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RESUMO 

SERPA, D. C. “Seguindo lei firme, como outrora, gerado do caos sagrado, sente-se de 

novo o entusiasmo”: a representação do poeta e do seu fazer no hino alemão de 

Klopstock a Hölderlin. 2014. 216 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

Esta dissertação gira em torno da representação do poeta no hino tardio (späte Hymne) de 

Hölderlin. A representação do poeta é abordada a partir da consideração de representações de 

poetas que lhe são anteriores, tanto no contexto da poesia lírica alemã do séc. XVIII, mais 

precisamente no âmbito dos hinos (Hymnen) desse período, como no da poesia da 

Antiguidade, com destaque para a grega, a qual era tratada com peculiar atenção por autores 

em língua alemã da época supracitada. Ideias elaboradas por autores de língua alemã da 

segunda metade do séc. XVIII acerca do hino e da relação da poesia antiga (mais uma vez 

com destaque para a grega e para Píndaro) com a literatura alemã são aqui retomadas (na 

seção quatro deste trabalho). O estudo da representação do poeta se baseou, sobretudo, em 

análises mais detidas de poemas. Foram analisados, além de dois poemas de Hölderlin – “Die 

Wanderung” e “Andenken” (na seção cinco) –, dois poemas de autores alemães que lhe 

precederam – “Das Landleben”, de Klopstock, e “Wandrers Sturmlied”, de Goethe (seção 

quatro) – e dois poemas do mundo antigo, o Hino Homérico 6: a Afrodite e a Pítica 1, de 

Píndaro (seção três). Procura-se identificar a representação do poeta nos poemas por meio dos 

gestos de fala, cuja conceituação é desenvolvida em uma das primeiras partes deste trabalho 

(seção dois). A forma simples que subjaz ao hino é a reza, cujos gestos, ainda que com 

algumas variações discutidas nos casos particulares, são encontrados, por fim, nos poemas 

acima indicados. O objetivo é compreender, através desta pesquisa, de modo mais geral, (a) o 

processo de constituição da imagem do poeta a partir de concepções do poeta legadas pela 

tradição e (b) as interseções e correlações entre poesia arcaica e moderna; entre o papel de 

poetas antigos e poetas de um mundo moderno. Certos poetas alemães do séc. XVIII retomam 

e perfazem, em outra circunstância e condições sociais e históricas diversas, gestos realizados 

por poetas da Antiguidade, os quais, por sua vez, apresentam funções e atividades 

concernentes à poesia da sociedade de que faziam parte. Poetas na Alemanha do séc. 

XVIII/XIX que realizam gestos daquela poesia antiga aparecem, por um lado, como 

visionários, iniciados, articuladores da voz de pedido e louvor da comunidade, núncios e 

profetas, e também, por outro, como alguém de sensibilidade, intérprete da poesia e da 

história, pessoa de grande percepção e genialidade. Contudo, não se exclui, na idade moderna, 

a predicação de loucura ao poeta que demonstra um entusiasmo não tão consequente ou que 

se perde na lida com Píndaro. Nesse percurso de retomada da poesia passada, mostrou-se 

significativo o estabelecimento de charis pelo poeta: um característico encontrado na poesia 

antiga que vai assumindo novas formas e objetos de articulação ao longo desses poemas mais 

modernos. 

 

 

Palavras-chave: Hölderlin. Representação do poeta. Píndaro. Hinos. Gestos de fala. 
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ABSTRACT 

SERPA, D. C. “Under firm law, as in days of yore, begotten from holy Chaos, the 

enthusiasm feels anew”: the representation of the poet and his acting in the German 

hymn from Klopstock to Hölderlin. 2014. 216 f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

The present dissertation focuses on the poet’s representation in Hölderlin’s late hymn (späte 

Hymne). The approach to this poet’s representation considers the representation of poets that 

preceded Hölderlin, both in context of German lyric poetry from the 18th century – the hymns 

of this time, to speak more precisely – and in the context of ancient poetry, above all the 

Greeks, which were treated in a particular manner by German authors from the 

aforementioned period. The discussion German-speaking authors developed of hymns and of 

the aftereffects of ancient poetry (again with emphasis on Greek and Pindar) in this period of 

German literature is summarized (in section four of the present work). The study of the poet’s 

representation was based on more exhaustive analyses of poems: the Homeric Hymn to 

Aphrodite (no. 6) and Pindar’s first Pythian (in section three); Klopstock’s “Das Landleben” 

and Goethe’s “Wandrers Sturmlied” (section four); Hölderlin’s “Die Wanderung” and 

“Andenken” (section five). The poet’s representation in the poems is identified through the 

gestures of speech (Sprachgebärden) typical of the hymn. The concept of gestures of speech 

is developed in the second section of this work. The simple form (einfache Form) underlying 

the hymn is the prayer (reza), whose gestures of speech were found in all the poems named 

above, although the sequence of the gestures can differ from on text to another. These 

differences and similarities are a topic of discussion during poems analysing and in the 

conclusion. In a more general manner, the present dissertation aims to comprehend (a) the 

formation of the poet’s image from conceptions of the poet presented by the tradition and (b) 

the parallels and correlations between archaic and modern poetry; between the ancient and 

modern role of the poet. Despite other occasions, different circumstances and social 

conditions, German poets perform gestures of speech that poets in antiquity presented within 

their functions and activities concerning the poetry in their society. German poets in the 18th 

century who used gestures of ancient poets are seen as initiated, heralds, prophets, the voices 

of praise and request of a community, also as visionaries, ones of especial sensitivity, 

exegetes of poetry and history, persons of great perception and genius. Nevertheless they can 

be seen as madman and frenzied. The establishment of charis appears significant: a feature of 

the ancient poetry that takes on new forms and objects of articulation throughout those 

modern poems. 

 

 

Keywords: Hölderlin. Poet’s representation. Pindar. Hymn. Gestures of speech. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

SERPA, D. C. “Nach vestem Geseze, wie einst, aus heiligem Chaos gezeugt, fühlt neu die 

Begeisterung sich”: Die Darstellung des Dichters und seines Tuns in der deutschen 

Hymne von Klopstock bis Hölderlin. 2014. 216 S. Dissertation (Magisterarbeit) – 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2014. 

Es geht in dieser Dissertation um die Darstellung des Dichters in Hölderlins späten Hymnen. 

Untersucht werden außer Hölderlins Darstellung des Dichters auch die von ihm rezipierten, 

vorangegangenen Darstellungen im Kontext der deutschen Lyrik des 18. Jhs. – und zwar der 

sg. Hymnen –, sowie die antike griechische Lyrik. Bekanntlich ist das 18. Jh. in Deutschland 

eine Zeit, in der Autoren sich intensiv und mit erneutem Interesse mit der griechischen Kultur 

beschäftigt haben. Die Untersuchung der Darstellung des Dichters ruht vor allem auf der 

Analyse von Gedichten: von der Aphrodite gewidmeten sechsten Homerischen Hymne und 

Pindars erster Pythie in dem dritten Teil der vorliegenden Arbeit; von Klopstocks “Das 

Landleben” und Goethes “Wandrers Sturmlied” im vierten Teil; von Hölderlins “Die 

Wanderung” und “Andenken” im fünften. Der vierte Teil dieser Arbeit behandelt die 

Auseinandersetzung deutschsprachiger Autoren des 18. Jhs. mit dem Thema Hymne und mit 

der Nachwirkung antiker Dichtung, insbesondere der griechischen Poesie und Pindars in der 

zeitgenössischen Literatur. Die Darstellung des Dichters in den Gedichten wird anhand der für 

die Hymne typischen Sprachgebärden ermittelt, deren Begriff im zweiten Teil der 

Dissertation entwickelt wird. Die der Hymne zugrundeliegende “einfache Form” ist das Gebet 

(reza), dessen von uns im zweiten Teil identifizierte Sprachgebärden sich letztlich als 

Komponenten der oben genannten Gedichten erweisen, wenn auch die Reihenfolge der 

Gebärden nicht unbedingt überall gleich ist, was im Einzelnen diskutiert wird. Ziel ist, auf 

allgemeinere Weise zu verstehen, (a) wie in neuerer Zeit ein sich auf tradierten Dichter-

Konzeptionen gründendes Dichterbild beschaffen ist und (b) wie die Überschneidungen und 

Korrelationen zwischen archaischer und moderner Dichtung, zwischen der antiken und 

modernen Rolle des Dichters verlaufen. Obwohl deutsche Dichter des 18. Jhs. sich in anderen 

historisch-gesellschaftlichen Bedingungen befinden, verwenden sie Sprachgebärden von 

Dichtern der Antike, die ihrerseits Amt und Auftrag hinsichtlich der Poesie ihrer Gesellschaft 

aufweisen. Einige dieser deutschen Dichter können mittels der Sprachgebärden jener 

archaischen Poesie einerseits als Seher, Eingeweihte, Stimme einer Gruppe oder Prophet 

erscheinen; andererseits aber auch als Empfindende, Deuter von Geschichte und Dichtung, 

Menschen mit besonderer Wahrnehmung und Genie. Andere erscheinen dagegen als Rasende 

und Schwärmer. Von besonderer Bedeutung erwies sich auf dem Weg von der Moderne in die 

Antike und zurück der Begriff der Charis: ein Charakteristikum jener alten Poesie, das in den 

hier analysierten Gedichten inhaltlich und formal neu gefasst wird. 

 

 

Schlagwörter: Hölderlin. Darstellung des Dichters. Pindar. Hymnen. Sprachgebärden. 
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NOTA PRELIMINAR SOBRE AS NOSSAS TRADUÇÕES NESTE TRABALHO 

 

No intento de deixar mais fluida a leitura deste trabalho, optou-se, em caso de citação de um 

texto em língua estrangeira, por colocar na dissertação antes uma tradução para o português e 

o texto citado no original logo na sequência, inserido seja entre parênteses (na maioria das 

vezes em que poemas foram citados), seja em notas de rodapé (normalmente textos críticos e 

de comentadores), a não ser em caso de título de obras, no qual a língua original foi mantida e 

posta antes de uma sugestão de tradução. A tradução para o português, se não indicado quem 

a realizou (seja em nota ou no corpo do texto) ou se não houver na referência bibliográfica da 

citação a indicação do uso de uma tradução já existente para o português, é nossa. Palavras 

em língua estrangeira chaves para a argumentação aparecem em parênteses também no corpo 

do texto. As nossas traduções funcionam como, no melhor dos casos, um mero apoio à 

compreensão do texto citado. Nos anexos, acham-se nossas versões em português do poema 

de Klopstock conhecido como a primeira versão de “Die Frühlingsfeyer” (“A festa da 

primavera”), do poema de Goethe “Wandrers Sturmlied” (“Canção da tormenta do 

viandante”) e dos poemas de Hölderlin “Die Wanderung” e “Andenken”. Essas versões dão 

uma percepção integral do todo dos textos dos poemas mais detalhadamente analisados nesta 

dissertação e servem, como as outras traduções, apenas como um possível auxílio para a 

leitura desses textos. As traduções próprias puderam contar com as indicações e revisões 

instrutivas e atentas de Helmut Galle. 
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Siglas das edições de Hölderlin 

 

 

As edições de Hölderlin são identificadas neste trabalho através das abreviações assinaladas 

abaixo. A referência das citações colocada entre parênteses no corpo do texto indica a sigla da 

edição, seguida pelo(s) número(s) do volume da edição citada (quando necessário) e da 

página em que o texto citado se encontra (após, podem vir outras informações, como versos 

do poema). 

 

 

HE - Sämtliche Werke. Edição iniciada por Norbert von Hellingrath e continuada por Ludwig 

v. Pigenot e Friedrich Seebass. Berlin: Propyläen Verlag, 1923
2
. 

 

StA - Sämtliche Werke. Große Stuttgarter Ausgabe. Ed. Fr. Beißner [et al.]. 8 vol. Stuttgart: 

Verlag W. Kohlhammer, 1943-85. 

 

FHA - Sämtliche Werke. Ed. por D. E. Sattler. Vol. 15: Pindar. Darmstadt: Luchterhand 

Literatur Verlag, 1988. 

 

MA - Sämtliche Werke und Briefe (1970). Ed. Günter Mieth. 2 vol. München: Carl Hanser 

Verlag, 1989
5
. 

 

SW - Sämtliche Werke und Briefe. Ed. Jochen Schmidt. 3 vol. Frankfurt am Main: Deutscher 

Klassiker Verlag, 1992-1994. 

 

GW - Gesammelte Werke. Ed. Hans Jürgen Balmes. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch 

Verlag, 2008. 
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1. Introdução 

 

1.1. A questão da representação do poeta no hino tardio de Hölderlin 

Nos versos 25-6 do poema de Hölderlin (1770-1843) “Wie wenn am Feiertage...” (“Como 

quando num dia feriado...”), pode ser percebida uma tensão entre o que parece vir do passado 

e o novo: “seguindo lei firme, como outrora, gerado do caos sagrado,/ Sente-se de novo o 

entusiasmo” (“Nach vestem Geseze, wie einst, aus heiligem Chaos gezeugt,/ Fühlt neu die 

Begeisterung sich”) (StA 2,1: 118). A ação que se realiza no momento presente (verbo da 

oração principal, v.26, no tempo presente) é relacionada a um tempo outro (“einst”), entre ‘lei 

firme’ e ‘caos’. O que é como de um outro tempo se faz sentir novamente, presentemente. 

Intersecções entre o passado e o ‘novo’ são constitutivas desse poema. “Wie wenn am 

Feiertage...” é considerado por Jochen Schmidt (SW 1: 503) o “primeiro experimento” do 

hino tardio de Hölderlin: 

para os hinos tardios, que surgiram entre 1801 e 1803, depois de um primeiro 
experimento do ano de 1799 na forma do hino Wie wenn am Feiertage..., foi 

sobretudo Píndaro determinante na construção e no estilo1. 

Esse poema é talvez o único dos hinos de Hölderlin cuja métrica tencionaria uma exata 

correspondência triádica entre estrofes
2
. Nesse poema, o qual é tido como um estágio inicial 

dos hinos de Hölderlin do começo do século XIX, i.e., dos grandes poemas em ritmos livres 

(freie Rhythmen), os versos iniciais, segundo P. Szondi (1975: 202), “ainda denunciam o 

modelo, o ponto de partida dos versos da ode alcaica”
3
. Assim, não obstante certas 

modificações, a forma poética ‘nova’, ainda inaudita entre os poemas de Hölderlin, resguarda 

                                                
1
 “Für die späten Hymnen, die nach einem ersten Experiment aus dem Jahre 1799 in Gestalt der Hymne Wie 

wenn am Feiertage... zwischen 1801 und 1803 entstanden, ist im Stil wie im Aufbau vor allem Pindar 

maßgebend gewesen”. 
2 V. as explicações de Beißner (StA 2,2: 667; 677s.). O esquema estrófico desse poema é um do tipo a b c, a b 
c... O mesmo esquema métrico valeria para as estrofes 1-4-7, um outro para as 2-5-8 e um terceiro esquema 

métrico para as 3-6-9. As estrofes 8 e 9 são apenas fragmentos. Esse é um tipo de tríade que não corresponde 

exatamente a Píndaro, em que, via de regra, a estrofe é seguida por antístrofe e epodo (a a b). Sobre a métrica 

desse poema e sua relação com Píndaro, cf. também PREVISIC 2008: 106. 

Para alguns pontos de discrepância na realização desse esquema estrófico de “Wie wenn am Feiertage...”, v. 

BURDORF 2011: 118. 
3 “Os versos do primeiro hino, do poema que permaneceu fragmento Wie wenn am Feiertage..., ainda 

marcadamente [denunciam] o ponto de partida dos versos da ode alcaica” (“Die Verse der ersten Hymne, des 

Fragment gebliebenen Gedichts Wie wenn am Feiertage..., [verraten] noch deutlich das Vorbild, den 

Ausgangspunkt des Alkäischen Odenverses”). A sequência rítmica do início da ode alcaica e do primeiro verso 

de “Wie Wenn am Feiertage...” é a mesma: u-u-u-uu-u- (“Wie wenn am Feiertage, das Feld zu sehn”). A forma 
estrófica da ode alcaica fôra empregada por Hölderlin mais intensivamente a partir da segunda metade da década 

de 90 (séc. XVIII). É, então, uma forma utilizada por Hölderlin que precede o uso mais sistemático dos ritmos 

livres no início do séc. XIX. 
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ligação com algumas ‘leis’ numéricas, quantitativas – leis (“lege”) e numerus são palavras de 

Horácio (2004: 222), nos vv. 11-2 da sua ode IV,2 sobre Píndaro, para falar do ritmo de 

poemas –, da Antiguidade, com a métrica da antiga ode (alcaica, no caso), bem como com o 

esquema triádico de Píndaro. Esse aspecto formal, notado na construção das estrofes e sua 

elaboração métrica, do poema de Hölderlin, o qual tensiona e conjuga tempos diferentes, 

deixa-se entrever na própria constituição daqueles dois versos citados acima. As referências 

dos termos da frase transcrita parecem forçar ligações com elementos tanto precedentes como 

posteriores. “Como outrora” (“wie einst”), destacado do período, separado entre vírgulas, é 

um exemplo disso, podendo relacionar-se antes ao modo como o ‘entusiasmo se sente’ ou 

mais ao movimento que acontece segundo ‘leis firmes’. “Gerado do caos sagrado” (“Aus 

heiligem Chaos gezeugt”), que se vincula à parte principal da oração, a imediatamente 

subsequente (v.26), pode, de maneira tendencial, reportar-se à antecedente, à “lei firme”, 

segundo o sentido de uma ordem, de um cosmo gerado do caos
4
. Esse movimento, 

aparentemente interno ao poema, de vincular o que foi e o que ainda vem, de realizar o novo a 

partir de ‘leis firmes, como outrora’, flexionando tempos, objetiva-se, aqui, neste trabalho, 

delinear, descrever e interpretar principalmente em relação ao que deve ser, no poema, o 

medium através do qual esse entusiasmo pode se sentir: o poeta. 

 O objeto primeiro de atenção, nesta dissertação, é a representação do poeta no hino 

tardio (späte Hymne) de Hölderlin. O que representa o poeta que realiza, no presente, sua 

atividade novamente, “seguindo lei firme, como outrora”? Qual é a imagem do poeta 

representada nesses poemas finais a partir da consideração da atividade de poetas que lhe 

precedem; que lhe são anteriores? Em que medida o poeta em Hölderlin retoma atributos de 

poetas mais antigos? Qual é o papel representado por esse poeta em seu tempo? O entusiasmo 

que ‘se sente de novo’ pode ser visto também como uma inspiração, um antigo tópos da 

poesia (tratado talvez de forma nova), segundo o qual os poetas seriam seres inspirados, 

entusiasmados, tocados por uma divindade
5
. O poeta incorporaria algo de divino. Mas que 

                                                
4 Uma alusão, ainda que tênue, à Teogonia. Cf. a leitura de J. Schmidt (SW 1: 660) desse v. 25: “Hölderlin põe 

aqui a cosmogonia em analogia com o processo da experiência do ‘entusiasmo’, criadora. O cosmo surgiu 

‘outrora’ do ‘caos’, o qual pode ser chamado ‘sagrado’, na medida em que este [...] já em si contém o cosmo e 

com isso também, em oposição à aparência de algo desprovido de lei, a ‘lei firme’”. (“Hölderlin [setzt] hier die 

Kosmogonie in Analogie zum Prozeß schöpferisch-‘begeisternder’ Erfahrung. Der Kosmos entstand ‘einst’ aus 

dem ‘Chaos’, das insofern ‘heilig’ heißen kann, als es [...] den Kosmos schon in sich enthält und damit auch, 

entgegen dem Anschein des Gesetzlosen, das ‘feste Gesetz’”). 
5 Sobre o entusiasmo como inspiração e esse motivo na Antiguidade, principalmente na poesia grega, cf. 
SCHRANDER 2000: esp. 227-230. No diálogo Íon (533e), o entusiasmo é relacionado com a própria ligação do 

poeta com a Musa. Na tradução de André Malta (PLATÃO 2008: 32s.): “assim também a Musa faz por si 

mesma seus inspirados, e através desses inspirados – outros se inspirando – uma cadeia se articula” (“οὕτω δὲ 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%28%2Ftw&la=greek&can=ou%28%2Ftw0&prior=a%29nh/rthtai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C1&prior=ou%28/tw
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função e significado adquire na segunda metade do século XVIII e início do XIX o poeta 

inspirado, que a princípio realizaria o contato com o que é divino? E qual é o próprio status do 

divino nesses séculos XVIII/XIX? 

 Além dos grandes poemas (1799-1806) em ritmos livres de Hölderlin, poemas em 

ritmos livres de Klopstock (1724-1803) – “não muito mais do que cinco”
6
 (BURDORF 2004: 

310, n.55) – do fim da década de 50 e início da de 60 do séc. XVIII
7
, chamados também de 

hinos religiosos (religiöse Hymnen), e poemas em ritmos livres de Goethe (1749-1832) da 

década de 1770, como “Prometheus”, “Ganymed” e “An Schwager Kronos”, contam como 

paradigmas do hino na literatura alemã
8
. Considerando esses representantes, o hino da 

tradição alemã, como se pôde notar, está vinculado ao desenvolvimento dos ritmos livres, a 

certa cisão com respeito a normas legadas. Ele é também tratado como sendo na história 

literária de língua alemã um fenômeno novo, que surge em determinado contexto e que 

responde a questões da modernidade (entendida em sentido lato), a uma maior autonomização 

das esferas da vida social e ao conceito de individualidade do séc. XVIII (WERLE 2012: 

484s.). Ainda é de se esperar, contudo, que Hölderlin, assim como Klopstock e Goethe, em 

boa parte tenha elaborado a imagem do poeta representado em seus hinos, a tarefa que lhe 

cabe e o seu ofício, também a partir de modelos que o antecederam. Esses três escritores 

encontravam-se, pois, num período na Alemanha de peculiar ocupação com a Antiguidade e 

de renovado impulso no estudo dos gregos e voltaram com alguma intensidade (maior ou 

menor e com diferentes visões nas diversas fases de suas vidas) sua atenção a esse passado, 

em especial a Píndaro. Este poeta é, por sinal, tido para a crítica, com relação àquele 

paradigma do hino na literatura alemã, como o poeta do hino
9
. 

 Assim, o caminho proposto a ser aqui percorrido é, antes de examinar o fazer; antes de 

examinar poemas desses três autores de hinos na literatura alemã, analisar da Antiguidade 

mais detidamente textos da poesia grega, buscando caracterizar a imagem e o papel 

representado ali pelo poeta em seu poema. Em cada caso, em cada etapa desse percurso, da 

Antiguidade aos autores modernos, a identificação da representação do poeta se ancorará com 

maior peso na análise e interpretação mais exaustiva de pelo menos um poema dele. Havendo 

                                                                                                                                                   
καὶ ἡ Μοῦσα ἐνθέους μὲν ποιεῖ αὐτή, διὰ δὲ τῶν ἐνθέων τούτων ἄλλων ἐνθουσιαζόντων ὁρμαθὸς ἐξαρτᾶται”). 

Texto grego da edição de PLATÃO 2011: 36. 
6 “Nicht viel mehr als fünf”. 
7 O início do hino alemão, a partir de Klopstock, é o tema de todo o estudo de Dirk Werle (2012). 
8 Cf. BURDORF 2004: 302s. e 310. Para discussões em torno da classificação dos poemas de Hölderlin, v. o 

início da seção 5 deste trabalho. Em relação a Klopstock e Goethe, v. aqui a seção 4, em que também se 
encontram concepções poetológicas do séc. XVIII acerca do hino. 
9 A expressão “poeta de hinos” (“Hymnendichter”) é de Burdorf (2004: 310, n.55) em referência a Píndaro. Cf. 

também BURDORF 2004: 300s. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28&la=greek&can=h%281&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*mou%3Dsa&la=greek&can=*mou%3Dsa0&prior=h%28
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29nqe%2Fous&la=greek&can=e%29nqe%2Fous0&prior=*mou=sa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn0&prior=e%29nqe/ous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=poiei%3D&la=greek&can=poiei%3D0&prior=me%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29th%2F&la=greek&can=au%29th%2F0&prior=poiei=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dia%5C&la=greek&can=dia%5C0&prior=au%29th/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=dia%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29nqe%2Fwn&la=greek&can=e%29nqe%2Fwn0&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%2Ftwn&la=greek&can=tou%2Ftwn0&prior=e%29nqe/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fllwn&la=greek&can=a%29%2Fllwn0&prior=tou/twn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29nqousiazo%2Fntwn&la=greek&can=e%29nqousiazo%2Fntwn0&prior=a%29/llwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28rmaqo%5Cs&la=greek&can=o%28rmaqo%5Cs1&prior=e%29nqousiazo/ntwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29carta%3Dtai&la=greek&can=e%29carta%3Dtai0&prior=o%28rmaqo%5Cs
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o intento, então, de analisar hinos do séc. XVIII/XIX, suas características e elementos 

formais, uma definição de hino é proposta abaixo, de maneira heurística. Tal definição serve 

como uma orientação inicial, um denominador comum que, neste começo, parece valer tanto 

para os poemas aqui tratados da literatura alemã moderna como para os da Antiguidade. 

 De modo geral, está em pauta neste trabalho uma representação do poeta moderno a 

partir da poesia e da figura de poetas em tempos passados. Além de discutir acerca das 

proximidades que tem e dos distanciamentos que toma o poeta representado em hinos de 

Hölderlin, Klopstock e Goethe em relação a poetas anteriores a eles, ao longo e ao final desta 

dissertação propõe-se dar algumas explicações e perscrutar acerca da representação do papel 

do poeta numa sociedade moderna a partir da reflexão sobre suas heranças arcaicas. 

 

1.2. Definição heurística de “hino” 

Em uma definição heurística, entende-se como “hino” o poema que seja feito na forma de um 

canto de louvor endereçado a pelo menos uma – nas palavras de A. Knittel e I. K. Kording 

(1998: 98) – “dada entidade (deus ou deuses, seres, heróis, soberanos ou outros objetos dignos 

de louvor)”
10

. Entidade que ali assume aspectos de divindade. O canto tem um “tom festivo” e 

apresenta uma “situação verbal de entusiasmo” (BURDORF 2004: 306)
11

. Nesse poema, uma 

tentativa de comunicação do poeta com a instância louvada pode ser reconhecida. Tal 

comunicação seria em larga medida baseada nos atos da invocação, do louvor e do pedido, 

realizados pelo poeta, através dos quais a relação entre este e a(s) entidade(s) louvada(s) é 

construída e tematizada. Essa suposta comunicação do poeta também põe em cena, ainda que 

por vezes de maneira aparentemente lateral, a ligação entre o humano e o que é considerado 

divino; a relação do humano com a transcendência. O que vem a ser o divino, ou o 

                                                
10 KNITTEL; KORDING 1998: 98: “Fundamental é, contudo, a afiliação do hino à eloquência epidíctica, já que 

ele, como canto festivo de louvor ou prestígio, na maioria das vezes em estilo sublime (genus grande), celebra 

uma dada entidade (deus ou deuses, seres, heróis, soberanos ou outros objetos dignos de louvor)”. 

(“Grundlegend ist jedoch die Zugehörigkeit der H. zur epideiktischen Beredsamkeit, da sie als festlicher Lob- 

und Preisgesang zumeist in erhabenem Stil [genus grande] eine vorgegebene Entität [Gott bzw. Götter, 

Wesenheiten, Helden, Herrscher oder andere preiswürdige Gegenstände] feiert”). 
11 As expressões entre aspas são do texto “Gibt es eine Geschichte der deutschen Hymne?” (“Há uma história do 

hino alemão?”), em que D. Burdorf (2004: 306) elenca como distintivos do hino, para uma definição heurística 

do hino na literatura alemã, 1. “a estrutura apelativa” (“appellative Struktur”) 2. “em tom festivo” (“im 

feierlichen Ton”), “em Genus sublime”. “Com isso, [o discurso hínico] traz à expressão uma excepcional 

situação verbal do entusiasmo” (“damit [bringt die hymnische Rede] eine exzerptionelle Sprechsituation der 
Begeisterung zum Ausdruck”). A interpelação teria ainda habitualmente uma perspectiva vertical de fala, 

endereçada a deuses, príncipes, heróis. Distinta do hino, a ode deixaria definir-se mais em relação à sua forma, as 

estrofes métricas em quadras. Cf. BURDORF 2004: 305, n.4; 306s., n.45. 
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transcendente, no poema, isso só pode ser estabelecido através das análises particulares dos 

hinos de diferentes épocas
12

. 

 Para identificar e analisar as características do hino – tanto os traços formais como os 

de conteúdo – acima postuladas, o conceito de “gesto de fala” (“Sprachgebärde”), criado por 

André Jolles (1930) e reformulado por Inka Bach e Helmut Galle (1989), é aqui utilizado. 

  

                                                
12 Uma das conclusões a que chegam Inka Bach e Helmut Galle (1989: 417s.) após analisarem a poesia dos 

salmos na literatura alemã do séc. XVI ao XX é que, “anteriormente um medium de comunicação com o deus 

transcendente, o salmo torna-se, na poesia da Era Moderna, um meio preferencial de apresentar a relação do 

humano com a transcendência” (“Einstmals ein Medium der Kommunikation mit dem transzendenten Gott wird 

der Psalm in der Dichtung der Neuzeit zum bevorzugten Mittel, das Verhältnis des Menschen zur Transzendenz 

vorzustellen”); ou mesmo um meio de abarcar a falta dessa dimensão transcendente, como em poemas de Paul 
Celan. Talvez aqui valha lembrar que os “salmos”, ou pelo menos uma parte deles, pertencem à categoria do 

gênero hino, tal como este é considerado em manuais de retórica e história literária. Cf., p.ex., KNITTEL; 

KORDING 1998: 98s. 
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2. Considerações metodológicas: apresentação do “gesto de fala” 

 

2.1. Conceito de gesto de fala 

A. Jolles desenvolveu o conceito do gesto de fala para definir e descrever elementos 

composicionais das chamadas “formas simples” (“Einfache Formen”) legenda, saga, mito, 

adivinha, dito, causo, memorabilia, contos maravilhosos e piada: formas narrativas e 

“subliterárias”, cuja composição genérica é caracterizada por estruturas linguísticas que 

surgem da função e transmissão comunicativa daquelas formas. Os gestos de fala são 

compreendidos tanto como elementos típicos no âmbito de uma determinada forma simples 

quanto como elementos essenciais da comunicação humana. Jolles considera as formas 

simples recorrências antropológicas que se deixam deduzir de diferentes “atividades mentais” 

(“Geistesbeschäftigungen”) humanas (JOLLES 1982: 262ss.). Os gestos de fala são 

realizações linguísticas, que significam e configuram tais atividades humanas que se 

expressam nas formas simples. 

 Os gestos de fala, apesar de inicialmente ligados às formas simples, podem ser 

encontrados também em formas literárias mais complexas. De acordo com Jolles, gestos de 

fala típicos da forma simples da “saga” (“Sage”) tomam parte na constituição do epos 

homérico Ilíada
13

. Para Jolles, formas típicas relativas à saga mostram-se ainda na narrativa 

de um ciclo de romances naturalista de Émile Zola
14

. Gestos de fala da “legenda” (“Legende”) 

Jolles (1982: 57ss.) encontra na Olímpica 1, de Píndaro. Esses exemplos devem mostrar a 

possibilidade de, através do conceito de gesto de fala, serem analisados elementos 

composicionais e comunicativos de formas literárias mais complexas, as quais não são formas 

simples, segundo determinado pelo próprio Jolles. Os hinos perscrutados neste trabalho não 

são, afinal, formas simples, no entanto podem incorporar, de maneira complexa, gestos de fala 

delas. 

 Representante da linha morfológica da germanística que continua a aparecer em 

referências bibliográficas ainda atualmente, Einfache Formen traz conceitos de Jolles que são 

um apoio teórico para trabalhos nos quais se lida com questões de comunicação e 

                                                
13 Cf. JOLLES 1982: 79s. 
14 Idem, ibidem. 
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performances no âmbito de formas da poesia, entendida em sentido amplo
15

. Para que, neste 

presente estudo, seja possível descrever elementos da composição dos hinos, nos quais 

também aspectos de uma comunicação são entrevistos, uma formulação do gesto de fala 

adaptada para a análise da poesia lírica é, na sequência, apresentada. 

 

2.2. Formulações do conceito de gesto de fala para a análise e identificação da 

representação do poeta 

O conceito do gesto de fala foi reelaborado por Inka Bach e Helmut Galle (1989) para a 

constituição, análise e interpretação do gênero “salmo” na lírica alemã do séc. XVI até o séc. 

XX. Os dois autores, abarcando os salmos em suas origens cultuais, em suas funções nas 

atividades cerimoniais do povo judeu e na vida dessa comunidade
16

, puderam destacar desses 

cantos seus aspectos comunicativos, que dizem respeito tanto a uma instância divina como se 

referem aos membros da própria comunidade. Bach e Galle observam que os mais antigos 

salmos “testemunham uma unidade da vida do indivíduo (des einzelnen) com clã, estirpe e 

povo, em cujo centro estava o culto a deus”
 
(1989: 20)

17
. Esses cantos possuíam um “lugar na 

vida” (“Sitz im Leben”)
18

 da comunidade, normalmente relacionado a circunstâncias concretas 

de apresentação cultual em louvor a deus, seja pedindo, lamentando ou agradecendo um 

pedido atendido. 

 No âmbito da estrutura e forma do gênero salmo, esses aspectos foram descritos 

através dos gestos de fala, formas de dizer (Redeweisen) típicas, ações do cantor dos salmos 

como: “invocação da transcendência, lamentar sobre o próprio sofrimento, recordar do bem-

estar anterior, pedir para ser ouvido/atendido, jubilar pela salvação, louvor da transcendência” 

(BACH; GALLE 1989: 9)
19

. Os gestos de fala e a importância da sequência em que eles são 

realizados foram identificados pelos autores principalmente a partir de dois salmos 

representativos: de uma canção de louvor (Danklied), do gênero Hymnus, e de uma canção de 

lamento (Klagelied), um lamento individual (Einzelklage) (BACH; GALLE 1989: 39ss.). 

 Incorporado no próprio canto, um componente da performance, da apresentação do 

cantor do salmo é levado em conta por Bach e Galle. Nas definições dos dois autores, o gesto 

                                                
15 Nas palavras de Hans Jürgen Scheuer, em texto de 2009 que procura analisar a forma da narrativa medieval da 

“farsa” (“Schwank”) a partir do instrumental teórico proposto por Jolles, o gesto de fala pode ser tomado como o 

“lado performativo” (“performative[...] Seite”) de uma forma simples. (SCHEUER 2009: 734). 
16 Cf. BACH; GALLE 1989: 19-23. 
17 “[Die frühen Psalmen] bezeugen [...] eine Einheit vom Leben des einzelnen mit Sippe, Stamm und Volk, in 

dessen Zentrum der Gottesdienst stand”. 
18 Cf. BACH; GALLE 1989: 23, principalmente a referência ao conceito de H. Gunkel Sitz im Leben. 
19 “Anrufung der Transzendenz, Klagen über eigenes Leiden, Erinnern früheren Wohlergehens, Bitten um 

Erhörung, Jubeln über die Erretung, Lobpreisen der Transzendenz”. 
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de fala representa uma reduplicação, na fala, do que o salmista faz (BACH; GALLE 1989: 39; 

41). Quando, por exemplo, os salmistas iniciam o seu cântico de louvor a deus com o 

imperativo “Cantem para Javé um cântico novo”
20

, eles representam, na fala, – com o gesto 

da “aclamação ao louvor” (“Aufforderung zum Lob”)
21

 – o que fazem, que é conclamar os 

ouvintes a louvar Javé através do salmo. Um júbilo que é oferecido ao deus como um 

sacrifício (Opfer) (BACH; GALLE 1989: 39)
22

: o canto seria apresentado como uma 

oferenda, análogo a um sacrifício material. 

 Aos gestos de fala somam-se outras características formais para a constituição do 

gênero salmo: “aos gestos de fala como traços formais do conteúdo juntam-se as marcas da 

forma exterior”
23

 (BACH; GALLE 1989: 9), como o parallelismus membrorum, no caso. O 

interesse de Bach e Galle está na função que aquelas formas de dizer típicas dos salmos 

preencheram e no significado delas em poemas da literatura alemã do séc. XVI até o XX, uma 

vez que os gestos de fala são preservados, mesmo quando o seu contexto funcional se 

transformou. 

 O que Bach e Galle escrevem, na seção do livro deles intitulada “Vom Gebet zum 

Konstatieren der Immanenz” (“Da reza à constatação da imanência”) (1989: 417s.), 

especificamente sobre a função dos salmos como “medium de comunicação com o deus 

transcendente”
24

, vale, de forma geral, para os hinos na Antiguidade, pois, como afirmam 

Knittel e Kording (1998: 98) no artigo “hino” (“Hymne”): 

a construção ideal típica dos hinos antigos se orienta em larga medida em condições 

estruturais do discurso religioso. Obrigatória é, inicialmente, a invocação da 

divindade com finalidade de attentum parare, predicações laudativas das mais 

diversas configurações formam a parte intermediária, à qual segue um pedido final, 

formado com elementos do proêmio25. 

Dadas as citações, hinos antigos são construídos por formas ancoradas na linguagem que vão 

desde elementos sintático-estilísticos até aspectos de interação comunicativa, como a 

invocação da divindade, a predicação, normalmente inserida e encadeada por frases relativas, 

                                                
20 Salmo 96. Cf. BACH; GALLE 1989: 39: “Singt Jahwe ein neues Lied”. 
21 Idem. 
22 “Um júbilo assim é oferecido a ele [ao deus comum] como um sacrifício. Ele toma até mesmo, mais tarde, o 

lugar do sacrifício: o canto de louvor deve produzir a proximidade entre o povo e o seu deus” (“Ein solcher Jubel 

wird diesem [dem gemeinsamen Gott] dargebracht wie ein Opfer. Er nimmt sogar später die Stelle des Opfers 

ein: Der Lobgesang soll die Nähe zwischen dem Volk und seinem Gott herstellen”). 
23 “Zu den Sprachgebärden als inhaltlichen Merkmalen treten die Kennzeichen der äußeren Form”. 
24 “Ein Medium der Kommunikation mit dem transzendenten Gott”. 
25 “Der idealtypische Aufbau antiker H. orientiert sich weitgehend an strukturellen Bedingungen religiöser Rede. 
Obligatorisch ist zunächst die Anrufung der Gottheit zwecks attentum parare, laudative Prädikationen 

unterschiedlichster Ausformung bilden den Mittelteil, dem eine mit Elementen des Prooemiums gestaltete, 

abschließende Bitte folgt”. 
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e o pedido, que retoma elementos do proêmio. Essa forma abstrata e genérica do hino, em 

regra geral ligado a uma situação comunicativa da reza (ASSMANN 1999: 3)
26

, pode ser 

identificada em hinos antigos das mais diversas proveniências, como comprovam os estudos 

de Jan Assmann (1999) sobre os hinos egípcios
27

 e o de J. Marcos Macedo (2010) sobre hinos 

gregos e indianos
28

. 

 A elencada estrutura do hino – invocação, predicação e pedido – é considerada 

também característica para designar textos de reza. No seu artigo “Enacted and Represented 

Dedications: Genre and Greek Hymn”, M. Depew (2000: 61ss.) comenta um texto inscrito, 

achado na área do templo de Zeus Diktaios, em Creta. Escrito no séc. III a. C, é, porém, 

provavelmente mais antigo do que a data de suas inscrições conservadas
29

. Por modernos 

editores, ele é chamado tanto de “hino” (hymn) como de “reza” (prayer) (DEPEW 2000: 61). 

Os motivos disso baseiam-se em considerações tanto de elementos estruturais do texto como 

do contexto funcional do qual ele era parte, de culto e interação com a divindade. Em sua 

análise desse texto, Depew encontra 1. a invocação, nas formas verbais do imperativo e do 

vocativo, com o intuito de chamar a presença da divindade; 2. a narrativa central, que evoca o 

passado próspero e harmônico compartilhado entre o deus e a comunidade; e 3. o pedido do 

                                                
26 Assmann ali comenta em relação a hinos no Egito Antigo: “Hinos estão, em regra, embutidos em uma cena 

que representa aquele que reza, frequentemente em frente a um altar com sacrifícios, diante da divindade 
honrada” (“Hymnen sind in der Regel in eine Szene eingebettet, die den Beter, oft vor einem Altar mit 

Opfergaben, gegenüber der angebeteten Gottheit darstellt”). 
27 Ao escrever sobre “As formas fundamentais do discurso hínico” (“Die Grundformen hymnischer Rede”), 

Assmann (1999: 17) destaca, no caso dos hinos egípcios, inicialmente a importância do “ato de fala” 

(“Sprechakt”) de “nomear” (“das Nennen”) – “o proferir do nome” (“das Aussprechen des Namens”). A seguir, 

na composição desses hinos, “com a expansão do nome a epítetos que descrevem a essência do nomeado, é dado 

o passo de um puro ‘nomear’, da evocação vivificante da magnanimidade específica, para o ‘louvor’”. (“Mit der 

Erweiterung des Namensbegriffs auf Epitheta, die das Wesen des Benannten beschreiben, wird der Schritt vom 

reinen ‘Nennen’, der belebenden Evokation einer spezifischen Mächtigkeit, zum Loben vollzogen”). Mais 

adiante, no hino, “o louvor festeja o deus em sua esfera própria, a referência ao falante e a confirmação do 

‘contato’ pertencem, por sua vez, ao ‘pedido’, que encerra todo ato de comunicação”. (“Das Lob preist den Gott 

in seiner Eigensphäre, der Bezug auf den Sprecher und die Vergewisserung des ‘Kontakts’ gehört vielmehr zur 
Bitte, die den ganzen Kommunikationsakt beschließt.”). O “ato de comunicação” baseia-se, assim, na realização 

destas três formas: invocação – o nomear –, predicação (louvor) e pedido (confirmação do ‘contato’). Cf., na 

sequência das citações, Assmann (1999: 19; 62). Em atenção aos hinos e rezas egípcias, Assmann (1999: 2s.) 

acentua a sua utilização na vida da sociedade do Egito Antigo em situações específicas. 
28 Macedo (2010: 150) admite a escassez da fortuna crítica referente aos hinos rigvédicos, o que dificulta a 

compreensão geral da estrutura deles. Mesmo assim, ele reconhece como elementos composicionais desses 

hinos, ainda que não na forma claramente tripartite dos hinos gregos, o pedido, a narração – o argumento, “feitos 

mitológicos” da divindade – e a “interpelação direta à divindade ou a declaração do poeta especificando a quem 

se destina o hino” (MACEDO 2010: 150). Assim, nesses hinos encontram-se também os elementos da 

invocação, predicação – descrição da divindade invocada – e pedido. O autor ressalta a função dos hinos gregos 

e rigvédicos de servir como ligação com o divino: “denominador comum a todos – a vítimas sacrificiais, objetos 
volitivos, libações e também aos hinos – é serem oferendas propiciatórias aos deuses.” (MACEDO 2010: 364s.). 

Daí também aqui a relação dos hinos com as rezas (p.366s.). 
29 Cf. também FRÖHDER 1994: 30s. 
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retorno do deus, também no imperativo, no momento em que a reza (ou hino) é proferida(o) – 

o momento da epifania. 

 Max Kommerell (1931: 170), em resenha ao livro Einfache Formen, afirma que 

gostaria de ter visto a “reza” (“Gebet”) adicionada ao sistema das formas simples de Jolles – 

assim como o “mimo” (“Mimus”)
30

. Por causa da relação do hino com “condições estruturais 

do discurso religioso” (KNITTEL; KORDING 1998: 98), pode-se conceber a proximidade do 

hino antigo com uma forma simples da reza, doravante proposta. Mesmo que a reza não seja 

definida como forma simples no citado livro de Jolles, ela compartilha muitos traços com os 

tipos textuais analisados por ele: forte relação com formas linguísticas e literárias, sem deixar-

se confundir com elas (1982: 10), ancoragem na tradição oral (p.262) e provável invariante 

antropológica
31

 (pp.263s.). 

