Mesmo onde a incerteza nos ataca por todos os lados podemos ter um breve
vislumbre da natureza desses monumentos, o que poderá servir, senão para nos
dizer o que são, certamente para aclarar nossa idéia sobre o que não poderiam ter
sido e, embora essa não seja a melhor das situações, é a mais saudável, a mais
respeitosa para com essas vozes do passado.
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A pesquisa filológica em literatura clássica, principalmente aquela pesquisa de
edição de textos antigos, nos obriga a adotar uma posição de extrema humildade
frente à nossa capacidade como pesquisadores e com relação àqueles que nos
precederam; entender nossa posição frente a esse cânon de vozes talvez pudesse
nos fazer mudar nossa atitude com relação ao clássicos, talvez pudesse fazer com
que, ao invés de vestirmos a literatura grega com nossas roupas, nos levasse a
despirmo-nos frente a por vezes desconcertante nudez daquela e, assim, numa
sincera conversa de corpos, pudesse nos ajudar a apreender um pouco daquela
indômita natureza que nunca se nos submeterá .
Talvez seja isso a que V. Woolf - claramente exasperada em seu desejo por
apreender aquilo que amava e que, no entanto , lhe fugia - esteja se referindo no
texto citado na epígrafe. Um pouco antes, na introdução a esse ensaio (aliás
sugestivamente recolhido em uma coleção intitulada The Common Reader), já
começava por nos advertir que ―it is vain and foolish to talk of kno wing Greek, since
in our ignorance we should be at the bottom of any class of schoolboys, since we do
not know ho w the words sounded, or where precisely we ought to laugh, or how the
actors acted, and between this foreign people and ourselves there is not only
difference of race and tongue but a tremendous breach of tradition. All the more
strange, then, is it that we should wish to kno w Greek, try to kno w Greek, feel for
ever dra wn back to Greek, and be for ever making up some notion of the meaning of
Greek, though from what incongruous odds and ends, with what slight resemblance
to the real meaning of Greek, who shall say?‖.
Robert de Brose,
Universidade de São Paulo, abril de 2008.
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Apêndice A

Tradução dos Fragmentos do Corpus
Epigramas e Novos Fragmentos
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1. Antes de Maratona:
I FGE

ἤ μέγα Ἀθεμαξϲι υόψϲ γέμεθ’μίκ’ Ἀπιϲσξγείσψμ Ἵοοαπφξμ κσεμε καὶ Ἁπμόδιξϲ·
[

]
[

οα]σπίδα γμ ἐθέσημ.

Verdadeiramente ampla luz raiou aos Atenienses quando Aristogíton matou Hiparco [em conluio com] Harmódio.
[

]
[

(isônoma?) a terra pátria assentaram.

II FGE

Δίπυτξϲ ἐδμηθημεμ ὑοὸ οστφί, ϲμα δ’ἐυ’μμ
ἐγγύθεμ Εὺπίοξτ δημξϲίαι κέφτσαι·
ξὐκ ἀδίκψϲ, ἐπασὴμ γὰπ ἀοξλέϲαμεμ μεόσησα
σπηφεαμ οξλέμξτ δενάμεμξι μευέλημ.
Domados sob um vale de Dírfos, um outeiro sobre nós,
perto do Euripo, às expensas públicas, foi erguido:
Não injustamente, pois a amável juventude arruinamos,
Aceitando do combate a áspera nuvem.
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III FGE

δεϲμι ἐμ ἀφμτόεμσι ϲιδήπψι ἔϲβεϲαμ ὕβπιμ
οαδεϲ Ἀθημαίψμ ἔπγμαϲιμ ἐμ οξλέμξτ
ἔθμεα Βξιψσμ καὶ Χαλκιδέψμ δαμάϲαμσεϲ·
σμ ἵοοξτϲ δεκάσημ Παλλάδι σαϲδ’ἔθεϲαμ.
Em lúgubres grilhões de ferro, extinguiram-lhes a soberba,
Os filhos de Atenas, nos trabalhos de guerra,
Dominando hordas de Beócios e de Calcídios :
Disso, c‘o dízimo ergueram à Palas essas éguas.
1.1 Maratona
XX FGE

(a) ἀμδπμ σμδ’ἀπεσ[ϲ ἔϲσαι κλέ]ξϲ ἄυθι[σξμ] αἰεί
[. . . . . . . . . . .]π[

] μέμψϲι θεξί·

ἔϲφξμ γὰπ οεζξί σε [καὶ] ὠκτοόπψμ ἐοὶ μημ
λλά[δα μ]ὴ οϲαμ δξύλιξμ ἤμαπ ἰδεμ.