 Adiante, procederemos à identificação dos gestos de fala de uma reza. O interesse 

pelos gestos de fala reside aqui 1. no intento de se reconhecerem formas características da 

comunicação que supomos encenada em hinos, em ‘cantos de louvor, adoração e prestígio a 

uma dada entidade’ e 2. na interpretação do significado que o gesto de fala adquire ou 

preenche em cada poema de diferentes épocas abaixo analisado
32

. Através da identificação, 

análise e interpretação dos gestos de fala realizados pelo poeta, o objetivo é definir a 

                                                
30 Cf. também Scheuer (2009: 733): “Na resenha do livro de Jolles, Max Kommerell propôs adicionar ao sistema 

apresentado mais duas formas elementares: reza e mimo.” (“In einer Rezension des Jolles’schen Buches schlug 

Max Kommerell vor, dem vorgestellten System zwei weitere Elementarformen hinzuzufügen: Gebet und 

Mimus.”). 
31 Gaier (2002: 8) escreve sobre a presença do hino como canção cultual e forma de ligação com o divino em 

diversas culturas antigas. Segundo esse autor: “na Antiguidade, hino designa uma canção cultual. [...]. Formas 

dessas canções cultuais aparecem em todas as culturas com a função de, sob determinado aspecto, delimitado 

através do mito, estabelecer ligação com o divino” (“In der Antike bezeichnet Hymnos ein Kultlied. [...] Formen 

solcher Kultlieder erscheinen in allen Kulturen mit der Funktion, mit dem Göttlichen unter bestimmtem, durch 

den Mythos eingegrenztem Aspekt Verbindung aufzunehmen.”). Cf. também BREMER; FURLEY 2001: 3-4 

sobre a relação entre rezas e antigos hinos cultuais: “hinos compartilham muitos dos elementos composicionais 

característicos de rezas: há a mesma interpelação direta a uma deidade, o mesmo gesto de súplica e 
frequentemente o mesmo manifesto pedido por ajuda ou proteção [...]. Porque hinos representam uma forma de 

culto relativamente avançada, artística, não devemos considerá-los de nenhum modo secundários, ou tardios, 

comparados com outras formas. As mais antigas culturas de que temos conhecimento e as mais primitivas ainda 

hoje existentes têm as suas canções de adoração ou súplica a divindades.” (“Hymns share many of the 

compositional elements characteristic of prayers: there is the same direct address of a deity, the same gesture of 

supplication and often the same express request for help or protection […]. Because hymns represent a relatively 

advanced, artistic, form of worship we should not regard them as secondary, or late, in any way compared to 

other forms. The earliest cultures of which we have cognizance, and the most primitive still existing today, have 

their songs of worship or supplication of divinities.”). 
32 Mais uma vez: as formas simples “pertencem à arte”, mas “não se tornam propriamente obra de arte, elas [as 

formas simples], se também poesia, não representam, porém, poemas” (“die [einfachen Formen], obwohl sie zur 
Kunst gehören, nicht eigentlich zum Kunstwerk werden, die, wenn auch Dichtung, so keine Gedichte darstellen” 

(JOLLES 1982: 10). Os poemas analisados aqui são formas mais complexas. Como visto acima, gestos de fala 

subsistem ainda em formas mais complexas de poesia. 
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representação do poeta ali, o seu fazer poético, o seu ofício, e compreender o que faz o poeta, 

qual o seu papel e a função dele apresentada em determinado contexto. 

 

2.3.1. A forma simples da reza e seus gestos de fala em exemplo da poesia épica na Ilíada 

No canto I da Ilíada, após ser destratado por Agamêmnon, o sacerdote de Apolo Crises, que 

fôra ao chefe dos gregos pedir de volta sua filha Criseida, reza
33

 a Apolo (vv.37-42):

Ouve-me, Arcoargênteo, protetor de Crisa/ e de Cila sagrada, Esmínteo, rei de 

Tênedos./ Se o templo que te ergui merece teu favor,/ se coxas gordurosas te 

queimei de touros/ e de gordas ovelhas, cumpre meu desejo:/ faze os Dânaos pagar 

meu pranto com tuas flechas!34 

Porque o chefe da campanha dos aqueus tomou a filha de Crises e, depois, destratou o 

sacerdote de Apolo, este pede ao deus, o qual honra e cujo templo enfeita, reparos aos gregos: 

que eles paguem com o sofrimento que causam as flechas de Apolo o sofrimento que 

causaram ao troiano. 

 O sacerdote tem um pedido a fazer. Sua reza é iniciada com o imperativo de ser 

escutado. Nisso, apresenta-se o que se pretende com a reza: ser ouvido e atendido
35

. 

Parafraseando Bach e Galle (1989: 89): o imperativo inicial da fala já antecipa a finalidade da 

reza, a de que o pedido a ser feito pelo sacerdote seja atendido. Em primeiro lugar, há a 

procura do contato. Chama-se a atenção do parceiro da comunicação, o qual será em seguida 

caracterizado. Crises aponta para a sua própria fala; pede por escuta. Nesse pedido, o verbo 

“ouvir” (“κλῦθί”) está no modo imperativo: tal pedido inicial na reza constitui o gesto de fala 

do “pedir para ser ouvido/atendido”.

 Então, o deus, seu parceiro da comunicação, começa a ser definido. Ele é chamado 

através do epíteto “com o arco prateado” (“ἀργυρότοξ᾽”) (v.37) no caso do vocativo. Essa é a 

                                                
33 Uma palavra usada para “rezando”, “εὐχόμενος”, aparece no v. 43, quando termina o discurso direto de Crises. 

Antes da reza do sacerdote, fala-se que “o velho rezou” (“ἠρᾶθ᾽ ὃ γεραιὸς”) (v.35) “para Apolo” (“Ἀπόλλωνι”) 

(v.36). Para o uso de formas de εὐχή e ἀράομαι como reza na Ilíada, cf. Pulleyn (1997: 54, n.40; p.70ss.). Sobre 
ambas palavras nos versos 35 e 43 da Ilíada, v. ali esp. p.71, n.2.
34 A tradução para o português é de Haroldo de Campos (HOMERO 2003: 33). O texto grego é reproduzido da 

edição de T. W. Allen (HOMERO 1931: 3, vv. 37-42): 

κλῦθί μευ, ἀργυρότοξ᾽, ὃς Χρύσην ἀμφιβέβηκας 

Κίλλάν τε ζαθέην Τενέδοιό τε ἶφι ἀνάσσεις, 

Σμινθεῦ εἴ ποτέ τοι χαρίεντ᾽ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα, 

ἢ εἰ δή ποτέ τοι κατὰ πίονα μηρί᾽ ἔκηα 

ταύρων ἠδ᾽ αἰγῶν, τὸ δέ μοι κρήηνον ἐέλδωρ· 

τείσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι βέλεσσιν. 
35 No v.43, findo o discurso direto do sacerdote, o narrador conta que “Febo Apolo” (“Φοῖβος Ἀπόλλων”) 

“atendeu/escutou” (“ἔκλυε”) o sacerdote que rezara. Para o uso de “κλῦθί” como palavra recorrente em rezas 
gregas, principalmente na Ilíada, cf. Pulleyn (1997: 219). Em sua edição da Teogonia, M. L. West (1978: 141 

apud PULLEYN 1997: 136, n. 14) indica que κλῦθί provavelmente signifique “ouvir e conceder” (“hear and 

grant”). 
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realização do gesto da “invocação”. O epíteto “Esminteu” (“Σμινθεῦ”), também no vocativo, 

aparece no texto grego apenas no v.39, integrando o início da reza – momento em que o deus 

é chamado e os seus poderes pertinentes ao pedido final da reza são apostrofados – com a 

configuração da relação “eu”-“tu”, da relação de reciprocidade entre invocador e invocado, a 

partir do v.39. Após a nomeação do primeiro epíteto (“ἀργυρότοξ᾽”), a apóstrofe às ações do 

deus Apolo – que na reza não é designado como tal – é iniciada por uma oração relativa
36

, na 

qual uma esfera de poder da divindade é realçada: a proteção e o controle sobre determinados 

lugares. O sacerdote conta as virtudes do deus através de ações que ele realiza, i. e., de verbos 

que mostram campos de ‘ação’ do deus. Esses verbos estão na segunda pessoa do singular: 

“ἀμφιβέβηκας” (v.37) e “ἀνάσσεις” (v.38). Assim, o sacerdote, em apóstrofe, predicando 

poderes ao deus, perfaz o gesto de fala do “louvor” à divindade. 

 A conjunção “εἴ” (“se”, na tradução acima indicada), no v.39, inicia uma prótase. 

Nessa parte da reza, a relação do sacerdote com o deus – em “teu favor” (“χαρίεντ᾽”) – é 

recordada, evocando-se (verbos “ἔρεψα” e “ἔκηα” no tempo passado) sacrifícios 

anteriormente oferecidos, a contraparte
37

 do pedido por reparação. Uma relação de 

reciprocidade é, assim, estabelecida. O “tu” é caracterizado como um aliado, com quem o 

falante tem uma ligação, uma aliança, um pacto. Na oração condicional, explicita-se que as 

condições de reciprocidade, por parte do sacerdote, foram cumpridas. As oferendas, os 

sacrifícos mencionados como feitos pelo sacerdote são um meio de comunicação, de fazer 

contato com o deus. Nesse momento da reza, são expostas as condições para que o cont(r)ato 

entre os dois seja também dessa vez firmado a contento. O sacerdote faz referência a si 

mesmo; a seus atos e sacrifícios em favor da divindade. Ao recordá-los, o falante conquista a 

certeza de que sua parte nas exigências recíprocas foi realizada. Ele está preparado para pedir, 

certo de que satisfez o que devia nessa relação. 

 Então, em consequência, na apódose, o gesto de Crises é o de pedir a realização do seu 

desejo: “cumpre meu desejo”, o qual é, enfim, formulado no último verso da reza, no verso 

42: “faze os Dânaos pagar meu pranto com tuas flechas”. A relação de reciprocidade entre 

Crises e Apolo, a relação de dar e tomar dessa reza, é formalizada no paralelismo, na prótase 

                                                
36 Introduzida pelo pronome “ὃς” (v.37). 
37 Na Grécia Antiga, segundo Pulleyn (1997: 40), a reza não deve ser compreendida somente como um ato 

religioso autônomo. Ela seria acompanhada de cerimônias sacrificiais ou referências a sacrifícios passados ou 

futuros, que visavam garantir o princípio básico da reciprocidade (p. 51): “the network of give and take that is 

χάρις” (“a cadeia de dar e tomar que é χάρις”). Para a interpretação de Pulleyn (1997) dessa reza, cf. 
especialmente p. 17. Para a relação entre oferenda e reciprocidade nas rezas gregas, cf. também Depew (2000: 

62): “Rezas, é claro, exigem uma oferenda – um eu dou (dei ou darei) para que tu dês” (“Prayers, of course, 

require an offering – a do [or dedi or dabo] ut des”). 
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(εἰ-εἰ) duplicada, quando os sacrifícios do falante são repetidamente evocados, e no pedido 

(verbo “κρήηνον” no imperativo) pela restituição (gr. ἀπόδοσις), feito na sequência das suas 

ações evocadas. O sacerdote está pronto para fazer o pedido que deseja (no modo verbal 

optativo, expressão, aqui, de vontade e desejo, “τείσειαν Δαναοὶ”: “que paguem os Dânaos”) 

e receber o favor divino (as flechas de Apolo contra os gregos, mais concretamente nesse 

caso), dados os sacrifícios já prestados ao deus. 

 Esquematizando, os gestos de fala estão assim dispostos: 

- Pedir para ser ouvido/atendido (v.37), que inicia a reza com o verbo no modo 

imperativo. 

- Invocar as características requisitadas do “tu” da comunicação (v.37), em que o 

sacerdote chama o deus através de um epíteto, na forma do vocativo. A forma atribuída ao 

deus para designá-lo (“ἀργυρότοξ᾽”) apela às qualidades dele requisitadas no pedido (v.42). O 

gesto da invocação é repetido no início do v.39 e caracteriza a divindade. 

- Louvor em apóstrofe (vv.37-38), inserido por um pronome relativo. Ações da 

divindade, com verbos na 2ª p. s., são apostrofadas. O falante recorre a atos de proteção e 

controle executados pelo deus, os quais ressaltam o poder do deus, cujas propriedades são, 

assim, enaltecidas. 

- Evocar sacrifícios (vv.39-41), num período condicional, são recordadas as oferendas 

passadas já dedicadas ao deus invocado; são lembrados os sacrifícios daquele que fala em 

favor do deus, explicitando o vínculo entre o “eu” e o “tu” da reza. Ao evocar que cumpriu 

com sua parte nas condições que o ligam ao deus, o falante assegura-se de que deve ter, por 

seu turno, seu pedido atendido; seu desejo realizado. 

- Pedir a realização do desejado (v.41): “cumpre o meu desejo”. O sacerdote se dirige 

ao deus novamente no imperativo (v.41). A exigência do falante é uma disposição mental 

resultante da lembrança que ele tem de seus atos cumpridos em oferenda ao deus. 

- Formular o pedido/desejo de reparação (v.42): as flechas do deus devem reparar as 

lágrimas do sacerdote, as quais serão pagas com o sofrimento dos dânaos. A reparação é 

fundamentada no louvor e na recordação dos sacrifícios já prestados ao deus. 

 Se, num primeiro momento, nessa reza do sacerdote Crises, os gestos de fala de pedir 

para ser ouvido/ atendido, invocar, louvar, evocar sacrifícios, pedir a realização do desejado 

e formular o pedido/desejo por reparação são reconhecíveis até mesmo pela intenção do 

sacerdote explicitada na narrativa épica, pois, como ele quer pedir pela filha, chama o deus e 

estabelece a relação de reciprocidade louvando-o e evocando sacrifícios, importante é 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29&la=greek&can=ei%290&prior=h%29%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29&la=greek&can=ei%290&prior=h%29%5C
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perceber também que, num outro passo, os gestos de fala confluem uns nos outros. O epíteto 

“com arco prateado” (v.37), por exemplo, não só é um dos modos pelo qual o deus é chamado 

(invocado), mas também o qualifica com características que ressaltam o poder do deus 

pertinente ao pedido: disparar as flechas contra os gregos. A descrição da área de proteção e 

controle do deus lembra a proteção devida ao seu templo, ao sacerdote e à Criseida, filha de 

Crises. No louvor às qualidades do deus prenuncia-se o pedido
38

, bem como a invocação já 

contém traços do louvor
39

, o qual, por sua vez, ao descrever atos e atributos do deus, faz parte 

da identificação dele. Portanto, cada gesto de fala cumpre uma função distinta, assim como, 

na sequência em que aparecem, articulam-se na realização da reza. 

 

2.3.2. Ofício do sacerdote 

Após essa reza de Crises ter sido atendida, e os gregos, depois de terem sofrido sob as flechas 

de Apolo, terem devolvido a filha ao sacerdote, este reza novamente ao deus ‘com o arco 

prateado’, agora com o pedido para que a peste lançada anteriormente pelas flechas de Apolo 

seja demovida dos gregos. Após a reza, entoa-se um peã (Il. 1. 473ss.)
40

, um “louvor a 

Apolo”
41

. Na narrativa da Ilíada, não há nenhuma informação sobre o conteúdo desse hino. 

Quer dizer: não há reprodução em discurso direto daquilo que é falado no hino. Mas canto, 

música e dança são alguns elementos, que, integrados à reza de Crises, compõe o peã. Para 

Fröhder (1994: 19): 

O hino deveria ter fortalecido o pedido e servido para conciliar a divindade. Para dar 

ênfase ao pedido, jovens apresentam o peã o dia todo (Il. 1. 472-4), certamente em 

torno do altar, no qual o sacrifício fora anteriormente oferecido (Il. 1. 448-68). Da 

designação escolhida por Homero, μολπή, suspeita-se de que aqueles que realizavam 

a performance não apenas cantam, mas também dançam42. 

                                                
38 Também na reza a Zeus Diktaios, comentada por Depew (2000: 61), durante a evocação da relação entre a 
comunidade e divindade invocada, narra-se um passado em que o deus esteve presente, do mesmo modo como é 

o retorno da presença do deus o que é pedido na reza: “(o retorno da primavera) [...] bem como a prosperidade e 

harmonia civil que sua presença traz” (“[the return of spring] [...] as well as the prosperity and civic harmony 

that his presence brings with it”). 
39 Na análise que H. Patzer (1962: 102 apud FRÖHDER1994: 22) faz da reza comunitária (Gemeindegebet) das 

mulheres troianas à Atena, no sexto canto da Ilíada, destaca-se a aposição, o atributo à deusa “protetora da 

cidade” (“Stadtschirmerin”), que já indica o desejado pedido de proteção à cidade contra o inimigo grego 

Diomedes: “louvor e reza são um” (“Preis und Gebet sind eins”). 
40 HOMERO 2008: 69, na tradução de Odorico Mendes. 
41 Assim o descreve Fröhder (1994: 19) (“Preislied an Apoll”). 
42 “Der Hymnus dürfte die Bitte verstärkt und dazu gedient haben, die Gottheit zu versöhnen. Um dem Wunsch 
Nachdruck zu verleihen, führen die Jünglinge den Paian den ganzen Tag auf (Il. 1. 472-4), wahrscheinlich um 

den Altar herum, an dem zuvor das Opfer dargebracht worden ist (Il. 1. 448-68). Aus der von Homer gewählten 

Bezeichnung μολπή (Il. 1. 472) ist zu vermuten, daß die Aufführenden nicht nur singen, sondern auch tanzen”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=molph%3D%7C&la=greek&can=molph%3D%7C0&prior=panhme/rioi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=molph%3D%7C&la=greek&can=molph%3D%7C0&prior=panhme/rioi
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Palavra, música e dança são aqui unidas com o objetivo de captar favor, agradar e louvar o 

deus
43

. O hino é ainda parte do sacrifício preparado pelo sacerdote e apresentado em torno do 

altar juntamente com outras oferendas
44

. O ofício de Crises é preparar o sacrifício, tanto as 

‘suculentas peças de touros e cabras’ como, ao articular e proferir o que é pedido na reza, a 

performance coral, esta também oferecida a deus com o intento de captar favor. Os jovens 

cantam e dançam, realizam a sua performance em deferência à reza do sacerdote, o qual, 

como voz que se põe à frente do coro, representaria um tipo de precentor
45

, função de líder do 

coro que, segundo Fröhder (1994: 19), apoiada na sequência pítica da narrativa do Hino 

Homérico a Apolo
46

, possuía o próprio Apolo no Olimpo, conduzindo o coro das Musas. O 

sacerdote aparece aqui com o papel de articular o pedido de uma comunidade e a 

comunicação com a instância divina. 

  

                                                
43

 “Por captarem favor, o dia inteiro/ Jovens Dânaos entoam ledo péan,/ E seus cantos o deus regozijavam.” 

(HOMERO 2008: 69). 
44 “Completa a rogativa,/ Esparso o farro, à vítima o pescoço/ Vergam atrás, e degolada a esfolam;/ Cérceas as 

coxas, no redenho envoltas,/ Cobrem-nas vivas postas. Ao tostá-las/ Crises na lenha tinto baco asperge”. 
(HOMERO 2008: 67). 
45 Assim, também no papel de precentora (Vorsängerin) de um canto coral, a figura da sacerdotisa Theano, no 

canto VI da Ilíada, é considerada por Fröhder (1994: 22): “Ela apreende o grito coletivo da comunidade e o 

articula com palavras” (“Sie greift den kollektiven Ruf der Gemeinde auf und artikuliert ihn mit Worten”). 
46 Cf. ANÔNIMO 2010: 146. Nesse ponto, cf. também o tema, abordado por Bremer e Furley (2001: 14s.) na 

poesia grega antiga (early Greek poetry), da descrição e apresentação de práticas de culto e celebração feitas 

pelos próprios deuses, as quais teriam a função de mostrar o exemplo divino para a realização do culto e 

adoração aos deuses pelos seres humanos. Bremer e Furley citam ali o início da sequência pítica do Hino 

Homérico a Apolo, em que a performance coral dos olímpicos (realizada principalmente por Apolo, pelas 

Musas, Cárites e Horas) daria um exemplo, modelo divino para performances humanas do louvor, do canto 

acompanhado de cítara e dança, aos deuses. 
V. ainda a parte final desse hino homérico a Apolo (ANÔNIMO 2010: 172), em que um peã, a partir das 

instruções dadas pelo próprio deus Apolo, é encenado, após uma reza (“εὔχονθ᾽”, v.510) e um sacrifício terem 

sido realizados. 
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3. Antigos hinos gregos 

 

3.1. Hinos homéricos: hinos em nome de Homero 

Os Hinos Homéricos são uma importante fração preservada dos hinos gregos provenientes do 

período arcaico. 

Fontes secundárias testemunham uma profusão de hinos antigos, preservados, 

contudo, são apenas uma parcela, dentre os quais os que talvez sejam os mais 
antigos, os chamados ‘Hinos Homéricos’, 33 hinos épicos aos deuses, preparados 

em hexâmetros, do VII ao V séc. a. C. (KNITTEL; KORDING 1998: 99)47. 

Knittel e Kording escrevem ali que eles são “chamados de ‘Hinos Homéricos’” (itálico 

nosso). Apesar do título, os Hinos Homéricos certamente (pelo menos em sua grande maioria) 

não são de Homero
48

. São, mais provavelmente, de diferentes criadores, no mais das vezes já 

desconhecidos. A questão aqui exposta não versa sobre uma suposta “autoria”, mas antes 

sobre algumas conexões (e alguns distanciamentos) que esses poemas resguardam com a 

figura do mítico poeta, a serem tratadas ao longo desta seção. Bremer e Furley (2001: 41) 

indicam que a coleção desses hinos “foi transmitida não como parte do corpus homérico, mas 

com outros hinos: seis de Calímaco, os Hinos Órficos e hinos de Proclo”
49

. Não se sabe 

exatamente a data da primeira compilação dos Hinos Homéricos
50

. Cabral (2004: 99) escreve 

que “a coletânea dos Hinos homéricos que chegou até nós é proveniente da época helenística, 

com exceção do Hino a Ares”. O H. Hom. 8: a Ares é tido como uma interpolação indevida 

nesse grupo
51

. Comum à quase totalidade dos Hinos Homéricos é um esquema genérico de 

composição identificado por estudiosos: uma estrutura tripartida em invocatio, seguida de 

pars epica e precatio
52

. 

                                                
47 “Sekundäre Quellen bezeugen eine Fülle antiker H., erhalten sind allerdings nur ein Bruchteil, darunter die 
vermutlich ältesten, die sogenannten ‘Homerischen H.’, 33 epische, in Hexametern abgefaßte Götter-H. aus dem 

7. – 5. Jh. v. Chr”. 
48 Cf., p.ex., FRÖHDER 1994: 7 e BREMER; FURLEY 2001: 38, n.117. Neste trabalho, não há a pretensão de 

discutir a “autoria” dos Hinos Homéricos (nem, aliás, a da Ilíada e Odisseia). O tema aqui é o da representação 

dos poetas. Interessa em certa medida o fato de esses hinos serem, através da tradição, reunidos e legados sob o 

nome desse importante (se não o mais) poeta grego. 
49 “This collection of some thirty hexameter pieces in epic or sub-epic dialect, of widely varying length, was 

transmitted not as part of the Homeric corpus, but with other hymns: six by Callimachus, the Orphic Hymns and 

Proklos’ hymns”. 
50 Cf. RIBEIRO JR 2010: 71ss., em que o autor discorre sobre a transmissão dos H.H. 
51 V., p.ex., RIBEIRO JR. 2010: 72; BREMER; FURLEY 2001: 41, n.122; FRÖHDER 1994: 15, a qual cita M. 
L. West. 
52 V., p.ex., FRÖHDER 1994: 8; RIBEIRO JR 2010: 51ss. Para uma discussão mais abrangente acerca desse 

esquema em hinos, cf. BREMER; FURLEY 2001: 56s. Ribeiro Jr. (2010: 52) elenca como exceções “o h.Hom. 1 
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 Seguindo as palavras e formulações de Depew (2000: 59)
53

, no período arcaico e 

início do clássico as poesias gregas eram, em via de regra, apresentadas (“performed”) em 

público, “em uma variedade de ocasiões, nas quais e através das quais comunidades criavam e 

mantinham sua identidade social, religiosa e política”. De acordo com testemunhos mais 

antigos recolhidos e apresentados por Ribeiro Jr. (2010: 82), os Hinos Homéricos seriam 

proêmios (gr. προοίμιον); teriam servido como um tipo de prelúdio. É difícil, no entanto, 

precisar o sentido da palavra proêmio em relação aos Hinos Homéricos. Ainda nas palavras e 

demonstrações de Ribeiro Jr. (2010: 43), segundo relato de Tucídides, o Hino Homérico a 

Apolo era “um prelúdio, um proêmio (gr. προοίμιον)”, porque “antecedia o coro apresentado 

durante um dos antigos festivais dedicados a Apolo, em Delos”. Píndaro também teria se 

referido a esses poemas como proêmios
54

, sendo o testemunho disso o início da Nemeia 2 

(vv.1-3): “assim como os homéridas,/ aedos de versos encadeados muitas vezes/ partem de 

Zeus, como proêmio”
55

. W. Race, em sua edição de Píndaro (PINDARUS 1997b: 17), traduz 

“Homéridas” (“Ὁμηρίδαι”) por “filhos de Homero” (“sons of Homer”) e comenta, fazendo 

certamente alusão a ῥαπτῶν (v.2), que estes são rapsodos (“‘rhapsodes’”), cantores de versos 

costurados. Nessa passagem, Race exemplifica como “prelúdios” (“preludes”) desses cantores 

os Hinos Homéricos. 

 Além de considerar a figura dos rapsodos como mencionados no ínicio da Nemeia 2 – 

dos homéridas como “cantores de versos costurados” – Schadewaldt (1965: 56)
56

 ainda se 

reporta a outra passagem em Píndaro em que se falaria de características também dos 

rapsodos: nos versos 37-39 da Ístmica 4
57

. Ali, Píndaro indica o “ῥάβδον” (a vara, o bastão) 

(PINDARUS 1997b: 167, v.38) dos versos de Homero. Mesmo que etimologicamente o 

signicado de rapsodo como “cantor com o bastão” (“Sänger zum Stabe”) não se sustente
58

, 

                                                                                                                                                   
a Dioniso, que perdeu a invocatio; o h.Hom.13 a Deméter não tem pars epica; e o h.Hom. 12 a Hera não tem 

predicatio”. 
53 “Poems were [in Archaic and early Classical Greece] not meant to be read but rather were performed publicly, 
on a variety of occasions in and through which communities created and sustained their social, religious, and 

political identity”. 
54 Cf. RIBEIRO JR. 2010: 49. 
55 Tradução de Ribeiro Jr. (2010: 82). Em grego: “Ὅθεν περ καὶ Ὁμηρίδαι/ ῥαπτῶν ἐπέων τὰ πόλλ᾽ ἀοιδοί/ 

ἄρχονται, Διὸς ἐκ προοιμίου” (PINDARUS 1997b: 16). 
56 “Píndaro conhece os homéridas como ‘cantores de versos costurados’ – assim ele interpreta o nome rapsodo”. 

(“Pindar kennt die Homeriden als ‘Sänger genähter Verse’ – so deutet er den Namen Rhapsoden”). 
57 Na tradução de Tadeu Andrade: “Contudo Homero exaltou-o por entre os homens, Homero,/ Que toda 

erguendo a valentia, em um cajado a mostrou/ De versos divinais, um folguedo aos pósteros.” Em grego 

(PINDARUS 1997b: 166): “ἀλλ᾽ Ὅμηρός τοι τετίμα-/ κεν δι᾽ ἀνθρώπων, ὃς αὐτοῦ/ πᾶσαν ὀρθώσαις ἀρετὰν 

κατὰ ῥάβδον ἔφρασεν/ θεσπεσίων ἐπέων λοιποῖς ἀθύρειν”. 
58 A etimologia da palavra é discutida por Patzer (1952: 315s.). A expressão Sänger zum Stabe encontra-se tanto 

em Patzer (1952: 315) quanto em Schadewaldt (1965: 56). O texto citado de Schadewaldt é de 1943, anterior ao 

de Patzer. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prooimi%2Fwn&la=greek&can=prooimi%2Fwn0&prior=o%28po/tan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28a%2Fbdon&la=greek&can=r%28a%2Fbdon0&prior=kata%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ll%27&la=greek&can=a%29ll%272&prior=e%29/ban
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28%2Fomhro%2Fs&la=greek&can=*%28%2Fomhro%2Fs0&prior=a%29ll%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi&la=greek&can=toi0&prior=*%28/omhro/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=teti%2Fmaken&la=greek&can=teti%2Fmaken0&prior=toi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=di%27&la=greek&can=di%270&prior=teti/maken
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nqrw%2Fpwn&la=greek&can=a%29nqrw%2Fpwn0&prior=di%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%5Cs&la=greek&can=o%28%5Cs0&prior=a%29nqrw/pwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29tou%3D&la=greek&can=au%29tou%3D0&prior=o%28%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%3Dsan&la=greek&can=pa%3Dsan0&prior=au%29tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29rqw%2Fsais&la=greek&can=o%29rqw%2Fsais0&prior=pa=san
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29reta%5Cn&la=greek&can=a%29reta%5Cn0&prior=o%29rqw/sais
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kata%5C&la=greek&can=kata%5C1&prior=a%29reta%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28a%2Fbdon&la=greek&can=r%28a%2Fbdon0&prior=kata%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Ffrasen&la=greek&can=e%29%2Ffrasen0&prior=r%28a/bdon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qespesi%2Fwn&la=greek&can=qespesi%2Fwn0&prior=e%29/frasen
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pe%2Fwn&la=greek&can=e%29pe%2Fwn0&prior=qespesi/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=loipoi%3Ds&la=greek&can=loipoi%3Ds0&prior=e%29pe/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29qu%2Frein&la=greek&can=a%29qu%2Frein0&prior=loipoi=s
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Schadewaldt (1965: 56) aponta que assim, com o bastão em mãos, o rapsodo teria sido 

pintado numa ânfora de Vulci (480-490 a.C.)
59

. Na descrição de Schadewaldt (1965: 56), essa 

imagem seria a de “um homem com barba, imponente, vestido com um belo quitão, uma 

coroa no cabelo, ele está sobre um pódio”
60

. Schadewaldt (ibidem) chama atenção para o caso 

de o rapsodo não portar um instrumento musical, senão esse rhábdos. Isso estaria na linha da 

figura do rapsodo Íon, representada no diálogo homônimo de Platão, em que o tipo de 

exposição do rapsodo seria antes um falar do que um cantar, “um recitar” (“ein Rezitieren”), 

na declaração de Schadewaldt (1965: 55), o qual mostra o uso de formas do verbo λέγειν, 

quando Sócrates e Íon conversam sobre o momento de apresentação do rapsodo (1965: 55, 

n.9)
61

. O rapsodo recitaria com o bastão (SCHADEWALDT 1965: 56). Bastão que 

Schadewaldt se recusa a ver somente como auxílio para as andanças desses poetas
62

 (1965: 

61, n.2), mas como emblema de poder, de dignidade (p.61): bastão que portariam também 

reis, juízes e oradores (como insígnia de sua força: até do uso da força violenta do soberano); 

forma do ‘cetro’ (σκῆπτρον) que ao poeta teria sido dado pelas Musas da árvore de Apolo, no 

início da Teogonia (v.30)
63

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Rapsodo. Ânfora. Pintura atribuída a Kleophrades. 490a.C-480a.C. Vulci (diz-se de). 

© The Trustees of the British Museum (Museum number 1843,1103.34) 

 Os rapsodos também devem ter importância no que concerne ao processo de 

canonização dos textos homéricos
64

. Interpreta-se que a designação “proêmio” mencione um 

uso dos Hinos Homéricos na Grécia Antiga, segundo o qual eles precederiam a recitação da 

                                                
59 Cf. a figura 1, p.29. 
60 “Auf einer Zweifiguren-Amphora im Britischen Museum steht ein stattlicher, bärtiger Mann, angetan mit 

einem schönen Chiton, einen Kranz im Haar, er steht auf einem Podium”. 
61 “535b, c2, c6: λέγειν; entre isso, porém, b4 ᾁδειν”. (“535b, c2, c6: λέγειν; dazwischen aber b4 ᾁδειν”). 
62 No diálogo Íon, o rapsodo é visto voltando de uma “disputa de rapsodos” (“ῥαψῳδῶν ἀγῶνα”) (PLATÃO 

2011: 27) – e Sócrates, que o vê, se interessa em perguntar a ele como fôra na disputa: “trouxemos o primeiro 

prêmio, Sócrates” (idem). Sobre a representação do poeta viandante, disso será tratado mais abaixo, ao longo 

deste trabalho. Para a representação especificamente dos rapsodos como andantes, vide infra p.40. 
63 Cf. SCHADEWALDT 1965: 61, esp. notas 2 e 3. 
64 Sobre a canonização dos textos homéricos através da atividade dos rapsodos, v. as considerações de J. 

Assmann, expostas abaixo, nas pp.39s. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=skh%3Dptron&la=greek&can=skh%3Dptron0&prior=moi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=r%28ayw%7Cdw%3Dn&la=greek&can=r%28ayw%7Cdw%3Dn0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gw%3Dna&la=greek&can=a%29gw%3Dna0&prior=r%28ayw%7Cdw=n
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poesia épica
65

. Por isso, no entendimento de Fröhder (1994: 8), os H.H. serem chamados de 

“proêmio” (“προοίμιον”), até por volta do séc. IV a. C.
66

. Referências mais significativas a 

esses poemas atribuídos a Homero com a denominação “hino” acham-se a partir do séc. III a. 

C.
67

. A palavra “hino” (gr. ὕμνος) consta em alguns Hinos Homéricos, como no H. Hom. 5: a 

Afrodite (v. 293), no H.H. 9: a Ártemis
68

 (v.9) e H.H. 18: a Hermes (v.11)
69

. Ainda sobre a 

provável apresentação desses ‘proêmios’, Cabral (2004: 21) considera que eles eram dirigidos 

“a um deus e à audiência de um determinado festival”
70

. Para Fröhder (1994: 9), como 

‘proêmios’, eles antecediam principalmente a recitação das grandes épicas, de trechos da 

Ilíada e Odisseia, as quais, nessa época, por volta dos séc. VII a V a.C., eram apresentadas em 

festivais pan-helênicos, “em festas das poleis aos deuses, frente aos cidadãos”
71

. 

 Sobre a questão a quem esses poemas eram dirigidos, Bremer e Furley, que 

consideram terem os H.H. mais o aspecto de mimesis do que cultual (2001: 43)
72

, usam os 

vocábulos “dois diferentes níveis (ou canais) de comunicação”
73

 (2001: 59), para abarcar o 

que eles também caracterizam como “as duas direções na comunicação do hino”
74

 (2001: 57): 

por um lado são endereçados a divindades, por outro à audiência desses hinos, aqueles que 

escutam, fazem a recepção desses poemas. Os textos dos Hinos Homéricos homenageiam 

deidades. Eles dirigem-se a elas, louvando-as: em geral, o poeta se volta, com uma 

interpelação, a alguma divindade nesses hinos. Como poesia grega datada do séc. VII ao V 

                                                
65 Cf. MACEDO 2010: 21 e mesmo BREMER; FURLEY 2001: 41ss. 
66 Fröhder (1994: 8) explica a denominação corrente “proêmio” até o séc. IV a. C. “para esses poemas em louvor 

a deuses” por causa dessa alegada função de prelúdio ao canto épico. “Assim se explica o nome de fato, o único 

usual até o século 4 [a. C.] para esses poemas em louvor a deuses: προοίμιον, prelúdio a qualquer peça das 

épicas heroicas.” (“So erklärt sich der eigentliche, bis ins 4. Jahrhundert allein übliche Name für diese 

Götterpreisgedichte: προοίμιον, Vorspruch vor einem beliebigen Stück aus den Heroenepen”). 
67 Cf. RIBEIRO JR. 2010: 86-7. 
68 Comentando sobre a palavra “hino” (ὕμνος) no H. Hom. 9, Pulleyn (1997: 43, n.11) escreve: “quando o poeta 

diz que ele agora vai proseguir para outro ὕμνος, parece muito como se aquilo que acabáramos de ter fora mesmo 

um ὕμνος (a menos que ἄλλος esteja sendo usado, como às vezes é, no sentido de ‘aqui há também alguma coisa 

diferente’”). (“when the poet says that he will now proceed to another ὕμνος, it looks very much as though what 

he have just had was itself a ὕμνος [unless ἄλλος is being used, as it sometimes is, to mean ‘here’s something 
else as well’”]). Para “hino” usado como verbo, v., p. ex., o H.H. 3: a Apolo (vv. 157-160). 
69 Os Hinos Homéricos são citados a partir da edição de Ribeiro Júnior. V. Anônimo (2010). Os versos entre 

parênteses indicam o texto grego. 
70 “Os Hinos Homéricos eram performances de proêmios, dirigidos a um deus e à audiência de um determinado 

festival, como uma introdução ao recital épico propriamente dito”. 
71 “Para além do público originariamente de nobres, elas [‘Ilíada’ e ‘Odisseia’] ficaram famosas e requisitadas de 

forma pan-helênica, de modo que eram apresentadas [...] por todo lugar em festas das poleis aos deuses, frente 

aos cidadãos.” (“Sie [‘Ilias’ und ‘Odyssee’] wurden über das ursprüngliche Adelspublikum hinaus panhellenisch 

berühmt und gefragt, so daß sie überall an den Götterfesten der Poleis vor der ganzen Bürgerschaft [...] 

dargeboten wurden”). 
72 Cf. principalmente a p.IX do prefácio do livro de Bremer e Furley (2001). 
73 “Two different levels (or channels) of communication”. Bremer e Furley apoiam-se em Danielewicz, cuja 

discussão, segundo os dois autores, visa primariamente os Hinos Homéricos e os Hinos de Calímaco. 
74 “The two ‘directions’ in communication of hymnic”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prooimi%2Fwn&la=greek&can=prooimi%2Fwn0&prior=o%28po/tan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fmnon&la=greek&can=u%28%2Fmnon0&prior=e%29s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prooimi%2Fwn&la=greek&can=prooimi%2Fwn0&prior=o%28po/tan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prooimi%2Fwn&la=greek&can=prooimi%2Fwn0&prior=o%28po/tan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fmnon&la=greek&can=u%28%2Fmnon0&prior=e%29s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fmnon&la=greek&can=u%28%2Fmnon0&prior=e%29s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fmnon&la=greek&can=u%28%2Fmnon0&prior=e%29s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fllon&la=greek&can=a%29%2Fllon0&prior=metabh/somai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fmnon&la=greek&can=u%28%2Fmnon0&prior=e%29s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fmnon&la=greek&can=u%28%2Fmnon0&prior=e%29s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fllon&la=greek&can=a%29%2Fllon0&prior=metabh/somai
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a.C., a qual era, em regra, apresentada (performed), ainda que não como ‘proêmio’ na ocasião 

acima descrita, esses hinos dizem respeito a uma determinada comunidade: o conjunto 

daqueles a quem eles eram mostrados. Apresentados, colocam-se à apreciação e disposição 

dos seres humanos. Esses poemas devem ter a função de alegrar (χαῖρ᾽)
75

 não só deuses, senão 

que também os “mortais”. 

 De certo modo, há referências, no próprio hino, a sua performance, frente a deuses e 

seres humanos. No poema, encontram-se marcas (marcadores linguísticos) da comunicação 

do poeta com a instância divina louvada e, de outra perspectiva, com os seus ouvintes/ 

observadores/ leitores da apresentação poética, com aqueles que, mesmo implicitamente, são 

também destinatários de um poema. No Hino Homérico 6: a Afrodite, o cantor se apresenta, 

ao final do poema, como participante de uma competição (vv.19-20): “salve, Deusa dos olhos 

brilhantes e de doce sorriso. Permita-me arrebatar/ a vitória neste concurso (ἐν ἀγῶνι) e dá-me 

compor meu canto” (ANÔNIMO 2010: 120s.). O poeta alude a uma performance num 

concurso. Quanto a essa performance do poema, ela é entendida aqui como aquela que é 

apresentada no próprio poema: exposta, em parte, em virtude do poeta, o qual a encena e 

descreve. A circunstância de apresentação seria também uma referência textual internalizada 

no poema, em que se expõe uma situação comunicativa entre o humano e o divino, do poeta 

com a instância divina apostrofada e louvada no hino, bem como entre os seres humanos, 

estes os ouvintes/ leitores (incluídos, no caso, pelo poeta numa cena de disputa, ἀγῶν). 

 Nesta seção, os gestos de fala do poeta do H.H. 6: a Afrodite
76

 serão analisados. Nos 

anexos acham-se a versão em grego e a tradução para o português realizada por Flávia 

Marquetti, ambos editados em Hinos Homéricos (ANÔNIMO 2010: 120s.). Quando das 

menções ao verso, indica-se o texto grego da citada edição. O poema assim começa: “Cantarei 

a bela Afrodite de coroa de ouro” (ANÔNIMO 2010: 120). No texto grego, todo o primeiro 

hexâmetro desse hino é dedicado a Afrodite, deusa homenageada, cujo nome é proferido 

                                                
75 A palavra é recorrente nos Hinos Homéricos. Ao longo deste trabalho encontrar-se-ão algumas considerações 

em torno desse vocábulo. 
76 Há algumas motivações para a escolha da análise desse hino: um Hino Homérico considerado completo, em 

torno do qual não se tomou conhecimentos de muitas disputas filológicas quanto ao estabelecimento do texto e o 

qual é de extensão média. Seguindo os apontamentos de Fröhder (1994: 5, n.1), “nos hinos de extensão média as 

características do gênero [dos Hinos Homéricos] deixam-se reconhecer particularmente bem” (“An den 

mittellangen Hymnen lassen sich besonders gut die Gattungsmerkmale erkennen”). No entanto, pondera-se que, 

dado o esquema geral próprio à estrutura desses hinos – invocatio, seguida de pars epica e precatio, elencada por 

Ribeiro Jr (2010: 53) – a análise empreendida nesta seção poderia ser feita com a maioria dos outros hinos da 

compilação. Contudo, algumas exceções devem ser feitas, como ao H. Hom. 8: a Ares, p.ex., tido como uma 
interpolação, bem como aos Hinos Homéricos 30, 31 e 32, a Gaia, Hélios e Selena, respectivamente, pois talvez 

sejam posteriores ao séc. V a. C. Esses hinos também não louvam divindades tradicionais de culto. Cf. a resenha 

de J. S. Clay (1996) ao citado livro de D. Fröhder. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xai%3Dr%27&la=greek&can=xai%3Dr%270&prior=*kuqerei/hs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n1&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gw%3Dni&la=greek&can=a%29gw%3Dni0&prior=e%29n
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como a última palavra desse verso inicial, após uma sequência de três atributos: “αἰδοίην 

χρυσοστέφανον καλὴν Ἀφροδίτην” (v.1). Apenas no começo do segundo verso o poeta fala o 

que faz: cantar (“ᾄσομαι”) Afrodite, com o verbo flexionado no tempo futuro. Nesse poema, o 

poeta, após nomear a divindade, diz que irá cantar. O que ele diz que fará, é o que ele faz. 

Esse poema inicia-se com o gesto de fala da “promessa de cantar a divindade”. O poeta diz 

que cantará a deusa, o gesto de fala é realizado no canto. O poeta reduplica, representa aquilo 

que ele faz; o que ele apresenta no poema
77

. 

 A divindade não é diretamente interpelada. Isso configura um estilo em terceira 

pessoa, chamado comumente em trabalhos teóricos sobre esses hinos de Er-Stil (no caso desse 

poema a Afrodite, uma denominação Sie-Stil seria ainda mais apropriada). A deusa é nomeada 

na forma do acusativo, juntamente com as indicações de epítetos, os quais já evocam 

aspectos, como a beleza e a presença do ouro, que serão destacados ao longo da descrição da 

figura da deidade, na predicação do hino. Diferentemente de uma invocação, o gesto do 

cantor é o de chamar a atenção para a própria atividade da poesia e anunciar a sua intenção de 

cantar a divindade, o que já se realiza no momento presente, na atividade de cantar no 

poema
78

. 

 Após a nomeação de Afrodite, ‘da deusa digna de veneração’ (v.1), o poeta evoca a 

natureza e história dela: “Deusa veneranda que se tornou Senhora de todos os adornos de 

Chipre,/ que fica junto ao mar, onde o forte sopro úmido de Zéfiro a levou,/ do alto da onda 

do mar ressonante,/ entre a branda espuma” (ANÔNIMO 2010: 120). Temos aqui, a partir do 

pronome relativo “ἣ” (v.2), o gesto de fala da evocação da gênese e domínio (vv.2-5) da 

deusa. O poeta, cantando, louva, venera a deusa nomeada através da evocação – momento em 

que o tempo verbal se desloca para o passado – de seu domínio e de sua gênese divina, 

características que a distinguem de outros deuses e dos mortais. 

 Esses elementos formais e temáticos presentes no H. Hom. 6 são típicos: Macedo 

(2010: 89), ao analisar o H. Hom. 15: a Herácles, identifica que “tempo futuro, acusativo 

(“Er-Stil”) e frase relativa são elementos hínicos tradicionais, sobretudo nos hinos homéricos, 

como tradicional é também o relato da genealogia divina”, no tempo verbal do passado. No 

hino a Afrodite em questão, o relato da gênese divina configura o início da pars epica. Se, 

                                                
77 O gesto de fala é “a duplicação, na fala, da ação” (“die sprachliche Verdopplung des Handelns”) daquele que 

fala/canta: “o falante descreve o que faz” (“der Sprecher beschreibt sein Tun”) (BACH; GALLE 1989: 41). V. 

infra p.18s. 
78 Fröhder (1994: 37) escreve que é típico dos Hinos Homéricos o rapsodo anunciar aos ouvintes já de início a 

sua intenção de cantar a divindade, ao utilizar, p. ex., no primeiro verso de seu hino alguma variação de ἀείδω. 

No H. Hom. 6, “cantarei” aparece somente no início do segundo verso. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29doi%2Fhn&la=greek&can=ai%29doi%2Fhn0&prior=*%29afrodi/thn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xrusoste%2Ffanon&la=greek&can=xrusoste%2Ffanon0&prior=ai%29doi/hn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kalh%5Cn&la=greek&can=kalh%5Cn0&prior=xrusoste/fanon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29afrodi%2Fthn&la=greek&can=*%29afrodi%2Fthn1&prior=kalh%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2F%7Csomai&la=greek&can=a%29%2F%7Csomai0&prior=*%29afrodi/thn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28%5C&la=greek&can=h%28%5C0&prior=a%29/%7Csomai


 

 

33 

 

porém, em muitos casos de louvor hínico, quando da introdução da predicação laudativa, 

ressalta-se a genealogia divina da entidade louvada, bem como seus grandes atos primevos 

que o distinguem e destacam, o poeta prescinde, no H. Hom. 6, de listar metro e patronímicos, 

concentrando-se nos locais onde a deusa foi gerada e acolhida, descrevendo o percurso dela 

pelo mar, por força do vento oeste primaveril
79

. Nos versos em que é narrada a passagem 

pelos locais onde a deusa foi gerada e acolhida, do mar à ilha de Chipre, mostra-se um estilo 

mais hipotáctico. À frase relativa, no v.2, em que o poeta qualifica Afrodite como senhora dos 

adornos de Chipre, é inserida outra, que se refere à ilha. Na sequência, liga-se ainda mais uma 

oração subordinada ao local, ao qual, do mar, o Zéfiro conduziu a deusa. 

 Sendo condizente com as características da deusa, o poeta, em seu louvor a Afrodite, 

não faz a narração de atos realizados por ela. Antes, os atributos, seus benefícios são descritos 

através de uma cena de vestimenta, em que as Horas tomam a recém-concebida e a enfeitam. 

O gesto do poeta é o de narrar a constituição de Afrodite através de suas servidoras (vv. 5-11) 

(ANÔNIMO 2010: 121): 

As Horas, de diademas de ouro,/ a acolheram com alegria e lhe deram vestes 

imortais,/ sobre a cabeça divina elas colocaram uma bela e bem trabalhada/ coroa de 

ouro, nos lóbulos da orelha, brincos/ de flores de ouropel e de ouro precioso;/ elas 

ornaram seu tenro colo e sua garganta argêntea/ de colares de ouro 

A atividade das Horas empresta movimento à cena e é um contraponto à passividade de 

Afrodite, cujos atributos físicos são louvados nessa narração. As Horas atuam na formação da 

imagem da deusa. O poeta parece se comportar como observador frente à deusa e testemunha 

frente aos seus ouvintes. O relato permanece no tempo passado. 

 Antes de narrar a cena de entrada de Afrodite no Olimpo (vv.14-18), o gesto de fala do 

poeta é ainda o da “evocação” (vv. 11-13): uma evocação da vestimenta em relação ao coro 

dos deuses. Evoca-se a atividade das Horas de adornar a deusa, cuja vestimenta remete à 

participação das próprias Horas na dança (“χορὸν”) (v.13) dos deuses: 

elas ornaram seu tenro colo e sua garganta argêntea/ de colares de ouro com os quais 

elas mesmas,/ as Horas com diademas de ouro, ornadas iam,/ para o gracioso coro 

dos deuses na morada de seu pai. (ANÔNIMO 2010: 120) 

A menção à participação das Horas no coro se localiza, no H. Hom. 6, antes da saudação da 

deusa pelos deuses do Olimpo e após a descrição dos atributos dela através da ação das Horas. 

                                                
79 Para a caracterização do Zéfiro nesse hino à Afrodite como vento oeste e primaveril, mais afeito a essa deusa e 

à circunstância de nascimento, em contraposição às características dele de tempestuoso e chuvoso na Ilíada, v. 

FRÖHDER 1994: 277. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xoro%5Cn&la=greek&can=xoro%5Cn0&prior=e%29s
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Assim como as Horas deram certa ‘ordem’ (v.11) à deusa, enfeitaram-na
80

, o poeta
81

 

(re)apresenta a imagem da deusa louvada, de acordo com a situação e propósitos da 

circunstância em que ele diz estar (vv.19-20) e, assim, cultivando e ‘ordenando’ os mitos 

precedentes, de provável conhecimento de seus ouvintes
82

, ou seja, narrando a trajetória da 

deusa da ilha de Chipre ao Olimpo, o poeta também deseja encontrar o caminho de sua 

narrativa, compor o canto, o qual o possa conduzir à vitória no concurso que disputa (vv. 19-

20). 

                                                
80 “ἐκόσμεον” (v.11) no poema com o sentido de enfeitar: “ornaram” na tradução de Flávia Marquetti. O verbo 

também tem o significado de ordenar, arranjar. Daí a alusão à tarefa de ordenar, ‘dar ordem’, feita acima. Um 

exemplo do significado de “ordenar”, “arranjar” desse verbo no dicionário LSJ do Perseus digital é da Il. 2.554 

(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ko%2Fsmeon&la=greek&can=e%29ko%2Fsmeon0&prior

=xruse/oisin#lexicon): “κοσμῆσαι ἵππους τε καὶ ἀνέρας”. Acesso: 20/11/2013. Essa passagem da Ilíada é assim 

traduzida por Odorico Mendes: “Homem nenhum como ele ordenar soube/ Jungidos carros e adargadas hostes”. 

(HOMERO 2008: 107). 

Fröhder (1994: 292, n.2) comenta sobre o verbo no H.H.6: “κοσμεῖν (11) no sentido de enfeitar aparece ainda só 

em h. Ven. 65, enquanto em Hes. Th. 573 e Op. 72 menciona-se certamente a ordenação do vestuário e da 

prega”. (“κοσμεῖν (11) in der Bedeutung von ‘schmücken’ begegnet sonst erst in h. Ven. 65, während in Hes. Th. 
573 und Op. 72 wahrscheinlich das Ordnen des Gewandes und des Faltenwurfs gemeint ist”). 
81 No seu estudo “Die Gestalt des homerischen Sängers” (1943) (“A figura do cantor homérico”), Schadewaldt 

(1965) ocupa-se em grande parte dos traços tanto da figura dos cantores homéricos na época pré-clássica como 

da figura dos cantores que aparecem em cenas da Ilíada e Odisseia. O filólogo mostra que uma das principais 

tarefas dos cantores era encontrar a ordem (κόσμον) daquilo que se narrava pelo canto: “esse ‘seguindo a ordem’ 

já interpretaram os antigos explicadores como ‘o caminho certo e o desenvolvimento correto da narrativa, e, 

simplesmente, como ‘artisticamente apropriado’”. (“Dies ‘nach der Ordnung’ haben schon die alten Erklärer als 

‘den rechten Weg und die richtige Entwicklung der Erzählung und einfach als ‘kunstgemäß’ gedeutet”) (p.71). 

Matéria (Stoff) desses cantores eram grandes atos (Taten), de deuses e de seres humanos (p.74). Ambos eram, 

através do canto, louvados. A consequência disso, para os homens, era a fama (Ruhm). Aquilo que era narrado 

pelo canto não apenas evocava um acontecimento passado, como ainda servia de exemplo, de modelo de ação 
futura para aqueles que presentemente ouviam a narração. Parafraseando Schadewaldt (p.74), na canção – na 

qual tais atos são conservados –, o cantor percorria diferentes caminhos no reino das sagas. Daí as palavras para 

designar o canto: “nisso, chama-se o canto também ‘percurso’, ‘caminho’, ‘trajeto’, com um nome curioso, mas 

que também dá profunda informação. Pois o cantor entende seu próprio cantar, por seu turno, também como um 

caminho que ele percorre”. (“Dabei heißt das Lied auch ‘Gang’, ‘Pfad’, ‘Bahn’ mit einem seltsamen, doch tief 

Aufschluß gebenden Namen. Denn der Sänger versteht sein eigenes Singen auch sonst als einen ‘Weg’, den er 

zurücklegt.”). Schadewaldt (1965: 74, esp. n. 14 e 17) refere-se acima a como é designado o cantar (οἴμη) de 

Demódoco, no canto VIII da Odisseia. Ele cita ainda o μεταβαίνω (verbo presente também no v. 492 do canto 

VIII da Odisseia) do H.H. 18: a Hermes, quando o cantor anuncia uma passagem que fará: “tendo começado por 

ti, mudarei para outro hino” (“σεῦ δ᾽ ἐγὼ ἀρξάμενος μεταβήσομαι ἄλλον ἐς ὕμνον”). (ANÔNIMO 2010: 454s.). 

Tradução do H.H.18 por Maria Celeste Dezotti. No dicionário etimológico de grego de R. Beekes (Etymological 

Dictionary of Greek) (2010: 1057), προοίμιον é relacionado a οἴμη: “o que fica πρὸ οἴμης ou οἴμου [mais antigo 
οἵμου, ver οἶμος] (“what stands πρὸ οἴμης or οἴμου [older οἵμου, see οἶμος]”). No LSJ digital, προοίμιον é ligado 

já diretamente a οἶμος (caminho). (http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prooimion&la=greek#lexicon). 

Acesso 25/11/2013. Um sentido (da palavra προοίμιον) que talvez possa ser reproduzido em português como 

“preâmbulo”. Para a relação entre οἴμη e οἶμος, cf. o Dic. Etimológico do grego (2010: 1057): é possível que as 

duas palavras tenham sido vinculadas por uma “etimologia popular” (“folk etymology”), o que talvez diga 

respeito a (também como eram vistas as) atividades do poeta. 

Ainda sobre os termos οἴμη e οἶμος, v. WERNER 2012: 170s, n.63: “o termo οἴμη é empregado apenas nessa 

[Hom. Odyssea, q 73-4] e em outras duas passagens homéricas (Hom. Odyssea, ϑ 74, 481; χ 347), referindo-se 

sempre ao canto inspirado pelas divindades ao aedo. O sentido próprio desse vocábulo talvez equivalesse 

somente a ‘via da canção’ e a partir disso, à ‘canção’ entoada pelo aedo ou mais especificamente a sua 

‘narrativa’; talvez pudesse ser relacionado a esse termo o substantivo οἶμος, ‘caminho’, provavelmente um de 
seus cognatos, que também é utilizado como metáfora para ‘via poética’”. 
82 Para as relações entre o conteúdo do mito do H. Hom. 6 com as caracterizações precedentes da deusa Afrodite 

em Homero e Hesíodo, cf. a análise que Fröhder (1994: 251-293) faz do hino. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ko%2Fsmeon&la=greek&can=e%29ko%2Fsmeon0&prior=xruse/oisin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:abo:tlg,0012,001:14:379&lang=original
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kosmh%3Dsai&la=greek&can=kosmh%3Dsai0&prior=kosm-e/w
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%28%2Fppous&la=greek&can=i%28%2Fppous0&prior=kosmh=sai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te0&prior=i%28/ppous
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C0&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ne%2Fras&la=greek&can=a%29ne%2Fras0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=meta%2Fbhqi&la=greek&can=meta%2Fbhqi0&prior=mete/bhn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=seu%3D&la=greek&can=seu%3D0&prior=ui%28e/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%271&prior=seu=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gw%5C&la=greek&can=e%29gw%5C0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29rca%2Fmenos&la=greek&can=a%29rca%2Fmenos0&prior=e%29gw%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=metabh%2Fsomai&la=greek&can=metabh%2Fsomai0&prior=a%29rca/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fllon&la=greek&can=a%29%2Fllon0&prior=metabh/somai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29s&la=greek&can=e%29s0&prior=a%29/llon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fmnon&la=greek&can=u%28%2Fmnon0&prior=e%29s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prooi%2Fmi-on&la=greek&can=prooi%2Fmi-on0
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 Como ápice desse caminho da deusa, e fim da pars epica (v.18) no poema, Afrodite é 

acolhida e saudada pelos imortais. Como contraparte ao relato da gênese, as narrações de “ida 

ao Olimpo” (“Gang zum Olymp”)
83

 também são típicas nos Hinos Homéricos (FRÖHDER, 

1994: 79; 275), momento em que culmina a trajetória de quem é homenageado, da deusa 

Afrodite, no caso do H.H.6, a partir das ondas do mar. Neste hino, quando o poeta conta a 

entrada da deusa ao Olimpo, num gesto de “louvor narrativo” a Afrodite (vv. 14-18), 

novamente a atividade das Horas, as quais a conduzem, é mencionada: 

Após ter posto sobre seu corpo todos esses ornamentos,/ elas a conduziam até os 

imortais. Eles a saúdam com alegria/ e jogavam seus olhos e mãos sobre ela, cada 

um deles desejava recebê-la/ como legítima esposa e conduzi-la até sua morada,/ 

tanto eles admiravam a forma de Citeréia, coroada de violetas. (ANÔNIMO 2010: 

121) 

Mais uma vez, na narração das ações das Horas e dos gestos dos deuses olímpicos que 

recebem Afrodite, a deusa homenageada tem um comportamento passivo. Ela é capaz, porém, 

de mover os ânimos e despertar ações naqueles que vêm sua aparição. A visão da deusa pode 

ser concebida através dos gestos dos imortais. Lá, ela é saudada e recebida pelos deuses, que 

‘jogavam suas mãos sobre ela’ (“ἐδεξιόωντο”) (v.16); que se espantaram, maravilharam ao 

ver a forma, a imagem (“εἶδος”) (v. 18) de Afrodite, coroada de violetas. Eles, ao verem-na, 

“rezaram” (“ἠρήσαντο”) (v.16): cada um espera, por seu turno, também conduzi-la a sua 

morada, o que dá a medida do efeito da figura dela nos imortais. Eles querem tomá-la. Desse 

modo, até mesmo os deuses louvam; são arrebatados e prestam homenagens à Citereia
84

. 

Ainda nessa passagem do hino, a narração é feita com os verbos no passado. A imagem de 

Afrodite é ‘arranjada’ e presentificada no canto através dos gestos de louvor do poeta. 

 O gesto da “saudação” à Afrodite, realizado pelos deuses no Olimpo, também é feito 

pelo poeta (“χαῖρ᾽”) (v.19): “Salve, Deusa dos olhos brilhantes e de doce sorriso” 

(ANÔNIMO 2010: 120). Estabelecida e ordenada a figura da deusa, através dos gestos de fala 

de “louvor evocativo”, o poeta a saúda. A aparição da deusa não deixa de ser uma epifania
85

. 

Como indica Macedo, o intuito dos hinos gregos antigos era chamar o deus para o momento 

do culto (2010: 47). Para isso, eles realizam um movimento em direção ao hic et nunc da 

cerimônia, ao aqui e agora da performance do poema. Isso pode ser percebido nesse hino a 

Afrodite na passagem dos verbos do passado (gestos de louvor evocativo à deusa e narração 

                                                
83 Expressão usada por FRÖHDER 1994: 275. 
84 Se compreendermos o epíteto “Citeréia” (v.18) como deduzido do nome da ilha de Κυθήρα, então temos ao 

final da predicação um arco que retoma o início (v.2) do hino. A composição em anel (Ringkomposition) se 
configura ainda pela relação da narração do nascimento da deusa, no mar, com a introdução dela ao Olimpo, seu 

“nascimento” para o círculo dos deuses. Para a composição em anel nesse hino, cf. FRÖHDER 1994: 282. 
85 O. Serra (2006: 24) avalia que “o hino homérico é uma epifania”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29decio%2Fwnto&la=greek&can=e%29decio%2Fwnto0&prior=t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29%3Ddos&la=greek&can=ei%29%3Ddos0&prior=a%29/gesqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29rh%2Fsanto&la=greek&can=h%29rh%2Fsanto0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xai%3Dr%27&la=greek&can=xai%3Dr%270&prior=*kuqerei/hs
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do mito) para o presente (gesto da saudação). No gesto da saudação, o poeta, num imperativo, 

se dirige à divindade. Já fôra descrito o caminho do nascimento de Afrodite até sua subida ao 

Olimpo. Com o gesto da saudação, o poeta parece receber a figura da deusa, vinda do Olimpo 

para o concurso do qual ele diz estar participando (“ἀγῶνι”) (v.20). A deusa, cuja presença foi 

realizada pelos gestos de fala do poeta, pode ser recebida agora por aqueles presentes na 

cerimônia, em que o poeta chega na sua fala. Assim, o poeta representa o papel de 

intermediário entre as esferas humana e divina. Através do canto, certa imagem de Afrodite é 

retratada. A saudação do cantor é seguida por mais dois epítetos, no caso vocativo, os quais 

são formados por atributos que, louvando a deusa, ressaltam a forma de olhar e sua doçura 

suave, gentil, cativante (conquistadora)
86

. 

 O poeta, no gesto de fala do “pedido” (vv. 19-20), anuncia estar em um concurso, em 

um ágon: o poeta pede à deusa o canto: “permita-me arrebatar/ a vitória neste concurso e dá-

me compor meu canto” (ANÔNIMO 2010: 120). Nesse ágon, a presença da deusa é evocada 

e a ela, assim presentificada, pede-se o canto e a vitória. O pedido é feito após o gesto de 

narrar no hino, em que o poeta lembrou da deusa, das qualidades e dos atributos, 

principalmente dos seus traços físicos. Agora, após a saudação, o modo verbal direto de se 

dirigir à deidade persiste no pedido articulado pelo poeta, o qual pede (no modo verbal do 

imperativo), no canto, pelo canto. A deusa, objeto de louvor do canto, também deve ser 

propícia; deve atuar na preparação desse canto de louvor. 

 O gesto final do poeta é o da “promessa” de lembrar-se da deusa, do “tu”, na poesia, e 

também de outro canto (v.21): “eu pensarei ainda em ti em outro canto” (ANÔNIMO 2010: 

120). Após o pedido pela vitória e pelo canto, o poeta promete no futuro cantar novamente. 

No último verso (“αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς”), a deusa, o agora “tu” 

(“σεῖο”) do poema (o Du-Stil a partir do v.19 continua até o final), e o canto (“ἀοιδῆς”) 

coincidem: ambos estão na forma do genitivo, caso que é um complemento do verbo 

“lembrarei” (“μνήσομ᾽”). Os gestos da promessa do poeta de cantar a deusa (v.2) e de 

lembrar-se dela (v.21) se perfazem, em parte, no momento em que o poeta declara as suas 

intenções, já que ele a canta no poema e a evoca. Nesse H. Hom. 6: a Afrodite, temos uma 

                                                
86 A palavra γλυκυμείλιχος ocorre só nesse poema. 

O dicionário Liddell eletrônico a traduz como “docemente conquistador(a)” (“sweetly winning”). 

(http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=glukumei%2Flixe&la=greek&can=glukumei%2Flixe0&prior=e

%28likoble/fare). Acesso 26/11/2013. Fröhder (1994: 282) parece considerar para essa palavra um sentido 

análogo de vitória, conquista, ao escrever: “O segundo [adjetivo, i.e., γλυκυμείλιχος], que aparece somente aqui, 

pode ser uma invenção do poeta, com a qual ele alude à essência cativantemente conquistadora da deusa”. (“Das 
zweite, nur hier vorkommende [Beiwort, i.e., γλυκυμείλιχος], kann eine Erfindung des Dichters sein, mit der er 

auf das einnehmend gewinnende Wesen der Göttin anspielt”). A apelação a essa suposta qualidade 

conquistadora, cativante, da deusa relacionaria-se ao consequente pedido pela vitória do poeta à deusa. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gw%3Dni&la=greek&can=a%29gw%3Dni0&prior=e%29n
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gw%5C&la=greek&can=e%29gw%5C0&prior=au%29ta%5Cr
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C4&prior=e%29gw%5C
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composição em anel, cujo final remete a uma forma do início: os verbos “cantar” e “lembrar” 

estão no tempo futuro. 

 O cantor diz que se lembrará dela, louvará Afrodite – o que acontece também já no 

momento do canto –, se ela lhe der o canto e a vitória. Impõe-se, como na reza, um princípio 

de reciprocidade. Diferentemente, porém, do gesto de fala do sacerdote Crises, que, no 

estabelecimento da relação eu-tu, evoca sacrifícios passados, esse poeta do H.H.6 – e é 

somente nesse último verso em que o seu “ἐγὼ” (v.21) é posto – oferece à deusa a sua 

lembrança no canto (v.21). Nesse caso, o próprio canto seria o sacrifício prestado/prometido 

pelo poeta à deusa. Daí ele estar sob o signo da reciprocidade, da graça, da charis. Segundo 

Macedo (2010: 76), 

a χάρις, um dos termos básicos da hinologia serve para expressar esse caminho de 

mão dupla que conduz dos deuses aos homens e dos homens aos deuses: χάρις é 

tanto o favor dispensado pelos deuses quanto os hinos que os homens lhes prestam. 

O poeta perfaz o gesto de fala do pedido, após ter se mostrado como alguém capaz de 

recordar da deusa, de seus atributos, nascimento, vestimenta e entrada no Olimpo. Aspecto do 

culto à divindade no hino é a rememoração, para o presente, da sua figura. Os gestos de fala 

evocativos presentificam a deusa. Através da recordação, ela é trazida do passado da narrativa 

até o presente da apresentação. Assim, finda a evocação, narrada a sua recepção no Olimpo, 

onde os deuses mesmos a saudaram, o poeta agora a saúda. Então, o poeta pede a Afrodite 

que a sua apresentação (da figura de Afrodite) seja vitoriosa. Como retribuição – a contraparte 

– ao canto vitorioso, a promessa do poeta é o de se recordar, no futuro (“μνήσομ᾽”) (v.21), da 

deusa, o que foi realizado, pelo menos desta vez, presentemente no canto. 

 O que o poeta oferece a Afrodite é o seu poema, que, além de dever alegrá-la como 

louvor, é a lembrança, a recordação dela entre os seres humanos, a sua memória. De outra 

perspectiva, em virtude da memória do poeta, saudação, pedido e promessa são possíveis
87

. 

Nesse Hino Homérico, diferentemente de muitos outros, a Musa não é inicialmente invocada. 

O verbo da recordação aparece ao final. O verbo da memória é, segundo M. Depew (2002: 

70), “sinônimo à performance da poesia sobre homens e deuses, poesia na qual as Musas, 

filhas de Mnêmosyne (Memória), põem a mente do poeta em contato com o passado e suas 

conexões com o presente”
88

. Esse processo cognitivo é aqui alcançado no percurso da 

                                                
87 Para a relação entre chaire, charis e mnêma, cf. DEPEW 2000: 70 e sua análise do H.H. 3: a Apolo. 
88 “O verbo [mnêsomai/mnēsamenai] é comum em inícios dos hinos: ‘recordando’, como muitos já 
argumentaram, é sinônimo à performance da poesia sobre homens e deuses, poesia na qual as Musas, filhas de 

Mnêmosyne (Memória), põem a mente do poeta em contato com o passado e suas conexões com o presente”. 

(“The verb [mnêsomai/mnēsamenai] is common in hymnic beginnings: ‘remembering’, as many have argued, is 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gw%5C&la=greek&can=e%29gw%5C0&prior=au%29ta%5Cr
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performance da comunicação com a instância divina, frente aos presentes no concurso, onde o 

poeta se coloca nos vv. 19-20. Nesse poema, a memória dedicada à deusa no canto é 

apresentada como promessa do poeta. Os gestos de fala do poeta mostram também os 

atributos do próprio poeta nessa comunicação com a deidade, o qual apresenta a sua memória 

como oferenda à deusa, cuja figura (“εἶδος”) (v. 18) pode ser contemplada por aqueles que 

acompanham os gestos de promessa, louvor e evocação, surgidos, numa determinada 

sequência, da fala do poeta. Essa ligação e proximidade do cantor com o divino não resulta 

em efusão. Decerto têm esses hinos ao modo de Homero um caráter predominantemente 

narrativo-descritivo, “plástico”, i. e., os contornos (da ação) do deus/ da deusa 

homenageado(a) são bem delineados, com uma “precisão detalhista épica”
89

 (FRÖHDER 

1994: 276). Nos Hinos Homéricos, as frases bem encadeadas e o metro hexâmetro são 

regularmente mantidos
90

. 

 A forma admirável de Afrodite, em sua relação com o ouro, é o seu atributo ressaltado 

nesse hino. Nele, são descritos os efeitos em outros deuses dessa bela figura, ornada e 

‘ordenada’ (“ἐκόσμεον”) (v.11) pelas Horas, aqui suas servidoras também cobertas de ouro. 

As características destacadas da deusa homenageada devem ser as mesmas da poesia do 

poeta, para garantir a sua vitória numa disputa em que ele se apresenta. Sua vestimenta talvez 

inclua mesmo uma coroa dourada
91

. O primeiro prêmio será dado à composição mais 

belamente ordenada
92

, capaz de alterar os ânimos do público
93

. A atividade do poeta evoca a 

da figura das divinas servidoras, as Horas. A atividade do poeta, realizada através do canto, é 

a gênese e recepção de Afrodite dentre os mortais. 

                                                                                                                                                   
synonymous with the performance of poetry about men and gods, poetry in which the Muses, daughters of 

Mnêmosyne (Memory), put the poet’s mind in touch with the past and its connections to the present”). Na 

argumentação de Depew (2000: 69s.), analisa-se a relação das formas mnêsomai/mnēsamenai que aparecem em 

hinos: o canto de louvor aparece como consequência, ou como o próprio ato da rememoração. 
89 “Epische Detailgenauigkeit”. 
90 Sobre o metro em cantos corais de louvor a deuses, em contraposição aos hinos rapsódicos, escreve Fröhder 

(1994: 32s.): “Na experiência da epifania, o coro é tomado por uma maior disposição anímica, que encontra sua 

forma adequada em medidas do verso líricas. Quanto mais forte a comoção, mais movimentado o metro”. (“Bei 

dem Erlebnis der Epiphanie ist der Chor von einer gesteigerten Seelenstimmung erfüllt, die in lyrischen 

Versmaßen ihre adäquate Gestaltung findet. Je stärker die Ergriffenheit, desto bewegter das Metrum”). 
91 O rapsodo é retratado com tal adereço no diálogo Íon. O trecho em que Sócrates aponta para a coroa de ouro 

que o rapsodo veste no momento da sua apresentação poética é o 535d (PLATÃO 2011: 43). 
92 Nas palavras do rapsodo Íon (530 d): “com efeito, é digno de ouvir, Sócrates, como arranjei bem Homero. A 

tal ponto que creio ser digno de ser coroado pelos homéridas com uma coroa de ouro” (PLATÃO 2011: 29, 

itálico meu). Comentando os usos da ideia de kósmos no início do diálogo Íon, escreve o tradutor Cláudio 

Oliveira (PLATÃO 2011: 60): “o mesmo verbo kosmô, que Sócrates utiliza para descrever o cuidado com a 
vestimenta do rapsodo, Íon utiliza para descrever seu trabalho sobre os versos de Homero”. 
93 No diálogo Íon 535d/e, Platão (2011: 43) também tem a sua descrição do arrebatamento do público, dos 

efeitos do canto e da apresentação do rapsodo nos espectadores. 
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 Tenta-se fazer confluir no momento presente do hino a presença do divino (gesto da 

saudação), de sua beleza (arrebatadora), e a esperança de sua nova aparição (gestos da 

promessa), por meio da evocação, da lembrança da divindade (gestos de louvor, evocação e 

narração). Os gestos do poeta, que joga com os tempos verbais, estão ancorados na 

circunstância da performance do poema, apresentada pelo poeta no canto. Pois, inicialmente, 

com o gesto da promessa de cantar, no tempo verbal futuro, há a esperança proléptica da 

aparição da deusa, a ser realizada no canto. Os gestos da evocação recordam a imagem da 

deusa. Através desses gestos, realizados no canto, a aparição da deusa foi proporcionada. O 

gesto do poeta também é o de saudá-la; é o de reverenciar o objeto de louvor de seu canto, a 

quem pede-se para que a performance seja vitoriosa. Nisso, promete-se um canto futuro. 

 Para uma melhor visualização, podemos assim esquematizar a sequência dos gestos de 

fala acima identificados: 

- Designação da divindade e promessa de cantá-la (vv.1-2). 

- Louvor evocativo (da gênese e domínio da divindade) (vv.2-5). 

- Louvor narrativo (da constituição da deusa pelas Horas) (vv.5-11). 

- Louvor evocativo (da vestimenta das Horas para o χορός dos deuses) (vv.11-13). 

- Louvor narrativo (da recepção de Afrodite no Olimpo) (vv.14-18). 

- Saudação da deusa (v.19). 

- Pedido pela vitória e pelo canto (vv.19-20). 

- Promessa de lembrar-se da divindade louvada e de outro canto (v.21). 

Os gestos de fala, nesta determinada sequência, possuem funções pragmáticas na suposta 

comunicação com o transcendente, a qual é encenada, descrita no canto. 

 A performance do hino, considerada como gestos de fala, é uma oferenda do poeta à 

deidade: ele “promete” no canto – um louvor à deusa “veneranda” (v.1) – uma lembrança que 

ele realiza. Mercê da apresentação dos gestos de fala, a homenagem à deusa é feita no canto. 

Os gestos da evocação à deusa apresentam-na gradativamente até a constituição da sua figura: 

até a recepção dela, já ‘enfeitada’ pelas Horas, dentre os deuses. Então, o poeta se dirige a ela, 

no presente, com o gesto da saudação. O poeta recebe, com esse gesto, a divindade, frente aos 

humanos. A recordação tem um aspecto de culto à deusa nesse hino. 

 Esse aspecto de culto relaciona-se a um de cultura. Para Assmann (1992: 276), os 

rapsodos contribuem na “instituição e organização de uma memória cultural em dimensão 
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pan-helênica”
94

. Participando de diferentes festividades, de atividades que são uma forma 

típica de “comunicação cerimonial”, em que eram transmitidas as épicas homéricas
95

 (e todo 

o código de conduta e cultura subjacentes aos textos homéricos), os rapsodos, através também 

das suas disputas de recitação, atuam no sentido da canonização de Homero. Eles deveriam se 

deslocar de cidade em cidade, indo a esses distintos festivais, jogos e competições. 

 Em uma representação própria, o poeta leva uma vida de viandante, vagando por entre 

lugares. Surge como um estrangeiro, frente ao qual apresenta-se o coro dos nativos. Ao final 

da sequência délica do H. Hom. 3, o poeta, após tecer elogios à cidade em Delos, se dirige ao 

coro formado por jovens délias, dizendo: 

E de mim, mais tarde/ lembrai-vos, sempre que um homem supraterrâneo,/ um 
estrangeiro errante, que aqui chegue, vos perguntar:/ “filhas, quem é para vós o mais 

suave dos aedos,/ o homem que vem aqui, e com o canto dele vos regozijais 

sobretudo?”/ E vós todas, de uma vez, respondei acerca de nós:/ “É um homem cego 

que mora em Quios rochosa,/ todos os cantos que ele deixa para trás são os 

melhores” (ANÔNIMO 2010: 144)96. 

Em sua atividade, em seu canto, o poeta não estava sujeito apenas aos favores dos divinos, 

cujas graças pretendia alcançar, mas também disputa a consideração, lembrança e reverência 

dos habitantes das cidades em que se apresenta. 

 Como divulgadores e transmissores dos textos épicos, notadamente de Homero, a 

memória seria requisito indispensável para o bom rapsodo, que difundia para os homens do 

presente narrativas de deuses e dos atos heroicos pretéritos contidos nos cantos. Também à 

memória liga-se a capacidade de ‘ordenar’ Homero. Além de mantenedores da memória dos 

épicos, afere-se aos rapsodos tarefa de interpretação
97

. Assmann escreve que “eles [os 

rapsodos] juntam desde o início transmissão (cultivo do texto), interpretação (cultivo do 

sentido) e intermediação, agem, então, não apenas entretendo, mas também como filólogos e 

educadores”
98

 (1992: 276). É Assmann mesmo quem, para nomear seu par de conceitos 

cultivo do texto (Textpflege) e cultivo do sentido (Sinnpflege), recorrera, em seu livro, a 

palavras dos versos finais do hino “Patmos”, de Hölderlin (StA 2,1: 172), abaixo transcritos: 

Nós servimos a mãe terra/ E, recentemente, servimos a luz do sol,/ Sem saber, ama, 

porém o pai,/ Que a todos rege,/ Ao máximo, que seja cultivada/ A letra firme e o 

que existe bem/ Interpretado. A isso segue o canto alemão. (Wir haben gedienet der 

Mutter Erd’/ Und haben jüngst dem Sonnenlichte gedient,/ Unwissend, der Vater 

                                                
94 “Institution und Organisation eines kulturellen Gedächtnisses auf panhellenischer Ebene”. 
95 ASSMANN 1992: 276: “As épicas homéricas circulam na forma típica da comunicação cerimonial” (“Die 

Homerischen Epen zirkulieren in der typischen Form der ‘zerimoniellen Kommunikation’”). 
96 Trad. de Maria Lúcia Massi. 
97 Cf. SCHADEWALDT 1965: 55 e o diálogo Íon 530b-c. 
98 “Sie [die Rhapsoden] verbinden von Anfang an Überlieferung (Textpflege), Auslegung (Sinnpflege) und 

Vermittlung, wirken also nicht nur als Unterhalter, sondern als Philologen und Erzieher”. 
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aber liebt,/ Der über allen waltet,/ Am meisten, daß gepfleget werde/ Der veste 

Buchstab, und bestehendes gut/ Gedeutet. Dem folgt deutscher Gesang). 

Para Assmann (1992: 88), nesse hino tardio de Hölderlin teríamos a descrição (em uma forma 

poética) da passagem – entendida por Assmann como uma virada histórica e cultural e com 

um sentido eminentemente poetológico em Hölderlin
99

 – do culto a fenômenos cósmicos, em 

rituais em que nada deveria ser alterado na sequência de sua realização, na intenção de que o 

sentido da ordem do mundo (a coerência dele) também não fosse alterado (coerência ritual), 

para o cultivo da ‘letra firme’ (cultivo do texto) e ‘interpretação do que existe’ (cultivo do 

sentido) (ASSMANN 1992: 87), ou seja, para uma coerência textual na conservação e 

transmissão comunicativa daquilo que é (até mesmo de forma sagrada) cultivado, lembrado e 

interpretado dentro de um grupo, de uma comunidade. 

 

3.2. Píndaro 

As Olímpicas, Píticas, Nemeias e Ístmicas compõe a maior parte do legado de Píndaro (séc. 

VI/V a.C.) que chegou até nós, sendo, segundo conta a tradição, “os únicos [livros] que se 

preservaram de uma antiga coleção em 17 volumes, do século II d. C., que reunia a produção 

do poeta” (CAVALCANTE DE SOUSA 1999: 194). Esses poemas de Píndaro que nos são 

conhecidos trazendo por título algum daqueles quatro nomes geralmente nos remetem à 

ocasião da vitória nos jogos esportivos. U. Hölscher (2002: 109) explica que as grandes festas 

esportivas, que eram os jogos pan-helênicos, estavam ligadas a locais sagrados, como 

Olímpia, Delos, Nemeia e Istmo, e o seu vencedor era honrado com elementos de louvor 

cultual, como procissões, refeições públicas, estátuas e cantos corais. Já fôra vista 

anteriormente a importância das ocasiões de performance para a poesia grega. Nas palavras 

de Hölscher (2002: 107), que vincula aqueles poemas de Píndaro à “ocasião da festa da 

vitória” (“die Gelegenheit des Siegesfestes”), “essa estreita relação com ocasiões 

                                                
99 Assmann escreve (1992: 88): “não quero afirmar que Hölderlin, nesses versos, pensou na passagem da 

coerência ritual a textual. Mas também em Hölderlin, sem dúvida, fala-se de uma mudança no armazenamento 

do sentido, de fenômenos históricos e cósmicos para os textos sagrados e sua interpretação, se não no sentido de 

uma virada histórico-cultural, no sentido de uma confissão poetológica (como já ensina a continuação: ‘a isso 

segue o canto alemão’”. (“Ich will nicht behaupten, daß Hölderlin in diesen Versen an den Übergang von 

ritueller zu textueller Kohärenz gedacht hat. Aber von einer Verlagerung des Sinns, nämlich von den 
geschichtlichen und kosmischen Phänomenen in die heiligen Schriften und deren Deutung, ist auch bei Hölderlin 

zweifellos die Rede, wenn auch nicht im Sinne einer kulturgeschichtlichen Wende, sondern im Sinne eines 

poetologischen Bekenntnisses [wie schon die Fortsetzung lehrt: ‘dem folgt deutscher Gesang’]). 
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determinadas da vida vale, em essência, para toda poesia grega mais antiga em tal medida que 

suas formas específicas podem certamente chamar-se funções da vida”
100

. 

 No mais das vezes, as Olímpicas, Píticas, Nemeias e Ístmicas
101

 de Píndaro celebram o 

vitorioso em um ágon, em uma disputa esportiva, no caso. Com frequência, nesses poemas, o 

poeta se dirige ao seu objeto de louvor. Ele também se reporta aos deuses propiciadores dessa 

vitória, em agradecimento. A comunicação entre as esferas humana e divina expressa-se nas 

poesias de Píndaro em sua “capacidade de, ao mesmo tempo, promover a glória do atleta e 

colocá-lo em uma relação apropriada com os deuses que merecem o agradecimento pelo seu 

sucesso” (STEINER 1993: 169)
102

. Esses cantos de louvor parecem possuir algumas 

características em comum. Abordando poemas dos cantos de vitória de Píndaro e Baquílides 

(exemplos de Píndaro são a N.11 e a P.2) que talvez não celebrem precisamente uma (ocasião 

de) vitória daqueles jogos esportivos, Carey (2009: 32) considera que “apesar de a ocasião de 

performance afetar o conteúdo dessas composições, ela tem pouco significado para a 

estrutura, que quase invariavelmente segue o modelo tripartite que encontramos nos cantos 

cultuais”
103

. 

 Na apresentação da celebração no âmbito do próprio poema, cultuam-se, recordam-se 

deuses e heróis. O poeta mesmo, em muitos casos, pronuncia em seu poema o motivo da 

comemoração, o local da vitória, o nome do vencedor, bem como faz do próprio ato de cantar 

tema do canto
104

. Além da invocação e evocação dos deuses e homens celebrados, louvando-

                                                
100 “Diese strenge Beziehung zu bestimmten Gelegenheiten des Lebens gilt im Grunde von aller älteren 

griechischen Dichtung, in solchem Maße, daß ihre einzelnen Formen geradezu Funktionen des Lebens heißen 

können”. 
101 Ao tratar da estrutura dos epinícios, M. Vöhler (2002: 57) escreve que Píndaro designava esses seus poemas 

preponderantemente de hymnos. Nesses poemas de Píndaro, pois, a palavra (hymnos) ocorre variadas vezes. 

Ainda segundo Vöhler (2002: 57, n.4): “o conceito de gênero epinikion é pós-pindárico e remonta à filologia 

alexandrina” (“Der Gattungsbegriff epinikion ist nachpindarisch und geht auf die alexandrinische Philologie 

zurück.”). C. Carey (2009: 31) nota as palavras ἐπινίκιοι ἀοιδαί, na Nemeia 4 (v.78), bem como os termos 

enkômios ou epikômios (Ol. 2.47, Ol. 10.77, Ol. 13.29, Phyth. 10.6, 53, Nem. 1.7), os quais Píndaro, nos citados 

poemas, teria usado para referir-se ao tipo de composição “cantos em louvor da vitória” (“songs in praise of 
victory”). Sobre a difícil questão relativa ao significado da palavra hino (hymnos) no período arcaico, Carey 

(2009: 26) considera que, além do significado simplesmente de canto, “o nome e o verbo são também usados 

mais especificamente para designar o canto de louvor para seres humanos ou para deuses” (“noun and verb are 

also used more specifically to designate song of praise for humans or for gods”). Em Píndaro, a palavra hymnos 

ainda não teria a precisão de sentido desenvolvida depois de Platão e “significava, no máximo, um canto de 

louvor” (“it meant at most a song of praise”) (CAREY 2009: 31). 
102 “Capacity at once to promote the glory of the athlete, and to place him in a proper relationship to the gods 

who deserve the thanks for his success”. 
103 “Though the performative occasion affects the content of these compositions, it has little significance for the 

structure, which almost invariably follows the tripartite model we find in the cult songs”. 
104 Isso será melhor debatido aqui durante a análise da Pítica 1. Vide desse poema especialmente vv. 29-33; 42-5. 
Na tradução de D. Malhadas: “Oxalá, ó Zeus, oxalá te agrademos,/ a ti que esta montanha dominas, esta fronte/ 

de terra fecunda, com cujo nome/ o ilustre fundador glorificou a cidade/ vizinha; e no estádio dos jogos píticos o/ 

arauto proclamou-a/ quando anunciou a bela vitória de Hierão// na corrida de carros [...]. Eu, a tal homem/ louvar 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29piniki%2Foisin&la=greek&can=e%29piniki%2Foisin0&prior=tea%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29oidai%3Ds&la=greek&can=a%29oidai%3Ds0&prior=e%29piniki/oisin


 

 

43 

 

os, o poeta também se volta a eles com pedidos. O poeta se põe no canto, no qual ele 

menciona também deuses, patronos, ancestrais: aqueles através dos quais uma vitória foi 

tornada possível; exorta o celebrado, o coro, a si mesmo; faz-se por vezes de precentor, a 

“cabeça” do coro, como voz que o organiza e conduz
105

. 

 No intuito de descrever as atividades do poeta, as características dele e do seu canto, 

serão analisados os gestos de fala do poeta na Pítica 1, da qual, além de uma tradução por 

volta de 1800, Hölderlin
106

 tem uma tentativa de tradução provavelmente do ano de 1805, um 

fragmento que talvez seja, como escreve Jochen Schmidt (SW 2: 1315) “o esforço mais tardio 

de Hölderlin em torno de Píndaro”
107

. Quando os versos do poema de Píndaro forem 

apontados, eles indicarão o texto grego, reproduzido em anexo segundo a edição bilíngue de 

Thomas Poiss (PINDARUS 2002: 18-27). Em anexo também está transcrita a tradução de 

Daisi Malhadas (PINDARUS 1976: 75-81) para o português, a qual é, durante as análises 

desse poema, aqui citada. 

 A P. 1
108

 assim se inicia (1976: 75): 

Lira de ouro, de Apolo/ e das Musas/ de tranças violáceas comum apanágio; a teu 

som/ a dança inicia a festa e/ obedecem os cantores a teus sinais/ quando dos 

prelúdios, que guiam os coros/ as primeiras notas fazes vibrar./ Apagas a ponta do 

raio/ de fogo eterno. Adormece, sobre o cetro/ de Zeus, a águia, as rápidas/ asas, dos 
dois lados, tendo deixado pender// o rei dos pássaros; uma sombria/ nuvem, sobre 

sua/ cabeça inclinada, doce venda/ das pálpebras, estendestes; dormindo,/ o flexível 

dorso ele soergue, pelos teus/ sons possuído. Pois até o violento/ Ares, tendo 

arredado a rude/ ponta das lanças, deixa abrandar-se o coração/ em sono profundo. 