(b) ἤμ ἄπα σξϲζ’ἀδάμ[αμσξϲ ὑοέπβιξμ ἤσξπ] ὅσ’αἰφμήμ
ϲσϲϲαμ οπόϲθε οτλμ αμ[
ἀγφίαλξμ οπϲαι π[

c. xix litt.

]
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ἄϲστ, βίαι Πεπϲμ κλιμάμεμξ[ι οπξμάφξτϲ].

Destes homens a fama da virtude será imperecível sempre,
porquanto concedam os deuses [

]:

pois evitaram, tanto em terra quanto sobre naves velozes,
que a Grécia toda visse o dia da escraviodão.

Era-lhes por certo adamantino o soberbo coração, quando a lança
ergueram à frente dos portões [
[

]
] queimar a costeira

cidade, à força rechaçando os guerreiros persas.

XXI FGE

λλήμψμ οπξμαφξῦμσεϲ Ἀθημαξι Μαπαθμι
Χπτϲξυόπψμ Μήδψμ ἐϲσόπεϲαμ δύμαμιμ.
Os atenienses lutando à frente dos Gregos em Maratona
o poderio dos auríferos medos assolaram.

1.3 Cabo Artemísio
1.3.1 Novos fragmentos elegíacos: Pap. Oxy. 2327 e 3965 (ed. IEG II2 West)
2W2
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·

]κατφ . .[
·

·

]εμαφ[
].ξσεϲ[

·
·

]βίαϲ α[

]μεγαλαυ[
·

·

]εφει .[
]. .[ ] . [

(vazio?)
lutar(...)
(...)
violência (acc.)
grades feitos p(...)
(...)
(...)

3W2

·
·

]π̕[
]μ̕επιψμ̕[

·

]μ· α̕μ̕δπ
̕ .̕ [
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ἀθαμάσψμ] ἰ̕όσ̕η̕σι· σ̕[
Ζήσημ καὶ] Κάλαι ̕[μ
·

]ϲ̕ὲλ̕ θ̕ ̕ε[̕ ]φ̕[
·

·

]ι ̕ ἐν ἐπέβεξ͜ϲ κ[
]ε̕ δπξ[μ

·
·

]εψμ δ[
]α̕υξιϲι θ[

·

]ι ̕η σ’ ̕τ[κόμξιξ] κόπ[ηϲ

θάλ]αϲϲαμ ὑ[οὸ] σ[π]τγό̕ϲ· α
·
·

ἀγ]λ̕α̕όυ
̕ η̕μ ξμ ἁλό̕ϲ̕[
]ψ̕μ· σίμα δ̕.[.].λ̕ψο̕[

·
·

]ψ̕σεφ̕[

]εμξ̕μ[

] . .[

(r)
(...)
(...) varão (...)
pelo desejo dos imortais (...)
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Zetes e Calaïs (...)
(...) vier (a ti?) (...)
(...) do Êrebos (...)
(...) presente (...)
(...) velozes (...)
(...) jovem menina de belas tranças (...)
(...) sob a escuma do mar (...)
(...) do mar, esplendente fama (acc. obj de verbo)
(...) quê... (...)
(...)
(...)

4W2

· ].[
· ].[
·
·

].ο̕α̕μθ̕ τ̕ μψ[ι]ϲ̕[
]ν ἄμθπψοξμ[̕

·
·

].[ ]ευξ̕π̕μ ̕ηθ[
]φέπϲξμ διέοψ[μ

·

]. ἔ̕φ̕θ εξϲ αϲ̕[
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·

]..α̕[

]κξ̕μ̕ β(.) [ ]πέ[

·
·

]..κ̕ε[̕ . . . . ].μξμ̕.[
]η̕α δ̕ξ ̕λ[

·
·

]ὄ̕πμξμ ε̕[
]ε̕ιμξμ̕[

(...)
(...)
(...) (com todo o coração?)
(...) homem (acc.)
(...) muraram (...)
(...) conduzindo por terra (...)
(...) odioso (...)
(...)
(...)
(...) (dolo?) (...)
(...) (porto?) (...)
(...)