                                                                                                                                                   
intentando, espero/ não lançar o dardo de faces de bronze como/ aquele que brandindo-o com a mão fora do 

campo o joga,/ mas, atirando a grande distância, ultrapassar/ meus rivais.” (PINDARUS 1976: 76s.). 
105 Na cena descrita no início da Nemeia 3 (PINDARUS 1997b: 22, vv.1-5), o coro, para louvar o vencedor, 

aguarda os sinais do poeta, que invoca e suplica a presença da Musa. Sobre a configuração da relação entre o 

poeta e o coro no início da N. 3, cf. SCHADEWALDT 1966: 15: “Que se pede à Musa a vir a Egina, onde, às 

margens do Ásopo, o coro dos jovens espera, desejoso da voz dela, essa ficção deve ser dificilmente separada da 

confissão do poeta, ao final (80), de ter enviado o canto só ‘mais tarde’” (“Daß die Muse gebeten wird nach 

Aigina zu kommen, wo am Asopos der Chor der jungen Männer harrt, ihrer Stimme begehrend, diese Fiktion 

darf schwerlich getrennt werden von dem Eingeständnis des Dichters am Schluß (80), das Lied erst ‘später’ 

gesandt zu haben”). 
Mais uma vez: aqui não há a intenção de discutir a realidade do que se afirma no poema. Importa o modo e o que 

o poeta apresenta no poema como sendo as suas atividades e o seu papel. 
106 “Ode” deve ser a palavra mais utilizada por Hölderlin em relação aos poemas de Píndaro. Por vezes, ele 

também usa “hino” (“Hymne”) para nomeá-las. Nas traduções que empreendeu das Olímpicas e Píticas por volta 

de 1800, ele intitulou a Olímpica 2 de “hino” (“Zweite Olympische Hymne”) (SW 2: 695). No texto teórico 

“Über den Unterschied der Dichtarten” (“Sobre a diferença dos modos poéticos”), fragmento datado de 1800, ele 

se refere à Olímpica 7, dedicada ao “esgrimista Diágoras” (“Fechter Diagoras”), como um “hino 

pindárico”(“Pindarische[...] Hymne”) (SW 2: 553). 

Uma discussão em torno da designação ode/hino no século XVIII, na Alemanha, é feita na seção seguinte deste 

trabalho. Ainda sobre a ligação da ode com o hino (e com Píndaro) no séc. XVIII, v. também KOHL 2009: esp. 

551s.; 555 e 557. 
107 “Hölderlins späteste Bemühungen um Pindar”. 
108 Apenas para que se tenha uma ideia do tempo: considera-se que o poema seja de por volta de 470 a.C., ano 

também da vitória do carro de Hierão nos jogos píticos. V. PFEIJFFER 2005: 14 e 37. 



 

 

44 

 

Teus acordes também dos deuses/ encantam os corações, graças à arte/ do Latoída e 

das Musas de roupas pregueadas. 

O trecho acima corresponde à estrofe e antístrofe da P.1. A “lira de ouro” (“χρυσέα φόρμιγξ”) 

(v.1), na forma do vocativo, é invocada pelo poeta na abertura do poema. Após ser nomeada, 

suas qualidades são ressaltadas: ela é atributo tanto de Apolo como das Musas. Ou seja: a lira 

que inicia o canto é um objeto divino. 

 Temos, então, a constituição de uma cena que mostra a junção da música, dança e 

canto no início de uma cerimônia, no início da “festa” (PINDARUS 1976: 75)
109

. A lira é a 

condutora. “Os cantores” (“ἀοιδοὶ”) (v.3) lhe obedecem em seus “proêmios” (“προοιμίων”) 

(v.4), enquanto os passos de dança a ouvem
110

. O poeta representa no início do canto o início 

da festa através da música. O atributo do objeto invocado é o ouro. As ações realizadas pelos 

cantores e passos de dança estão em deferência à lira, que é assim apresentada como objeto de 

louvor. O poeta, primeiramente, nomeia a lira, o instrumento de onde emana a música e o qual 

inicia as atividades do louvor. Nessa invocação do poeta, a própria lira é apostrofada e 

enaltecida. O poeta, mostrando o poder da música, a invoca e entra em contato com seu objeto 

divino musical. Com os gestos de fala da invocação e do louvor, reduplica-se aquilo que 

acontece com o poema através da descrição do que faz o poema, nesse caso o louvor, no 

início, à lira – que metonimicamente pode representar a música e a tarefa dos ἀοιδοὶ como 

atributo de divindades – que principia o louvor na situação da festividade, o qual é feito 

também através da ação dos passos da “dança”, dos “cantores” e do canto apresentado pelo 

poeta, que invoca a lira. Ademais, esse início evoca o motivo do chamado das qualidades 

musicais de divindades no início do canto e das atividades festivas. 

 Nesses doze primeiros versos, o poeta irá alternar o gesto de fala do “louvor em 

apóstrofe” à lira e o do “louvor descritivo” do seu poder. Por meio do gesto da apóstrofe, o 

poeta conta as ações da lira, da música, em verbos conjugados na segunda pessoa do singular. 

Através do gesto do louvor descritivo do poder da música, o poeta retrata os efeitos das ações 

da lira sobre aqueles que a escutam
111

. A lira contém o ímpeto da violência até nos celestiais; 

                                                
109 “No início da festa” (“des Festes Anfang”), na tradução de U. Hölscher (PINDARUS 2002: 19). 
110 Hölderlin (SW 2: 713) parece abarcar o poder da lira sobre a dança e os cantores na forma de uma 

contraposição, pois introduz um “aber”: “es gehorchen aber die Sänger den Zeichen”, certamente considerando 

as partículas gregas “μὲν” (v.2) e “δ᾽” (v.3). De acordo com essa tradução, fica mais evidente a diferença no 

modo como os passos de dança e como os cantores seguem a lira; aqueles ao ouvi-la, estes por obedecê-la. 
111 Schadewaldt (1966: 78) assim descreve um antigo modo de entender o começo da P.1: “no qual Píndaro, o 

‘rapsodo’ louva a arte da Musa, que ele mesmo exercita; cuja violência encantatória ele empreende descrever”. 

(“in dem Pindar, der ‘Rhapsode’, eben die Musenkunst preist, die er selbst ausübt, ihre zaubrische Gewalt zu 
schildern unternimmt”). Afastando-nos um pouco da discussão sobre a legitimidade da afirmação acima, assim 

como ela está concebida, para uma interpretação da P.1, ressalte-se a percepção, advinda certamente da forma 

como esse poema é construído, de que há a descrição de um louvor que o próprio poeta no hino empreende. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xruse%2Fa&la=greek&can=xruse%2Fa0&prior=*a*r*m*a*t*i
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fo%2Frmigc&la=greek&can=fo%2Frmigc0&prior=xruse/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29oidoi%5C&la=greek&can=a%29oidoi%5C0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prooimi%2Fwn&la=greek&can=prooimi%2Fwn0&prior=o%28po/tan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn0&prior=a%29kou/ei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%270&prior=pei/qontai
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age sobre as figuras de poder fulminante, como o raio, e ferozes, sobre a águia no cetro do 

soberano dos deuses – até mesmo o deus da guerra (v.11) encontra descanso por meio da lira. 

A música ‘apaga’ (PINDARUS 1976: 75) as rudezas celestiais daquele que rege no Olimpo: o 

raio e a águia de Zeus são aplacados pela sophía (V.12), pela “arte/ do Latoída e das Musas”. 

Ao final da antístrofe, com a nova menção às duas divindades mencionadas no começo do 

poema, o poeta retoma o início do canto, configurando uma composição em anel. Se, com 

isso, o louvor ao poder da música e do canto não termina, já que sua força ainda será descrita 

no primeiro epodo, o retorno marca, contudo, a virada para um contraexemplo e vitupério. 

Pois se a lira aplaca o “fogo eterno” (idem) daqueles que, integrados ao cosmo divino, 

exercem violência, ela violenta, por sua vez, os inimigos do deus que rege. O efeito do canto 

das Piérides em Tifão realça ainda mais o poder do canto: “a música apolínea (...) obteve um 

hino que representa concretamente a dinâmis dela, seu ‘poder’, sua ‘essência’, especialmente 

nos efeitos dela sobre o ainda sempre aterrorizante gigante Tifão-Etna” (SCHADEWALDT 

1966: 16s.)
112

. 

 A representação da “violência encantatória” (SCHADEWALDT 1966: 78)
113

 da arte 

da música pode ser abarcada em suas consequências éticas e políticas no âmbito da Grécia 

pindárica
114

: o poeta retrata a composição da harmonia divina – ordenadora, apaziguadora e 

também violenta contra aquilo que a ela se contrapõe. A música divina, atributo de Apolo e 

das Musas, concretizada na lira, ressoa sobre terra, no momento da festividade, por força do 

canto do poeta. A música invocada, louvada e representada pelo poeta, age sobre todos 

aqueles que a escutam. A força pacificante, hipnotizadora e ordenadora que a música traz é 

obra da lira, descrita pelo poeta, no seu canto. O poeta se representa, através do gesto da 

invocação, como representante, para a esfera humana, do poder ordenador da música em sua 

esfera divina. 

 Juntamente com a descrição da força do canto das Piérides, o poeta conta o mito de 

Tifão, que recorda a vitória de Zeus sobre o gigante. Através dessa vitória, o deus supremo do 

                                                
112 “Die apollinische Musik (...) hat einen Hymnos erhalten, der ihr Dynamis, ihr ‘Vermögen’, ihr ‘Wesen’, 

besonders in ihrer Wirkung auf den immer noch furchtbaren Riesen Typhos-Aitna konkret darstellt”. 
113 “Zaubrische Gewalt”. 
114 SCHADEWALDT 1966: 78: “Acostumou-se como evidente tomar esse proêmio como um ‘pedaço de poesia’ 

em que Píndaro, o ‘rapsodo’, louva justamente a arte da Musa que ele mesmo exercita; cuja violência 

encantatória ele empreende descrever. Adverte-se contra ler mais dali do que ali está. Como se o grego do tempo 

de Píndaro não houvesse percebido a música preponderantemente como uma potência ética e com isso também 

de eficácia política” (“Man hat sich freilich gewöhnt dies Prooimion einfach hinzunehmen als ein ‘Stück Poesie’, 

in dem Pindar, der ‘Rhapsode’, eben die Musenkunst preist, die er selbst ausübt, ihre zaubrische Gewalt zu 
schildern unternimmt. Man warnt davor, mehr herauszulesen als darinnen steckt. Als ob der Grieche der Zeit 

Pindars die Musik nicht vornehmlich als eine ethische und damit auch politisch wirksame Macht empfunden 

hätte”). 
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Olimpo pôde assegurar seu poder no cosmo. O poeta, no entanto, prescinde de narrar tal 

vitória, mas, antes num “gesto de antilouvor”, concentra-se na figura do “inimigo dos deuses” 

(PINDARUS 1976: 75), que estaria preso sob o Etna. Este é apresentado como estremecido 

pelo canto. O poeta utiliza aqui formas de dizer típicas do louvor predicativo, como a 

introdução da figura (antilouvada) e do passado dela em frase relativa (“ὅς”/ “τόν”) (v.15-16), 

epítetos (“θεῶν πολέμιος” e “ἑκατοντακάρανος”, nos vv. 15 e 16, respectivamente), menção à 

origem (local de nascimento, v.17) daquele que é descrito. O gesto de “antilouvor descritivo” 

parece chamar a atenção dos ouvintes do canto para a presença do monstro no local que o 

canto também louva, a Sicília, por causa da relação dessa região com Hierão, e a região do 

Etna: 

assim também aquele que no horrível Tártaro jaz,/ inimigo dos deuses,/ Tifão de 

cem cabeças. Ele um dia/ cresceu, no renomado antro de Cilícia; agora/ as escarpas 

que sobre Cumas o mar detém,/ e mais a Sicília, lhe calcam/ o peito cabeludo, e uma 

coluna/ celeste o contém,/ – o nervoso Etna – que todo ano/ neve picante provê. 
(PINDARUS 1976: 75s.). 

A P.1 é dedicada, pois, a Hierão de Etna. Como explica T. Poiss (2002: 134), o tirano fundara 

a cidade (v. 31) de Etna aos pés do vulcão epônimo (“Αἴτνα”, v. 27). 

 Os versos finais do primeiro epodo e a estrofe II são dedicados, então, à montanha, 

‘coluna celeste’ (PINDARUS 1976: 76), que detém Tifão. O Etna relaciona, indiretamente, a 

vitória de Zeus com a(s) vitória(s) de Hierão
115

, tanto a esportiva como a de guerras que já 

travou (vv.72-75). O “antilouvor” a Tifão dá lugar a um “louvor narrativo” ao vulcão, a partir 

do v.19, pois a montanha também é nomeada com epítetos (“νιφόεσσ᾽” e “τιθήνα”, p.ex., 

além da forma “κίων δ᾽ οὐρανία”, para se referir ao Etna) e, a partir de um pronome relativo 

(“τᾶς”) (v.21), uma ação, a erupção dela é narrada. Esse “louvor narrativo” é baseado na 

utilização de epítetos, frase encadeada por pronome relativo e verbos na terceira pessoa que 

indicam ações relacionadas primeiramente à referida entidade. Esses elementos textuais 

parecem ser componentes da predicação laudativa nos hinos. Eles foram percebidos também 

quando da análise procedida do H. Hom. 6: a Afrodite. 

 Na narração do poeta, há uma consecutividade entre o monstro que estremece e a lava 

que jorra, a erupção da montanha. O poeta declara que é Tifão, o monstro (“ἑρπετὸν”) (v.25), 

que expele os jatos de fogo: a ferocidade e violência do monstro-vulcão dão a medida da 

grandeza da vitória de quem o domina. O poeta articula o mito com acontecimentos terrenos, 

                                                
115 Cumas (v.18) é também citado (v. 72) quando se fala, na quarta antístrofe do poema, da vitória de Hierão 

sobre os “tirrenos” (PINDARUS 1976: 79). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fs&la=greek&can=o%28%2Fs0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%2Fn&la=greek&can=to%2Fn0&prior=e%28katontaka/ranos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%3Ds&la=greek&can=ta%3Ds1&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28rpeto%5Cn&la=greek&can=e%28rpeto%5Cn0&prior=krounou%5Cs
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presentes; faz a relação entre a esfera mítica (que se mostra através da poesia que narra o 

fenômeno da natureza
116

) e a humana. 

 Após a narração do mito de Tifão-Etna, estes tornados presentes na canção, presentes 

no momento do culto, o poeta reza a Zeus (v.29), que regra a montanha (v.30); que domou 

Tifão. O Etna é o “lugar da divindade, lugar em que ela rege”
117

 (JOLLES 1982: 106)
118

; é 

denominado também no poema montanha “fronte de terra/ fecunda” (PINDARUS 1975: 117), 

próxima à qual se localiza a cidade fundada por Hierão. Com o gesto da invocação, o poeta se 

dirige a Zeus, chamado no caso vocativo (“Ζεῦ”) (v. 29). Com um pronome relativo (v.30), 

uma característica do deus, a de reger um determinado lugar, é interpelada (verbo na segunda 

pessoa): “Oxalá, ó Zeus, oxalá te agrademos,/ a ti que esta montanha dominas” (PINDARUS 

1976: 76). Aquele que fala e o deus – o “tu” (“τὶν”) (v.29) – são postos em contato. O poeta 

pede para agradá-lo (um pedido para que o deus seja também bem disposto ao poeta e, talvez 

falando em nome e articulando o pedido daqueles que habitam nas proximidades do vulcão, à 

nova cidade de Etna: que eles, inversamente, não sejam ‘desamados’, “μὴ πεφίληκε”, v.13, 

por Zeus, como o fôra Tifão, que não suporta agora o canto das Piérides, que deve lembrá-lo 

da sua derrota.). No poema, parece não se expressar claramente se o poeta pretende agradar 

Zeus de maneira mais específica, mas é possível que o poeta, nessa passagem, dado o que foi 

anteriormente relatado no poema, ofereça-lhe, nesse desejo de agradar, além da vitória da 

cidade de Etna mencionada adiante no poema, também a própria lembrança do deus no canto, 

a evocação de seu poder, sua vitória e seus domínios, que permitem a manifestação da música 

presente, da lira. O gesto de fala do louvor em apóstrofe, encadeado pelo típico “ὃς” (v.30), 

um pronome relativo, aponta o domínio do deus sobre o Etna. O verbo na frase está 

conjugado na 2ª pessoa, na pessoa do próprio Zeus (“ἐφέπεις”) (v.30). Segundo Jolles (1986: 

106), essa passagem é “uma reza à divindade, para proteger a fundação de Hierão e conceder-

                                                
116 “Prodígio/ maravilhoso, de ver,/ maravilha também de ouvir dos que já viram” (PINDARUS 1976: 76). O 

poeta, que retrata a erupção do vulcão, é aquele que permite que se ouça essa “maravilha”. 
117 “S i t z  d e r  G o t t h e i t, Stätte, wo sie waltet”. 
118 Em seu livro Einfache Formen, Jolles trata por algumas vezes de Píndaro e dois de seus poemas. São 

mencionadas a O.1 e a P.1. Dessa Olímpica Jolles identifica gestos verbais pertinentes à forma simples da 

legenda. A P.1 aparece na seção sobre o mito, em relação aos seus gestos de fala, quando Jolles discorre sobre 

essa forma simples. 

Na passagem citada acima na dissertação, Jolles usa a palavra reza (Gebet) ao parafrasear o início da P.1. Até 

aonde podemos ver, não há um conceito, uma ideia ou forma da reza desenvolvidos de maneira específica ou 

sistemática, nem nessa passagem em que a P.1 é referida, nem em alguma outra parte do livro de Jolles. O caso 

de Jolles analisar gestos de fala em poemas de Píndaro e ainda ali usar a palavra reza parece mostrar mais 
algumas proximidades e até mesmo potenciais relações a serem desdobradas (as quais certamente não foram 

exauridas no âmbito deste trabalho) entre os temas e a forma simples da reza aqui, nesta dissertação, 

desenvolvidos e as abordagens empreendidas por Jolles em seu livro. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*zeu%3D&la=greek&can=*zeu%3D0&prior=ei%29/h
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti%5Cn&la=greek&can=ti%5Cn0&prior=*zeu=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%5Cs&la=greek&can=o%28%5Cs0&prior=a%28nda/nein
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29fe%2Fpeis&la=greek&can=e%29fe%2Fpeis0&prior=tou=t%27


 

 

48 

 

lhe paz e prosperidade”
119

. Esse pedido, em nossa consideração, é realizado de modo algo 

indireto, através da evocação do controle de Zeus sobre Etna-Tifão, seguida da indicação do 

nome dado à cidade (Etna, mesmo nome do lugar que Zeus regra). Essa indicação é feita num 

louvor narrativo à cidade, no qual o poeta evoca a primeira ação vitoriosa conquistada pela 

cidade de Etna, cujo nome o arauto (v.32) anunciou “no estádio dos jogos píticos” 

(PINDARUS 1976: 76), por ocasião da vitória do carro de Hierão, “fundador” da cidade 

(idem). O poeta, nesse gesto de louvor narrativo, ao contar na sua apresentação, no seu canto, 

a vitória dedicada à cidade na arena pítica, reapresenta a proclamação da vitória de Etna e 

também representa o papel do mensageiro dos feitos da cidade
120

, os quais, na interpretação 

do próprio poeta (vv.35-8), anunciam futuras vitórias. 

 O poeta dispensa boas palavras ao futuro da cidade (PINDARUS 1976: 77, vv.35-8): 

“A palavra do arauto,/ nestas circunstâncias, à cidade glória anuncia:/ no porvir ela será, pelas 

coroas de suas vitórias hípicas, gloriosa,/ e por suas festas de sons harmoniosos, renomada”. 

Os votos – o bom dito (εὐλογία) – à cidade, o poeta fundamenta com um dito (“λόγος”) (v. 

35), uma gnoma de sabedoria que parece colhida da vida dos marinheiros (vv. 33-5): “Para 

navegantes/ a primeira graça,/ ao iniciarem a travessia, é que os conduza/ um vento favorável; 

pois é de supor-se/ que, ao terminá-la, melhor/ retorno hão de lograr.” (PINDARUS 1976: 

76s.). 

 A gnoma é um elemento da poética de Píndaro. Por vezes, ela é considerada como o 

inverso do estilo elevado, ‘prometeico’, que caracterizaria outras passagens dos seus poemas: 

“Píndaro [...] é consciente dos perigos prometeicos do seu estilo poético, e isso explica o fato 

de que ele frequentemente sai de seu estilo elevado para um tom mais retraído da sabedoria 

gnômica convencional” (FITZGERALD 1987: 182)
121

. Sem contemplar aqui a questão se a 

gnoma é algo do “convencional”, em contraposição ao “prometeico” em Píndaro, limita-se, 

nesse passo, a identificar da citação acima que a gnoma 1. é um elemento recorrente 

(‘frequente’) em Píndaro, 2. é uma forma, um modo de fala da sabedoria. Importa aqui 

também a diferença, no que concerne à textualidade, da gnoma em relação a outras partes do 

poema (invocação, evocação, louvor, pedido a deuses...). Fitzgerald (1987: 182ss.) reconhece 

                                                
119 “Ein Gebet an die Gottheit, die Gründung von Hieron zu schützen, ihr Frieden und Wohlgedeihen zu 

gewähren”. 
120 “Ἀγγέλλων”, que aparece no v.32, é, para D. Steiner (1993: 170), o termo que designa a atividade do arauto 

de anunciar a vitória. Píndaro, em seus poemas, retoma não só essa situação, evocando-a e apresentando-a, mas 

também a própria atividade de anunciar e declarar a vitória. Sobre a segunda proclamação, dessa vez no âmbito 

do poema de Píndaro, e sentenças formulares usadas para descrever a vitória e o vitorioso nos jogos, cf. o artigo 
de Steiner (1993: esp. 172). 
121 “Pindar [...] is aware of the dangerous prometheanism of his poetic style, and this accounts for the fact that he 

so often breaks off from his high style into the more retiring tone of conventional gnomic wisdom”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Fgos&la=greek&can=lo%2Fgos0&prior=de%5C
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a textura poética da gnoma através da sucessão paratática, das simples justaposições da 

gnoma em comparação com a maior complexificação sintática e saturação de metáforas e 

imagens de outras passagens dos poemas de Píndaro. 

 O gesto de fala “gnômico” se caracteriza formalmente, de modo geral, pela concisão, 

pelo aspecto formular, paralelismo e elipse, muitas vezes em frases nominais, infinitivas ou 

predicativas. O modo de dizer da gnoma parece se aproximar da caracterização dos gestos de 

fala da forma simples do dito (Spruch), em Jolles. O autor identifica o dito através de uma 

disposição mental da “experiência” (“Erfahrung”) (1982: 160), como ‘um tipo de fala 

declarativa’ (“behauptende Art”) (1982: 164), em uma ‘sintaxe paratática’ (“Parataxe”) 

(JOLLES 1982: 164), ‘cheia de saltos’ (“sprunghaft”): gestos que, na sua interpretação, 

sugerem um “mundo da sobriedade” (“eine Welt der Nüchternheit”) (p. 168). A sentença dos 

vv. 33-35, construídos em torno dos infinitivos “ἐλθεῖν” (v.34) e “τυχεῖν” (v.35) – “para 

navegantes/ a primeira graça,/ ao iniciarem a travessia, é que os conduza/ um vento favorável; 

pois é de supor-se/ que, ao terminá-la, melhor/ retorno hão de lograr” (PINDARUS 1976: 

76s.) – parece fundamentar-se em um provérbio retirado da experiência da vida dos 

marinheiros. Hölscher afirma que, segundo pesquisas filológicas que trouxeram a lume a 

poesia da época anterior e da de Píndaro, sentenças então recorrentes, “sabedoria comum” 

(“Allerweltsweisheiten”) (2002: 107)
122

, bem como ditados, ditos (Sprüche) (2002: 110), da 

Grécia do tempo dele são inerentes à poesia de Píndaro. A gnoma acima citada (vv.33-5) diz 

respeito à ‘proto graça’ (“πρώτα χάρις”) (v.33), ao ‘primeiro favor’ concedido àquele que 

inicia uma ação: palavras que valem tanto para os nautas como para a cidade de Etna, a qual, 

recém-fundada, já obteve uma vitória, um primeiro favor concedido. 

 Outras gnomas podem ser encontradas em trechos aqui já comentados da P.1, como, 

no início do primeiro epodo, uma sentença com ambição de universalidade, a qual introduz o 

contra-exemplo de Tifão: “todos a quem não ama/ Zeus, estremecem, o canto/ das Piérides 

ouvindo” (PINDARUS 1976: 75, itálico nosso). Na segunda estrofe (v.26), há uma sequência 

de sentenças que, quanto à forma, em função do paralelismo e do modo infinitivo, podem ser 

consideradas gnomas: “Prodígio maravilhoso, de ver,/ maravilha também de ouvir dos que já 

viram” (PINDARUS 1976: 76). Segundo o poeta, o que se equipara a ver o vulcão jorrando 

lava é ouvir a narração desse acontecimento a partir dos relatos. Com os gestos gnômicos, o 

                                                
122 “De alta artificialidade, essa poesia é cheia de imagens e tropos, sentenças e sabedoria comum, as quais 

aparentemente apareciam às dúzias”. (“Von hoher Künstlichkeit, ist diese Dichtung voll von Bildern und Tropen, 

Sentenzen und Allerweltsweisheiten, die offenbar dutzendfach vorgekommen sind”). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29lqei%3Dn&la=greek&can=e%29lqei%3Dn0&prior=pompai=on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tuxei%3Dn&la=greek&can=tuxei%3Dn0&prior=no/stou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prw%2Fta&la=greek&can=prw%2Fta0&prior=a%29ndra/si
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xa%2Fris&la=greek&can=xa%2Fris0&prior=prw/ta
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poeta comenta o mito, aquilo que ele narra no poema
123

. Ele interpreta o conteúdo do seu 

louvor. O poeta também prenuncia, sustentado nessa forma da sabedoria, ações futuras. Esse é 

o caso da continuação dos vv.33-35: assim como quando um vento favorável sopra aos 

navegantes em início de viagem já se anuncia um bom retorno, o poeta prediz, no poema, 

pensando na vitória concedida à cidade, que ela será “por suas festas de sons harmoniosos, 

renomada” (PINDARUS 1976: 77), ou seja, o nome da cidade ressoará ainda em muitas 

ocasiões de festa; permanecerá no canto. Aqui temos o gesto de um louvor profético, o gesto 

da “profecia”, o qual o poeta realiza olhando para o passado e sustentado na gnoma. 

 Após os bons votos à cidade, no final do segundo epodo, o poeta reza a Apolo (vv. 39-

40) com um amplo gesto de invocação, em que Apolo, “Φοῖβε” (v.39), no caso vocativo, é 

nomeado com dois atributos, senhor de Delos e amante de Castália (v. 39): “Da Lícia e de 

Delos senhor,/ ó Foibos, que no Parnaso a fonte/ Castália amas” (PINDARUS 1976: 77). O 

poeta, ao tempo que oferece, pede ao deus pela cidade: “ἐθελήσαις ταῦτα νόῳ τιθέμεν 

εὔανδρόν τε χώραν” (v. 40). Esse trecho foi assim traduzido por D. Malhadas (PINDARUS 

1976: 77): “oxalá consintas de coração, essas predicações/ e que se torne de heróis esta terra”. 

O poeta ofereceria aqui a Apolo as suas profecias realizadas no canto, bem como o seu louvor 

e homenagem ao deus no poema, estabelecendo laços de reciprocidade. Essa menção ao deus 

configuraria o motivo do “tomai” (δέξαι) no poema: “o ritualístico δέξαι (...). Esse ‘tomai’ é 

um verdadeiro motivo de proêmio, justificado através da prática festiva”
124

 

(SCHADEWALDT 1966: 11). Ao invés do verbo δέχομαι (tomar, aceitar, receber), temos, 

nessa passagem, a junção “νόῳ τιθέμεν”, traduzido por U. Hölscher (PINDARUS 2002: 21) 

como “tomar a peito” (“zu Herzen nehmen”). O poeta realizaria um gesto de “louvor 

sacrificial”, realizado em Crises como “evocação de sacrifícios” e pelo poeta do H. Hom. 6 

como “promessa de louvor”, em que são lembrados, prometidos ou apresentados os 

sacrifícios/oferendas daquele que fala em favor do deus, reforçando o vínculo entre o “eu” e o 

“tu” da reza e fundamentando a relação de reciprocidade entre eles. 

 Com essa reza são coroados não só os pedidos à cidade, para que esta seja habitada 

por bons homens (v.40), como também é retomada a invocação inicial do hino, o louvor à 

música, ao poder da phórmincs dourada, atributo de Apolo. O poeta terminara, pois, o gesto 

                                                
123 Schadewaldt (1966: 71) interpreta as gnomas que acompanham ou encerram o mito em Píndaro como uma 

exegese do mito: "Esses versos [o ex. é N. 7. 49-52] [...] significam, como comumente a gnoma que acompanha 

ou encerra o mito, exegese do mito”. (“Diese Verse [N. 7 49-52] [...] bedeuten, wie häufig die den Mythos 
begleitende oder abschließende Gnomik, Exegese des Mythos”). 
124 “Das rituelle δέξαι (...). Dieses ‘Nimm an’ ist ein durch den Festgebrauch gerechtfertiges eigentliches 

Prooimionmotiv”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*foi%3Dbe&la=greek&can=*foi%3Dbe0&prior=a%29na/sswn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29qelh%2Fsais&la=greek&can=e%29qelh%2Fsais0&prior=file/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tau%3Dta&la=greek&can=tau%3Dta0&prior=e%29qelh/sais
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=no%2Fw%7C&la=greek&can=no%2Fw%7C0&prior=tau=ta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tiqe%2Fmen&la=greek&can=tiqe%2Fmen0&prior=no/w%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29%2Fandro%2Fn&la=greek&can=eu%29%2Fandro%2Fn0&prior=tiqe/men
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te5&prior=eu%29/andro/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xw%2Fran&la=greek&can=xw%2Fran0&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=no%2Fw%7C&la=greek&can=no%2Fw%7C0&prior=tau=ta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tiqe%2Fmen&la=greek&can=tiqe%2Fmen0&prior=no/w%7C


 

 

51 

 

da profecia à cidade com a esperança proléptica de sonoras festas. Apolo é, depois, invocado 

(v.39) como amante da fonte de Castália, o Apolo délfico, deus da profecia e da poesia. No 

início do poema, “a lira é louvada como a fonte do poder musical do deus” 

(SCHADEWALDT 1966: 78)
125

. O tema da lira, da poesia, da música e da harmonia perpassa 

todo o hino. Como sendo senso de medida, onde ela age, a desmedida (hybris) não deve surgir 

(SCHADEWALDT 1966: 30)
126

. Esta reza a Apolo precede o elogio ao vencedor. O poeta 

procura a medida certa, ser justo; não atenuar, nem exagerar no louvor que se segue. 

 É com um gesto da gnoma (vv.41-2), no qual professa que “todos” os recursos das 

virtudes
127

 dos mortais provêm dos deuses, que o poeta inicia o louvor a Hierão
128

. No v.42 

aparece o “eu” (“ἐγὼ”) poético. Se para louvar uma divindade, o poeta, invocando-a, chama 

pela presença do imortal, nesse louvor ao vencedor, em primeiro lugar, recorda-se 

proverbialmente da precedência dos deuses. Depois, vem a referência ao ato de louvar: “Eu, a 

tal homem louvar intentando” (PINDARUS 1976: 77). O ato de louvor realizado no canto 

pelo poeta é tema de reflexão no próprio poema. Temos aqui o gesto de fala do “como 

louvarei?”
 
(vv.42-5)

129
. O poeta encena no canto a atividade de louvar. Ele insere uma 

variação do tema “louvo X”, ao representar expectativas em relação à atividade de louvar no 

poema, antes da predicação das virtudes do louvado: “espero/ não lançar o dardo de faces de 

bronze como/ aquele que brandindo-o com a mão fora do campo o joga,/ mas, atirando a 

grande distância, ultrapassar/ meus rivais” (PINDARUS 1976: 77). Como um exórdio aos 

atos a serem louvados do vencedor na arena pítica, o cantor utiliza uma metáfora esportiva, ao 

invés de continuar com o tema musical: na disputa, não ultrapassar a marca determinada, nem 

ficar aquém do adversário. 

 O poeta, nesse louvor, se apresenta como um atleta, participante de uma disputa. Essa 

representação da atividade poética como um ágon parece justificar-se não apenas porque o 

cantor também participa de uma disputa com outros cantores. Para cantar essa vitória nos 

jogos píticos, Hierão requisitou, além de Píndaro, Baquílides, informa-nos T. Poiss (2002: 

134). Mas também porque o modo do ágon equipara quem louva e quem é louvado. Cria uma 

relação, além de uma certa competição entre seus atos, entre o cantor e seu tema, seu objeto 

de louvor, que é justamente o vitorioso que o solicitou. O canto acolhe o agora vencedor. Ao 

                                                
125 “Die Leier wird gepriesen als der Quell der musischen Kraft des Gottes”. 
126 “Musische Kunst im griechischen Sinne: wo sie herrscht, Hybris darf nicht aufkommen”. 
127 “ἀρεταῖς” (v.41). O catálogo das virtudes é parte do programa relativo ao louvor. Cf. SCHADEWALDT 

1966: 80. Aqui o poeta declara o favor dos imortais ao distribuí-las. 
128 Cf. SCHADEWALDT 1966: 79. 
129 V., p.ex., também o H. Hom. 3: a Apolo: “Como te celebrarei” (ANÔNIMO 2010: 132), pergunta-se o poeta, 

após já ter invocado o deus, no primeiro verso do canto. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gw%5C&la=greek&can=e%29gw%5C0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29retai%3Ds&la=greek&can=a%29retai%3Ds0&prior=brote/ais
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louvá-lo, o poeta recebe em seu poema o vencedor, que transforma a cidade com a sua vitória. 

Como escreve Fitzgerald (1987: 20) de modo geral sobre os patronos elogiados nos poemas 

de Píndaro: “nos jogos, seu nome e terra natal foram anunciados, sua família e cidade 

recebidas na história dos jogos e comunidade pan-helênica, que eles celebravam”
130

. 

 Assim como o poeta recebe o vencedor, este recebe o poeta, que, como também já fôra 

visto no caso do rapsodo, levava, por causa de sua atividade, uma vida itinerante: “apesar de 

ter sua cidade – e Píndaro era um orgulhoso cidadão de Tebas –, ele era também um itinerante 

profissional, que dependia da graça da recepção do patrono/hospedeiro” (FITZGERALD 

1987: 20)
131

. Na P. 1, tal vida errante de cidade em cidade mostra-se na confissão do poeta, no 

quarto epodo, de em Atenas cantar a batalha de Salamina, em Corinto, a de Citerão (vv.76-7), 

para ganhar a sua ‘recompensa’ (“μισθόν”), ‘graça’ (“χάριν”). Assim, “ambos, poeta e 

vencedor, precisam ter seus empreendimentos recebidos”
132

 (FITZGERALD 1987: 20). 

Ambos são postos sob o jugo da reciprocidade. A relação de “tomar e receber” constitui em 

considerável parte a forma como o poeta e os patronos se relacionam entre si e com a sua 

comunidade
133

. ‘As liras’ (“φόρμιγγες”) (v.97) não ‘recebem’ (“δέκονται”) (v.98) os 

derrotados, perdedores, os perpetradores de atos reprováveis para o poeta, como se diz nos vv. 

95-98 da P.1
134

, ou melhor: esses são incluídos diferentemente no canto, já que o poeta 

também os menciona, e fala deles, de seus atos, e ainda nominalmente. 

 O gesto do poeta, após refletir sobre seu louvor, é o de pedir (v.46) por Hierão, na 

forma de um desejo formulado no modo optativo
135

: “Oxalá, o tempo sempre não só 

felicidade tal/ e posse de bens lhe agencia,/ mas também das fadigas o esquecimento lhe 

conceda.” (PINDARUS 1976: 77). O pedido para que o tempo lhe traga esquecimento 

(“ἐπίλασιν”) (v.46) das penas
136

 contrasta com o pedido para que o tempo lhe lembre 

(“ἀμνάσειεν”) (v.47) das batalhas que suportou, já no início da antístrofe. Esse pedido é 

                                                
130 “At the Games his name and homeland had been announced, his family and the city received into the history 

of the Games and of the Panhellenic community that they celebrated”. 
131 “Though he had his own city – and Pindar was a proud citizen of Thebes – he was also an itinerant 

professional who depended on the gracious reception of the host/patron”. 
132 “Both poet and victor must have their undertakings received”. 
133 Os guerreiros homéricos e os vitoriosos dos jogos não estão ligados somente pela participação numa disputa 

agônica, sendo o esporte um sucedâneo da guerra (FITZGERALD 1987: 3), mas também por serem parte (esses 

esportistas também como um tipo de sucedâneo) de uma nobreza de pretenção pan-helênica, (para) a qual os 

poetas tinham por função, por profissão, cantar (HÖLSCHER 2002:108s.). 
134 T. Poiss (2002: 136) estende a Tifão e aos tirrenos essas palavras do poema (vv.95-98) sobre Faláris, 

‘subjugado’ pelo “odioso renome” (PINDARUS 1976: 80). 
135 “Εἰ γὰρ” (v.46) mais optativos “εὐθύνοι” e “παράσχοι”. V. PFEIJFFER 2005: 24, esp. n.32. 
136 Sendo um tópos do gênero do louvor (PFEIJFFER 2005: 24), o pedido pelo esquecimento das dificuldades 
tidas pelo vitorioso, normalmento dos esforços despendidos no ágon esportivo, possui muitas vezes um lugar nos 

poemas de Píndaro. Para as referências desse tópos em outras passagens de Píndaro e sobre a especificidade 

desse pedido com relação a Hierão, v. PFEIJFFER 2005: 24s. 
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atendido no momento pelo próprio poeta, na medida em que sua atividade seguinte é lembrar-

se de que Hierão travou e venceu batalhas. O canto mesmo é um auxílio para a recuperação 

das fadigas e lembranças das vitórias, das quais Hierão poderá rememorar através do que o 

poeta realiza. 

 Na antístrofe da terceira tríade tem lugar o início propriamente do “louvor” (vv.47-55) 

a Hierão, em que são aludidas suas virtudes e as batalhas travadas por ele
137

. O guerreiro 

recebe do poeta a coroa (“στεφάνωμ᾽”) (v.50), num gesto de “louvor narrativo” às suas 

vitórias
138

, e é comparado, através desse gesto do poeta, a um herói da guerra de Troia, 

Filocteto, aquele que pôs fim à luta entre dânaos e troianos. Através do mito heroico, o 

momento presente da festa é alçado à esfera ‘similar à divina’ (“ἀντίθεος”) (v.53). Essa 

aproximação entre as duas esferas marca também a diferença entre elas. A vitória humana, no 

momento da celebração, apoia-se no culto. Na celebração do presente, o louvor recorre a 

figuras e narrativas passadas, as quais, sendo contadas ainda no presente, analogamente 

devem garantir a permanência futura do vitorioso atual, do nome da cidade no próprio canto, 

que os preserva. Assim Hölscher (2002: 118) comenta sobre a festa da vitória e, de modo 

mais abrangente, as festividades na vida da Grécia Antiga: “elas (as festas) contavam como 

repetição de acontecimentos míticos; nelas, todas as expressões da vida humana recebiam sua 

validade como imagem e comemoração do mito, como fundação dos deuses”
139

. O ato 

humano é recebido na esfera do mito, das narrativas dos deuses e dos heróis a eles similares. 

Nessa transmissão do mito, o acontecimento presente é interpretado e o mito trazido ao 

“agora” do canto. O poeta, no gesto de “louvor narrativo”, fala do mito pretérito, bem como, 

em deferência à narrativa passada, apresenta a figura e atos passados do vitorioso agora 

louvado. Nisso, o próprio poeta descreve que o mito é contado
140

: “Dizem que a Lemnos, 

onde vivia pela chaga/ arruinado, vieram/ heróis semelhantes a deuses” (PINDARUS 1976: 

78, itálico nosso). A gnoma, no v. 55
141

, é um gesto de altivez e autoridade, que mostra aqui o 

papel do poeta como comentador do mito e, de maneira mais extensiva, no reflexo do mito, do 

que se diz que aconteceu ao presentemente louvado, Hierão, no caso. A narrativa do que 

sucedeu a Filocteto é a guia para o poeta referir-se às ações de Hierão. Na ocasião festiva do 

                                                
137 Para a consideração dos feitos de guerras de Hierão nesse trecho da P.1, v. PFEIJFFER 2005: 25 e os 

comentários de Race em sua edição do poema (PINDARUS 1997a: 218s.). 
138 “Coroamento glorioso de sua opulência” (PINDARUS 1976: 77). 
139 “Sie [die Feste] galten selber als Wiederholung mythischer Ereignisse; in ihnen erhalten alle menschlichen 

Lebensäußerungen ihre Gültigkeit als Abbild und Begehung des Mythos, als Stiftung der Götter”. 
140 “Eles dizem” (“sie sagen”), nas palavras de Hölderlin (SW 2: 716), para introduzir a narrativa de como 
Filocteto foi resgatado pelos heróis “meio deuses” (“halbgöttliche”) da ilha de Lemnos. 
141 “ἀλλὰ μοιρίδιον ἦν”. Na tradução de U. Hölscher (PINDARUS 2002: 23) dessa gnoma: “Doch schicksal-

bestimmt war’s”: “mas determinado pelo destino era isso”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=stefa%2Fnwm%27&la=greek&can=stefa%2Fnwm%270&prior=plou/tou


 

 

54 

 

canto de vitória, nesse culto, a vida humana é ligada à ordem divina. No poema, a vida 

humana aproxima-se da esfera do divino e do ato heroico
142

. O ato humano presente é 

inserido, pelo poeta, em uma narrativa mítica. Isso significa: o que resulta do louvor, a 

atividade do poeta, é que a ação humana é incluída em uma ordem, um cosmo divino. Ao 

final desse louvor, o poeta faz um pedido, o qual só indiretamente (modo verbal optativo) 

endereça a um deus (v.56) e o qual visa que o atual vencedor, possivelmente de modo análogo 

a Filocteto
143

, seja apoiado, mantenha-se direito, e receba a oportunidade, o momento certo 

(“καιρὸν”) (v.57) para o que deseja. 

 Na sequência do canto, o poeta, ainda que a realizar outro pedido, muda de gesto e 

interpela uma divindade, agora a Musa. No canto, o gesto é realizado ‘junto a Dinomene’ 

(“πὰρ Δεινομένει”) (v.58). O poeta invoca
144

 (v. 58) a Musa para fazer um canto, um hino 

(“ὕμνον”) (v.60) ao filho de Hierão, na celebração da vitória pítica. O gesto do poeta de 

justificar o dever desse louvor ao filho é realizado na forma da gnoma (v.59): também a ele, 

ao filho, “não é alheia a alegria/ da vitória de um pai” (PINDARUS 1976: 78). O tema da 

Musa é retomado. O poeta pede a presença dela; introduz no canto o louvor e a exortação 

também ao filho de Hierão, regente de Etna (v.60). 

 O pronome relativo (“τῷ”) (v.61), referindo-se ao regente, a Dinomene, principia a 

quarta estrofe e coloca agora filho e pai em relação. O poeta inicia esse louvor com o catálogo 

da genealogia da cidade de Etna, a qual Hierão, seu pai, segundo conta o poeta, fundara. 

Nessa passagem, o gesto é o da descrição das características dos dórios (vv.62-65) e narração 

(evocação) (vv.65-66) dos feitos dessa ascendência, da qual a cidade teria sido originada. A 

denominação “heráclidas” (PINDARUS 1976: 78) liga a estirpe a um passado heroico-divino. 

O poeta também, nessas referências ao passado dos dórios, “ata uma com a outra duas 

linhagens da genealogia dórica”
145

 (POISS 2002: 135), hileus e panfílios. Sagas de migrações 

– Seifert (1998: 149) fala de “mitos de locomoção” (“Lokomotionsmythen”) – são 

encontradas em poemas de Píndaro. Na P.1, o poeta nomeia um ponto considerado de 

passagem (Pindo)
146

 e um ponto no entorno de uma chegada (Amiclés, perto de Esparta) dos 

                                                
142 “O mito produz por toda parte uma proximidade íntima entre as esferas humanas e divinas” (HÖLSCHER 

2002: 119). (“Der Mythos stellt überall eine intime Nähe zwischen dem göttlichen und menschlichen Bereich 

her”). 
143 O “desse modo” (“οὕτω”) (v.56) parece retomar o ‘jeito de Filocteto’ (v.51) e toda a narrativa anterior do 

herói grego. Sobre pontos de contato entre o que se relata de Filocteto e Hierão por outras fontes da Antiguidade 

e referências a essas estórias no exemplum de Filocteto na P.1, v. PFEIJFFER 2005: 26s. 
144 Nome da deusa na forma do vocativo (“Μοῖσα”). 
145 “Pindar verknüpft zwei Stränge der dorischen Genealogie miteinander”. 
146 Cf. os comentários de Daise Malhadas (PINDARUS 1976: 85): “Píndaro abrevia a narrativa das invasões 

dóricas, citando somente os termos extremos: Pindo e Amiclés”. 
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dóricos: um deslocamento que resultou em um famoso assentamento (Esparta, mencionada 

também no quarto epodo do poema). Por fim, nesse passo, o poeta chega, por aproximação, 

por serem dos dóricos vizinhos (“γείτονες”) (v.66), até a menção aos Dióscuros (honrados na 

tradição dórica), chamados ali de Tindáridas, denominação que evoca o pai mortal de um 

deles. Zeus é o pai do imortal da dupla. Nesses gestos (vv.61-66), o poeta menciona mais uma 

vez a fundação de Hierão e a liga a uma proveniência “cuja glória floriu na ponta das lanças” 

(PINDARUS 1976: 78); a uma proveniência de reputação (“κλέος”) (v.66) mais 

expressivamente guerreira. Na sequência, o poeta reza novamente a Zeus (vv.67-72). Este é 

agora invocado
147

 (v.67) com o atributo ‘aquele que perfaz’ (“τέλει’”). O poeta, 

primeiramente, pede para que na região do Etna reine a paz, sustentada através da 

concordância advinda da fala verdadeira (“ἔτυμον λόγον”) (v.68). Nesta reza, Zeus é de modo 

mais veemente interpelado. Primeiro, no v.67, assegura-se o contato com o “tu”. Adiante (v. 

71), o poeta usa mais um verbo de invocação, ele ‘suplica’ (“λίσσομαι”). O epíteto de Zeus 

aqui é o patronímico, Cronida, que recorda aquilo que vem de seu pai. Esse segundo pedido 

pretende novamente a paz, mas agora com vistas explicitamente a inimigos “que Hierão 

bateu”
148

, nas palavras de Schadewaldt (1966: 78), os cartaginenses e etruscos – que estes se 

mantenham domados em suas casas, pede o poeta. Com respeito ao filho – soberano da cidade 

–, e Hierão, seu pai, o poeta constrói a seguinte relação: Dinomene não recebeu de seu 

progenitor somente a cidade, mas uma condição de governo, no âmbito interno e externo, 

advinda das batalhas anteriormente travadas, das atividades realizadas e conquistas tidas pelo 

seu ascendente. Também Hierão é aqui chamado pelo poeta através do patronímico (v. 79). 

 De modo correspondente à narração do mito de Tifão-Etna, o poeta volta a contar as 

ações sofridas pelos inimigos derrotados, num gesto de evocação (vv. 72-75) da vitória de 

Hierão sobre os tirrenos, em Cuma. Do gesto do pedido endereçado diretamente a Zeus passa-

se para essa narração de uma guerra passada. O sofrimento dos derrotados, assim como o do 

monstro Tifão, o poema não se furta a descrever. Ele é, afinal, a predicação, o louvor das 

ações dos vencedores Zeus e Hierão, que, assim, permanecem fixados a seus atos no canto. 

 Dos vv. 75-80, o poeta retoma o gesto do “eu canto (louvo)”: 

Reclamo/ para Salamina a gratidão dos atenienses/ como recompensa; em Esparta 

falarei/ da batalha do Citerão –/ batalhas em que sucumbiram os medos de arcos 

curvos –/ mas depois de ter cantado, aos filhos/ de Dinomene, o hino que,/ às 

margens do caudaloso/ Hímera, mereceram por sua coragem. 

                                                
147 Nome na forma do vocativo (“Ζεῦ”) (v. 67). 
148 “Sie [Karthager und Etrusker], die Hieron schlug”. 
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Nesse gesto, são elencados os motivos para o poeta apresentar naquele momento o hino 

(“ὕμνον”) (v. 79) aos filhos de Dinomene, o velho, este pai de Hierão. A recordação dos feitos 

e batalhas passadas dos gregos – Salamina e Citerão –, dignas de louvor, torna a situação do 

louvor presente comparável às grandes batalhas contra os persas. O poeta não invoca 

nenhuma deidade para se dirigir ao filho de Hierão, interpelado a partir do v.81 – a forma da 

interpelação perpassa toda quinta estrofe e antístrofe – até v.93, em uma “cadeia parenética de 

ditos, destinando-se à justiça do soberano”
149

 (SCHADEWALDT 1966: 78). 

 Em função da parênese (v.81) dirigida a um “tu” (verbos na segunda pessoa do 

singular e no imperativo presente), aos atos futuros de Dinomene
150

, i. e., das sentenças de 

aconselhamento e recomendação, este gesto de fala do poeta é denominado aqui de gesto 

“apodíctico”, que aponta, ‘faz ver’, ‘mostra’
151

. Ele liga-se a intenções didáticas; também à 

sabedoria proverbial
152

. São exortações, conselhos, recomendações que o poeta se dignifica a 

                                                
149 “Eine paraenetische Kette von Sprüchen, zielend auf die Gerechtigkeit des Herrschers”. 
150 Essa não é a leitura de Pfeijffer (2005: 33), para quem essa passagem da P.1 seria endereçada a Hierão, não 

como uma admoestação a ele, mas ainda como um louvor. Seu argumento leva em conta o uso do imperativo 

presente nesse trecho do poema, o que seria motivado pelo fato de que as ações pedidas à pessoa interpelada já 

estariam sendo realizadas no momento da exortação. Píndaro estaria assim incentivando Hierão a continuar a 

fazer adiante o que ele já tem feito. Mesmo assim, Pfeijffer (ibid.), comentando em relação a Dinomene, não 

despreza o aspecto didático desses versos: “não há dúvida de que esse louvor a Hierão é planejado como um 

lição indireta a Dinomene”. (“No doubt this praise of Hieron is intended as an indirect lesson for Deinomenes”). 
151 Grego apodeíknumi. 
152 A formulação gnômica, a forma sentencial, tão importante para o estilo da poesia tardia de Hölderlin, foi um 

tema que o ocupou ainda em seu tempo de estudante. Como Magisterexamen para a formação filosófica do 

estudo de teologia, em Tübingen, Hölderlin escreveu dois tratados (Specimina): além do “Geschichte der 

schönen Künste unter den Griechen” (“História das belas-artes entre os gregos”), também o “Parallele zwischen 

Salomons Sprüchwörtern und Hesiods Werken und Tagen” (“Paralelos entre os provérbios salomônicos e o 

Trabalho e os dias de Hesíodo”). Neste último texto, Hölderlin se volta ao estudo das sabedorias de vida, 

retiradas de duas diferentes tradições, da judaica, nos provérbios salomônicos, e da grega, no Trabalho e os dias, 

com o intuito de comentar tanto “o valor filosófico” (“den philosophischen Wert”) como a “natureza estética” 

(“ästhetische Beschaffenheit”) – “a forma das poesias” (“die Form der Gedichte”) – daqueles dois escritos, os 

quais Hölderlin mesmo designa como “poesias didáticas” (“Lehrgedichte”) (SW 2: 460). Para Hölderlin, que 

compara e apontas as semelhanças formais entre as duas obras, ambas têm o paralelismo (p. 468), a 
personificação de conceitos abstratos (p. 467), a concisão e brevidade das frases como elementos formais, além 

da intenção de transmitir ensinamentos morais, a intenção didática, à qual se liga o elemento formal da 

interpelação (Anrede) contido nessas poesias (p. 469). No caso de Hesíodo, a brevidade das sentenças didáticas 

se destaca, se comparada ao comprimento (longo) das frases na narração do mito: “nos dois objetos do paralelo, 

é perceptível o estilo breve e conciso. Nos dois mitos apresentados, os períodos são longos e encadeados. Tudo é 

conectado através de partículas, das quais a língua grega é rica quase demais [...] por todo lado encontra-se a 

sempre tão criticada, e no entanto tão ingênua, eloquência nacional homérica: mas assim que Hesíodo chega à 

parte verdadeiramente didática da sua poesia, desaparece todo o adorno épico; raramente as frases consistem em 

mais de três linhas, e são conectadas apenas através da partícula ”. (“In den beeden Gegenständen der Parallele 
ist der kurze gedrungene Styl auffallend. In den beeden angeführten Mythen sind die Perioden lang und 

verschlungen. Alles hangt durch Partikeln, an denen die griechische Sprache beinah zu reich ist, zusammen [...] 

überall findet man die so oft getadelte, und doch so naive, nationelle Homerische Redseligkeit: aber so wie 

Hesiod auf den eigentlich didaktischen Teil seines Gedichts kommt, fällt aller epische Schmuck hinweg; die 

Sätze bestehen selten aus mehr als drei Zeilen, und sind nur durch die Partikul  zusammengehängt”). (SW 2: 
463). Interessante é a distinção, no que concerne ao modo do encadeamento, que Hölderlin enfatiza entre a parte 

narrativa – épica –, do mito, numa ‘eloquência homérica’, em que as frases são longas e bem conectadas, e a 

parte ‘didática’, de sentenças concisas, levemente conectadas. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fmnon&la=greek&can=u%28%2Fmnon1&prior=pai/dessin
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dar ao soberano. No quesito formal, o gesto apodíctico se caracteriza pelo imperativo, por 

sentenças paratáticas, consisas; por elipses e quebras sintáticas. Nesse trecho final, mesclam-

se também gnomas: 

Se com propósito falas, se de muito conteúdo/ o essencial concentras/ em poucas 

palavras, menos te acossa a censura dos humanos/ pois o fastio deplorável/ embota 

esperanças breves;/ Aos cidadãos, no íntimo de seu coração, importuna,/ ouvir em 

demasia o alarde dos méritos alheios./ Entretanto, pois é preferível à piedade a 

inveja,/ não descures o belo. Dirige com o leme/ da justiça o teu povo; e na bigorna/ 

da verdade forja tua língua.// Se uma faísca, embora insignificante, escapa/ isso é 

grave, sem dúvida, se é provocado/ por ti. De muitos tu és o senhor./ Muitas são as 
testemunhas fiéis de teus atos, quaisquer que sejam eles./ No teu florescente espírito 

perseveram/ e, se queres sempre coisas agradáveis/ ouvir, não te canses logo de 

gastar./ Dá, como um bom piloto,/ vela ao vento. Não te iludas,/ amigo, com lucros 

enganosos./ A reputação de glória que sobrevive ao homem/ Só revela o modo de 

vida dos que já se foram/ aos prosadores e poetas. (PINDARUS 1976: 80). 

Nesse gesto apodíctico, o poeta se dirige, fala em referência direta ao “tu”. Na passagem 

acima citada pode-se entrever, no início, uma alternância entre os gestos apodíticos (“se falas 

o justo no momento justo”) e os da gnoma com uma forma mais afeita ao provérbio (“o fastio 

deplorável/ embota esperanças breves” ). A última gnoma, reflexiva, (“A reputação de glória 

que sobrevive ao homem/ Só revela o modo de vida dos que já se foram/ aos prosadores e 

poetas”) refere-se aos próprios poetas. 

 Como já reportado na interpretação logo acima citada de Schadewaldt (1966: 78) para 

esse trecho da P.1, a ‘cadeia parenética’ destina-se ao regente. Essas sentenças, contudo, 

podem referir-se ao próprio canto e à atividade do poeta, refletindo o tema inicial do hino. 

Como explica T. Poiss, a primeira sentença da estrofe cinco, que gira em torno da forma e do 

momento certo de falar, em torno do conceito de kairos (“καιρὸν”) (v. 81) – esse conceito 

“que nuança entre ocasião e senso de medida” – “é relacionada à atividade do poeta, que 

condensa uma profusão de temas”
153

 (2002: 136). Essa sentença – “[se] o essencial 

concentras/ em poucas palavras, menos te acossa a censura dos humanos/ pois o fastio 

deplorável/ embota esperanças breves” –, que trata do modo da brevidade de se exprimir, 

ainda lembra a própria fala do poeta sobre a importância de não perder a medida e nem 

exagerar em sua atividade
154

. Ao final da antístrofe cinco, a cadeia de interpelações – as quais, 

                                                
153 Comentando a tradução de U. Hölscher da P.1, T. Poiss escreve (2002: 136): “a expressão [‘com medida’] 

reflete o conceito grego ‘kairos’, uma importante palavra para Píndaro, a qual nuancia entre ‘ocasião’ e ‘senso de 

medida’. Aqui, o conceito é relacionado à atividade do poeta, que condensa uma profusão de temas”. (“Der 

Ausdruck [‘mit Maß’] gibt den griechischen Begriff ‘Kairos’ [...] wieder, ein für Pindar wichtiges Wort, das 

zwischen den Nuancen ‘Gelegenheit’ und ‘Augenmaß’ schillert. Hier wird der Begriff auf die Tätigkeit des 

Dichters bezogen, der eine Überfülle von Themen zusammenfaßt”). 
154 Pfeijffer (2005: 33) relaciona os versos 81-6 aos vv.42-5 do louvor a Hierão, quando se expõe o desejo do 

poeta de não ultrapassar marcas definidas: nesses versos da P.1, “Píndaro tematiza sua tarefa encomiástica e 

expressa sua percepção do fato de que ele corre risco de, enquanto louva, assolar sua audiência”. (“Pindar 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kairo%5Cn&la=greek&can=kairo%5Cn1&prior=kamo/ntwn
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a partir do v.85 se elevam praticamente a ordens, com os verbos no imperativo – é encerrada 

por uma gnoma, que se desdobra do fim dessa antístrofe até o início do epodo, sobre os 

oradores e cantores (“ἀοιδοῖς”) (v.94), aos quais se revelariam o modo de viver dos mortais. 

O poeta anuncia sabedoria sobre as formas de vida ‘dos que foram’ (“ἀποιχομένων ἀνδρῶν”) 

(v.93) e dá mostras disso num gesto de “louvor” narrativo seguido de “antilouvor”, ao contar, 

de forma concisa, vv.94-8, sobre duas vidas, a primeira, exemplo de louvor, que ocupa apenas 

um verso do poema. A segunda é um contraexemplo, contada em quatro versos: “não 

perecem/ aos benevolentes disposições de Creso,/ aquele que em touro de bronze/ queimava, 

com alma impiedosa, suas vítimas,/ Faláris, conserva por toda a parte um renome odioso” 

(PINDARUS 1976: 80). O nome daquele que é odiado – presente no canto do poeta (v. 96) – 

não estaria nos lábios, nos cantos, coros dos jovens (v.98)
155

: o cruel Faláris a lira 

(“φόρμιγγες”) (v. 97) não recebe. Daí também a ligação, nessa passagem da P.1, do gesto 

apodíctico e gnômico com o profético: o futuro próspero, a permanência do nome no canto, 

predito no canto, aparece como consequência, se o regente seguir a fala do poeta. Mais uma 

vez o poeta prenuncia sustentado em ações passadas, contadas no canto. 

 Os últimos versos do poema são: “ser feliz é o primeiro dos bens;/ ter fama, o segundo 

que o destino concede;/ tanto um como o outro, o homem/ que os encontra e conquista,/ a 

coroa suprema recebe” (PINDARUS 1976: 81). Esses versos deixam-se, por ora, descrever 

através do comentário geral de Fitzgerald (1987: 182) sobre o encerramento dos poemas de 

Píndaro: 

Os finais das odes, por exemplo, são particularmente densos em material gnômico e 

marcadamente mais simples em estilo. Eles frequentemente lançam rastros na 

sabedoria convencional e pia cautela, em muito do mesmo modo como as 

terminações das tragédias gregas156. 

Importante aqui é a consideração da presença de gnomas nos finais dos poemas de Píndaro, 

aparentemente calcados em declarações convencionais, em lugares-comuns. As últimas frases 

do poema falam das qualidades e condições atingidas daquele – um homem (“ἀνὴρ”) (v.99), 

não explicitamente nomeado nessa altura – que pode receber “a suprema coroa” (“στέφανον 

ὕψιστον”) no canto do poeta. 

                                                                                                                                                   
thematizes his encomiastic duties and expresses his awareness of the fact that he runs the risk of overwhelming 

his audience when praising”). 
155 Jovens coristas, segundo interpretação de Poiss (2002: 136): nesse momento, o tema do poeta é “a sobrevida 

nos lábios dos coristas [...], o que não é sem uma nota de erotismo”. (“Das Fortleben auf den Lippen von 

Chorknaben [...], was nicht ohne erotischen Beiklang ist”). 
156 “The ends of the odes, for instance, are particularly dense with gnomic material and markedly simpler in 

style. They often shade off into conventional wisdom and pious caution in much the same fashion as the endings 

of Greek tragedies”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29oidoi%3Ds&la=greek&can=a%29oidoi%3Ds0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29poixome%2Fnwn&la=greek&can=a%29poixome%2Fnwn0&prior=oi%29=on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrw%3Dn&la=greek&can=a%29ndrw%3Dn1&prior=a%29poixome/nwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fo%2Frmigges&la=greek&can=fo%2Frmigges0&prior=nin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nh%5Cr&la=greek&can=a%29nh%5Cr1&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ste%2Ffanon&la=greek&can=ste%2Ffanon0&prior=e%28/lh%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28%2Fyiston&la=greek&can=u%28%2Fyiston0&prior=ste/fanon
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 Perto do fim do poema, a ‘lira’ retorna explicitamente (v.97). A parte do poema 

anterior ao louvor de Hierão é dominada pela apresentação do poder da música, capaz de 

domar as cruezas, os impulsos violentos dos celestiais, fazer estremecer o inimigo de Zeus, 

louvar o vencedor. A música divina, atributo de Apolo e das Musas, concretizada na lira, 

ressoa sobre a terra, no momento da comemoração; ressoa nos votos à cidade, cujo regente, 

como dito após o louvor a Hierão, para mantê-la em harmonia, tanto no âmbito interno – no 

governo da cidade –, como no externo – na relação com seus adversários –, necessita dessa 

força ordenadora e apaziguadora que a música apolínea
157

 traz, a qual se expressa na figura da 

justiça e justa medida, pedida e desejada pelo poeta ao novo soberano. Essa força é 

representada também pelo próprio canto do poeta. 

 A harmonia apaziguadora que deve reger na nova cidade, pautar a vida e fala do novo 

soberano, é advinda das vitórias daqueles que dominaram o Etna – que venceram o monstro 

Tifão, e, mais adiante, os inimigos dos gregos. Na P.1, a narrativa dessas vitórias concorre 

com as interpelações diretas do poeta, para, além de buscar contato com os deuses, primeiro, 

louvar a lira dourada e, depois, o novo regente. Porém, se, como diz Schadewaldt (1966: 

79)
158

, no louvor a Hierão escapa a referência musical, forçoso é perceber que ali é o lugar 

também em que se dá a referência ao próprio “eu” (“ἐγὼ”) (v.42) do poeta, que mantém no 

canto a memória dos acontecimentos. O poeta, que se representa nessa parte como guerreiro 

participante das disputas esportivas, age como o vencedor Hierão, delegando o que sucedeu – 

através de evocações – ao novo regente, pois, ao apontar ao novo soberano o que passou e 

como agir, mostra poder ensinar como domar os adversários e manter afastados os inimigos. 

O poema encerra tanto os atos dignos de louvor como os de antilouvor. Na fórmula de U. 

Hölscher, citando Píndaro: “cantar é eternizar, é ‘luz permanente para atos tremendos’ 

(gewaltige Taten)”
159

 (2002: 111). Permanência assegurada através da arte das Musas (das 

quais a lira é, ao lado de Apolo, também atributo, afinal), da memória, pelo canto, que contém 

tanto o louvor como o antilouvor, ambos: os atos de Creso e os do cruel Faláris, nos últimos 

exemplos nominais do poema. 

 Como notado até aqui, a poesia grega – e o poeta ali – exibe certos vínculos com 

ocasiões de performances, com determinadas ocasiões e situações da vida da sociedade. O 

                                                
157 O que rege “é a força da música apolínea, que subjuga e ordena” (SCHADEWALDT 1966: 78). “Es ist die 

ordnende und fügende Gewalt der apollinischen Musik”. 
158 “Na P.I [...], a ideia Harmonia-Dike domina quase todo o poema [...]. Dessa unidade do pensamento exclui-se 
só o louvor a Hierão 41-57”. (“In P. I […] beherrscht die Harmonia-Dike-Vorstellung fast das ganze Gedicht 

[...]. Aus dieser Einheit des Gedankens fällt nur der Preis Hierons 41-57 heraus”). 
159 “Singen ist Verewigen, ist ‘dauerhaftestes Licht für gewaltige Taten’”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gw%5C&la=greek&can=e%29gw%5C0&prior=d%27
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poeta realiza atividades de louvar e receber deuses e homens; de fazer ligações do humano 

com o divino. Em seu poema, o poeta relaciona-se com o príncipe regente, com o soberano, 

fundador de cidade, possuidor de exércitos e vitorioso em guerras. Nessa sua relação, o poeta 

se dirige a esses homens com exortações, até mesmo com conselhos e recomendações; 

proclama e interpreta atos dos humanos; fala desses atos, conjugando-os com atos passados 

(mormente da esfera mítica) que são no poema (re)lembrados e também interpretados. Nessas 

suas atividades, emprega sentenças de sabedoria, comenta as ações narradas no poema, 

inclusive a do(s) próprio(s) poeta(s). Nas seções subsequentes deste trabalho, a pesquisa se 

concentra na visão da Alemanha do séc. XVIII das características da poesia grega antiga e do 

poeta, especialmente Píndaro. Quais são as particularidades a serem destacadas dessa poesia 

antiga e desse poeta, qual importância tal poesia e poeta têm na literatura de uma época 

posterior e como se poderia realizar em outras condições essa poesia e atividades do poeta são 

questões que autores de língua alemã do séc. XVIII parecem também não terem deixado de se 

fazer. 
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4. Hinos da literatura alemã do século XVIII 

 

4.1. “Sobre a literatura grega na Alemanha” (“Von der griechischen Literatur in 

Deutschland”) 

Principalmente a partir da segunda metade do séc. XVIII, o estudo da Grécia Antiga ganha 

outra dimensão e renovado interesse na Alemanha. 

 No seu texto “Von der griechischen Literatur in Deutschland” (1767) (“Sobre a 

literatura grega na Alemanha”), Herder (1744-1803) propõe a autores e poetas alemães que se 

dediquem ao conhecimento dos ideais e modelos gregos, para que, a partir disso, pudesse ser 

feita a imitação não das peculiaridades dos antigos, senão que dos próprios alemães (1985b: 

311). Tenciona-se, desse modo, um estudo dos gregos a partir do qual poderia constituir-se na 

literatura alemã uma poesia que, ainda que considerando a grega antiga na mais alta conta, 

estivesse em conformidade com as condições particulares do tempo e local em que era 

produzida. Assim, em virtude dessa importância dada à Antiguidade grega, Herder (1985b: 

303) ocupa-se, na primeira seção do seu citado texto, com a questão: “Wie weit kennen wir die 

Griechen?” (“Até que ponto conhecemos os gregos?”). Para Herder, seria necessário que 

houvesse “ainda um Winkelmann alemão, que nos abra [...] o templo da poesia e sabedoria 

gregas”
160

 (HERDER 1985b: 310). 

 O alemão Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) é, pois, justamente um dos 

responsáveis por impulsionar, no século XVIII, o conhecimento da Antiguidade e suas artes; 

um dos responsáveis por elaborar em seu tempo uma nova visão das artes e língua gregas
161

. 

Na época em que aparece “Sobre a literatura grega na Alemanha” (1767), Winckelmann 

trabalhava em Roma, cidade em que escreve sua obra julgada principal, a Geschichte der 

Kunst des Alterthums (História da arte da Antiguidade) (1764). Em seu texto, Herder (1985b: 

310) parece tratar Winckelmann como um “romano”: “Um Winkelmann a propósito da arte 

pôde florescer só em Roma; mas um Winkelmann a propósito dos poetas pode surgir também 

na Alemanha, fazer junto com seu predecessor romano um grande caminho”
162

. Desse seu 

                                                
160 “Wo ist aber noch ein deutscher Winkelmann, der uns den Tempel der griechischen Weisheit und Dichtkunst 

[...] eröffne”. (“Onde está, porém, ainda um Winkelmann alemão, que nos abra [...] o templo da poesia e 

sabedoria gregas”). 
161 Sobre a situação do estudo e conhecimento de grego na Alemanha da primeira metade do séc. XVIII, ver 

VÖHLER 2005: 90s. 
162“Ein Winkelmann in Absicht auf die Kunst konnte bloß in Rom aufblühen; aber ein Winkelmann in Absicht 

der Dichter kann in Deutschland auch hervortreten, mit seinem römischen Vorgänger einen großen Weg 

zusammen tun”. 
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“Winkelmann alemão” Herder (1985b: 310) espera também uma História, uma “História da 

poesia e sabedoria gregas” (“Geschichte der griechischen Dichtkunst und Weisheit”). E, pelo 

jeito como Herder descreve o conteúdo do texto dessa “História” a ser escrita, esse seu 

“Winkelmann”, nas palavras de Herder (1985b: 310s.), deveria discorrer sobre muitas coisas 

tal qual o autor da Geschichte der Kunst des Alterthums (História da arte da Antiguidade) 

(1764)
163

, com a diferença de que, para essa “História da sabedoria e poesia gregas”, pensada 

em relação aos poetas e ainda a ser redigida, Herder propõe que 

se nos mostre o ideal verdadeiro dos gregos em cada um de seus gêneros poéticos 

(Dichtarten) para a reprodução (Nachbildung), e as suas belezas locais, nacionais e 

individuais, para nos desacostumarmos desses tipos de imitações 

(Nachahmungen), e nos encorajarmos à imitação (Nachahmung) de nós 

mesmos
164 (HERDER 1985b: 311, negrito nosso). 

Para Herder, o estudo dos gregos deveria ser ainda mais aprofundado e feito “com uma 

utilização pragmática para nosso tempo”
165

 (id.ibid.), para que seus contemporâneos 

pudessem se livrar dos “miseráveis imitadores dos gregos”
166

 (ib.). No interesse, então, de 

aprofundar para os alemães de sua época o conhecimento da poesia grega, e da própria 

literatura alemã, Herder, na segunda seção desse seu escrito “Sobre a literatura grega na 

Alemanha”, parte para comparações entre autores gregos da Antiguidade e alemães do tempo 

dele, mas não sem antes ainda aventar perguntas como: “Quanto estamos atrás deles [dos 

gregos]? Quanto adiante podemos e devemos? – O que nunca alcançaremos? E por que 

não?”
167

 (HERDER 1985b: 312). Tais questionamentos mostram como Herder, nessa 

comparação, visa não só pontuar possíveis semelhanças, mas também certificar-se das 

diferenças entre os autores das duas culturas. 

 Como um dos grandes da poesia grega a ser considerado, com Píndaro Herder lida na 

subseção “Pindar und der Dithyrambensänger” (“Píndaro e o cantor de ditirambos”) – um 

confronto entre Píndaro e um suposto “ditirambista” do séc. XVIII
168

 –, na segunda parte do 

texto “Sobre a literatura grega na Alemanha”. Não só nesse texto específico, mas por toda 

                                                
163 Cf., em sua edição do texto de Herder, o cotejo que faz U. Gaier (1985: 1118s) entre essa passagem de “Sobre 

a literatura grega na Alemanha” (p.310s.) e excertos da Geschichte der Kunst des Alterthums, de Winckelmann. 
164 “Man zeige uns das wahre Ideal der Griechen in jeder ihrer Dichtarten zur Nachbildung, und ihre 

individuelle, National- und Lokalschönheiten, um uns von solchen Nachahmungen zu entwöhnen, und uns zur 

Nachahmung unsrer selbst aufzumuntern”. 
165 “Mit einer pragmatischen Anwendung auf unsere Zeit”. 
166 “Es muß den Quell des guten Geschmacks öffnen, und uns von elenden Nachahmern der Griechen befreien”. 

(“É preciso abrir a fonte do bom gosto, e nos livrar dos miseráveis imitadores dos gregos”). 
167 “Wie weit sind wir ihnen nach? Wie viel weiter können und sollen wir? – Was werden wir nie erreichen. Und 

warum nicht?”. 
168 Esse ‘cantor de ditirambos’ de Herder, certamente Willamov, parece ter ele mesmo se apresentado, no tomo 

em que publicara seus poemas intitulados de ditirambos, como um “Píndaro alemão” (“deutscher Pindar”). Cf. 

Vöhler 2005: 165. 
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obra de Herder atribui-se a Píndaro papel de destaque
169

. Assim, Herder (1985c: 342) deseja 

que o “cantor de ditirambos” – o autor alemão ali comparado ao grego – fosse um Píndaro 

para a literatura alemã. Porém, Herder nega-lhe veementemente esse título. Esse 

“ditirambista” atual não levaria em conta justamente as condições que o separam da época 

grega e, em sua imitação dos ditirambos, prende-se a elementos demasiado próprios àquela 

época passada, a elementos arcaicos que já não são mais apropriados nem encontram 

correspondentes no mundo contemporâneo: “e houvesse cantores de ditirambos em nosso 

tempo – dar-lhes-íamos um touro, para pagar a βοηλάταν [o volante de gado] deles e deixá-los 

viajar?”
170

 (HERDER 1985c: 331s.). Se os ditirambos gregos – os quais seriam, para Herder 

(1985c: 328s.; 333), um componente do culto dionisíaco, poesia fruto do deus do vinho, 

produtor de uma selvagem ebriedade e entusiasmo, com uma métrica polifórmica e uma 

linguagem que seria cheia de metáforas, composições e ordem de palavras inusitadas – eram 

expressões próprias a um estágio cultural passado, Herder alerta que “o entusiasmo da Musa 

pôde ser em um grego tão poderoso quanto em nós se torna frequentemente tão risível” 

(1985c: 330)
171

. Esse é o alerta de Herder ao moderno “cantor de ditirambos”. 

 Nesse texto, além de conjecturar sobre os primitivos e já desaparecidos ditirambos
172

, 

Herder interpreta o Píndaro cantor de odes – “Ode [...]” (1985c: 337) é a palavra usada pelo 

autor para referir-se às canções de vitória de Píndaro. Herder vislumbra “a construção 

imponente” (“das stattliche Gebäude”)
173

 (1985c: 340) das odes de Píndaro: este erigiria um 

ponto fixo de onde partir e aonde chegar em suas odes, e saberia não se perder em seus saltos, 

em seus ‘voos de águia’, em sua imaginação, achando-se novamente em seu curso, ora com o 

                                                
169 Cf. VÖHLER 2005: 159: “Em todas as fases da produção de Herder, Píndaro configura um ponto de 

referência central para a sua consideração da literatura grega”. (“Pindar bildet in allen Phasen von Herders 

Schaffen einen zentralen Bezugspunkt für seine Betrachtung der griechischen Literatur”). V. também ali a p.171 

de Vöhler: “Aqui [no capítulo “Sobre a literatura grega na Alemanha”], Píndaro, ao lado de Homero, obtém uma 

posição destacada”. (“Hierbei [bei dem Kapitel Von der Griechischen Litteratur in Deutschland] erhält Pindar 

neben Homer eine herausragende Stellung”). 
170 “Und gäbe es Dithyrambensänger zu unsrer Zeit – wir würden ihnen einen Stier geben, um ihre βοηλάταν zu 

bezahlen und sie reisen zu lassen?”. 
171 “Die Begeisterung der Muse konnte bei einem Griechen so mächtig sein, als sie bei uns oft so lächerlich 

wird”. 
172 Tal é a perspectiva de Herder. Cf. HERDER 1985c: 333: “Então, eu quase desconfio de ditirambos, mesmo se 

tivéssemos o grego – agora, porém, está quase tudo perdido, salvo as poucas notícias, que nem definem um 

conceito distinguível deles.” (“Ich verzweifle also beinahe an Dithyramben, selbst wenn wir die griechische 

hätten – nun aber ist alles bis auf die wenigen Nachrichten verloren, die nicht einmal einen unterscheidenden 

Begriff von ihnen bestimmen”). Até esse ponto do texto (p.333), Herder vinha tentando reconstruir as 

características do antigo ditirambo a partir dos antigos testemunhos que ainda restaram. Dali em diante – “basta 

desses apontamentos ditirâmbicos” (“gnug von diesen dithyrambischen Anmerkungen”) (p.333) –, ganha 
contornos o Píndaro cantor dos cantos de vitória. 
173 No início da Olímpica 6, traduzido por Herder nesse mesmo texto, o poeta compara a entrada de seu canto a 

colunas douradas bem erigidas em um suntuoso palácio. Cf. HERDER 1985c: 337. 
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uso de um provérbio (Spruch), ora com “uma invocação à Musa etc” (p.341)
174

. Em suas 

odes, Píndaro desenvolveria o caminho “da imaginação entusiasmada” (“der begeisterten 

Einbildungskraft”) (p.340), que canta o que vê e como vê, em parte com os olhos interiores da 

imaginação. Caminho que, no entanto, seria o oposto à lógica aristotélica e à ordem do 

método filosófico, da razão (HERDER 1985c: 340). Píndaro é ali expoente de uma “lógica do 

afeto” (“Logik des Affekts”) – na expressão usada por Herder no fragmento “Sobre a ode” 

(1764/5) (1985a: 90). Para Herder, Píndaro não é mais representante de uma natureza original 

da poesia, mas já se encontraria em um estágio de maior influxo da cultura, reelaborando a 

constituição do entusiasmo; imitando (num processo que passa por um crivo mais do âmbito 

do que é artístico) até certo grau os elementos da poesia mais antiga, mais próxima de um 

estágio de natureza, como a ditirâmbica (sempre aqui nos moldes aventados por Herder). Na 

sua ode, desenvolve-se um movimento (Bewegung), uma ação (Handlung), percebida não 

tanto pela razão, mas mais pelo afeto; uma ação dirigida e unificada através da fantasia do 

poeta
175

. É nesse mesmo caminho do entusiamo e da ação no poema em que se perderia
176

 o 

novo “ditirambista alemão”: este, desenvolvendo um entusiasmo desmedido e inconsequente, 

não conseguiria dar qualquer tipo de unidade a seu canto (HERDER 1985c: 334ss.). 

 

4.2 ‘Píndaro alemão’, odes e hino 

O honorífico título ‘deutscher Pindar’ é dado por outro crítico das artes no séc. XVIII a um 

poeta alemão coetâneo de Herder. Segundo M. Vöhler (2005: 160, n.4), desde a Antiguidade 

pode ser encontrado esse procedimento de traçar paralelos entre autores de diferentes culturas. 

Mais tarde, é próprio à tradição erudita (gelehrte Tradition) atribuir a seus poetas 

contemporâneos o título de honra de ser, por exemplo, um Píndaro de determinada 

nacionalidade. Johann Georg Sulzer (1720-1779), no artigo “Pindar” (1774) de sua 

Allgemeine Theorie der schönen Künste (Teoria geral das belas artes), chama Klopstock
177

 

                                                
174 “Anrufung an die Muse etc.” 
175 Sobre a ação (Handlung) como um princípio de unidade desenvolvido na ode, em relação a Píndaro, v. 

HERDER 1985a: 70s. Sobre a ação (Handlung) no texto “Pindar und der Dithyrambensänger”, HERDER 1985c: 

337. 
176 Poderia ser dito que, para Herder (1985c: 333), o ‘novo ditirambista’ falharia mesmo em “abrir um caminho 

para o entusiasmo” (“sich einen Weg der Beigeisterung zu bahnen”). 
177 O editor Gunter E. Grimm mostra que Herder, em carta de meados de março de 1771 a J. H. Merk, também 

aproximou expressamente Píndaro e Klopstock: “Percorrendo todos os milênios, nada é mais pindárico, depois 

de Píndaro, do que a ode aos amigos; ela é talvez o mais belo ditirambo que alguém fez e que um alemão fará” 

(“Pindarischer ist nach Pindar, alle Jahrtausende herunter, nichts als die Ode an die Freunde; sie ist vielleicht die 

schönste Dithyrambe, die Einer gemacht und Ein Deutscher machen wird”) (HERDER 1993: 1425). Cf. ali 
também os comentários de Grimm à resenha de Herder “Klopstocks Oden”. Para Gunter Grimm, a ‘ode aos 

amigos’ é de Klopstock. 1771 é o ano da publicação de uma edição das odes de Klopstock. Sobre a ode “Aos 

meus amigos”, de Klopstock, v. infra pp.69-70. 
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de “nosso Píndaro alemão” (“unserem deutschen Pindar”) (2004: 3371)
178

, pois, comum à 

poesia de ambos, o traço primeiramente perceptível é o “tom alto, festivo” (“der hohe 

feyerliche Ton”). Sulzer leva em alta conta não só a poesia, mas também a figura de Píndaro, 

a par de serem os jogos e seus vencedores temas estranhos “para nós” (ib.)
179

. É o mesmo 

mote que aparece no seu artigo “Ode” (SULZER 2004: 3123): “o conteúdo das odes 

pindáricas remanescentes é para nós menos interessante, porque ali são apenas cantados os 

homens que receberam o prêmio nos diferentes jogos esportivos abertos dos gregos”
180

. 

 Não obstante as diferenças culturais e históricas e o conteúdo considerado 

desinteressante, Píndaro era bastante apreciado pelo crítico, pois nele são louvados a fantasia 

e o entusiasmo; os pensamentos profundos expressos em sentenças (Denksprüche); a grandeza 

e força de sua eloquência (Beredsamkeit); o seu gênio (Genie); as reviravoltas do pensamento 

do poeta – “mal conseguimos segui-lo” (SULZER 2004: 3372)
181

 – e a expressão disruptiva 

(abgebrochner Ausdruck). “Além das odes” (“außer den Oden”), Sulzer (2004: 3370) entende 

que Píndaro tenha feito peãs, elegias, hinos (Hymnen), ditirambos
182

. 

 Quanto à denominação de gênero poético, no artigo “Pindar”, o termo usado por 

Sulzer para designar os poemas de Píndaro é “ode” (2004: 3370). A ode é, para Sulzer, “o 

mais alto gênero poético” (“die höchste Dichtungsart”) (p.3096). Esse alto apreço pela ode 

incide, consequentemente, no modo como o poeta é ali visto pelo crítico: “o que diferencia o 

poeta de outros seres humanos, e o faz verdadeiramente poeta, acha-se no poeta de odes em 

um grau mais alto do que em qualquer outro” (SULZER 2004: 3096)
183

. Herder refere-se 

sobretudo com a palavra “ode” aos cantos de vitória de Píndaro, os quais adquirem uma 

posição central nas reflexões “Sobre a ode” (“Von der Ode”). Ao termo “ode” atribui-se por 

essa época um conceito de gênero bastante amplo, que, como comenta U. Gaier (1985: 930), 

                                                
178 V. também SULZER 2004: 3125. 
179 Sulzer (2004: 3125) sublinha que a ocasião da vitória nos jogos esportivos é constituinte importante dos 

cantos de Píndaro, sendo tal situação, contudo, pouco interessante. “Para nós, aqueles jogos são temas bastante 
estranhos, e os vencedores pessoas totalmente indiferentes” (“Für uns sind jene Spiehle ganz fremde 

Gegenstände, und die Sieger völlig gleichgültige Personen”). 
180 “Der Stoff der übrig gebliebenen pindarischen Oden ist für uns weniger interessant; weil darin blos die 

Männer besungen werden, die in den verschiedenen öffentlichen Kampfspiehlen der Griechen den Preis erhalten 

haben”. 
181 “Mas frequentemente ele muda tão rápido o voo das suas considerações, e salta tão longe do traçado, que nós 

mal conseguimos segui-lo” (“Gar oft aber wendet er den Flug seiner Betrachtungen so schnell, und springt so 

weit von der Bahn ab, daß wir ihm kaum folgen können.”). 
182 No artigo “Dithyramben”, para auferir as características dos ditirambos de Píndaro, Sulzer se apóia em 

Horácio (Od. L. IV. 2) como testemunha. Nesse artigo, Sulzer parece seguir a mesma direção do texto de Herder 

“Pindar und der Dithyrambensänger” quanto ao julgamento dos “novos ditirambos alemães” – Sulzer também 
provavelmente referindo-se aos poemas de Willamov. Cf. SULZER 2004:1054s. 
183 “Was den Dichter von andern Menschen unterscheidet, und ihn eigentlich zum Dichter macht, findet sich bey 

dem Odendichter in einem höhern Grad, als bey irgend einem andern”. 
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reportando-se ao logo acima citado texto de Herder, abrange desde a “canção (Lied), passando 

pelo hino (Hymnus)”
184

. A característica geral “feita para cantar” (“zum Singen gemacht”), 

dada por Herder (1985a: 59) à ode, faz com que nela se incluam desde poemas de Anacreonte 

aos salmos, passando por Píndaro e Horácio, na Antiguidade. Nos escritos de Herder “Sobre a 

ode”, esse gênero poético é posto “quase” como a fonte da poesia lírica
185

 (1985a: 75), e 

Píndaro, em cujas “odes” reuniriam-se ao mesmo tempo as qualidades do entusiasmo, fantasia 

e também uma arquitetura meticulosamente elaborada, é figura central para a constituição 

desse gênero poético entre os antigos
186

. 

 No âmbito das reflexões de Herder e Sulzer sobre a ode, os hinos compõem uma seção 

particular. Para Herder, são hinos (Hymnen) principalmente os salmos, “as odes dos hebreus” 

(HERDER 1985a: 83)
187

. No que diz respeito ao tema, o “hino” (“Hymne”) se distinguiria dos 

outros tipos de odes por ser “um sublime louvor à deidade: ode mais sublime”
188

 (HERDER 

1985a: 60). Em Sulzer, também os salmos são hinos (“Hymnen”), os mais “sublimes” e 

“esplendorosos” (2004: 2128)
189

. No início do seu art. “Hino” (“Hymne”), Sulzer (ibid.) 

interpreta o grego hymnos como “canto de louvor aos deuses”: um sentido e uso da palavra 

que, para ele, também teria se estabelecido em língua alemã
190

. Apesar de, no início desse 

artigo, Sulzer escrever sobre o hymnos, ele utiliza depois, ao longo de seu artigo, a palavra 

“Hymne”, procedendo à sua definição: assim, parece haver uma mescla de hymnos e Hymne. 

                                                
184 “O indeterminado conceito de gênero [ode] abarcava não só todas as formas transmitidas da poesia lírica 
‘original’, da canção passando pelo hino, salmo, canto coral pindárico, ele tinha, além disso, até a renovação por 

Klopstock uma tradição histórica contínua” (“Der unbestimmte Gattungsbegriff faßte nicht nur alle überlieferten 

Formen ‘urspünglicher’ lyrischer Dichtung vom Lied über Hymnus, Psalm, pindarisches Chorlied, er hatte 

darüber hinaus eine historische ununterbrochene Tradition bis zur Erneuerung durch Klopstock”). 
185 “Die Ode verglichen mit den übrigen Dichtarten ist beinahe ihre Quelle”. (“A ode comparada com os gêneros 

poéticos restantes é quase sua fonte”). Sobre a ode como fonte da poesia lírica em Herder, ver VÖHLER 2005: 

167 e GAIER 1985: 933; 945. 
186 V. HERDER 1985a: 70ss. 
187

 “As odes dos hebreus são hinos” (“Die Oden der Hebräer sind Hymnen”). 
188 “Segundo o tema, elas [as odes] são: 1) hinos, um sublime louvor à deidade: ode mais sublime” (“Nach ihrem 

Thema sind sie [die Oden]: 1) Hymnen, ein erhabnes Lob der Gottheit: erhabenste Ode”). 
189 “Os hinos mais sublimes e esplendorosos são os que encontramos na coleção dos salmos de Davi” (“Die 
prächtigsten und erhabensten Hymnen sind die, welche wir in der Sammlung der Psalmen Davids antreffen”). 
190 Cf. a caracterização advinda do terceiro livro das Leis (700a-b) de Platão: “Naquela época entre nós a música 

era dividida em vários gêneros e estilos: um gênero de canção era o das orações aos deuses, o qual ostentava o 

nome de hino” (“Διῃρημένη γὰρ δὴ τότε ἦν ἡμῖν ἡ μουσικὴ κατὰ εἴδη τε [700β] ἑαυτῆς ἄττα καὶ σχήματα, καί τι 

ἦν εἶδος ᾠδῆς εὐχαὶ πρὸς θεούς, ὄνομα δὲ ὕμνοι ἐπεκαλοῦντο”). O texto grego foi tomado de PLATÃO 1951: 

44. A tradução para o português é de Edson Bini (PLATÃO 1999: 167). 

Sobre essa passagem de Platão e seu prestígio de primordialidade para uma possível definição do hino grego, v. 