b. Epigramas
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XXIV FGE

Παμσξδαομ ἀμδπμ γεμεὰϲ Ἀϲίαϲ ἀοὸ φώπαϲ
Παδεϲ Ἀθημαίψμ σῶδέ οξσ’ ἐμ οελάγει
Νατμαφίᾳ δαμάϲαμσεϲ· ἐοεὶ ϲσπασὸϲ ὤλεσξ Μήδψμ
ϲήμασα σαῦσ’ ἔθεϲαμ οαπθέμῳ Ἀπσέμιδι.
A uma geração de varões de todo tipo da terra da Ásia,
Os filhos de Atenas, um dia, aqui neste pélado,
em naumaquia dominaram. Após destruir o exército medo
essas oferendas à virgem Ártemis dedicaram.

1.4 Salamina

Sim. XIX FGE

Δημόκπισξϲ σπίσξϲ ἤπνε μάφηϲ, ὅσε οὰπ Ϲαλαμμα
Ἕλλημεϲ Μέδξιϲ ϲύμβαλξμ ἐμ οελάγει·
οέμσε δὲ μαϲ ἕλεμ δηίψμ, ἑκσὴμ δ’ ὑοὸ φειπόϲ
ῥύϲασξ βαπβαπικϲ Δψπίδ’ ἁλιϲκξμέμημ.
Demócrito foi o terceiro a liderar a batalha em Salamina
quando Gregos e Medos colidiram no pélago:
cinco naves tomou do imigo, uma oitava de sob a mão
bárbara, dória cativa, reconduziu à liberdade.
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1.5 Platéia

1.5.1 Novos fragmentos elegíacos, 10-18W2: Pap. Oxy. 2327 e 3965 (ed. IEG II2
West)

2

(Obs. De acordo com West (IEG II ) os fragmentos 10 a 17 (talvez também o 18) fariam parte de uma
mesma e única elegia à batalha de Platéia. A tradução completa encontra-se, portanto, a partir do
final do texto grego desses fragmentos aqui reunidos).

·

)

2

(10W

]υχν[

. . . . . (.) οασὴ]π οπξοάσψ[π σε
. . . . . . . . . (.)].θψμημ ϲ[
. . . . . .μελε]σμ ὑοὲπ μ[εσέπψμ
κξύπηϲ εἰμ]αλίηϲ ἀγλαόυη[με οάι
. . . . . . . . (.) ]ηϲι[
(11W2) ο̕α̕ι[̕ . . . ] ϲ.[
ἡ οίστμ ἐμ βήϲ[ϲαιϲ
ὑλξσόμξι σάμ[μψϲι
οξλλὸμ δ’†ἢπψϲϲ[
·

]ξ̕ϲ λαὸμ̕[
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·

Πασπ]όκλξτ ϲα̕[

ξὐ δή σίϲ ϲ’ ἐδ]ά̕μαϲϲεμ ἐυ[ημέπιξϲ βπξσὸϲ αὐσόϲ,
ἀλλ’ὑο’ Ἀοοόλλ]ψμξϲ φειπὶ[ στοεὶϲ ἐδάμηϲ
·

]ϲ̕εξτϲαο. [ . . . . . . . . . (.) ]ϲσ[
·

Ππι̕άμξτ οαιϲὶ φ[αλεοσ]ξμ̕[εμ

εἵμεκ’ Ἀλενά]μ̕δπ
̕ ξ̕ ̕ιξ κακόυπ[ξμξ]ϲ, ὡϲ. ϲ̕ . [
·

]. θείηϲ ἅπμα καθελε δί̕ κ[̕ ηϲ.