FRÖHDER 1994: p.8, n.2; p.12, n.1. 

Sulzer, por seu turno, assim discorre sobre o hino grego, no início de seu art. “Hymne”: “Os gregos chamavam 

hymnos os cantos de louvor aos deuses, os quais eram cantados comumente com oferendas festivas e 

acompanhados pelo tom de flautas, ou da lira, e já se está acostumado também a usar essa palavra em alemão” 
(“Die Griechen nannten die Lobgesänge auf die Götter, welche gemeiniglich bey feyerlichen Opfern abgesungen 

und durch den Ton der Flöten, oder der Leyer unterstützt wurden, Hymnos, und man ist schon gewohnt, dieses 

Wort auch im Deutschen zu brauchen.”). 
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São compreendidos sob esse subgênero da ode desde os “Hinos Homéricos” até os cantos 

eclesiásticos (gottesdienstliche Gesänge) e canções religiosas (geistliche Lieder) feitos no 

culto cristão de seu tempo (SULZER 2004: 2128). No art. “Ode” (1774), o hino (Hymne) – 

como tipo particular da ode – se destaca, quanto à sua matéria (Materie), “por uma descrição 

ou narração cheia de afeto das características do objeto da ode”
191

 (SULZER 2004: 3110). 

Nessa mesma categoria de odes – na categoria dos hinos (SULZER 2004: 3111) –, à qual 

pertencem os salmos, são incluídas as odes de Píndaro por serem cantos de louvor 

(Lobgesänge), ainda que dirigidos a “pessoas”, ou a “coisas”. Assim, no subgênero “hinos” 

(Hymnen), também acabam entrando os poemas, as “odes de Píndaro” (“Pindars Oden”), 

“apesar de eles serem produzidos em um espírito bem diferente: de modo geral, porém, eles 

não são nada diferentes da mais alta consideração poética para o louvor de certas pessoas, ou 

de certas coisas”
192

 (SULZER 2004: 3111). Esses poemas possuiriam o afeto da admiração e 

seriam também frequentemente instrutivos (id.ibid.)
193

. 

 No artigo “hino” (Hymne), esse subgênero poético é assim caracterizado: 

O hino compõe um gênero particular da ode. O afeto ali dominante é o culto, e 

admiração adoradora; o conteúdo, uma descrição das características e obras do ser 

divino apresentada nesse afeto; o tom, festivo e entusiástico. (SULZER 2004: 

2128)194 

Ao longo do seu artigo, Sulzer se permite refletir acerca da constituição contemporânea dos 

hinos: eles seriam os cantos eclesiásticos (Kirchengesänge), os louvores a deus cantados na 

igreja, os quais, contudo, em seu julgamento, não estariam, na maioria das vezes, adequados à 

atual situação do conhecimento, gosto e da arte poética do seu tempo (SULZER 2004: 

2128s.), senão que seriam muito ordinários em deferência ao objeto de louvor desse tipo de 

poesia. 

 Nas ideias dos dois autores de língua alemã da segunda metade do séc. XVIII acima 

destacadas sobre a ode e o hino, percebem-se recorrências. O hino é tido como uma forma 

específica da ode, como forma do canto entusiástico, sublime, cheio de afeto, em um tom alto 

e de louvor ao divino, a pessoas ou mesmo coisas. Os salmos são referidos como protótipos 

dos hinos. Os Hinos Homéricos são aludidos só de passagem. Píndaro é uma figura de grande 

                                                
191 “Eine affektvolle Beschreibung oder Erzählung der Eigenschaften des Gegenstandes der Ode”. 
192 “Wiewol sie in einem ganz andern Geist gedichtet sind: insgemein aber sind sie nichts anders, als höchst 

poetische Betrachtungen zum Lob gewisser Personen, oder gewisser Sachen”. 
193 “O afeto ali dominante é admiração, e frequentemente são, acima de tudo, instrutivos” (“Der darin 

herrschende Affekt ist Bewunderung, und ofte sind sie vorzüglich lehrreich”). 
194 “Die Hymne macht eine besondere Gattung der Ode. Der darin herrschende Affekt ist Andacht, und 

anbethende Bewundrung; der Inhalt eine in diesem Affekt vorgetragene Beschreibung der Eigenschaften und 

Werke des göttlichen Wesens; der Ton feyerlich und enthusiastisch”. 
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importância, até mesmo por causa da tradição de considerá-lo também poeta de ditirambos e 

outros cantos em louvor a deuses. Píndaro possuiria não apenas as qualidades da fantasia e do 

entusiasmo, mas também grande eloquência, um caráter reflexivo, genial, cheio de 

pensamentos profundos e sentenças. Um poeta da segunda metade do séc. XVIII que desponta 

para ambos os críticos, ao tratarem do gênero poético “ode” e de seus subgêneros, é 

Klopstock. 

 Um tema de reflexão para Herder e Sulzer era a falta, no séc. XVIII, de elementos 

culturais que eram próprios ao antigo hino grego. Seja, para o primeiro, a falta do contexto 

cultual de louvor às deidades das religiões antigas – e falta também da mitologia que dele era 

parte –, seja, para o segundo, a falta – e mesmo o desinteresse nisso – do louvor por ocasião 

da festa de vitória em atividades esportivas. Em suas reflexões sobre o hino e sua constituição 

atual, Sulzer inclui os cantos ou canções litúrgicos proferidos em atividades cerimoniais de 

culto ligadas à igreja. 

 As características do hino elencadas por Sulzer – de “culto, e admiração adoradora; o 

conteúdo, uma descrição das características e obras do ser divino apresentada nesse afeto; o 

tom, festivo e entusiástico” (2004: 2128) –, ele busca encontrar nas canções proferidas em 

celebrações eclesiásticas. “Contudo”, segundo Knittel e Kording (1998: 103), 

a definição unívoca da função do hino defendida por Sulzer como constituinte da 
missa não considera que, já na metade do século, inicia um processo dialético de 

secularização de poesia eclesiástica e de ‘sacralização’ de poesia hínica mundana 

através de um êxtase quase religioso195. 

 Dadas as concepções poetológicas em voga no séc. XVIII, não seria de se esperar que 

o poema de Klopstock, do qual os gestos de fala do poeta serão em seguida interpretados, 

tenha sido, em seu tempo, visto especificamente como hino, mais provável que como ode. U. 

Gaier (2002: 7) e D. Burdorf (2004: 302) informam que Klopstock não chamou poema algum 

seu de hino (“Hymne”). Notável, e talvez até certo ponto compreensível se estiverem em 

mente as ideias da época relativas aos gêneros poéticos, é o autor ter publicado vários poemas 

como “Ode”, um gênero que ele mesmo considera mais adequado “em uma reunião de meros 

filósofos”
196

 (KLOPSTOCK 1962: 1014), como está escrito em sua “Einleitung zu den 

                                                
195 “Die von Sulzer vertretene eindeutige Funktionsbestimmung der H[ymne] als Bestandteil des Gottesdienstes 

berücksichtigt allerdings nicht, daß schon in der Mitte des Jh. ein dialektischer Prozeß der Säkularisierung 

geistlicher Dichtung und der ‘Sakralisierung’ weltlicher hymnischer Poesie durch quasi-religiöse Ekstase 

einsetzt”. 
196 “Não é fácil fazer um canto ou uma canção sobre as obras de Deus. Empreende-se isso; e torna-se 
imperceptivelmente uma ode. Vejo aqui uma tal ode preponderantemente do ponto de vista de que ela adequar-

se-ia mais em uma reunião de meros filósofos” (“Es ist nicht leicht, einen Gesang oder ein Lied über die Werke 

Gottes zu machen. Man unternimmts; und es wird unvermerkt eine Ode. Ich sehe hier eine solche Ode 
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Geistlichen Liedern” (“Introdução às canções sacras”), do ano de 1758
197

. Os seus poemas em 

ritmos livres (in freien Rhythmen) publicados em 1758/9, “vistos hoje como um paradigma 

dos hinos mais recentes em língua alemã”
198

 (BURDORF 2004: 302) e conhecidos em 

edições do séc. XX como os “hinos religiosos” (religiöse Hymnen)
199

, foram chamados de 

“Ode” pelo autor
200

. 

 

4.3. Klopstock 

Em uma das primeiras odes de Klopstock, “Auf meine Freunde” (“A meus amigos”) (1747), 

os “cantos de Píndaro” (“Pindars Gesänge[...]”) são evocados como uma possibilidade de se 

fazer poesia lírica sem estrofes, “insubjugável”, “livre”, a partir da “alma criadora” (2006: 

18). Na segunda estrofe desse poema, o poeta interpela a própria canção (Lied): “Ó canção, 

queres formar estrofes? Ou/ Insubjugável, como cantos de Píndaro,/ Como sublime filho ébrio 

de Zeus/ Livre explanar da alma criadora?”
201

 (vv. 5-8). O poeta oferece à canção (Lied), a 

qual ele se põe a compor – ou cantar –, escolher entre ser uma canção em estrofes ou ser 

como os cantos (Gesänge) de Píndaro, ‘insubjugáveis’, ‘livres’. 

 O primeiro gesto de fala do poeta nesse poema é o de cantar os amigos, festejando: 

“canto meus amigos/ Festejando em poderosos ditirambos”
202

 (vv. 3-4). Em um símile, a 

canção do poeta flui como um rio (vv.17-18)
203

; ela é qualificada como “altiva” (“hoch”) e 

“cheia de pensamentos” (“gedanckenvol”) (v.18). “Os poderosos ditirambos” (v.4), o cantor 

                                                                                                                                                   
vornehmlich in dem Gesichtspunkte an, daß sie sich mehr schicken würde, in einer Versammlung bloßer 

Philosophen”). 
197 Cf. também BURDORF 2004: 302. 
198 “Heute als ein Paradigma der neueren Hymnen in deutscher Sprache angesehen”. 
199 Exemplos desses “hinos religiosos” são “Dem Allgegenwärtigen”, “Das Landleben/ Die Frühlingsfeyer”, 

“Die Glückseligkeit aller”. Cf. KLOPSTOCK 2006: 53-72; 1962: 1303. 
200

 Cf. BURDORF 2002: 302. 

Sobre o poema intitulado na edição das odes de Klopstock do ano de 1771 “Die Frühlingsfeyer”, cuja primeira 

versão, “das Landleben”, foi publicada em 1759 na revista der Nordische Aufseher, escreve Gerhard Kaiser 

(1987: 100): “Na primeira publicação, no item 94 do segundo tomo do ‘der Nordische Aufseher’, de 2 de agosto 
de 1759, chama-se a obra ‘Uma ode sobre os sérios prazeres da vida no campo’”. (“In der Erstveröffentlichung 

im 94. Stück des zweiten Bandes des ‘Nordischen Aufsehers’ vom 2. August 1759 heißt das Werk ‘Eine Ode 

über die ernsthaften Vergnügungen des Landlebens’”). 

Contudo, a par dessa denominação “ode”, num texto introdutório que Klopstock acrescentou antes desse poema, 

na revista der nordische Aufseher, por ocasião de sua primeira publicação, o autor refere-se a ele como “canto” 

(“Gesang”): “Não sei se muito me adulo, se suponho que o canto a seguir contribuirá alguma coisa em alguns 

para os mais sérios prazeres da vida no campo” (“Ich weis nicht, ob ich mir zu viel schmeichle, wenn ich 

vermuthe, daß folgender Gesang bey Einigen etwas zu den e r n s t h a f t e r e n Vergnügungen des Landlebens 

beytragen werde”) (KLOPSTOCK 2006: 144). 
201 “Wilst Du zu Strophen werden, o Lied? oder/ Ununterwürfig, Pindars Gesängen gleich,/ Gleich Zevs 

erhabnem trunknem Sohne,/ Frey aus der schaffenden Sel enttaumeln?”. 
202 “Sing ich meine Freunde/ Feyrend in mächtigen Dithyramben”. 
203 “Assim fluiu o rio, filho de Oceano, de lá:/ assim flui minha canção também” (“So floß der Fluß, des Oceans 

Sohn, daher:/ so fließt mein Lied auch”). 
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de cantos sem metros regulares (“insubjugável”) (v.6), a eloquência poética que jorra como 

um rio (v.18) levam à imagem de Píndaro tal como aventada por Horácio na sua conhecida 

ode pindárica (IV,2)
204

, da qual autores alemães do séc. XVIII tomam a referência de Píndaro 

cantor de ditirambos
205

. 

 No início de “Auf meine Freunde”, o poeta é sacerdote (v.25), em um templo que 

alude à celebração de Baco. Ele é, acima de tudo, sacerdote do templo da poesia em que os 

amigos cultuados no poema são recordados, saudados e abençoados pelo poeta: “Abençoa, 

canção, abençoa-o com festivas/ Altas saudações que vão ao encontro!/ Aquele que adentrar 

ali do templo limiar/ Divino, rodeado de vinhas”
206

 (vv. 21-24). A despeito desse grande culto 

festivo da poesia e dos amigos, que é o poema “Auf meine Freunde”, não é imediatamente o 

cantor ditirâmbico quem o poeta ali segue. Apesar do canto e da figura de Píndaro evocados 

no início, o poeta de “Auf meine Freunde” faz poesia na forma estrófica da ode alcaica
207

, não 

o canto (Gesang), mas canção (Lied), a qual constantemente interpela durante o poema. O 

poeta tem não só uma imagem de Píndaro ditirâmbico que remete a Horácio. Do poeta 

romano ele também segue em boa medida o modelo da recusatio
208

: apesar de – ou 

justamente por causa disso – destacar a força da poesia de Píndaro, ele se recolhe frente à 

impossibilidade de (re)produzir a eloquência pindárica, e compõe, afinal, uma canção (Lied). 

Na tradução que Klopstock (1962: 1205s.) realizou da ode de Horácio que ‘homenageia’ 

Píndaro, canção é o que diz fazer o poeta – “eu componho com esforço a canção” (“Ich [...] 

bilde mühsam das Lied”) –, o qual, de forma algo polêmica, se contrapõe, sendo abelha, ao 

voo de cisne de Píndaro, em outra imagem da ode IV,2 de Horácio que denota tanto a 

impossibilidade de seguir o poeta grego como a figuração do poeta da ode como aquele que 

faz sua atividade de modo esforçado. 

 Klopstock é visto como figura fundadora de novas formas de fazer poesia, as quais, no 

entanto, se apoiam em uma tradição, em formas da Antiguidade. Ele conta, pois, como sendo 

um introdutor do hexâmetro (nos cantos do epos Messias) e também das estrofes métricas das 

                                                
204 Da qual há uma tradução de Klopstock. V. KLOPSTOCK 1962: 1205s. 
205 Para a imagem da eloquência poética pindárica como tendo a fluência, ou melhor, a fluidez de um rio 

torrencial, que, dilatado pela chuva, extrapola suas próprias margens, no texto “Pindar und der 

Dithyrambensänger”, v. HERDER 1985c: 341. V. também SULZER 2004: 1053s. 

Sobre a “ficção filológica” (“philologische Fiktion”) dos ditirambos de Píndaro no séc. XVIII, cf. BACH; 

GALLE 1989: 279. 
206 “Den seegne, Lied, ihn seegne mit festlichen/ Entgegen gehnden hohen Begrüßungen!/ Der dort an dieses 

Tempels Schwellen/ Göttlich mit Reben umlaubt, hereintrit”. 
207 Cf. KLOPSTOCK 1962: 1218. 
208 Sobre o modelo da recusatio na ode IV,2 de Horácio e suas ressonâncias na literatura alemã do séc. XVIII, cf. 

VÖHLER 2005: 152ss. 
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antigas odes na poesia de língua alemã
209

. Alguns anos depois das primeiras odes, Klopstock 

chega aos ritmos livres. Em vista dos intensivos estudos de Klopstock dos antigos metros e 

das reflexões dele em torno da prosódia da língua alemã, o ritmo livre dos poemas desse autor 

não parece ser ‘livre’ de metros e ‘leis’
210

, nem ser sem alusões aos antigos pés da poesia 

antiga. Segundo Hans-Heinrich Hellmuth (1973), a primeira fase da poesia em ritmos livres 

do autor data de 1754-1759 (apud BACH; GALLE 1989: 277, n.19). Dos poemas dessa fase, 

o que se tornou o mais conhecido é aquele que veio a ser chamado de “Die Frühlingsfeyer” 

(“A festa da primaveira”)
211

. Abaixo, a versão de 1759, “Eine Ode über die ernsthaften 

Vergnügungen des Landlebens” (“Uma ode sobre as sérias diversões da vida no campo”) 

(KLOPSTOCK 2006: 58-66)
212

. No anexo foi colocada uma tradução nossa, feita mais com o 

propósito de orientar o leitor para seguir a análise do poema. 

I  Nicht in den Ocean 

Der Welten alle 

Will ich mich stürzen! 

Nicht schweben, wo die ersten Erschafnen, 

Wo die Jubelchöre der Söhne des Lichts   5 

Anbeten, tief anbeten, 

Und in Entzückung vergehn! 
 

II  Nur um den Tropfen am Eimer, 

Um die Erde nur, will ich schweben, 

Und anbeten!      10 

 

III  Halleluja! Halleluja! 

Auch der Tropfen am Eimer 

Rann aus der Hand des Allmächtigen! 

 

IV  Da aus der Hand des Allmächtigen 

Die grössern Erden quollen,    15 
Da die Ströme des Lichts 

Rauschten, und Orionen wurden; 

Da rann der Tropfen 

Aus der Hand des Allmächtigen! 

 

V  Wer sind die tausendmal tausend,    20 

Die myriadenmal hundert tausend, 

Die den Tropfen bewohnen? 

Und bewohnten? 

Wer bin ich? 

Halleluja dem Schaffenden!    25 

Mehr, als die Erden, die quollen! 
Mehr, als die Orionen, 

Die aus Strahlen zusammenströmten! 

                                                
209 Cf. BACH; GALLE 1989: 281. 
210 “Livre de leis” (“frei von Gesetz”), como Klopstock (1962: 1205) traduz a expressão que designa os ritmos de 

Píndaro na ode de Horácio (IV,2). 
211 Sobre a consideração obtida pelo poema em seu tempo, bem como a importância a ele auferida ainda hoje nos 

estudos literários, cf. WERLE 2012: 489s. 
212 A partir dessa edição o poema será aqui citado, quando forem indicados os números dos versos. 
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VI  Aber, du Frühlingswürmchen, 

Das grünlichgolden     30 

Neben mir spielt, 

Du lebst; 

Und bist, vielleicht – – 

Ach, nicht unsterblich! 

 

VII  Ich bin herausgegangen,     35 

Anzubeten; 

Und ich weine? 
 

VIII  Vergieb, vergieb dem Endlichen 

Auch diese Thränen, 

O du, der seyn wird!     40 

 

IX  Du wirst sie alle mir enthüllen 

Die Zweifel alle 

O du, der mich durchs dunkle Thal 

Des Todes führen wird! 

 

X  Dann werd ich es wissen:     45 
Ob das goldne Würmchen 

Eine Seele hatte? 

 

XI  Warest du nur gebildeter Staub, 

Würmchen, so werde denn 

Wieder verfliegender Staub,    50 

Oder was sonst der Ewige will! 

 

XII  Ergeuß von neuem, du mein Auge, 

Freudenthränen! 

Du, meine Harfe, 
Preise den Herrn!     55 

 

XIII  Umwunden, wieder von Palmen umwunden 

Ist meine Harfe! 

Ich singe dem Herrn! 

 

XIV  Hier steh ich. 

Rund um mich ist Alles Allmacht!    60 

Ist Alles Wunder! 

 

XV  Mit tiefer Ehrfurcht, 

Schau ich die Schöpfung an! 
Denn Du, 

Namenlosester, Du!     65 

Erschufst sie! 

 

XVI  Lüfte, die um mich wehn, 

Und süsse Kühlung 

Auf mein glühendes Angesicht giessen, 

Euch, wunderbare Lüfte,     70 

Sendet der Herr? Der Unendliche? 

 

XVII  Aber itzt werden sie still; kaum athmen sie! 
Die Morgensonne wird schwül! 

Wolken strömen herauf! 

Das ist sichtbar der Ewige,    75 

Der kömmt! 
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Nun fliegen, und wirbeln, und rauschen die Winde! 

Wie beugt sich der bebende Wald! 

 

XVIII  Wie hebt sich der Strom! 

Sichtbar, wie du es Sterblichen seyn kannst,   80 

Ja, das bist du sichtbar, Unendlicher! 

 

XIX  Der Wald neigt sich! 

Der Strom flieht! 

Und ich falle nicht auf mein Angesicht? 

 
XX  Herr! Herr! Gott! barmherzig! und gnädig!   85 

Du Naher! 

Erbarme dich meiner! 

 

XXI  Zürnest du, Herr, weil Nacht dein Gewand ist? 

Diese Nacht ist Seegen der Erde! 

Du zürnest nicht, Vater!     90 

Sie kömmt, Erfrischung auszuschütten 

Ueber den stärkenden Halm! 

Ueber die herzerfreuende Traube! 

Vater! Du zürnest nicht! 
 

XXII  Alles ist stille vor dir, du Naher!    95 

Ringsum ist Alles stille! 

Auch das goldne Würmchen merkt auf! 

Ist es vielleicht nicht seelenlos? 

Ist es unsterblich? 

 

XXIII  Ach vermöcht ich dich, Herr, wie ich dürste, zu preisen! 100 

Immer herrlicher offenbarst du dich! 

Immer dunkler wird, Herr, die Nacht um dich! 

Und voller von Seegen! 
 

XXIV  Seht ihr den Zeugen des Nahen, den zückenden Blitz? 

Hört ihr den Donner Jehovah?    105 

Hört ihr ihn? 

Hört ihr ihn? 

Den erschütternden Donner des Herrn? 

 

XXV  Herr! Herr! Gott! barmherzig und gnädig! 

Angebetet, gepriesen     110 

Sey dein herrlicher Name! 

 

XXVI  Und die Gewitterwinde? Sie tragen den Donner! 
Wie sie rauschen! Wie sie die Wälder durchrauschen! 

Und nun schweigen sie! Majestätischer 

Wandeln die Wolken herauf!    115 

 

XXVII Seht ihr den neuen Zeugen des Nahen, 

Seht ihr den fliegenden Blitz? 

Hört ihr, hoch in den Wolken, den Donner des Herrn? 

Er ruft Jehovah! 

Jehovah!      120 

Jehovah! 

Und der gesplitterte Wald dampft! 
 

XXVIII Aber nicht unsre Hütte! 

Unser Vater gebot 

Seinem Verderber     125 
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Vor unsrer Hütte vorüberzugehn! 

 

XXIX  Ach schon rauschet, schon rauschet 

Himmel und Erde vom gnädigen Regen! 

Nun ist, wie dürstete sie! Die Erd erquickt, 

Und der Himmel der Fülle des Seegens entladen!  130 

 

XXX  Siehe, nun kömmt Jehovah nicht mehr im Wetter! 

Im stillen, sanften Säuseln 

Kömmt Jehovah! 

Und unter ihm neigt sich der Bogen des Friedens. 

 O poeta começa anunciando que quer adorar (anbeten). O gesto de fala do poeta é o de 

adorar, mas não ali onde o coro em júbilo das primeiras criaturas adora (vv.4-5), não no 

“oceano dos mundos todos” (“Ozean/ der Welten alle”) (vv.1-2). O gesto inicial do poeta é o 

de se distanciar de tal coro, na primeira estrofe. Então, na segunda estrofe, diz o poeta onde 

quer adorar: em torno de uma gota. Só após ser feita a distinção entre o seu ato de adoração e 

o do coro dos primeiros, bem como a determinação da gota frente ao oceano, da parte ínfima 

frente ao geral, o poeta solta o grito de júbilo, louvor e adoração, o “aleluia” (v.11) da tradição 

do hino dos salmos. À interjeição segue a evocação do poeta de que a gota, assim como o 

oceano, também partiu e é expressão do “todo poderoso” (v.13), louvados no poema. A partir 

do v.12 inicia, com os verbos no pretérito (Präteritum), uma narrativa que se estende até o 

v.19 sobre a origem dessa gota: ela é parte das grandes constelações do universo, surgida 

igualmente das mãos (v. 13; 14; 19) desse criador. As anáforas formadas pela conjunção “da” 

(v.14; 16; 18), ao passo que constituem a ligação – através da quebra – dos versos, são 

organizadores dessa narrativa da criação, da gênese de constelações e planetas, inclusive a 

Terra, uma gota no oceano do universo. A narrativa é um louvar e uma justificativa para a 

adoração ao que é “todo poderoso” (“des Allmächtigen”) (v.13), pois conta de seus feitos. O 

ato da criação – consequentemente também suas criaturas – seria obra daquele que é louvado 

no poema. 

 Essa narrativa da criação não coloca a Terra como o centro do universo. Bem 

diversamente disso, ela é um planeta entre outros no universo tal como uma gota entre outras 

no oceano. A vertigem advinda da contemplação desse cosmo representado no poema surge 

do choque entre as grandezas de sinais opostos. A linguagem hiperbólica apenas reforça e 

aumenta a pequenez de cada unidade, de cada parte, de cada um, até chegar ao “eu”, ao 

indivíduo: “Quem são os mil vezes mil/ Miríades de vezes cem mil/ Que habitam a gota?/ E 

habitaram/ Quem sou eu?” (“Wer sind die tausendmal tausend,/ Die myriadenmal hundert 

tausend,/ Die den Tropfen bewohnen?/ Und bewohnten?/ Wer bin ich?”) (vv.20-24). Ao 

tempo que o poeta louva (“Halleluja”) o criador, “o que cria” (“Schaffenden”, v.25), ele 
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também reflete sobre o seu lugar – um na miríade de milhares que habitaram e habitam a gota 

–, o lugar que o humano e a sua morada – a Terra – ocupam no cosmo. A pergunta sobre a 

constituição de si mesmo, sobre o “eu”, é seguida de uma interjeição de louvor ao criador. 

Nesse gesto de louvor, o poeta ressalta atributos (“todo poderoso” e “criador”) daquilo que é 

louvado, os quais são pertinentes à resposta que o poeta busca com sua questão: assim como a 

Terra, também esse “eu” deve ter surgido das mãos do “criador”; deve ser parte da obra desse 

criador. O poeta, nesse gesto de louvor, descreve as ações (atos da criação) e características 

do ser louvado. 

 Nesse louvor, dos versos 26-28, pode-se perceber a tensão, que perpassa o poema, 

entre uma ordem paratática, expressa nas anáforas “mehr, als die” (“mais do que”) (v.26; 27), 

e uma hipotáctica, nas frases relativas que predicam características de elementos comparados 

à entidade louvada: “Terras, que jorraram” (“Erden, die quollen”) (v.26); “Órions, que de 

clarões confluíram” (“Orionen, die aus Strahlen zusammenströmten”) (v.28). Tal tensão 

parece ser constitutiva de duas fontes da poesia do hino que convergem em Klopstock: do 

paralelismo constituinte dos salmos judaicos (BACH; GALLE 1989: 279)
213

 e do estilo 

encadeado da literatura clássica, visto acima já na predicação da divindade louvada no Hino 

Homérico
214

. 

 Mas um “porém” (“Aber”, v. 29) ameaça o louvor e adoração entusiasmada do poeta 

em sua visão do cosmo (e do próprio “eu”, “Ich”, v.24). Muda-se do tempo passado para o 

presente, na fala do poeta: encontra-se, agora, um “verminho da primavera” 

(“Frühlingswürmchen”). Nele, nesse verminho, desemboca o movimento da visão do poeta 

desde a criação do universo e sua infinita grandeza, passando pela observação de si mesmo. O 

poeta interpela o “verminho” – note-se ainda o uso do diminutivo. Esta é a primeira figura 

interpelada no poema: a ele o poeta se dirige. Em seguida, caracteriza, com uma frase relativa, 

o verme que está presente no momento dessa louvação e parece, na primavera, brincar, ao 

lado do poeta, despreocupado ou néscio da própria mortalidade. 

 O encontro e a caracterização do verme em dupla negação como “não imortal” (“nicht 

unsterblich”) (v.34) ameaçam interromper o louvor da criatura, pois introduz no pensamento 

do poeta a recordação do perecimento e, adiante, da morte (“Tod”, v. 44). Nessa 

                                                
213 Paralelismo que se expressa não só em anáforas, mas também em quiasmos e repetições de palavras, de 

frases, ou de pensamentos reapresentados com apenas leves mudanças. Cf. BACH; GALLE 1989: 281s. 
214 Não se fala aqui de influência direta, no caso do Hino Homérico, apenas da ressonância, no hino de 
Klopstock, do estilo da linguagem apresentado em passagens predicativas do hino grego antigo. Como pode ser 

visto pelas traduções empreendidas pelo autor, ele se treinou muito no estilo clássico através dos romanos, com 

preponderância de Horácio nas odes. Cf. KLOPSTOCK 1962: 1191-1207. 
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contemplação da vida no campo (v.35)
215

, à adoração misturam-se lágrimas (vv.36-37). Nesse 

estado anímico, após a interpelação do verminho, o poeta se dirige à instância há pouco 

adorada e o seu gesto é o de pedir perdão pelas lágrimas, que ameaçam impossibilitar a 

continuação do louvor: “Perdoa, perdoa do finito/ Também essas lágrimas/ Ó tu, que serás” 

(“Vergieb, vergieb dem Endlichen/ auch diese Thränen/ O du, der seyn wird”) (vv.38-40). A 

linguagem efusiva ainda permanece, com a repetição do imperativo, com o vocativo “O”, mas 

o gesto do poeta passa a ser o do pedido de perdão. Após ter interpelado o verme da 

primavera presente, o poeta invoca um transcendente, com a interjeição “O” (v.40) e o 

pronome de segunda pessoa destacado por vírgula. Com um pronome relativo (“der”), atribui-

se uma característica ao que é invocado: o de ainda ser no futuro. Com essa predicação futura 

(“seyn wird”) são mobilizados no poema os tempos passado, presente e futuro. Numa 

caminhada na natureza, na primavera, em seu louvor, o poeta fizera a evocação de um ponto 

inicial, da gênese no universo. Predica, nesse instante, a permanência futura da instância 

invocada. O atributo que lhe é dado, pois, é o da infinitude, a qual é contraposta ao “finito” 

(“dem Endlichen”) (v. 39), à finitude daquele que fala; à “talvez” (v. 33) “não imortalidade” 

(v.34) do verminho da primavera. A interpelação seguinte gira em torno da revelação do 

transcendente e do saber que adviria da morte do poeta. O “tu” é a instância “infinita” (“der 

Ewige”) (v.51), “toda poderosa” (v.13) e “criadora” (v.25). O “eu” está sob o jugo do 

perecimento e morte (v.44). O poeta continua a apostrofar esse “tu”. Depois da invocação e 

interpelação do ‘que ainda será’, os gestos de fala tornam-se proféticos. O tempo verbal é o 

futuro (vv.41-45). O pedido pela “revelação” (“enthüllen”) (v.41), pela resposta às “dúvidas” 

(“die Zweifel”) (v.42) do poeta, é apresentado como algo a ser realizado. Ainda nesse gesto, 

contudo, paira uma interrogação (v.47). Se a morte dará o conhecimento e resposta às 

‘dúvidas’ do poeta, a instância invocada e louvada fará a revelação de modo mediato, por ser 

aquele que conduzirá o falante “pelo escuro vale da morte” (“durchs dunkle Thal/ Des 

Todes”) (vv. 43-44). No presente, no poema, as questões continuam. Nesse momento, o poeta 

deixa para o futuro (BACH; GALLE 1989: 275), a ser cumprido pela morte, a resposta da 

questão que se impõe com premência, a partir da visão do verme da primavera: é toda a 

criação animada? (“Se o dourado verminho/ Tinha uma alma?”) (“Ob das goldene 

Würmchen/ Eine Seele hatte?) (v.46-7). Do gesto de invocação e interpelação do ‘que será’, o 

                                                
215 “Eu vim para fora”. (“Ich bin herausgegangen”). 
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poeta volta a invocar
216

 e interpelar o pequeno verme (v. 48), para que então este, se é pó 

(“Staub”, v.48), aceite sua condição de, no futuro, novamente voltar a sê-lo (vv.49-50). 

 O poeta, em uma nova mudança no seu gesto de fala, prepara-se para afinar e 

recomeçar o seu canto de louvor. Ele incita a si mesmo ao louvor, o que é metonimicamente 

representado através da apóstrofe ao seu próprio olho, para que dele jorrem “lágrimas de 

alegria” (“Freudentränen”) (v. 53) (ao invés das lágrimas anteriormente choradas, no v. 39). 

Esse gesto da “aclamação ao louvor” (“Aufforderung zum Lob”) (BACH; GALLE 1989: 39) 

do poeta é dirigido, nesse poema, a si mesmo. O imperativo
217

 se estende à interpelação à “sua 

harpa” (“meine Harfe”) (v.54). O poeta toma a harpa para louvar. O gesto da “aclamação ao 

louvor” é constitutivo do gênero “hino” (“Hymnus”) dos salmos (BACH; GALLE 1989: 39). 

Também é característica de salmos a mudança repentina dos gestos de fala do salmista, do 

lamento e profunda desolação ao júbilo (BACH; GALLE 1989: 42s.). A apóstrofe ao 

instrumento musical e/ou partes do próprio corpo, para iniciar, ou recobrar, o canto é também 

um gesto apresentado pelo poeta em Píndaro. Na P.1 há a interpelação à lira. No conhecido 

início da O.1, o poeta dirige-se ao próprio coração: “Mas quando jogos atléticos, tu, meu 

coração, cantar desejas”
218

. (PINDARUS 2002: 11). Mesmo o gesto de desolação no interior 

do canto de louvor pode ser identificado em Píndaro. M. Vöhler (2002: 62) fala
219

, em relação 

ao lírico grego, dos motivos dos obstáculos (Hindernismotive), em regra encontráveis em 

posição de abertura do poema, os quais exprimiriam dificuldades enfrentadas pelo poeta na 

preparação do seu canto. No início da Ístmica 8, aparece a “contradição entre a própria [do 

poeta] acédia (achnymenos thymon, v.5s.) e a situação da festa” (VÖHLER 2002: 63)
220

. Já 

que as festividades vão começar por ocasião da vitória de um jovem nos jogos atléticos, o 

poeta assim retrata sua situação: “Por isso também eu, apesar de ter o ânimo/ com pesar, sou 

solicitado a chamar a dourada/ Musa”
221

 (PINDARUS 2002: 90). Outro exemplo conhecido 

em que o poeta delineia determinada impossibilidade de realizar uma tarefa sua, a narração, 

uma tarefa de louvor, é a seguinte passagem da P.8, na antístrofe da segunda tríade: “Mas 

falta-me o ócio/ De apresentar toda a longa história/ Com lira e canto suave, de modo que não 

venha fastio e atormente”
222

 (PINDARUS 2002: 45). 

                                                
216 “Würmchen” (v.49) colocado entre vírgulas. 
217 Os verbos no imperativo: “jorre” (“ergeuß”) (v.52) e “louve” (“preise”) (v.55). 
218 “Doch wenn Kampfspiele du/ zu singen begehrst, mein Herz”, na tradução de U. Hölscher. 
219 Referindo-se a análises feitas por Erich Thummer. 
220 “Widerspruch zwischen der eigenen Schwermut (achnymenos thymon, v.5f.) und der Festsituation”. 
221 “τῶ καὶ ἐγώ, καίπερ ἀχνύμενος/ θυμόν, αἰτέομαι χρυσέαν καλέσαι/ Μοῖσαν”. 
222 Traduzido acima a partir do texto de Hölscher: “Mir aber fehlt die Muße,/ Darzubringen die ganze lange 

Geschichte/ Mit Leierspiel und sanftem Gesang,/ Daß nicht Überdruß [κόρος] komme und quäle”. V. a análise 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C0&prior=e%29ceu=re
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=tw=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gw%2F&la=greek&can=e%29gw%2F0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%2Fper&la=greek&can=kai%2Fper0&prior=e%29gw/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29xnu%2Fmenos&la=greek&can=a%29xnu%2Fmenos0&prior=kai/per
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qumo%2Fn&la=greek&can=qumo%2Fn0&prior=a%29xnu/menos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ai%29te%2Fomai&la=greek&can=ai%29te%2Fomai0&prior=qumo/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xruse%2Fan&la=greek&can=xruse%2Fan0&prior=ai%29te/omai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kale%2Fsai&la=greek&can=kale%2Fsai0&prior=xruse/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*moi%3Dsan&la=greek&can=*moi%3Dsan0&prior=kale/sai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ko%2Fros&la=greek&can=ko%2Fros0&prior=mh%5C
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 Em “Das Landleben”, o poeta que se representa com sua harpa e “novamente rodeado 

de palmeiras” (“wieder von Palmen umwunden”) (v.56) lembra um tipo de salmista ou poeta 

antigo, que levaria o seu instrumento de corda através de uma paisagem mediterrânea. O 

poeta em “Das Landleben” é, todavia, um indivíduo que se pergunta pelo seu lugar no cosmo 

e que se vê confrontado com a sua finitude e perecimento diante da ideia da infinitude, em seu 

passeio primaveril ‘no campo’: “Aqui estou eu” (“Hier steh ich”) (v. 59). Ele se vê agora 

rodeado de “milagres” (“Wunder”) (v. 61); ele diz ver “a criação” (“die Schöpfung”) (v.63). 

Esse lugar ainda é o ao lado do verminho (v.97). Nessa disposição do poeta ao louvor e no 

consequente ato dele de louvar, ele vê o que o cerca, o “milagre” (“Wunder”) (v.61). É um 

poeta que, apesar de ter ainda que por um momento o seu ânimo aturdido, faz o seu poema, o 

seu hino, o seu canto de louvor. 

 Na primeira interpelação à instância a ser louvada após o poeta ter incitado a si mesmo 

o ato do louvor (vv. 52-58), o “tu” parece ser novamente um desconhecido, “o mais 

inominável” (“Namenlosester”) (v.65). A partir daqui, ao longo do louvor, do percurso 

comunicativo do poeta com esse “tu”, este vai ganhando em determinações, no poema. Parece 

que não é um acontecimento específico que desencadeia no poeta a disposição de adorar. 

Mas, antes, da própria disposição de “querer adorar” (anbeten) – do entusiasmo próprio –, 

anunciada já nos primeiros versos, resulta o ato do louvor (preisen), e a posterior percepção 

de uma criação animada, tocada pela misericórdia e graça (v. 86), mesmo em face da 

destruição iminente (a morte/tempestade que se abaterá nos versos seguintes). A incitação do 

poeta dirigida ao próprio olho (“mein Auge”) (v. 52) é significativa para a constituição das 

características dele. Em seu próprio entusiasmo, ele, enfim, vê a ‘criação’: “vejo a criação” 

(“[...] schau ich die Schöpfung an”) (v.63). Ele atua, no poema, como visionário (Seher), 

como alguém que pode ver o infinito (v.75). Assim Klopstock fôra lido em sua época. Para 

Herder, em escrito por ocasião da publicação das Odes (1771) de Klopstock, dentre as quais 

se encontra “Die Frülingsfeyer”, o leitor que se entregasse totalmente na leitura de Klopstock 

poderia mesmo “ver com os olhos do visionário”
223

 (HERDER 1993: 782). 

 O poeta pode sentir o vento que sopra graças ao seu ‘incandescente’ estado interior: 

“Brisas, que sopram em torno de mim,/ E doce arrefecimento/ Jorram em minha face ardente,/ 

Vos envia, brisas/ Maravilhosas, o senhor? O infinito?” (“Lüfte, die um mich wehn,/ Und 

süsse Kühlung/ Auf mein glühendes Angesicht gießen,/ Euch, wunderbare Lüfte,/ Sendet der 

                                                                                                                                                   
aqui, na p.57, das exortações do poeta no início da última tríade da P.1. A palavra usada tanto no v.82 da P.1 

como no v.32 da P.8 é a mesma (“κόρος”). 
223 “Sehen mit den Augen des Sehers”. Cf. HERDER 1993: 781s. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ko%2Fros&la=greek&can=ko%2Fros0&prior=mh%5C
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Herr? Der Unendliche?”) (vv. 67-71). O poeta apresenta os gestos do anunciador, do 

intérprete do fenômeno da natureza como núncio. As ‘brisas maravilhosas’
224

 anunciam não 

só a vindoura tempestade. Elas podem ser os mensageiros do ‘senhor’. O gesto do poeta é o 

de dirigir-se à natureza para tentar interpretá-la. Através da narração das ações da natureza, da 

formação da tempestade (v. 72-74), a pergunta torna-se certeza:
 
“Der kömmt!” (v.76) (“ele 

vem!”). Ao longo do poema, o poeta tem uma epifania. Ele realizará a presença da instância 

invocada, que se tornará “visível” (“sichtbar”) (v. 75; 80)
225

. 

 Ao retratar a tempestade e a si mesmo ali, o poeta faz invocações. O transcendente vai 

recebendo mais concretude, mais determinações, na medida em que distinções são atribuídas 

a esse “tu”, nos repetidos gestos de invocação. Na tempestade, o poeta, talvez prostrado 

(v.84), reza (vv. 85-88): “Senhor! Senhor! Deus! misericordioso! e cheio de graça!/ Tu, 

perto!/ Tem misericórdia de mim!” (“Herr! Herr! Gott! barmherzig! und gnädig!/ Du Naher!/ 

Erbarme dich meiner!”). O “senhor” (“Herr”), “deus” (“Gott”), é aqui chamado de o “perto” 

(“Naher”) (v.86). Ele está perto, já que é sentido pelo poeta justamente através da tempestade, 

na qual “ele” teria vindo (v.76). Nessa reza, apela-se para atributos (“misericordioso! e cheio 

de graça!”) relacionados com o pedido que o poeta faz nessa situação (vv. 88), com o 

imperativo: “tem misericórdia de mim”. A tempestade agora é uma ameaça física, concreta, à 

destruição do poeta, como analogamente no plano do pensamento a recordação da morte (v. 

44) fôra a antecipação do perecimento. O poeta pede por misericórdia. Uma das ‘questões 

todas’ (v. 42) do poeta se deixaria assim ser feita: onde se encontram a misericórdia e graça 

divinas no momento da destruição? A aparição do deus se dá, pois, na tempestade, sob a 

forma da violência: “Estás irado, senhor?” (“Zürnest, du, Herr”) (v.88). 

 Bach e Galle (1989: 281) descrevem como o ritmo dos versos é um “apoio” 

(“Unterstützung”) formal para a representação da tempestade. Os versos 77-79 constituem-se 

em torno dos pés dactílicos, que parecem fluir com a força das correntes de vento e água, que 

impedem a floresta de se manter em pé, a qual, como anteparo à passagem da tempestade, age 

em contraponto, no que concerne ao ritmo, formado por dois pés opostos – jambo e troqueu (u 

– – u) (BACH; GALLE 1989: 281): “der Wald neigt sich” (v.82). O ritmo dos versos pode 

servir para representar também a situação anímica do poeta. Nesse poema, acha-se até o 

difícil, em lírica alemã, pé molosso, quando três palavras em sequência levam um acento cada 

(v.86). Assim, três longas (no sentido métrico: – – –) – três acentos (Hebungen) do verso – 

                                                
224 No adjetivo “wunderbare” (v.70) esconde-se, pelo menos sonoramente, “wunder” (v.61), o milagre. 
225 Sobre os poemas em que, no fenômeno da tempestade, vislumbra-se a aparição do divino, precedentes e no 

contexto poético de Klopstock, cf. KAISER 1987: 97s. 
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são encadeadas: “Herr! Herr! Gott! Barmherzig und gnädig!” (v. 86). O significado das 

primeiras palavras monossílabas desse verso, bem como o afeto do poeta, dado na ênfase da 

invocação e das exclamações, é utilizado para criar essa rara passagem rítmica em poesia; 

essa rara passagem lírica
226

. Esse pé métrico longo deve tornar o andamento mais ‘carregado’, 

mais vagaroso. O ritmo livre de Klopstock foi percebido como algo novo por seus 

contemporâneos. Herder, em sua resenha (1773) à edição das “Odes” (1771) de Klopstock, 

assinala não só o inovador
227

 uso do ritmo em Klopstock, mas também “os metros livres” 

(“die freien Sylbenmaße”) (HERDER 1993: 785)
228

. O poeta de “Das Landleben” apresentaria 

                                                
226 Klopstock tem uma ode “Sponda” (1764), uma ode ao pé que designa uma sequência de duas longas (– –), o 

qual se mostra nesse poema justamente dedicado a Sponda – i.e., ao próprio pé espondeu – como difícil de ser 

encontrado. No esquema métrico colocado sobre o poema, o Pyrrhichios, pé composto, inversamente, por duas 

breves (uu), mostra-se muito mais facilmente de ser achado do que o espondeu. A reprodução de uma edição das 

odes de 1785 que traz sobre elas o seu esquema métrico pode ser visto (cf. na p. 195) em 

http://books.google.com.br/books?id=tRVCAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pt-R#v=onepage&q&f=false. 

Acesso 06/12/2013. Principalmente ao final do poema “Sponda”, quando o poeta interpela o Pyrrhichios, 
percebe-se como sequências de palavras monossílabas usadas na tentativa de encontar a procurada Sponda 

acabam “achando” mais o pirríquio. Para uma interpretação métrica desse poema, cf. PREVISIC 2008: 45. Sobre 

a consideração, em textos teóricos de Klopstock e em Versuch einer deutschen Prosodie (Tentativa de uma 

prosódia alemã) (1786) de Karl Philipp Moritz, do significado (ou partes significantes) das palavras, e a 

tentativa desses autores de elaborar uma hierarquia gramatical para a acentuação das palavras e sílabas no verso, 

ver também PREVISIC 2008: 36-46. Ainda sobre concepções rítmicas de Klopstock ligadas a critérios de 

significado da palavra, cf. MENNINGHAUS 1989: 298-302. 
227 Klopstock elaborara esquemas métricos próprios para as suas odes, o que parece não ter de todo a aprovação 

de Herder. “Parece ao resenhista que em assuntos, nos quais meramente depende de relações sensíveis, novas 

invenções ao infinito não são possíveis” (“Den Rez. dünkt, daß in Sachen, wo es bloß auf sinnliches Verhältnis 

ankommt, keine neue Erfindungen ins Unendliche möglich sind”) (HERDER 1993: 788). O editor pela Klassiker 
Verlag dessa resenha de Herder, Gunter Grimm, apresenta, em seu panorama à resenha, a discussão entre Herder 

– entusiasmado leitor de Klopstock – e o editor da resenha de Herder, Nicolai, antes um cético quanto à 

qualidade da poesia de Klopstock. No que toca o ritmo, Herder escreve a Nicolai, em carta de 12 de julho de 

1772: “aí eu admito com prazer [tanto Klostock queira ter calculado e contado], que muitos dos seus novos 

metros pouco funcionam” (“da gebe ich gern zu (so sehr Klopstock gezählt und gerechnet haben will), daß viele 

seiner neuen Sylbenmaas wenig taugen”) (HERDER 1993: 1430). No entanto, como já escrito, Herder era um 

leitor interessado de Klopstock e mesmo que em alguns pontos se expresse desfavoravelmente aos novos metros 

do autor, em outros considera que a característica musical do poema não se esgota em contar e calcular sílabas. 

Cf. HERDER 1993: 1430s. V. também ali p.787. 
228 Como Herder (1993: 785) escreve que esses poemas “em metros livres” foram publicados na revista Der 

Nordische Aufseher e, na edição das odes de Klopstock, reformulados, com seus versos agrupados em estrofes 

com 4 versos cada, é bastante provável que se trate aqui dos chamados hinos religiosos de Klopstock. 
Notável, com respeito aos propósitos deste trabalho, é Herder desconsiderar que Klopstock tenha imitado muito 

Píndaro em questões métricas, já que “os metros desse poeta [Píndaro] não o [Klopstock] agradavam” (“Aus 

Pindar hat Hr. Kl.[opstock] wenig nachgeahmt, weil ihm die Sylbenmaße dieses Dichters nicht gefielen”) 

(HERDER 1993: 788). Talvez a confissão de Herder em seguida fale um pouco contra a sua peremptória 

asserção sobre a (não) imitação por Klopstock de Píndaro: “O resenhista precisa confessar que na maioria das 

vezes pouco compreende o ritmo de Píndaro [...]” (“der R. muß bekennen, daß er die Sylbenmaße in Pindar [...] 

meistens nicht versteht”). 

Sobre a influência da poesia dos salmos para a constituição dos ritmos livres, cf. BACH; GALLE 1989: 279-283. 

Sobre a questão da relação entre os antigos salmos e os hinos de Klopstock, eles constatam (BACH; GALLE 

1989: 282): “para a conexão entre salmos e os hinos de Klopstock resta afirmar que os poemas bíblicos são 

‘citados’, no conteúdo e estilo, de diversas maneiras, contudo em um novo e autônomo contexto geral” (“für den 
Zusammenhang von Psalmen und Klopstocks Hymnen bleibt festzuhalten, daß die biblischen Gedichte inhaltlich 

und stilistisch in vielfacher Hinsicht ‘zitiert’ werden, jedoch in einem selbstständigen, neuen 

Gesamtzusammenhang”). 
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essa ‘nova’ forma de expressão. Seu canto em ritmos livres transmitiria, sobretudo, a 

“impressão de um falar imediato”
229

 (BACH; GALLE 1989: 282), entusiasmado e 

espontâneo
230

. Sua fala – ou seu canto – reúne momentos em que uma condução rítmica mais 

ampla e encadeada pode ser reconhecida a outros em que a força do staccato parece 

interromper o seu fluxo. Na formulação de Herder (1993: 786s.), nos novos metros de 

Klopstock se conjugam estes dois aspectos: por um lado, o movimento rítmico que conduz 

nossos ouvidos à dança, por outro, o colapso da pauta musical. 

 O gesto do ritmo livre seria, aqui, uma expressão de entusiasmo aparentemente 

espontâneo, que, se por um lado, parece poder ser a fala (entusiasmada) de qualquer 

indivíduo, por outro traz a (representação da) força da inspiração poética. O poeta, que quer 

adorar, louvar e “vê” a criação, se representa em uma situação, no mais, bastante comum: 

num passeio no campo, uma violenta tempestade desaba. O gesto de adoração quer ser 

realizado até fisicamente pelo poeta, ao ‘ver’ na tempestade o que até então era só 

transcendente: “E eu não me prostro?” (“Und ich falle nicht auf mein Angesicht?”) (v. 84). 

Proeminente no cenário que compõe em sua fala, a figura do poeta é bastante gestual também 

nesse sentido. Ele descreve, mais até do que a tempestade que enfrenta, as suas reações, 

sentimentos e reflexões durante esse passeio primaveril. 

 Interpelando a divindade, o poeta interpreta o violento fenômeno da natureza como um 

acontecimento integrado no cosmo: a tempestade vem para refrescar aqueles que estavam 

sedentos – “o caule” (“Halm”) (v.92), “a vinha” (“Traube”) (v.93), o próprio poeta, ele 

mesmo sedento (v.100)
231

. Para o poeta, até “o verminho dourado percebe” (“Auch das 

                                                
229 “Der Eindruck eines unmittelbaren Sprechens” 
230 V. também WERLE 2012: 488. 
231

 Por causa do uso do mesmo verbo (dürsten), há uma ressonância do verso 100 – “Ah, possa, senhor, como 

estou sedento, louvar-te!” (“Ach vermöcht ich dich, Herr, wie ich dürste, zu preisen!”) – no v. 129, exclamado 

ao fim da tempestade (quase no fim do poema): “Agora está, como estava sedenta! a terra revigorada” (“Nun ist, 

wie dürstete sie! Die Erd erquickt”). A sede do poeta é comparada com a atividade de louvar. O sentir a terra 
saciada, revigorada, aparece no poema após o poeta ter louvado e realizado a epifania, a vinda do deus (à terra) 

na tempestade. Partindo de alguns apontamentos de Menninghaus (1989: 308-9), a ‘sede’, sua saciedade e esse 

‘revigorar’ do poeta relacionariam-se, para além do movimento dessa tempestade, a ‘algo’ fundamental da 

poética de Klopstock, a saber: a busca por movimento, por ‘algo’ capaz de incitar sentimentos, causar comoção. 

Nesse sentido, é significativo para o crítico o epigrama de Klopstock que ele, Menninghaus (1989: 309), cita: 

“Que algo o movimente, isso é a mais ardente sede/ De nosso espírito; ele ama tudo que assim o revigore” 

(“Dass ihn etwas bewege, dies ist das heißeste Dürsten/ Unseres Geistes; er liebt alles, was so ihn erquickt”). 

Menninghaus (1989: 309; 318) acentua o fato de Klopstock usar as palavras indeterminadas “etwas” (“algo”) e 

“alles” (“tudo”) em referência ao que deve produzir tal movimento do ‘espírito’. Para Menninghaus, o que, por 

fim, mais contaria nos poemas de Klopstock é a produção de movimento – objetivo poético que Menninghaus 

(1989: 308) inicialmente vincula à tradição retórica do movere, incitare –, não importando tanto o tema ou 
conteúdo do poema. Daí, segundo Menninghaus, a estilização sublime não só desses poemas sobre Deus, mas 

também das odes sobre a amizade, sobre o processo de derretimento do gelo formando correntes de água, sobre a 

métrica ou sobre a cavalgada e “as capacidades da égua Iduna Hensler” (“die Fähigkeiten der Stute Iduna 
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goldne Würmchen merkt auf”) (v. 97) – talvez que a tempestade não é manifestação da cólera 

divina –; até o verminho estaria, como o poeta, animado, integrado à criação, reagindo aos 

movimentos dela, não sendo “sem alma” (“seelenlos”) (v.98). A violência destrutiva que se 

expressa na natureza é vista como parte da criação e obra divinas. A via que leva o poeta a tal 

visão parece fundar-se na disposição do louvor e adoração, anunciada já nos primeiros versos 

do poema e constituída ao longo do percurso comunicativo seguido no poema. Inicialmente, 

ele evoca a gênese do universo, que é representada como uma tempestade cósmica
232

, com 

correntes (de luz) fluindo no oceano e mundos como gotas d’água, a qual prenuncia no poema 

a tempestade que presencia. A ressonância dessa evocação inicial ao longo de todo o poema é 

o aspecto de culto aqui: a origem do cosmo é alcançada através de um acontecimento como a 

tempestade, o qual permite ao poeta “ver” a criação. Confrontado com a ameaça de 

destruição, ele vislumbra a criação. A tempestade que cai sobre o poeta evoca uma 

tempestade cósmica que gerou o universo. A ameaça de destruição (tempestade/morte) é vista 

como parte da ordem da criação e do criador. O poeta concebe que a ‘noite dessa tempestade’ 

(metaforicamente nesse contexto, a destruição e morte) não é expressão da ira de deus: “Estás 

irado, senhor, porque noite é teu manto?” (“Zürnest du, Herr, weil Nacht dein Gewand ist?”) 

(v.88). 

 A partir do v. 104, o poeta se volta a um coletivo (“Ihr”) não especificado, nas 

apóstrofes: “Ouvis...?” (“Hört ihr...?”) (vv. 105-107; v. 118); “Vedes...?” (“Seht ihr...?”) (vv. 

104, vv. 116-117). Estes também devem poder perceber o divino na tempestade apresentada 

pelo poeta; estes devem poder ver essa manifestação através do poema. O esquema de 

perguntas e respostas ainda é um modo de apontar, algo didaticamente, para esse “vós” a 

tempestade e o que ali o poeta “vê”. Tal apresentação da tempestade a eles mostra ainda os 

sentimentos e percepções do próprio poeta (nas exclamações, interrogações, respostas e 

repetições): “E os ventos da tempestade? Eles trazem o trovão!/ Como eles bramem! Como 

bramem os bosques” (“Und die Gewitterwinde? Sie tragen den Donner!/ Wie sie rauschen! 

Wie sie die Wälder durchrauschen!”) (vv.112-113). O bramido dos ventos (v. 113) ecoa aqui 

o bramido das correntes de luz da tempestade inicial (v.17). 

                                                                                                                                                   
Hensler”) (MENNINGHAUS 1989: 346), essa última temática sendo uma do poema “Unterricht” (Klopstock, 

em determinado momento, prefirira fazer uso da mitologia nórdica à grega). 

No citado epigrama, o movimento mesmo parece tornar-se uma satisfação para esse espírito, revigorando-o. 

Como Menninghaus (1989: 310) traz à baila, a exigência de criar movimento na poesia, nos séculos XVII e 

XVIII, liga-se, de forma geral, também a ideias de combater uma “síndrome do fastio” (“Syndrom des Ennui”) e 
ainda à capacidade (do poeta) de mover “almas petrificadas” (“erstarrte[...] Seelen”) de seus contemporâneos. 
232 Cf. KAISER 1987: 109. Kaiser trata da versão de 1771, mas penso que suas considerações também são 

válidas em relação à versão inicial do poema. 
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 A lembrança da gênese, da ação passada desse “criador”, indica, porém, para o futuro, 

para a chegada de algo novo: “Vede o novo testemunho do próximo?” (“Seht ihr den neuen 

Zeugen des Nahen”) (v.116) (itálico nosso). O poeta também é aquele que apresenta novas 

formas na lírica alemã. Ao fim do poema, a tempestade passa. O poeta permaneceu à ameaça 

de destruição. Mas ainda se notam as transformações e o esfacelamento causados por ela: “o 

bosque despedaçado fumega” (“der gesplitterte Wald dampft”) (v.122). Após a interpelação a 

um vós (“ihr”), o poeta refere-se, por fim, só nesta passagem final (vv.123-124;126), a um 

“nós” (“Nossa choupana”; “Nosso pai”; “Diante de nossa choupana”) (“Unsre Hütte”; “Unser 

Vater”; “Vor unsrer Hütte”). Haveria, no poema, após a descrição da tempestade, a menção a 

uma coletividade, a quem e por quem o poeta fala. “Agora” (“nun”) (v.131), na visão do 

poeta, esse divino criador vem a eles em uma forma suave, não mais se manifesta na violência 

da tempestade: “Vê, agora não mais na tempestade vem Jeová!/ Em sussurro calmo, suave,/ 

Vem Jeová!” (131-3). À ameaça de destruição segue-se o aparecimento “do arco da paz” 

(“der Bogen des Friedens”) (v.134) – provavelmente o arco-íris que se vê depois da 

tempestade, depois dessa noite. Esse “arco da paz” que liga ‘agora’ terra e céu também deve 

abranger e vincular de modo mais pacífico a relação entre aqueles sob o céu, entre o poeta e o 

“vós”, o “nós”. 

 Em “Das Landleben”, o poeta, para oferecer o seu louvor
233

, destaca-se do coro dos 

primevos (vv.1-7). Nesse poema, percebem-se repercussões de elementos provindos das 

tradições judaica e cristã na representação de deus e seu louvor. Mas, no geral, as referências 

literárias são bastante implícitas, ainda mais se comparadas à torrente de citações de nomes e 

referências mitológicas expostas em uma ode como “Auf die Freunde”, por exemplo. A 

representação do cosmo e da origem do universo baseia-se na visão do “Iluminismo”, “das 

ciências naturais de seu tempo” (KAISER 1987: 100)
234

, não em uma visão geocêntrica e 

estática. O ‘verminho’ da primavera, que de “pó formado’ (“gebildeter Staub”) (v.48) 

transformar-se-á um dia em “pó esvoaçante” (“verfliegender Staub”) (v.50), i. e., de lagarta à 

borboleta, pode ser um símbolo da ressurreição (KAISER 1987: 107), mas também a imagem 

de uma metamorfose terrena, de uma mudança que se processa na terra. Assim também se 

deixa interpretar a comemoração da ‘festa da primavera’, como um movimento de destruição 

e renovação que se processa na própria natureza, imanente a ela. 

                                                
233 Nem mesmo a dimensão do sacrifício foi excluída do contexto de recepção dos poemas de Klopstock. Herder 

(1993: 779) exclama entusiasta, já no início de sua resenha à edição de 1771 dos poemas do autor: “Que 
natureza! que coração plenamente cheio, e bela alma se mostra que se oferece indivisa em sacrifício” (“Welche 

Natur! Welches ganz volle Herz, und ungeteilt sich hinopfernde schöne Seele erscheint”). 
234 “Der Naturwissenschaft seiner Zeit”. 
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 Quanto à recepção desse poema no tempo de Klopstock, Bach e Galle (1989: 277) 

escrevem: “a recepção de Klopstock entre os contemporâneos aponta mais para a esfera 

profana da vida do que para a devota”
235

. Se a tempestade primaveril ameaça desfazer “o pó 

formado” (v.48) – dissolver o já formado e existente –, ela também é promessa de uma nova 

forma de existência, vislumbrada pelo poeta, o qual se apresenta como aquele que segue o 

próprio entusiasmo
236

. E é justamente nesse poeta do hino de Klopstock em quem se encontra, 

no séc. XVIII, a figura daquele que fala às experiências imediatas dos seus contemporâneos, 

na já tão citada cena do Werther (1774), de Goethe, ao final da carta de 16 de junho, em que o 

narrador conta sobre o seu primeiro encontro com Charlotte. O tema dessa carta acaba na 

literatura. 

 A caminho de um baile, por menção a um romance que pegara emprestado (e cuja 

leitura não lhe agradara), Charlotte comenta que “o autor que mais me agrada é aquele no qual 

reencontro o meu mundo”
237

 (GOETHE 1994: 44). Durante o baile, em que os jovens dançam 

no salão, forma-se uma tempestade, que, pela reação deles, de tão violenta, ameaça destruir 

aquela sociedade ali reunida. Um grande assombro e terror se espalham. Música e dança 

param. Após algum tempo de tormenta, da janela, porém, Werther e Lotte podem contemplar 

a tempestade. Até que ela exclama: “– Klopstock! – eu afundei na corrente de sensações que 

ela despejou em mim nesse dizer”
238

 (id.ibid.: 52;54). Ali, Werther vira a expressão da sua 

divindade. 

 

4.4. Goethe 

A partir do narrador que observa à janela, Goethe retratou a ‘corrente de sensações’ 

desencadeada pelo momento da aparição do divino na tempestade
239

, no Werther (1774), 

romance através do qual o escritor tornou-se conhecido para além das fronteiras da Alemanha. 

Por volta do ano da publicação desse romance, Goethe também experimentou a representação 

                                                
235 “Die Klopstock-Rezeption der Zeitgenossen weist in die eher profanen als frommen Lebensbereiche”. 
236 Cf. BACH; GALLE 1989: 418: “Já em Klopstock pode surgir a impressão de que a epifania do poder divino 

que aparece no poema serviria apenas para a legitimação da sensação efusiva, ela seria fundamentalmente uma 

construção de apoio para a celebração de um sentimento do ‘eu’ que se autonomiza”. (“Schon bei Klopstock 

kann der Eindruck entstehen, die im Gedicht erscheinende Epiphanie der göttlichen Macht diene nur noch zur 

Legitimation der überschwenglichen Empfindung, sie sei im Grunde eine Hilfskonstruktion zur Feier eines sich 

verselbständigenden Ich-Gefühls”.). 
237 “Der Autor ist mir der liebste, in dem ich meine Welt wieder finde”. 
238 “- Klopstock! - Ich versank in dem Strome von Empfindungen, den sie in dieser Loosung über mich ausgoß”. 

Na versão de 1787, Goethe (1994: 53;55) ainda acrescentou à fala do narrador, após a exclamação do nome de 

Klopstock: “Eu me lembrei imediatamente da magnífica ode que estava em seus pensamentos” (“Ich erinnerte 

mich sogleich der herrlichen Ode die ihr in Gedanken lag”). 
239 Ao final da narração da cena em que vê a tempestade ao lado de sua Lotte, Werther apostrofa (como que 

invocando Klopstock): “Nobre! Tivesses visto tua deidade nesse olhar”. (“Edler! hättest du deine Vergötterung 

in diesem Blikke gesehn”). GOETHE 1994: 54. 
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da tempestade a partir do interior dela, e ainda na forma de uma Ode, ou Hymne, ou 

Dithyrambe, como o autor em diversas situações diferentemente se referiu a “Wandrers 

Sturmlied” (“Canção da tempestade do viandante”), título que aparece sobrescrito ao poema a 

partir de 1778
240

. A data que diz respeito à produção desse poema oscila entre 1772-4. 

Publicado ele só foi em 1810 – sem a autorização do autor –, trazendo o título “Dithyrambe” 

(“Ditirambo”)
241

. Goethe mesmo, em carta de 31/08/1774 a F. H. Jacobi, na qual o poema é 

transcrito, chamou-o de “Ode”: “Aqui uma ode, para a qual só o viandante na emergência 

inventa melodia e comentário” (“Hier eine Ode zu der Melodie und Commentar nur der 

Wandrer in der Not erfindet”) (GOETHE 1987: 854). 

 Anos depois, por conta da escrita da sua autobiografia poética Dichtung und Wahrheit, 

Goethe, no décimo segundo livro (1814), encena como sendo sua a situação de emergência do 

viandante, da qual “Wandrers Sturmlied” surge: 

A caminho, cantava para mim hinos e ditirambos estranhos, dos quais ainda um, sob 

o título “Wanderers Sturmlied”, sobrou. Eu cantava apaixonadamente essa meia 

bobagem continuamente para mim, quando se me abateu, no caminho, um tempo 

horrível, ao qual eu tinha de ir de encontro242 (GOETHE 1986: 567). 

Assim, em diferentes lugares e momentos, Goethe chamou esse poema, que foi intitulado de 

“canção” (Lied), tanto “ode” (Ode), quanto “hino” (Hymne), como “ditirambo” 

(Dithyrambe)
243

. 

 Apesar de o poema ter sido confiado a um círculo restrito, ao qual, segundo A. Henkel 

(1960: 62), incluem-se Herder e Jacobi
244

, “Wandrers Sturmlied” não fora oferecido ao 

público leitor. Pelo menos não antes de uma publicação pirata (ein Raubdruck), uma 

publicação não autorizada por Goethe, o qual já não incluíra esse hino na seleção de 1789 das 

suas obras, na qual se acham outros hinos do tempo de Frankfurt
245

. Devido a isso, A. Henkel 

(1960: 62) pergunta-se sobre os motivos que teriam levado Goethe a não publicar o poema: 

                                                
240 Cf. GOETHE 1987: 859: “Título só a partir do H[andschrift]2” (“Überschrift erst seit H2.”). Sobre a data do 

H2 (do Manuscrito2), ver ali mesmo p. 854. 
241 Cf. Idem, ibidem. 
242 “Unterwegs sang ich mir seltsame Hymnen und Dithyramben, wovon noch eine, unter dem Titel Wanderers 

Sturmlied, übrig ist. Ich sang diesen Halbunsinn leidenschaftlich vor mich hin, da mich ein schreckliches Wetter 

unterweges antraf, dem ich entgegen gehen mußte”. 
243 Arthur Henkel (1981: 186) ainda registra que Goethe teria denominado esse poema também de canto 

(Gesang). 
244 Especula-se que o poema fora recebido não só por Jacobi, mas em seu círculo (Gleim/ Wieland). Cf. 

GOETHE 1987: 855. 
245 Sobre a publicação de “Wandrers Sturmlied”, cf. HENKEL 1960: 62: “Todos os grandes hinos de Frankfurt 
ele publicou no mais tardar em 1789, na primeira seleção das suas obras. Wandrers Sturmlied permaneceu 

excluído” (“Alle großen Frankfurter Hymnen hat er spätestens 1789 in der ersten Sammlung der Werke 

veröffentlicht. Wandrers Sturmlied blieb ausgeschlossen.”). 
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“Mas o que havia a segredar na Sturmlied [na canção da tempestade]?”
246

. H. Galle (2001: 46) 

mostra que, em certa medida, era recorrente em Goethe tal procedimento de “autocensura” 

(“Selbstzensur”), em que o autor, em busca de modelar sua “persona pública” 

(“öffentliche[...] persona”), através de suas produções literárias, prescinde da publicação de 

textos que possam ser classificados pela sociedade como muito chocantes. Desse 

procedimento não se excluía a prática da leitura de seus escritos por confidentes e colegas 

(“Probelektüre”) (GALLE 2001: 46), por meio do que o autor podia ter uma melhor noção 

dos efeitos que seus novos experimentos poéticos produziriam na representação da sua 

imagem. Para Galle (ibidem), o que fora censurado pelo autor seriam experimentos que 

exporiam de modo mais premente – de maneira mais significativa – as direções que Goethe 

gostaria de dar à sua figura e ao modo como ele era representado em sua atividade de poeta. É 

provável que, na ‘autocensura’ de “Wandrers Sturmlied”, esteja em jogo a aceitação da 

concepção do poeta ali exposta, à qual também estão atreladas as características de sua 

própria poesia. É considerando mesmo a concepção do poeta em “Wandrers Sturmlied” que 

responde A. Henkel (1960: 62) à sua questão acima colocada: “Acredito que [há para ser 

segredado em “Wandrers Sturmlied”] uma pretensão que em muito ultrapassa a do tópos 

humanista do poeta como alter deus”
247

. 

 Nesse poema de Goethe, pode ser percebida a tentativa de uma comunicação com o 

transcendente, baseada nos atos da invocação, do louvor e do pedido, realizados pelo poeta, 

assim como gestos de elogio a deuses e ao poeta Píndaro. Será aqui analisada e citada a 

versão do poema que é considerada a primeira, editada pela Klassiker Verlag (GOETHE 

1987: 142-145), a qual está abaixo (em anexo uma tradução nossa): 

Wen du nicht verlässest Genius 

Nicht der Regen nicht der Sturm 

Haucht ihm Schauer übers Herz 
Wen du nicht verlässest Genius, 

Wird der Regen Wolk     5 

Wird dem Schlossensturm 

Entgegensingen wie die 

Lerche du dadroben  

Wen du nicht verl<ässest Genius> 

Den du nicht verlässest Genius    10 
Wirst ihn heben übern Schlammpfad 

Mit den Feuerflügeln 

Wandeln wird er 

Wie mit Blumenfüßen 

Über Deukalions flutschlamm    15 

                                                
246 “Was aber gab es im Sturmlied zu verheimlichen?” 
247 “Ich meine, einen Anspruch, der weit über den des Humanistentopos vom Dichter als alter deus hinausging”. 
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Python tötend leicht groß 

Pythius Apollo 

Den du nicht verlässest Genius 

 

   Dem du nicht verlässest Genius 

Wirst die wollnen Flügel unterspreiten   20 

Wenn er auf dem Felsen schläft 

Wirst mit Hüterfittichen ihn decken 

In des Haines Mitternacht. 

Wen du nicht verlässest Genius 
Wirst im Schneegestöber Wärm umhüllen   25 

Nach der Wärme ziehn sich Musen 

Nach der Wärme Charitinnen, 

Wen du nicht verlässest Genius. 

Umschwebt mich ihr Musen! 

Ihr Charitinnen!     30 

Das ist Wasser das ist Erde 

Und der Sohn des Wassers und der Erde 
Über den ich wandle Göttergleich 

Ihr seid rein wie das Herz der Wasser 

Ihr seid rein wie das Mark der Erde   35 

Ihr umschwebt mich und ich schwebe 
Über Wasser über Erde 

Göttergleich. 

- 

Soll der zurückkehren 

Der kleine schwarze feurige Bauer   40 

Soll der zurückkehren, erwartend 

Nur deine Gaben Vater Bromius 

Und helleuchtend umwärmend Feuer 

Soll der zurückkehren mutig, 

Und ich den ihr begleitet    45 

Musen und Charitinnen all 
Den Alls erwartet was ihr 

Musen und Charitinnen 

Umkränzende Seeligkeit 

Rings ums Leben verherrlicht habt,   50 

Soll mutlos kehren? 

   Vater Bromius 
Du bist Genius 

Jahrhunderts Genius 

Bist was innre Glut     55 

Pindarn war 

Was der Welt 

Phöbus Apoll ist. 

Weh weh innre Wärme 

Seelen Wärme      60 

Mittelpunkt 

Glüh ihm entgegen 

Phöb Apollen 

Kalt wird sonst 

Sein Fürstenblick     65 
Über dich vorüber gleiten 



 

 

88 

 

Neidgetroffen 

Auf der Ceder Grün verweilen 

Die zu grünen 

Sein nicht harrt      70 

- 

Warum nennt mein Lied dich zuletzt? 

Dich von dem es begann 

Dich in dem es endet 

Dich aus dem es quoll 

Jupiter Pluvius.      75 

Dich dich strömt mein Lied 
Jupiter Pluvius. 

Und Castalischer Quell 

Quillt ein Nebenbach, 

Quillet müßigen     80 

Sterblich Glücklichen 

Abseits von dir 

Jupiter Pluvius 

Der du mich fassend deckst 

Jupiter Pluvius      85 

   Nicht am Ulmen Baum 

Hast du ihn besucht 

Mit dem Tauben Paar 

In dem zärtlichen Arm 

Mit der freundlichen Ros umkränzt   90 

Tändelnden ihn blumenglücklichen 
Anakreon, 

Sturmatmende Gottheit. 

Nicht im Pappelwald 

An des Sibaris Strand     95 

In dem hohen Gebürg nicht 

Dessen Stirn die 

Allmächtige Sonne beglänzt 

Faßtest du ihn 

Den Bienen singenden     100 

Honig lallenden 

Freundlich winkenden 
Theokrit. 

 

Wenn die Räder rasselten Rad an Rad  

Rasch ums Ziel weg     105 

Hoch flog siegdurchglühter Jünglinge Peitschenknall 

Und sich Staub wälzt 

Wie vom Gebürg herab sich 

Kieselwetter ins Tal wälzt 

Glühte deine Seel Gefahren Pindar   110 

Mut Pindar – Glühte – 

Armes Herz – 

Dort auf dem Hügel – 
Himmlische Macht – 

Nur so viel Glut –     115 

Dort ist meine Hütte – 

Zu waten bis dort hin. 

 Em “Wandrers Sturmlied”, três poetas gregos são nominalmente evocados: 

Anacreonte (v.92), Teócrito (v.103) e Píndaro (v.56). Anacreonte e Teócrito são apresentados 
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sob a forma da negação
248

 (nicht) (v. 86; v. 94). Invocado, chamado, é apenas esse último 

poeta aqui citado (v.110-1). Em carta de 1772, Goethe expõe a Herder que, no momento, 

estuda os gregos, e principalmente apresenta sua dedicação e ligação com Píndaro: “moro 

agora em Píndaro” (“ich wohne ietzt in Pindar”) (GOETHE 1997: 255). Pouco depois da 

escrita de “Wandrers Sturmlied”, Goethe foi visto por contemporâneos seus a partir de 

características atribuídas a Píndaro. Em 1774, Goethe é caracterizado por Wilhelm Heinse 

com as palavras que designam Píndaro na ode IV, 2 de Horácio. Heinse destaca em sua 

descrição também o gênio e espírito em brasa desse novo escritor: “Goethe esteve conosco, 

um belo rapaz de 25 anos que é força e energia e gênio da raiz do cabelo até o dedão do pé; 

um coração cheio de sentimento, um espírito cheio de chama com asas de águia, qui ruit 

immensus ore profundo”
249

 (apud HENKEL 1981: 174). Em 1777, nos Physiognomischen 

Fragmenten (Fragmentos fisionômicos) de Lavater, Goethe é retratado em uma página toda 

ao estilo de um relevo antigo (“Reliefmedaillon”) como um “criador genial” (“genialischen 

Schöpfer”); seus traços ali são os de “um Homero e Píndaro alemão” (“ein deutscher Homer 

und Pindar”)
250

. 

 O suposto esquema triádico do poema, formado pelos dois traços – colocados entre os 

versos 38/39 e 70/71 –, os quais marcam a passagem da sexta para a sétima e da nona para a 

décima estrofes, e dividem o poema numa estrutura estrófica 6 – 3 – 3, apenas muito de longe 

recorda a forma da estrofe, antístrofe e epodo, de Píndaro
251

. O ritmo livre do poema também 

não permite que as estrofes sejam agrupadas de acordo com uma recorrência métrica mais 

aparente. 

 O gesto de fala inicial (v.1) do poeta é o de interpelar e invocar o “Gênio”: “Quem tu 

não abandonas, Gênio” (“Wen du nicht verlässest Genius”). Não obstante os vários travessões 

                                                
248 Para correlações entre essa citação a Anacreonte em Sturmlied e o distanciamento de Goethe frente aos poetas 

anacreônticos alemães do séc. XVIII, em cuja poesia “o poeta teria de ser só como um gracejador e brincalhão 

para o divertimento da sociedade” (“der Dichter habe nur als Spieler und Tändler für die Erheiterung der  
Gesellschaft zu sein”), v. SCHMIDT 2004: 234-237. As palavras citadas se encontram na p.236. 
249 “Goethe war bei uns, ein schöner Junge von 25 Jahren, der vom Wirbel bis zur Zehe Genie und Kraft und 

Stärke ist; ein Herz voll Gefühl, ein Geist voll Feuer mit Adlerflügeln, qui ruit immensus ore profundo”. 
250 As citações são do texto de GALLE 2001: 45. 
251 Isso não significa, obviamente, que não possa haver no poema formações segundo agrupamentos triádicos, 

que remetem, em alguma instância, a Píndaro. Cf. SCHMIDT 2004: 205-6. Nesse poema, Goethe, no entanto, 

faz um uso, por assim dizer, bem mais “livre” dessa forma, ainda mais se comparado aos chamados poemas 

pindáricos dos séculos XVII e XVIII, em que, via de regra, à estrofe deveria seguir uma antístrofe com o mesmo 

esquema métrico. V. mesmo em Schmidt (2004: 204) as formulações de Opitz e Gottsched acerca da ode 

pindárica. J. Schmidt (2004: 205-6) divide “Wandrers Sturmlied” em quatro tríades (sem mencionar os traços 

que dividem o poema em 6-3-3), ressaltando no interior de cada uma dessas tríades semelhanças e princípios de 
unidade tanto formais como de condução do pensamento. Nessa sua caracterização do poema, Schmidt (2004: 

202) entende que haja uma estrofe formada pelos vv. 94-103, o que não corresponde à edição do poema pela 

Klassiker Verlag, a qual é utilizada aqui neste trabalho. 
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postos ao fim dos últimos versos (vv.111-116), no geral, contudo, a pontuação dessa primeira 

versão do poema é bastante escassa – e deveras interessante no que concerne à quebra de 

convenções e à constituição de uma nova forma de expressão poética –, de modo que o nome 

que é invocado não é representado graficamente entre vírgulas. Atentando-se, contudo, aos 

sintagmas desse primeiro verso, impõe-se que se leia “Genius” como um chamado, como 

vocativo, que se liga ao tu (“Du”) interpelado. A ação interpelada do Gênio, sob o signo de 

não acontecer (“nicht”), incide sobre um alguém (“Wen”) que, então, se acompanhado pelo 

Gênio (i.e., não abandonado), cantará, e o fará de encontro (“wird [...] entgegensingen”) (v.5-

7) à tempestade. A ação de cantar prometida no futuro (os verbos estão no tempo futuro, a 

partir do v.5), realiza-se, como gesto de fala, no presente, pelo poeta que canta a canção 

“Wandrers Sturmlied”. 

 O gesto dessa invocação, sua fórmula retórica, retoma, num contexto mais próximo, o 

início da ode de Klopstock “Der Lehrling der Griechen” (“O aprendiz dos gregos”) (1747), na 

qual esse autor funda (no sentido de que ela é a primeira ode de Klopstock) a sua noção de 

poeta como aquele que é tocado pelo olhar do Gênio: “Quem do Gênio o olhar, quando 

nasceu,/ com iniciático sorriso viu”
252

 (KLOPSTOCK 2006: 3, vv.1-2); e retoma também, 

num contexto poético mais amplo, mas ao mesmo tempo próximo na referência cultural da 

época, Horácio, em sua Ode IV, 3 (2004: 224): “Quem tu, Melpomene, semel/ nascentem 

placido lumine videris”
253

. Na ode de Horácio, por sua vez, invoca-se a Musa Melpômene, no 

primeiro verso. Seguindo a contraposição inicial da Ode IV, 3 de Horácio entre o poeta – o 

agraciado de Melpômene – e o esportista e guerreiro conquistador
254

, Klopstock apresenta, em 

“der Lehrling der Griechen”, a constituição da fama (Ruhm) e imortalidade (Unsterblichkeit) 

do poeta – o consagrado pelo Gênio – frente aos atos do “orgulhoso” (“stolz”) (KLOPSTOCK 

2006: 3, v.10) conquistador guerreiro (“der Eroberer”) (v.11): 

Lágrimas, por uma melhor fama, dos imortais,/ Daqueles velhos imortais,/ Cujo 

valor permanente, igual a correntezas crescentes,/ Preenche todo longo século,/ Irão 

acompanhá-lo, e consagrá-lo a aquelas recompensas,/ Que o orgulhoso apenas 

sonhara!255. (vv. 29-34) 

O lamento dos poetas é o contraponto terreno da fria morte. O lamento do poeta (seu canto) e 

as lágrimas a ele dedicadas (por causa do seu canto) são uma maior recompensa que a suposta 

                                                
252 “Wen des Genius Blick, als er gebohren ward,/ Mit einweihendem Lächeln sah”. 
253 “Aquele que, ao nascer, tu, Melpômene, vires com teu suave olhar” (trad. de Pedro Baroni Schmidt). 
254 Cf. Ode IV, 3 (vv. 1-9) (HORÁCIO 2004: 224;226). 
255 “Thränen nach besserem Ruhm werden Unsterblichen,/ Jenen alten Unsterblichen,/ Deren daurender Werth, 

wachsenden Strömen gleich,/ Jedes lange Jahrhundert füllt,/ Ihn gesellen, und ihn jenen Belohnungen,/ Die der 

Stolze nur träumte, weihn!” 
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glória do destino das armas: maior do que uma admiração, a qual o “tolo” mostra (v. 25)
256

. 

No início de “Wandrers Sturmlied”, ao invés da apresentação do poeta consagrado pela Musa 

ou pelo Gênio desde o seu nascimento; ao invés do poeta cuja imortalidade se funda na fama 

do próprio canto, dos ‘sons eólicos’ (“Aeolio carmine”) (HORÁCIO 2004: 226, v.12), temos 

o poeta que, na companhia do Gênio, promete fazer um canto que é tido como expressão de 

um ato de bravura e coragem, cujo modelo são aqueles heróis e esportistas cantados por 

Píndaro
257

. 

 Parece serem Klopstock, Horácio e mesmo Herder, até certa medida, decisivos para a 

imagem de Píndaro em “Wandrers Sturmlied”. Pois, por um lado, ao modo de Klopstock da 

ode “Auf die Freunde” e ao modo de Horácio da ode pindárica (IV,2), Goethe, em seus ritmos 

livres, evoca um Píndaro ditirâmbico, tempestuoso, entusiasmado por Dioniso (vv. 52-56)
258

, 

em uma poema que, num símile, flui em correnteza (v.76)
259

. E. Trunz (1996: 476s.), p.ex., 

destacou que as formas verbais do canto ditirâmbico aventadas por Herder foram colocadas 

em prática nas produções poéticas de Goethe da época Sturm und Drang. Isso pode ser 

percebido no uso do ritmo livre, nas novas composições de palavras
260

, na suspensão da 

ordem usual das palavras na frase e das frases, nos saltos associativos
261

. Contudo, por outro 

lado, aparece também, em “Wandrers Sturmlied”, o Píndaro cantor dos vencedores nas 

disputas agônicas (vv.104-110): um poeta cuja ‘brasa interior’ (v.55), como uma contraparte 

da fria tempestade que se abate sobre o poeta viandante, arde coragem nos perigos (v.110-

111)
262

 e, assim, auxilia-o – e por extensão auxilia aquele que o evoca na situação de 

emergência – a enfrentar a tempestade. 

 Introduzido pela conjunção “wenn” (v.104) (“quando”), realiza-se, na última estrofe 

de “Sturmlied”, dos vv.104-111, inicialmente no tempo verbal do pretérito
263

, um gesto da 

evocação do poeta a Píndaro, invocado, então, no v. 110. A forma do pretérito é substituída 

pela do presente nos vv. 106-108, quando de uma comparação – “wie” (v.108) (“como”) –, a 

                                                
256 “O tolo, o qual, cheio de admiração, o mostra a amigos de olhos arregalados” (“Der [...] Thor, der, des 

Bewunderns voll,/ Ihn großaugichten Freunden zeigt”). 
257 V., mais abaixo, nesta seção, nossos comentários aos versos 104-110 de “Wandrers Sturmlied”. 
258 “Pai Brame,/ És Gênio,/ Do século Gênio,/ És o que brasa interior/ Era a Píndaro” (“Vater Bromius/ Du bist 

Genius/ Jahrhunderts Genius,/ Bist was innre Glut/ Pindarn war.”). Entende-se que “Pai Bromius” seja ali o 

“Baco como troante” (“Bacchus als der Krachende”), no comentário de K. Eibl (GOETHE 1987: 863). 

O nome Bromios é usado por Píndaro, em seu Dith. 2 (PINDARUS 1997b: 302, v.6), para referir-se a Dioniso 

[“Βρομίου”]. 
259 No v. 76 de “Wandrers Sturmlied”: “A ti flui minha canção” (“Dich strömt mein Lied”). 
260 “Blumenfüßen” (v.14), p. ex. 
261 “Como a/ Cotovia tu lá no alto” (“Wie die/ Lerche du dadroben”) (vv.8-9). 
262 “Ardia tua alma a perigos, Píndaro,/ Coragem” (“Glühte deine Seel Gefahren Pindar/ Mut”). 
263 “Rasselten” (v.104), “flog” (v.106), “Glühte” (uma vez no v.110 e outra v.111). 
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qual associa as características das antigas disputas esportivas gregas acima mencionadas no 

âmbito do poema a uma tempestade
264

, o que nos traz de volta à situação em que o poeta 

viandante se encontra: “E revolve-se pó/ Como da montanha abaixo se/ Revolve até o vale 

tempestade de granizo” (“Und sich Staub wälzt/ Wie von Gebürg sich/ Kieselwetter ins Tal 

wälzt”). Assim, é pressuposto do pedido final (vv. 112-117) do poeta de “Wandrers 

Sturmlied” a lembrança de Píndaro e ‘dos jovens ardentes de vitória’ (“siegdurchglühter 

Jünglinge”) (v.106), os quais, inflamados pela graça de receber um canto do antigo poeta 

grego, a despeito dos perigos, não medem esforços em direção à “meta” (“Ziel”) (v.105)  

deles. 

 No gesto do pedido final (vv. 112-117) do poeta não há, além do ser (“ist”) (v.116), 

nenhum verbo finito: “Pobre coração –/ Ali sobre a colina –/ Poder celestial –/ Apenas o tanto 

de brasa –/ Ali é minha choupana –/ De rastejar até ali” (“Armes Herz –/ Dort auf dem Hügel 

–/ Himmlische Macht –/ Nur so viel Glut –/ Dort ist meine Hütte –/ zu waten bis dort hin”) 

(vv. 112-117), apenas a forma infinitiva, ou seja, impessoal, “zu waten” (“rastejar”). A fala do 

poeta torna-se fragmentária. A falta de nexo é representada pelos travessões, que parecem 

marcar impedimentos: tanto a impossibilidade de continuar na caminhada sob a tempestade 

como a de fazer ligações discursivas, de possuir a eloquência pindárica, ditirâmbica, que flui, 

como na imagem das já citadas odes de Klopstock e Horácio. O isolamento dos constituintes 

linguísticos é marca da composição áspera (harte Fügung), que se impõe de modo mais 

expressivo ao final do poema
265

. Há, da parte do poeta, dificuldade em articular o pedido, e, 

de nossa parte, em saber a quem ele se dirige, se a “pobre coração” (“armes Herz”) (v.112) ou 

a “poder celestial” (“himmlische Macht”) (v.114): e seriam esses termos de fato vocativos? 

Nessa fala obscura, o poeta antes aponta elementos (impressão transmitida aqui pela reiterada 

presença do dêitico “dort”). O pedido final, o tanto de brasa para rastejar até sua choupana, é a 

última elaboração de um pedido que o poeta articula ao longo de todo o poema. 