σξὶ δὲ οόλι]μ οέπϲαμσεϲϲ ἀξίδιμξμ [ξἴκαδ’ ἵ]κξμσξ
·

]ψψμ̕ ἀγεμάφξι Δαμαμξί[,

ξἷϲιμ ἐο’ ἀθά]μ̕ασξμ κέφτσαι κλέξϲ ἀμ[δπόϲ]
̕
ἕκησι
ὅϲ οαπ’ ἰξο]λξκάμψμ δένασξ Πιεπίδ[ψμ
οϲαμ ἀλη]θείημ, καὶ ἐοώμτμξμ ὁο̕[λξσέπ]ξιϲιμ
· οξίηϲ’ μ]ι̕θ έψμ ὠκτμξπξμ γεμεή̕[μ.
ἀλλὰ ϲὺ μὲ]μ μῦμ φαπε, θεϲ ἐπικτ[δέξϲ τἱέ
· κξύπηϲ εἰμ]αλίξτ Νηπέξϲ· αὐσὰπ ἐγώ
[̕
κικλῄϲκψ] ϲ’ἐοίκξτπξμ ἐμξί, ο̕[ξλτώμτμ]ε Μξῦϲα,
εἴ οεπ γ’ἀμ]θπώοψμ̕ εὐφξμέμψ[μ μέλεαι·
ἔμστμξ]μ̕ καὶ σόμδ[ε μελ]ί̕υ πξμα κ[όϲμξμ ἀξι]δϲ
μεσ]έ̕π ηϲ, ἵμα σιϲ̕ [μμή]ϲ̕εσ̕ ̕α̕ι̕ ὑ̕[
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ἀμδπ]μ, ξἵ Ϲοάπσ[ῃ

δξύλιξμ ἤμ]απ

. . . . . ]ἀμ̕τμ [ ] . . [

]ψ[

ξὐδ’ ἀπε]σ̕ ϲ ἐλάθ[ξμσξ

]μ ξὐπαμξμ[̕ ήκ]η̕ϲ

· καὶ κλέξϲ ἀ]μ̕θ πώ̕ο̕ψμ̕ ̕ [ἔϲϲεσ]α̕ι̕ ἀθάμασξ<μ>.
ξἳ μὲμ ἄπ’ Εὐ]πώσ̕αμ κα[ὶ Ϲοάπση]ϲ ἄϲστ λιοόμσ[εϲ
· ὥπμηϲαμ] Ζημὸϲ οαιϲὶ ϲὺμ ἱοοξδάμξιϲ
Ττμδαπίδα]ι̕ϲ ἣπψϲι καὶ εὐπιβίῃ Μεμεμλάψ[ι
· . . . . .οασ]π̕ῴηϲ γεμόμεϲ ο[ό]λεξϲ,
σξὺϲ δ’ τἱὸϲ θείξιξ Κλεξ]μ̕β[̕ π]όσ̕ξτ ἔν.[α]γ’ ἄπιϲσ[ξϲ
·
·

]αγ. . Πατϲαμίηϲ.
]. καὶ ἐοικλέα ἔπγα Κξπίμ[θ]ξτ

·
·

]Τ̕αμσαλίδε͜ψ Πέλξοξϲ
Ν]ί̕ϲξτ οόλιμ, ἔμθά οεπ ὥ[λλξι

·

]υῦλα οεπικσιξόμψμ

·. . . . . .θεμ σεπάε]ϲ̕ϲι ο̕εοξιθόσε̕ϲ, ξἳ δὲ ϲτμ[
ἷκξμ λετϲμξϲ γϲ ἐ]π̕α̕σὸ̕μ οεπδίξμ
·

Παμ]δίξ̕μξϲ ἐνε[λάϲα]μσεϲ
·

·

μάμ]σ̕ιξ̕ ϲ ἀμσ̕ι̕θ έξ̕τ̕[
].ϲ δαμάϲαμσ̕[
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·

]. ι̕ εἰδξμεμ[̕

·

ὠ]μτμξμ α. [

(12W2)

].[
]δ̕επ. [
]σ̕εκ. [

]μ̕σα[

].[
(13W2) ·

]θεα[
·

]οεπ[

·

]οσξ̕[
·

]εσεπη̕[

·

]κξτυ[
· θ[

]οσξλε[μ

· σα̕. [ ]απα[
· ὄυπ’ ἀοὸ μὲμ Μήδ[ψμ
· καὶ Πεπϲμ, Δώπξτ δ[ὲ
· οαιϲὶ καὶ ἧπακλέξ̕ϲ̕ [
· ξἳ] δ’ἐοεὶ ἐϲ οεδίξμ [
· εἰ]ϲ̕ψοξι δ’ ἔυ[α]μεμ̕[
]οεϲσε[.]ξ̕μσ̕[
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(14W2) ·

].[ ] . . . [ ] . . . . [
·

]α̕δ ξμ βαλλξμε̕[μ

·

λ]έγψ οξσ̕αμξῦ λ̕α[̕
·

]π̕χαι οπσα β[ι]η[

δειμὸμ ἀμαι]μάκσέξμ σε κα̕κ[̕ όμ· μίμμξτϲι δ’ ἔϲεϲθαι
μίκημ, ἥϲ μμή]μημ ἢμασα οάμσ[α μεμεμ
·

ἐν Ἀϲ̕ί̕[η]ϲ ἐλαϲέι, μεύϲ̕αμσξ[ϲ
·

·

]μημ ϲτμμα[̕ φ]ίημ υιλέψ[μ
].μῳ γὰ̕π̕ [ὑ]ο[ὸ κ]πηοδα σ[̕

·
·

]ε̕ο ̕α̕[ . . . . . . (.) ]ξ̕π ίημ β[
]μ̕δ ε[

]ει οξσευ[̕

·
·

]ο̕ξ ̕λ̕ψ̕[
]ψϲσ̕[

·
·

]
]λ̕τ ψμ̕[

·
·

[

]φεκ̕[
]ι̕μ̕[

(15W2) μέϲϲξιϲ δ’ ξἵ σ’ υύπημ οξλτοίδακα μαιεσάξμσεϲ
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οαμσξίηϲ ἀπεσϲ ἴδπιεϲ ἐμ οξλέμῳ,
ξἵ σε οόλιμ Γλαύκξιξ Κξπίμθιξμ ἄϲστ μεμόμσεϲ·
(16W2) ·(pergit Plutarchus )κάλλιϲσξμ μάπστμ ἔθεμσξ οόμψμ,
φπτϲξῦ σιμήεμσξϲ ἐ⌋μ αἰθέπ⌊ι· καί ϲυιμ ἀένει
αὐσμ σ’εὐπεαμ κλ⌋ηδόμ⌊α καὶ οασέπψμ
·
(17W2) Δη̕μ ̕ησ[
φ[π]μα δ[
υῆ δὲ δτ[
ἄγπεσξ ϲε[̕
δηπὸμ [
σξὺϲ α[
ῥύϲιξμ̕ [
καὶ μ[
κ̕αὶ μ[
δα̕ι.̕ .[
θ̕η ̕ετμη̕[
η̕[.]εξτ α[
ξ̕[ὐ]κ̕ ἴϲφε[

]ο̕ξ λτ̕[
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ἀλλ’ εσ̕ε̕[
ηϲοαι[
υπικψθ̕[
ϲοετδξμ[
ἐμ λεκσ[
νείμξτ δ̕[
ἐπ̕φξμε[
υ̕ηδ̕ ε̕ . [
φπ̕ [
.]. υ̕ [
αλλ[
(18W2) ·

]ει̕[
·

·

]μσι̕ϲ̕[
·

·

]ι̕μαφη[
]λ̕ψμ̕ καλξ[

·
·

] ἐλοίδ[

] ξὐδεμε[̕
]. ἐ̕κτδα̕[ιμ
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(10W2)

(...)
(...) pai e avô (...)
(...) (Metone[?]) (...)
(...) pelas nossas canções (...)
Ó filho da jovem marinha, [que tens] esplêndida fama
(...)

(11W2)

abat(eu [?]) (...)
ou como um pinheiro na pradaria (...)
(quando? sempre que?) cortem os lenhadores (...)
e muito (?)(...)
o povo (...)
(...) de Pátroclo (?)(...)
Nunca alguém te venceu, [que fosse], ele mesmo, um efêmero mortal
mas pela mão de Apolo caíste vencido
(...) estando[?] [part. fem.]
(...) destruímos com os filhos de Príamo
por causa do ânimo infesto de Alexandre, que (como [?]/ a fim de que [?])
(...) o carro da justiça divina o abate (...)
então, após queimar a cidade nutriz de canções, à casa voltam
(dos heróis? ) Dânaos que lutam lado a lado
sobre eles recai a fama imortal graças ao homem
que das Musas da Piéria, cabelos entrelaçados de violetas
recebeu toda a verdade, e guardou o nome da raça de breve vida
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dos semideuses às gerações vindouras.
Mas já adeus! ó filho da célebre deusa, jovem menina
do marinho Nereu: mas agora eu (...)
Clamo para que sejas minha ajudante (...) Musa [rica em hinos [?]],
se é que pelos homens te importas, suplicantes.
Dispões este melífluo arranjo de nossa canção
a fim de que alguém a lembre [dos homens do porvir [?]] (...)
dos homens (...) os que em Esparta (...)

o dia da escravidão

(afastando?)
nem de sua virtude olvidaram-se (...) que chega ao céu
e a fama dos homens será imorredoura
aqueles que, o Eurotas e a cidade de Esparta deixando ,
partiram com os filhos de Zeus, domadores de cavalos
e c‘os heróis Tindaridas e co‘o mui bravio Menelau
(...) capitães da pátria cidade (...)
guiados pelo divino filho de Cleômbroto
excelente (...) Pausânias.
(...) e os afamados feitos de Corinto
(...) de Pélops, filho de Tântalo,
(...) e a cidade de Nissa, onde os outros
(...) descendência dos habitantes
(...) convencidos (pelos sinais [?]) dos deuses, eles então (...)
(...) foi à agradável planície de Elêusis.
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(...) de Pandíon, expulsando.
(...) profeta divino (...)
(...) dominando (...)
(...) vimos (soubemos [?])
(epônimo [?])
(12W2)

(fragmento 12 totalmente ininteligível)

(13W2)

(...)
(...)
(cidade)
(...)
(rápido/a [?])
(da guerra [?])
(...)
para que dos Medos
e dos Persas, e de Doros (...)
e também os de Hércules (...)
após adentrar a planície (...)
à vista apareceram (...)
(...)

(14W2)

lançamos (?) (avançamos [?] / contrapomos [?])
eu digo que (através [?]) do rio (...)
(...), primeiramente, (com fúria)
terrível mal e inelutável
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(...) vitória, cuja lembrança por todos os dias (permanece [?])
(...) expulsará da Ásia, [quando] concordar (?) (...)
(...) querendo uma coalizão
(...) pois (lançará?) os alicerces (a base?)
(...)
(15W2)

os que habitam no centro do Épiro de muitas fontes
conhecedores de todas virtudes na guerra,
e aqueles que residem na cidade de Gláuco, Corinto:

(16W2)

(...) para si o mais belo testemunho de seus esforços
estabeleceram, um que vale como glorioso ouro no céu
e faz raiar sua vasta fama e a de seus pais
(muito.. [?])

(17W2)

Demet(er[?]) (...)
coisas (tesouro[?] propriedade[?]) (...)
ele disse (...)
provocou ([?])(...)
longamente (...)
a esses (a eles[?])
libert(...)
e (...)
também (...)
(...)
(o olhar[?] maravilha[?])
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(...)
não (suportaram[?])
mas (é um fato/ é verdadeiro... ―etét[ymos/a]‖ [?])
(lutaram[?])
(tementes[?])
esforç(...)
na (reunião[?])
do estrangeiro ([?])
cheg(...)
coisas([?])
(...)
mas([?])
(18W2)

(...)
esperan(...)
(...)
luta(...)
(...)belo(...)
(...)(nenhum/a, nada[?]) (...)
(...) (fama[?]) (...)

b. Epigramas

Sim. XV FGE
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σόμδε οξθ’ Ἕλλημεϲ Νίκηϲ κπάσει, ἔπγῳ Ἄπηξϲ
[εὐσόλμῳ χτφϲ λήμασι οειθόμεμξι,]
Πέπϲαϲ ἐνελάϲαμσεϲ ἐλετθέπᾳ λλάδι κξιμόμ
ἱδπύϲαμσξ Διὸϲ βψμὸμ λετθεπίξτ.
Outrora os helenos, pelo poder da Vitória e a lida de Ares,
Persuadidos pelo corajoso impulso de [suas] alma[s],
Expulsando os persas, à Grécia Liberada este altar comum
instituíram em honra a Zeus, o Doador de Liberdade.

1.6 Celebrações de Vitória e Conquistas Cimonianas

Sim. XVII FGE

(a) λλάμψμ ἀπφαγόϲ, ἐοεὶ ϲσπασόμ ὤλεϲε Μήδψμ,
Πατϲαμίαϲ Φξίβῳ μμμ’ ἀμέθηκε σόδε.
(a) O general dos gregos, após destruir o exército Medo,
Pausânias, a Febo dedicou este monumento.

(b) λλάδξϲ εὐπτφόπξτ ϲψσπεϲ σόμδ’ἀμέθηκαμ
δξτλξϲίμηϲ ϲστγεπϲ ῥτϲάμεμξι οόλιαϲ.
(b) Os salvadores da vasta Grécia este erigiram

após liberar a cidade da odiosa escravidão
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XL FGE
Captura da Éione, 475 a.C.

(a) ἔκ οξσε σϲδε οόληξϲ ἅμ’Ἀσπεΐδηϲι Μεμεϲθεύϲ
γεσξ ζαθεὸμ Τπξΐκὸμ ἐϲ οεδίξμ,
ὅμ οξσε Ὅμηπξϲ ἔυη Δαμαμ ούκα θψπηκσάψμ
κξϲμεσπα μάφηϲ ἔνξφξμ ὄμσα μξλεμ
ξὕσψϲ ξὐδὲμ ἀεικὲϲ Ἀθεμαίξιϲι καλεϲθαι
κξϲμησὰϲ οξλέμξτ σ’ἀμυὶ καὶ μξπέηϲ.
(b) ἤμ ἄπα κἀκεμξι σαλακάπδιξι, ξἵ οξσε Μήδψμ
οαιϲὶμ ἐο’ἦωξμι Ϲσπτμόμξϲ ἀμυὶ ῥξάϲ
λιμόμ σ’αἴθψμα κπτεπόμ σ’ἐοάγξμσεϲ Ἀπηα
οπσξι δτϲμεμέψμ εὗπξμ ἀμηφαμίημ.
(c) γεμόμεϲϲι δὲ μιϲθὸμ Ἀθημαξι σάδ’ ἔδψκαμ
ἀμσ’ εὐεπγεϲίηϲ καὶ μεγαλμ ἀγαθμ.
μλλόμ σιϲ σάδ’ ἰδὼμ καὶ ἐοεϲϲξμέμψμ ἐθελήϲει
ἀμυὶ οεπὶ ντμξϲ οπάγμαϲι δπιμ ἔφειμ.
(a) Certa vez, desta cidade, junto aos Atridas, Menesteu
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fez frente em direção à sagrada planície de Tróia:
ele, disse Homero, dos chefes Dânaos de densa armadura,
foi o mais eminente em combate a ter partido.
assim, não é imodéstia chamar os Atenienses de chefes
no que concerne às artes viris e à guerra.
(b) E, certo, era-lhes obstinado o coração, os que sobre os filhos
dos medos, em Éione, junto à corrente do Estrímon,
causticante co‘a fome e enregelante co‘a guerra avançando,
foram primeiros em descobrir, do inimigo, a impotência.
(c) E aos generais, como paga, os Atenienses estas conferiram
em troca de bons-esforços e grandiosos benefícios.
Mais quererá alguém do porvir, a estas contemplando,
pelo bem de ações comuns, em contendas engajar-se.

XLV FGE
Batalha de Chipre 450/49 a.C.

ἐν ξὗ σ’Εὐπώοημ Ἀϲίαϲ δίφα οόμσξϲ ἔμειμεμ
καὶ οόλιαϲ θμησμ θξῦπξϲ Ἄπηϲ ἐοέφει,
ξὐδέμ οψ σξιξῦσξμ ἐοιφθξμίψμ γεμεσ’ἀμδπμ
ἔπγξμ ἐμ οείπψι καὶ κασὰ οόμσξμ ἅμα·
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ξἵδε γὰπ ἐμ Κύοπψι Μήδξτϲ οξλλξύϲ ὀλέϲαμσεϲ
Φξιμίκψμ ἑκασὸμ μαῦϲ ἕλξμ ἐμ οελάγει
ἀμδπμ οληθξύϲαϲ. μέγα δ’ἔϲσεμεμ Ἀϲίϲ ὑο’αὐσμ
οληγεϲ’ἀμυξσέπαιϲ φεπϲὶ κπάσει οξλέμξτ.
Desde que a Europa da Ásia, em duas, pelo Ponto foi cortada
e que as cidades dos mortais furioso Ares dominava,
nada que com isto se pareça já adveio a varões epictônios,
um tal esforço conjunto em terra firme e sobre o ponto:
Porque estes, em Chipre, inúmeros medos destruindo
uma centena de naus fenícias no pélago capturaram
repletas de homens. E, grande, gemeu a Ásia sob eles
golpeada por ambas as mãos do poder da guerra.
Lit.: ―pelo poder da guerra no uso de ambas as suas mãos (terra e mar)‖.

XLVI FGE
Batalha do Eurimedo, 468 a.C.

ξἵδε οαπ’Εὐπτμέδξμσά οξσ’ἀγλαὸμ ὤλεϲαμ ἣβημ
μαπμάμεμξι Μήδψμ σξνξυόπψμ οπξμάφξιϲ
αἰφμησαί, οεζξί σε καὶ ὠκτοόπψμ ἐοὶ μημ
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κάλλιϲσξμ δ’ ἀπεσϲ μμμ’ ἔλιοξμ υθίμεμξι.
Outrora, no Eurimedo, estes lanceiros luzente juventude arruinaram
batendo-se c‘os linhas-de-frente dentre medos portiflecheiros;
soldados que, perecendo, tanto em terra quanto sobre naves velozes,
um belíssimo monumento de virtude [atrás de si] deixaram.
XLIX FGE
Batalha de Tânagra (?), 457 a.C.

φαίπεσ’ ἀπιϲσεϲ οξλέμξτ μέγα κῦδξϲ ἔφξμσεϲ
κξῦπξι Ἀθαμαίψμ ἔνξφξι ἱοοξϲύμαι,
ξἵ οξσε καλλιφόπξτ οεπὶ οασπίδξϲ ὠλέϲαθ’ βαμ
ολείϲσξιϲ λλάμψμ ἀμσία μαπμάμεμξι.
Adeus príncipes da guerra depositários de grande eminência
jovens dos atenienses excelsos na arte da cavalaria,
os quais outrora pela bela terra pátria perderam a juventude
contra a maioria dos outros helenos combatendo.

1.7. Incertos: Epigramas, e fragmentos cuja batalha não pode ser identificada
1.7.1 Novos fragmentos elegíacos: Pap. Oxy. 2327 e 3965 (ed. IEG II2 West)

.]ψ. . . [
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ο̕ξμ̕ σξβξ̕α
x οειθψμσα[
ὡϲ ὑοὸ ϲάλ[οιγγξϲ
οαιϲὶμ μη[
Φπτνί σ̕[ε
Φξιμίκψ[μ
λθ[
(…)
pontorugiente (?)
que (como?) sob uma salpinge (…)
aos filhos (…)
aos Frígios (…)
de (naves) Fenícias (…)
chega(…)

1.7.2 Epigramas

Sim. VIII FGE

εἰ σὸ καλϲ θμῄϲκεμ ἀπεσϲ μέπξϲ ἐϲσὶ μέγιϲσξμ,
μμ ἐκ οάμσψμ σξῦσ’ἀοέμειμε Τύφη·
λλάδι γὰπ ϲοεύδξμσεϲ ἐλετθεπίημ οεπιθεμαι
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κείμεθ’ἀγηπάμσῳ φπώμεμξι εὐλξγίῃ.
Se morrer nobremente é da virtude a maior parte,
Isto, a nós, dentre todos, concedeu a Sorte:
Pois tendo lutado por coroar a Grécia co‘a Liberdade,
jazemos no gozo de indecídua reverência.

Sim. IX FGE

ἄϲβεϲσξμ κλέξϲ ξἵδε υίλῃ οεπί οασπίδι θέμσεϲ
κτάμεξμ θαμάσξτ ἀμυεβάλξμσξ μέυξϲ·
ξὐδὲ σεθμϲι θαμόμσεϲ, ἐοεὶ ϲυ’ Ἀπεσὴ καθύοεπθε
κτδάιμξτϲ’ἀμάγει δώμασξϲ ἐν Ἀίδεψ.
Estes, inextingüível fama conferindo à amada pátria,
lançaram sobre si a plúmbea nuvem da morte.
Mas, morrendo, não estão mortos: do alto, sua Virtude,
exaltando-os, lhes soergue da casa de Hades.

Sim. XVIII FGE

οαδεϲ Ἀθεμαίψμ Πεπϲμ ϲσπασὸμ ἐνξλέϲαμσεϲ
ἢπκεϲαμ ἀπγαλέημ οασπίδι δξτλξϲύμημ.
Os filhos de Atenas, destruindo o exército persa,
dolente escravidão da pátria afastaram.
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