 Na primeira “tríade”, i. e., nas seis primeiras estrofes, têm lugar os louvores ao Gênio, 

às Musas e Graças. Na primeira estrofe, pronuncia-se, de início, a ação da tempestade sobre o 

                                                
264 Para Kieselwetter no sentido de granizo, cf. TRUNZ 1996: 475. Certamente Kiesel, como seixos, em seu 

significado de mineral, pode também ter o sentido das pedras que são roladas pela tempestade. Cf. SCHMIDT 

2004: 248  
265 Esse estilo áspero é percebido também na composição dos versos, cujas quebras muitas vezes separam 

elementos que estão unidos em um sintagma. Nos vv.7-8 e vv.108-9, separam-se artigo e nome, pronome 

reflexivo e verbo, nesta sequência. Assim, as unidades rítmicas entram em conflito com as gramaticais, o que 

impede que se tenha uma total fluência de fala na leitura dos versos, os quais, contudo, transmitem a impressão, 

mercê dos ritmos livres, de uma fala imediata (unmittelbares Sprechen), “em tom elevado” (“im hohen Ton”). A 
expressão “fala imediata, em tom elevado” (“im hohen Ton”) foi tomada de D. Werle (2012: 488), que, no seu 

debate em torno do surgimento do hino alemão na segunda metade do séc. XVIII, trata dessa característica como 

sendo constitutiva para o hino dessa época. 
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agraciado pelo Gênio: esta não inspira medo em quem é acompanhado pelo Gênio. A partir do 

v.5 (até v.25), o gesto do poeta é o de anunciar, ao tempo que apostrofa ações do Gênio no 

tempo futuro, a tempestade. Esse anúncio é também um louvor ao poder do Gênio, o qual 

deverá permitir que seu protegido enfrente a tempestade, a qual encontra o poeta. A referência 

ao protegido do Gênio (“Wen”) é construída através de pronomes pessoais. Isto quer dizer: os 

períodos não são encadeados por pronome relativo, mesmo ali onde ele parece caber, entre os 

versos 4 e 5, por exemplo. Esse encadeamento no poema se dá menos por subordinação do 

que por retomadas em paralelismos. A fala em estilo implícito, aglutinado, mostra-se, também 

na fusão de “dem” e “den”, tornados apenas “dem”, no v.19. Até o v.25, o Gênio é 

diretamente interpelado: com ele está o poeta em contato. O Gênio realiza ações em benefício 

desse “quem” (“Wen”) (v.1), o qual, na fala do poeta, o Gênio deve principalmente manter 

aquecido mesmo num ambiente que é frio e que não parece propício ao canto. 

 Da situação geral, passa-se para uma particular, com a referência, no acusativo, agora 

ao próprio poeta (“mich”) (v.29), e do tempo futuro para o presente, com o gesto do poeta de 

invocar as Musas e Graças (v.29). O poeta pede, no imperativo, para que elas também o 

rodeiem (“Umschwebt mich”) (v.29). Nas qualidades atribuídas ao poeta e às deidades, uma 

ligação é feita entre a composição da matéria e o etéreo divino, que paira: “Vós sois puras 

como o coração da água/ Vós sois puras como o âmago da terra” (“Ihr seid rein wie das Herz 

der Wasser/ Ihr seid rein wie das Mark der Erde”) (vv.34-35). O filho da água e da terra 

iguala-se ao divino (vv.32-33). Há similaridade e reciprocidade nas ações das deidades e do 

poeta, que pairam sobre a água e a terra: “Vós flutuais em torno de mim e eu flutuo/ Sobre 

água sobre terra/ Igual a deuses” (“Ihr umschwebt mich und ich schwebe/ Über Wasser über 

Erde/ Göttergleich”) (vv. 36-38). É o predicado do calor, resultado da ação do Gênio – o qual 

é, posteriormente, no poema, predicado de Dioniso, “Vater Bromius” (v.53), brasa interior de 

Píndaro (v.55-56) – no poeta, aquilo que atrai as Musas e Graças. Assim, ele pede e já 

presentifica o estar envolto por elas. 

 Porém, o contato do divino poeta com as esferas celestiais é interrompido por questões 

acerca da figura do camponês (v.40), que entra em cena na fala. O travessão existente entre as 

estrofes 6 e 7 marca uma cesura. A atenção se volta da realização da presença, na poesia, das 

Musas e Graças, etéreas e flutuantes em torno do poeta que também paira sobre a terra, para a 

aparição da figura telúrica e ao mesmo tempo flamejante do camponês. A partir da aparição 

dessa figura, a confiança do poeta para enfrentar a tempestade começa a soçobrar. 

Diferentemente do poeta – este que se tem como o acompanhado pelas Musas (v.45) –, a 
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quem ameaça faltar coragem (“mutlos”) (v.51), o camponês, flamejante (“feurig”) (v.40) e 

corajoso (“mutig”) (v.44), deve regressar da tempestade com as dádivas de Bromius (v.42). 

Numa frase bastante encadeada, o poeta expõe o vínculo, a relação de reciprocidade, ou talvez 

melhor dito, o poeta expõe, colocando agora em dúvida, a ligação que ele supõe existir entre 

as deidades e ele próprio: “E eu que vós acompanhais/ Musas e Graças todas/ A quem espera 

tudo o que vós/ Musas e Graças/ Bem-aventurança cingindo coroa/ Glorificastes ao redor da 

vida/ Devo sem coragem voltar?” (“Und ich den ihr begleitet/ Musen und Charitinnen all/ 

Den Alls erwartet was ihr/ Musen und Charitinnen/ Umkränzende Seeligkeit/ Rings ums 

Leben verherrlicht habt/ Soll mutlos kehren?”) (vv. 45-51). O gesto do poeta é o de esperar 

ser recebido, contemplado pela graça. Mas o mecanismo da graça é posto em interrogação. O 

poeta se apresenta acompanhado das Musas e Graças. Mas não é ele, e, sim, o camponês 

aquele que, regressando da tempestade, deve receber as dádivas (“Gaben”) divinas. Em seu 

gesto, o poeta esperava, como um vitorioso, ser cingido pela coroa da bem-aventurança 

(Seligkeit) das deidades, a qual é grafada (Seeligkeit) no poema de modo a aludir ao elemento 

anímico (Seele), atributo dado ao próprio poeta, que diz pairar sobre a matéria, a “lama” – 

sobre a água e a terra. O poeta espera receber a qualidade do ânimo, mesmo chafurdado em 

uma situação de frieza. Curiosamente, contudo, na frase que compõe os versos 45-51, as 

Musas e Graças não envolvem o poeta, senão que este envolve aquelas. O “eu’ (“ich”) 

encontra-se no v. 45. No v. 51, acha-se o verbo conjugado em relação a ele. Entre tais versos, 

as ações das divindades são apostrofadas, as quais incidem sobre o poeta, na forma de 

pronomes relativos (“den”), determinando-o. Esse gesto de autopredicação é realizado na 

forma de uma pergunta. De maneira e em um grau ainda não visto por nós até aqui nos hinos 

já analisados, o mecanismo de ligação e reciprocidade postulado pelo poeta com a esfera 

divina é, em “Wandrers Sturmlied”, colocado em questão. Contraposta à imagem do poeta 

‘semelhante ao divino’, que paira sobre a terra, sobre a lama, na tempestade, a imagem última 

dele, nos versos finais do poema, apresenta-o, em sua fala obscura, rastejando até sua 

choupana. 

 As dúvidas suscitadas pela aparição do camponês não impedem o poeta de continuar a 

chamar por divindades. Aliás, é justamente o oposto: frente à ameaça de ‘voltar sem 

coragem’, alguns gestos de fala seguintes do poeta, nas estrofes 8, 9 e 10, são os de invocar e 

predicar deuses, e também a si mesmo, começando por Dioniso, passando pelo próprio calor 

anímico interior e, por fim, Júpiter. Aos deuses são predicadas características deles que sejam 

pertinentes ao pedido do poeta, articulado em função da situação em que ele se mostra estar: 
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enfrentando uma fria (com neve) tempestade. Dioniso (“Vater Bromius”) (v.52) é louvado 

como brasa interior; Febo Apolo é predicado como fonte de calor para o mundo (v.58). 

 A situação de emergência em que se encontra, então, o poeta viandante na tempestade 

pode ser percebida através do gesto de fala de lamentar: “Weh weh” (“Ai Ai”) (v.59). Parece 

que estamos quase no centro do poema, e também da tempestade. Do gesto de louvor, em que 

o poeta predica qualidades de dois deuses, Dioniso e Apolo, passa-se ao lamento. Agora, 

quase como uma afronta ao poder de Apolo, o poeta pede ao seu próprio calor interior, 

anímico (“innre Wärme/ Seelen Wärme”) (vv.59-60) que brilhe em meio a essa tempestade, 

que deve encobrir o sol na terra: “Arde ao encontro dele/ De Febo Apolo” (“Glüh ihm 

entgegen/ Phöb Apollen”)
266

 (vv.62-63). Ou seja: o poeta, em seu pedido, apresenta a 

pretensão de representar a chama de Apolo na terra. A “série de vocativos”
267

 (vv.59-61) 

dirigidos ao próprio poeta, especificamente a seus elementos interiores (calor interior e 

anímico), chega ao chamado pelo “centro” (“Mittelpunkt”) (v.61). Dada tal sequência de 

chamamentos a si mesmo, parece, então, que esse centro se refere a algo como, nas palavras 

de Karl Eibl (GOETHE 1987: 864), um “órgão central, a centelha da alma no humano, que, 

respondendo a partir da própria força, deve arder de encontro a ‘Febo Apolo’” (“Zentralorgan, 

dem Seelenfunken im Menschen, der ‘Phöb Apollen’ aus eigener Kraft antwortend 

entgegenglühen soll”). Mas também em relação – ou em confronto – a Apolo, esse ‘ponto 

central’ do poeta deve evocar o omphalos, Delfos, centro e ‘umbigo’ do mundo, onde 

profetizava a Pítia, no santuário de Apolo. Delfos era também o local onde se realizavam os 

jogos píticos, em homenagem a Apolo pítico, evocado no v. 17 de “Wandrers Sturmlied”. O 

poeta, aqui, invocaria o seu próprio centro interior como um omphalos, um Delfos interior 

que substituiria a falta de Apolo no mundo. Na fala do poeta, porém, vislumbra-se, ao passo 

em que o tempo verbal muda para o futuro, o fracasso dessa representação do poeta, segundo 

a qual é ele mesmo, na terra, a fonte de calor (e do êxtase profético e da poesia), através da 

qual se pode superar tal tempestade: até uma planta, o cedro, verdeja sem esperar por Apolo 

(v.69-70) e não parece necessitar nessa tempestade do deus (quanto menos ainda, então, da 

brasa interior do poeta). O gesto do poeta de anunciar (profetizar) futuramente o seu fracasso 

em desempenhar o papel da instância divina na terra; em desempenhar a função de ser a fonte 

de calor que não se extingue mesmo em um ambiente frio e hostil ao poeta, realiza-se 

presentemente no poema. 

                                                
266 Contribui para que se leia “Phöb Apollen” como forma oblíqua o nome aqui flexionado pela terminação “en”, 

diferentemente de “Phöb Apoll”, no nominativo, no v. 58. 
267 “Vokativreihe”, no comentário de Karl Eibl em sua edição dos poemas de Goethe (GOETHE 1987: 863). 
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 Por fim, com respeito à invocação dos deuses, de acordo com a situação da 

tempestade, é chamado em auxílio o maior deles, Júpiter, designado com o atributo “Pluvios”, 

pertinente à ocasião. O poeta sente-se envolto por essa divindade, como se tivesse uma 

epifania. O poeta reza: “Júpiter Pluvius,/ Tu que envolvendo me cobres” (“Jupiter Pluvius 

/der du mich fassend deckst”) (vv. 83-84), invocando e, numa frase relativa, predicando, em 

apóstrofe, o deus. O pedido, que é formulado mais na forma de um louvor ao deus do que 

diretamente, é para que o deus o visite e, assim, faça da fonte da inspiração poética (a fonte de 

Castália, amada por Apolo, fonte da inspiração poética) um riacho, diminuído ao lado da 

torrente que jorraria da canção do poeta nessa tempestade: “E fonte de Castália/ Jorra um 

riacho secundário,/ Jorra para felizes mortais ociosos” (“Und Castalischer Quell/ Quillt ein 

Nebenbach, Quillet müßigen/ Sterblich Glücklichen”) (vv.79-81). Para o poeta, frente à 

torrente que jorra de Júpiter Pluvius, como quer ser essa canção (v.74), a fonte de Castália é 

diminuída, a qual, por sua vez, jorra para “felizes mortais ociosos”. Assim, para esses não 

quer jorrar a canção do poeta, o qual, como Píndaro – e não
268

 como Anacreonte ou Téocrito, 

os quais Júpiter Pluvius
269

 não visitou (v.87) nem envolveu (v.99) –, deve arder para ‘jovens 

ardentes de vitória’, inspirando-os a cumprir atos cheios de coragem. Ato de coragem que 

quer mostrar o poeta, ao cantar enfrentando essa tempestade. O ato heroico a ser realizado é 

esse próprio poema. 

 Essa epifania do poeta e sua pretensão de ser um tipo de Apolo sobre a terra – uma 

perene fonte de calor em um tempo de frieza – não é totalmente caracterizada no poema como 

um tipo de frenesi, de Schwärmerei, já que o poeta mesmo mostraria algo de seu fracasso em 

relação às suas aspirações iniciais
270

. No quadro de sua imagem final, o poeta é rebaixado, 

afundado na lama e neve, através do gesto de rastejar (v.117) até sua choupana. Segundo a 

interpretação de M. Vöhler (2005: 152), ainda nesse último “gesto de modéstia” (“Gestus der 

Bescheidung”) do poeta, segue-se um traço da disputa, do ágon, desse gênero poético, em sua 

variante plasmada pela ode pindárica de Horácio: um “modelo da recusa” (“Modell der 

recusatio”). O poeta encena sua ascensão e a queda (que é apresentada na ode IV,2, de 

Horácio, por força do símile do voo de Ícaro), propulsionada e então proporcionada pelo 

entusiasmo de querer seguir o ‘inimitável’ voo de Píndaro. Nesse poema de Goethe, tal 

                                                
268 Fórmula retórica do nicht (v.86 e 94), para caracterizar os poetas Anacreonte e Teócrito. 
269 Já Dioniso (“Pai Brame), por seu turno, teria frequentado, por exemplo, também a poesia anacreôntica. V. 

SCHMIDT 2004: 37s. Cf. também HERDER 1985c: 332. 
270 Eu não encontrei tal palavra (Schwärmerei) na interpretação desse poema empreendida por Vöhler (2005: 
151). Mas de lá foi tomada a consideração de que, em “Wandrers Sturmlied”, “o entusiasmo [do viandante] 

aparece vazio e abstrato. Sua ambição de ser igual aos deuses prova-se ilusória”. (“Seine [des Wanderers] 

Begeisterung erscheint abstrakt und leer. Sein Anspruch auf Göttergleichheit erweist sich als illusionär”). 
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procedimento conteria alguma ironia, pois os saltos da fantasia servem justamente à desilusão 

(VÖHLER 2005: 157): um traço de sobriedade no sacro e ébrio entusiasmo ditirâmbico, como 

este fora caracterizado por Herder (1985c: 327), no seu ensaio “Pindar und der 

Dityrambensänger” (1767). Na publicação de “Wandrers Sturmlied” sem o consentimento de 

Goethe, o poema foi intitulado “Ditirambo”, a despeito de seus versos finais. 

 O ‘gesto de modéstia’ não esconde a recusa como afronta. Se o poeta de “Wandrers 

Sturmlied” se representa, por fim, como um abandonado pelos deuses, sem Musas ou Graças, 

sem mais ímpeto para seguir em pé na tempestade, parece ser ainda próprio do indivíduo 

genial Sturm und Drang colocar em xeque a relação de reciprocidade que vigeria entre a 

produção da poesia e divindades (vv.45-51); invectivar de ‘rio tributário’ (“Nebenbach”) 

(v.79) a fonte de Castália; apresentar-se como tendo Delfos em seu interior, cuja brasa arde de 

encontro a Apolo (vv. 59-63). Os pedidos que o poeta faz aos deuses (a não ser o pedido do 

poeta às deidades Musas e Cárites) são de forma indireta. 

 Em comparação com a poesia de Klopstock, “Das Landleben”, anteriormente 

analisada, destaca-se, em “Wandrers Sturmlied”, a presença massiva do uso da mitologia 

grego-romana. A vivência do fenômeno da natureza é perpassada por referências mitológicas. 

A relação do poeta com as deidades e os deuses funda-se de forma algo hiperbólica. O poeta 

não se limita a invocar o Gênio, ou uma Musa específica, mas “as Musas e as Graças todas” 

(v.46) (itálico nosso). Nas palavras de Heinrich Henel (1973: 70 apud VÖHLER 2005: 145), 

o poeta chama “meio Olimpo”
271

, para se legitimar. Mesmo assim, o gesto final do poeta, 

ainda aludindo a interpelação de Píndaro no início da O.1
272

 ao próprio coração, é o de 

recolher-se frente a esse poeta grego, pois o coração do poeta de “Wandrers Sturmlied” é o 

“pobre coração” (“armes Herz”) (v.112), e o de abrigar-se, na sua choupana, dos deuses na 

tempestade. 

 Como A. Henkel (1981: 188) expõe, Píndaro, nesse poema, ardia (“Glühte”) (v.111) 

coragem, no passado, na forma pretérita. Ao final de “Wandrers Sturmlied” aponta-se para o 

‘pobre coração’ do viandante. O poeta de “Wandrers Sturmlied”, poema que passou, pelo 

menos inicialmente, por uma autocensura do autor, representa-se, de modo algo programático, 

como alguém que encara a situação de sentir-se excluído do mecanismo da graça divina, e 

que, não obstante rastejando na lama, afundado na matéria, faz o seu poema. Esse não é o 

poeta que tem a força e o atributo distintivo de, graças ao contato com o plano divino, 

enfrentar a tempestade pairando, como uma entidade etérea. Essa determinação da figura do 

                                                
271 “Den halben Olymp”. 
272 Cf. PINDARUS 2002: 10s. 
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poeta incide também em seu posicionamento e função tanto na sociedade (em relação ao 

camponês), quanto no mundo físico (comparado ao vegetal, ao cedro): estes podem enfrentar 

a tempestade que se abate sobre eles mesmo sem o ‘calor’ do poeta. 

 Os ritmos livres de Goethe desses hinos da década de 70 não deixam de ser 

significativos na história da poesia alemã. Nesse poema de Goethe analisado, Píndaro recebe 

uma posição central. Mas o que está em jogo em “Wandrers Sturmlied” é a constituição de 

um ‘Píndaro alemão’, já que o antigo poeta grego lhe fornece ainda um pouco de ‘brasa’, em 

sua caminhada: de um poeta lírico, na medida do possível, do poeta de um hino do séc. XVIII, 

na Alemanha, que retoma, decerto, alguns dos gestos do antigo hino grego, mas busca ainda 

estabelecer um lugar para seu ‘pobre coração’, um lugar nessa situação de estar envolto por 

um ambiente tratado como hostil ao poeta
273

. Um poeta que, nesse vagar na emergência, 

busca ainda seu refúgio, um lugar para a sua poesia lírica. A ida à choupana é um ato de 

retorno
274

. Para A. Henkel (1981: 188), a choupana é a “salvação do eu lírico moderno” 

(“Rettung des modernen lyrischen Ich”) no interior; a tentativa de salvação da lírica na 

intimidade, em contraposição ao palácio da poesia pindárica, aludido por Herder (1985c: 337) 

ao comentar, em “Pindar und der Dithyrambensänger”, o início da Olímpica 6. Goethe 

tornou-se escritor conhecido por toda a Europa, através do Werther, com a representação da 

tempestade a partir de um ambiente fechado, à janela, a partir de um interior, em que o poeta 

observa a tempestade. Como poeta lírico, uma das grandes realizações de Goethe foi moldar 

na literatura alemã a forma da Lied. 

 

  

                                                
273 Nos citados textos de Herder “Von der Ode” (fragmento) e “Pindar und der Dithyrambensänger”, “o qual 

Goethe conhecia” (SCMHIDT 2004: 239), subjaz para o par ardência/frieza um sentido poetológico, que resvala 

para a comparação entre antigos e modernos. Segundo aquele fragmento de Herder, os poemas de Píndaro, com 

sua “lógica dos afetos”, estariam do lado do “flamejante caminho da paixão” (“der feurige Gang der 

Leidenschaft”) (HERDER 1985a: 90), oposto à “mais fria impressão da razão” (“die kälteste Empfindung der 

Vernunft”) (id.ib.). Herder (1985a: 95) alerta para aquele que se puser a fazer uma “ode” o perigo de se tornar 

risível “ao frio leitor” (“dem kalten Leser lächerlich”). No texto sobre os ditirambos, Píndaro era aquele que 

“ardia” (“er glühte”) (HERDER 1985c: 341), enquanto que aquele que pretendesse escrever “ditirambos em 

alemão” (“deutsche Dithyramben”) teria de se haver “com um fogo mais frio” (“mit einem kältern Feuer”) 
(HERDER 1985c: 332). Para mais passagens nesses textos de Herder em que aparecem os pares fogo/frieza em 

relação ao antes e o agora (da poesia, na diferença dentre os tempos), v. SCHMIDT 2004: 239s. 
274 “Kehren”, v.51. 
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5. Hölderlin 

 

5.1. “Ao que segue o canto alemão” (“Dem folgt deutscher Gesang”) (Preâmbulo) 

No poema “Wie wenn am Feiertage...” (“Como quando num dia feriado...”), após a situação 

“dos poetas” (“der Dichter”) (StA 2,1: 118, v.16) ter sido comparada com o momento da ida 

de um camponês ao campo, em um dia feriado, a ver a natureza, que floresce depois de uma 

forte tempestade ter caído toda noite anterior, o poeta diz, na terceira estrofe, o que e como, 

nesse momento, “agora” (“jetzt”), (v.19), se sente: “seguindo lei firme, como outrora, gerada 

do caos sagrado,/ Sente-se de novo o entusiasmo” (“Nach vestem Geseze, wie einst, aus 

heiligem Chaos gezeugt,/ Fühlt neu die Begeisterung sich”) (vv.25-26). Esse mesmo 

entusiasmo deve ser o que possibilita o poeta realizar a sua atividade, fazer esse novo, esse 

presente poema; o entusiasmo, no verso seguinte, é designado como “o que tudo cria outra 

vez” (“Die Allerschaffende wieder”) (v.27). A atividade criadora do poema, esse entusiasmo, 

faz, “segundo lei firme”, parte de uma criação que é considerada proveniente de algo sagrado, 

pois gerada do “sagrado caos”. 

 “Wie wenn am Feiertage...” fala da atividade dos poetas, do processo de criação da 

canção e do canto; conta também da origem do deus do vinho (vv.50-53). A alusão ao mito do 

nascimento de Bacchus – “como poetas dizem” (“wie Dichter sagen”) (v.50) – foi colocada na 

tríade central do poema, na sexta estrofe. Na estrofe central dessa tríade, i. e., na quinta 

estrofe, o surgimento da própria canção (Lied) é mais especificamente o tema (SW 1: 240, 

vv.37-44): 

Tu as275 inquires? Na canção sopra o espírito delas/ Quando ela desponta do sol do 

dia e da terra quente/ E de climas, que no vento, e de outros/ Que mais preparados 

nas profundezas do tempo,/ E mais cheios de significados, e mais audíveis para nós/ 

Revolvem entre céu e terra e por entre os povos/ São pensamentos do espírito 

comum,/ Terminando com calma n’ alma do poeta, (Erfrägst du sie? im Liede wehet 

ihr Geist/ Wenn es der Sonne des Tags und warmer Erd/ Entwächst, und Wettern, 

die in der Luft, und andern/ Die vorbereiteter in Tiefen der Zeit,/ Und 

deutungsvoller, und vernehmlicher uns/ Hinwandeln zwischen Himmel und Erd und 

unter den Völkern/ Des gemeinsamen Geistes Gedanken sind,/ Still endend in der 

Seele des Dichters,). 

 Esse intrincado movimento sintático da estrofe acima J. Schmidt (2004: 422s., n.34) 

“resolve” (em parte) através da figura do apokoinou (gr. ἀπὸ κοινοῦ: do que é comum): a 

passagem “entre céu e terra e por entre os povos” referir-se-ia tanto ao verbo anterior 

                                                
275 O referente mais imediado desse pronome “sie” são “as forças dos deuses” (“die Kräfte der Götter”), do verso 

anterior (v.36). 
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(“revolvem”, da frase relativa cujo sujeito seria o pronome que substitui “climas”, “Wettern”, 

do v. 39) como ao verso seguinte. Comum aos versos 42-3 (esses cujo começo é “revolvem”, 

i.e., “hinwandeln...”) e aos vv.25-6 (“Nach vestem Geseze...”) seria a figura do apokoinou. 

Nessa estrofe central, a canção surge inicialmente da relação com elementos da natureza e se 

forma também em climas ‘preparados no tempo’: na história, cujos movimentos se tornam 

mais perceptíveis, revolvendo e agindo “por entre os povos”
276

. Esses movimentos terminam 

no poeta. Schmidt acentua em sua interpretação dessa estrofe a configuração de um processo 

de Vergeistigung, em clara conexão com o entusiamo (“Begeisterung”) que ‘se sente’, do v. 

26: um processo de interiorização (da canção que surge da natureza até ser incorporada na 

alma do poeta através da história), que culminará na recordação, Er-innerung, no v.46. Esse 

também pode ser determinado como um processo de tomada de consciência, representado na 

estrofe pela pergunta que inquire (v.37) acerca das ‘forças divinas’ – pela possibilidade de 

dizer e trazer ao conhecimento o que são essas forças – e pela identificação de ‘pensamentos’ 

nos ‘climas’, nos ‘tempos’: “são pensamentos do espírito comum” (“Des gemeinsamen 

Geistes Gedanken sind”) (v.43). Há, no poema, todo um vocabulário que assinala a mudança 

do estado de dormir para o acordar, gradativamente. No início, a natureza parece dormir (“zu 

schlafen”) (v.14). A isso liga-se um tipo de pressentimento, um pressagiar (“ahnen”, nos 

versos 17 e 18), que se vincula tanto com a ação da natureza como com a dos poetas. Então, 

há um acordar (v.22), “agora” (“jetzt”), ao qual se seguem processos mais reflexivos de ‘se 

sentir’ (v.26), ‘reconher’ (v.35). Nesse poema, o poeta e sua canção intermedeiam natureza e 

história, divino e humano, céu e terra. Pares no poema que são condensados na tempestade 

inicial, que goteja a vinha (“Weinstock”) (v.8), da qual o vinho, preparado através do trabalho 

humano, é produzido. Vinho que, por sua vez, inspira os seres humanos a ações, à poesia. O 

vinho, sendo atributo de Dioniso, “fruto da tempestade” (“Frucht des Gewitters”) (v.53); 

sendo “fogo celestial” (“himmlisches Feuer”) (v. 54-5) que pode ser tomado pelos “filhos da 

terra” (“Und daher trinken himmlisches Feuer jetzt/ Die Erdensöhne”), corrobora na ligação 

do humano com o que é celestial. “Na canção sopra o espírito”: ela faz a recepção de 

movimentos entre o ‘céu’ e a ‘terra’, dos ‘tempos’ e, por seu turno, também cria movimento, 

também faria vibrar, ‘venta’, ‘sopra’. A atividade do poeta perpassa todo o poema. J. Schmidt 

                                                
276 Para a dimensão da história nesse trecho do poema, v. também SCHMIDT 2004: 423. Considera-se que esse 

‘tempo’ – no qual acontecem atos da história humana – seja também condensado na expressão “feitos do 

mundo” (“Thaten der Welt”) do v.30 do poema, ou mesmo indicado na frase “a natureza acordou agora com 
clangor de armas” (“Die Natur ist jezt mit Waffenklang erwacht”). Cf., p.ex., Beißner (StA 2,2: 679) e J. 

Schmidt (SW 1: 660; 2004: 423). Os autores citados interpretam essas passagens como menções à história, até 

mais especificamente à Revolução Francesa e às guerras de coalizão. 
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(2004: 420) chega à afirmação de que o hino trata inteiramente da essência e da tarefa do 

poeta
277

. O poeta mesmo é tematizado no poema. Além das referências pronominais e 

indiretas, os “poetas” – seja no plural “Dichter” ou no genitivo singular “Dichters” – são 

nomeados cinco vezes ao todo (v. 16; 31; 44; 50; 57). No verso 57, a interpelação é dirigida a 

eles, aos poetas (“Ihr Dichter!) (v.57), aos quais aquele que interpela é ligado, ao assim evocá-

los quando enuncia o que “compete a nós” (v.56); ao fazer a passagem dos exortados “vós” 

(“Ihr”) (v.57) para o conflagrado “nós” (“wir”) (v.62)
278

. 

 J. Schmidt (2004: 428), por ocasião da análise de “Wie wenn am Feiertage...”, 

considera o poeta como aquele que faz uma recepção, como um tipo de receptor
279

 de algo 

que representa o divino. Na sua interpretação do poema, Schmidt acentua a ideia do poeta 

como daquele que é “rapidamente tocado” (“schnellbetroffen”) (v.45), como aquele que é 

afetado, como um “ser tomado” (“Ergriffensein”) (SCHMIDT 2004: 425). Tal recepção do 

divino relaciona-se com o próprio êxito da atividade poética, de acordo com o local onde a 

expressão ‘rapidamente afetado’ encontra-se no poema, logo após a estrofe central (a estrofe 

cinco) do poema (SW 1: 240, vv. 45-49): 

De modo que, rapidamente tomada, ela [a alma do poeta], do que é infinito/ 

Conhecida de longo tempo, da recordação/ Treme, e dela, inflamada do raio 

sagrado,/ O fruto nascido em amor, o canto resulta, obra de deuses e humanos, para 

que ele de ambos testemunhe. (Daß schnellbetroffen sie, Unendlichem/ Bekannt seit 

langer Zeit, von Erinnerung/ Erbebt, und ihr, von heilgem Strahl entzündet,/ Die 

Frucht in Liebe geboren, der Götter und Menschen Werk/ Der Gesang, damit er 
beiden zeuge, glückt.). 

Ainda para Schmidt (2004: 428), o poeta, ‘inflamado do raio sagrado’, recebe o divino em sua 

atividade e pode ser assim tocado, pois teria uma “proximidade íntima com aquele que 

concede” (“innere Nähe zum Gebenden”), que representaria algo divino
280

. J. Schmidt (2004: 

                                                
277

 “O hino ‘Wie wenn am Feiertage...’, que se ocupa, no todo, com a essência e a tarefa do poeta, apresenta a 

sublimação e imaterialização (Vergeistigung) da genialidade originalmente da natureza” (“Die Hymne ‘Wie 

wenn am Feiertage...’, die ganz dem Wesen und der Aufgabe des Dichters gilt, führt die Sublimierung und 

Vergeistigung der ursprünglich naturhaften Genialität vor”). 
278 O que compete a eles é formulado nos vv.56-63: “Mas nos compete, sob a tempestade de deus,/ Vós, poetas!, 

permanecer de cabeça descoberta,/ Do pai o raio, o próprio, tomar com própria mão,/ E ao povo envolta/ Na 

canção estender a dádiva celeste./ Pois se só de coração puro,/ Como crianças, formos, inocentes nossas mãos,// 

Do pai o raio, o puro, não fere” (“Doch uns gebührt es, unter Gottes Gewittern,/ Ihr Dichter! mit entblößtem 

Haupte zu stehen,/ Des Vaters Stral, ihn selbst, mit eigner Hand/ Zu fassen und dem Volk ins Lied/ Gehüllt die 

himmlische Gaabe zu reichen./ Denn sind nur reinen Herzens,/ Wie Kinder, wir, sind schuldlos unsere Hände,// 

Des Vaters Stral, der reine versengt es nicht”) (StA 2,1: 199s.). 
279 “O poeta aparece em Hölderlin como o receptor” (“Der Dichter erscheint bei Hölderlin als der 

Empfangende”). 
280 “Segundo sua [de Hölderlin] visão, esse receber pressupõe uma proximidade íntima, genial com aquele que 

dá, a proximidade com o grande conjunto da vida, que se deixa conhecer acima de tudo na natureza e história e 
cuja totalidade, para ele, representa ‘o que é divino’” (“Dieses Empfangen setzt nach seiner Anschauung eine 

kongeniale innere Nähe zum Gebenden voraus, die Nähe zum großen Lebenszusammenhang, der sich vor allem 

in Natur und Geschichte erfahren läßt und dessen Ganzheit ihm das ‘Göttliche’ representiert”). 



 

 

102 

 

420-429) não leva muito em conta, contudo, nos parâmetros dessa sua interpretação do 

poema, o aspecto fragmentário dele; o fato de que o próprio poema não se perfaz, não 

‘resulta’ completamente. E o fracasso dele (e do poeta), nos versos finais parcialmente 

formulados, se dá justamente ao tentar tratar de forma mais íntima de sua relação com o 

divino, na tentativa de se ‘aproximar dos celestiais’. A vinculação do poeta com o divino, 

entre aquele que recebe e o que concede, nos termos acima de J. Schmidt, não se efetiva 

completamente. 

 Nesse poema, o poeta se dirige duas vezes a um “tu”. Uma vez no v.37, “Tu as 

inquires?”, em que essa segunda pessoa do singular parece ser algo como o leitor/receptor do 

poema ou o próprio poeta em solilóquio (em um tipo de pergunta retórica). Na segunda vez 

em “Vós, poetas” (“Ihr Dichter!”) (v. 57). Em nenhuma das vezes interpela uma entidade que 

assume aspectos do divino, à qual faz um pedido. Nesse poema, não se encontra a forma da 

reza (tal como definida neste trabalho). Há uma certa ruptura na relação de dar e tomar. Por 

fim, na suposta tentativa de ver os celestiais em seu poema, esse poeta é chamado de “falso 

sacerdote” (v.72) e jogado ao escuro: “Eu teria aproximado para olhar os celestiais/ Eles 

mesmos, eles lançam-me abaixo entre os viventes/ O falso sacerdote, na escuridão” (“Ich sei 

genaht, die Himmlischen zu schauen,/ Sie selbst, sie werfen mich tief unter die Lebenden/ 

Den falschen Priester, ins Dunkel”) (vv.70-72). O poema “Wie wenn am Feiertage...” termina 

fragmentário. Nas palavras de P. Szondi (1975: 318s.), “Wie wenn am Feiertage..., que quer 

determinar a tarefa do poeta, fica nos fragmentários versos finais no abismo, onde ele mesmo 

tem de se proibir, se superar”
281

. 

 O tema dos textos de P. Szondi sobre “Wie wenn am Feiertage...” é em larga medida o 

poeta que não consegue compor o seu hino justamente por isso, por ter sido tocado, por estar 

afetado
282

. Para esse crítico, o poeta, nesse poema, não seria um atingido tanto pelo ‘raio 

divino’, senão que mais por uma ‘outra flecha’, desferida por si mesmo. Na interpretação de 

Szondi (1975: 320), o poeta assim afetado ainda não poderia realizar o hino, o contato mais 

próprio com o outro, com a esfera divina, já que estaria voltado para sua própria ferida
283

. 

                                                
281 “Die Hymne Wie wenn am Feiertage..., die den Dichterberuf bestimmen will, steht in den fragmentarischen 

Abschlußversen an dem Abgrund, wo sie sich selber verbieten, wo sie sich selber aufheben muß”. 
282 Cf. SZONDI 1975: esp. 320ss. e 1978: esp. 302s. 
283 Szondi (1978: 301s.) fala da “outra flecha”, uma desferida contra o poeta por ele mesmo e não provinda dos 

deuses. A ‘flecha’ dos deuses seria o raio (Blitz, Strahl) em “Wie wenn am Feiertage...”, pelo qual a ‘alma’ do 

poeta deveria ser “rapidamente atingida” (“schnellbetroffen”) (v.45). Mas, ao final, o poeta reconheceria que ele 

não teria ali sido ‘tocado’ pelos deuses. A expressão “A outra flecha” (“Der andere Pfeil”), título de um dos 
textos de Szondi (1978) sobre “Wie wenn am Feiertage...”, consta no chamado projeto em prosa (Prosaentwurf) 

do poema. Cf. também a edição de Beißner (StA 2,2: 671). Essa expressão, que na versão em prosa é “de outra 

flecha” (“von anderem Pfeile”), fôra depois, no manuscrito, substituída pelas palavras “de ferimento 
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Para Szondi, Hölderlin realizaria nesse poema o seu próprio fracasso em ser naquele momento 

o poeta de um hino, em um reconhecimento, em uma tomada de consciência de que ali é ele 

mesmo quem se inflama, ele mesmo se afeta. Um movimento muito mais do próprio “eu” do 

que em alguma medida produzido por algo outro, por um “tu”. “Wie wenn am Feiertage...” 

pode ser visto como um tipo de prelúdio dos hinos finais. 

 A palavra hino (Hymne) foi usada por Hölderlin para intitular poemas em estrofes 

rimadas do tempo de Tübingen (1790 – 1793)
284

, mas não, até aonde se sabe, para referir-se 

aos seus hinos tardios, ou, de outra forma, aos “grandes poemas em ritmos livres” entre 1799-

1806
285

. Para classificar e qualificar poemas de Hölderlin do período de 1799 a 1806, “hino” é 

amiúde empregado pela crítica preponderantemente a partir do início do séc. XX, com as 

pesquisas de Norbert von Hellingrath e a edição histórico-crítica que este fez das obras de 

Hölderlin
286

. A denominação “hino” para poemas que o próprio autor não indicou como tal 

não tem, aliás, ficado sem discussão. Em palestra do ano 2000, Ulrich Gaier, sem negar que 

na lírica final de Hölderlin haja traços característicos do hino, sugere o termo Gesang (canto) 

                                                                                                                                                   
autoinfligido” (“von/aus selbstgeschlagener Wunde”), em um trecho da versão em prosa que corresponderia ao 

início das lacunas na versão métrica, um indicativo, para Szondi, de que o hino não pode prosseguir com essa 

linha de pensamento, com uma “ferida autoinfligida”, com um sofrimento próprio, que não possibilitaria a 

postura do poeta de receber o divino, de “estar compadecendo os sofrimentos do que é mais forte” (“die Leiden 

des Stärkeren/ Mitleidend”), como ainda se diz por volta dos últimos versos de “Wie wenn am Feiertage” (SW 1: 

241, vv.60-61). Assim, o poeta compadeceria antes por um sofrimento próprio do que por um outro, este 
proveniente ‘do que é mais forte’, relacionado ao divino: “Do pai o raio, o puro, não queima/ E muito comovido, 

compadecendo os sofrimentos do que é mais forte/ Permanece nas tempestades que precipitam-se/ Do deus, 

quando ele aproxima, o coração, porém, firme”. (“Des Vaters Stral, der reine versengt es nicht/ Und 

tieferschüttert, die Leiden des Stärkeren/ Mitleidend, bleibt in den hochherstürzenden Stürmen/ Des Gottes, 

wenn er nahet, das Herz doch fest”.). A atividade do poeta como receptor e intermediário da esfera divina é posta 

em xeque, já que o poeta é afetado mais por si mesmo. 

No entendimento de Szondi (1975: 320ss.), esse mote do ‘ferimento próprio’ se concretiza na produção da elegia 

de Hölderlin. Na “Elegie” (“Elegia”), uma primeira versão da qual resulta o poema “Menons Klagen um 

Diotima” (“Lamento de Menon por Diotima”), surgido na mesma época de “Wie wenn am Feiertage...”, já se 

acha o tema da “fera atingida” (“das getroffene Wild”) (StA 2,1: 71, v.5), para referir-se ao próprio poeta. 
284 Cf. VÖHLER 1997: 7; 120 e BURDORF 2004: 302. 
285 A expressão “grandes poemas em ritmos livres” (“große[...] freirhythmische[...] Gedichte”) e a datação são 
encontradas em BURDORF 2004: 302. O adjetivo “grande” distingue esses poemas em ritmos livres de alguns 

do ciclo conhecido como Cantos da Noite (Nachtgesänge), que, menores, podem também ser incluídos nessa 

época. Anke Bennholdt-Thomsen (2011: 336) descreve os poemas “Hälfte des Lebens”, “Lebensalter” e “Der 

Winkel von Hahrdt”, do ciclo dos Cantos da Noite, como “poemas curtos em ritmos livres”: “o ciclo abarca seis 

odes (alcaicas, menos Blödigkeit, cuja estrofe é asclepiadeu) desenvolvidas a partir de 1798/1799, as quais 

Hölderlin reelaborou, e três poemas curtos, em ritmos livres” (“Der Zyklus umfaßt sechs (alkäische, bis auf 

Blödigkeit, dessen Strophe asklepiadeisch ist) Oden, entstanden seit 1798/1799, die H. überarbeitete, und drei 

freirhythmische kurze Gedichte”. 

O termo geral “obra tardia” (Spätwerk) caracteriza o que Hölderlin escreveu entre os anos de 1799 a 1807, de 

acordo com o editor das Obras reunidas (Gesammelte Werke) Hans J. Balmes (GW: 713). Data que, ainda 

segundo Balmes, está ancorada principalmente nos exames dos manuscritos por D. E. Sattler. 
Sobre Hölderlin não ter designado como hino os próprios poemas dessa época, v. também GAIER 2002: 7 e 

2011: 162. 
286 Cf. infra pp.108-112. 
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em lugar de “hinos tardios” (GAIER 2002: 10s; 38s.)
287

. Gaier menciona, nesse ponto, a carta 

de Hölderlin datada de dezembro de 1803 ao editor Wilmans
288

, na qual aparece duas vezes o 

termo “Gesang”, apesar de ele, Gaier, considerar improvável que Hölderlin, na citada carta, 

reporte-se a poemas próprios com as palavras “cantos patrióticos” (“vaterländische[...] 

Gesänge”) (GAIER 2002: 39). Dieter Burdorf (2004: 302) observa que Hölderlin, se não 

chamou de hinos, também não deu o nome “Gesang” a qualquer um dos “hinos tardios”, “com 

exceção do fragmento ‘Deutscher Gesang’”
289

 (BURDORF 2004: 303, n.32). 

 Gaier, ao se contrapor à denominação “hinos”, não só aponta (2002: 7) para a ausência 

da palavra nas referências do próprio Hölderlin a seus poemas da fase tardia, mas julga 

também que os poemas desse autor chamados de “hinos” posteriormente na história literária 

não são hinos, mesmo que, na visão de Gaier, esses poemas tenham partes afeitas ao hino 

(2002: 38)
290

. Ele identifica os atos básicos próprios do hino – a invocação, o louvor e o 

pedido
291

 – como não sendo os constitutivos mais centrais do poema de Hölderlin. Seu 

exemplo ali é “Die Wanderung” (“A migração”) (1801), “em que se acha a invocação inicial 

[...], mas o falante ‘quer ao Cáucaso’ [...]; nem a narração no interior [do poema] nem a 

antecipação da chegada das Graças na fechada e hostil mãe Suábia deixam-se relacionar à 

primeiramente interpelada” (GAIER 2002: 38)
292

. 

 A palavra “Gesang” encontra-se, por vezes, nos grandes poemas em ritmos livres de 

Hölderlin. Em uma passagem fragmentária de “Der Einzige (erste Fassung)” (“O Único 

[Primeira versão]”) (1802)
293

, Gesang parece servir para indicar justamente o que o poeta faz: 

“Desta vez/ Partiu, pois, do próprio coração/ Por demais o canto” (“Diesesmal/ Ist nemlich 

vom eigenen Herzen/ Zu sehr gegangen der Gesang”) (StA 2,1: 155, vv. 84-86). Uma 

                                                
287 Ponto de vista exprimido novamente em GAIER 2011: 173. 
288

 V. StA 6,1: 436. 
289 “Para os hinos finais Gaier quer introduzir o conceito “cantos” [...], apesar de Hölderlin também não tê-los 

assim chamado [com exceção do fragmento ‘Deutscher Gesang’]” (“Für die späten Hymnen will Gaier den 

Begriff ‘Gesänge’ einführen […], obwohl Hölderlin sie eben auch nicht so nennt (mit Ausnahme des 
fragmentarischen Gedichts ‘Deutscher Gesang’)” Cf. ali também outros argumentos de Burdorf contra a 

tentativa de Gaier de introduzir o termo “canto” para esses poemas de Hölderlin. 
290 “Os cantos, contudo, os quais a pesquisa gosta tanto de designar de hinos, contêm, decerto, também partes 

hínicas, não são, contudo, hinos”. (“Die Gesänge jedoch, die die Forschung so gern als Hymnen bezeichnet, 

enthalten zwar ebenfalls hymnische Partien, sind jedoch keine Hymnen”). 
291 Cf. GAIER 2002: 8 e 2011: 163;173. 
292 “Der initiale Anruf findet sich [...] bei der ‘Wanderung’ [...], aber der Sprecher ‘will dem Kaukasos zu’ [...]; 

weder die Erzählung im Innern noch die Antizipation der Ankunft der Grazien bei der unfreundlichen und 

verschlossenen Mutter Suevia lassen sich auf die zunächst Angeredete beziehen”. Diferentemente do 

considerado por esse crítico, neste trabalho pretende-se mostrar, na seção 5.3, que tais elementos do poema de 

Hölderlin ressaltados por Gaier (invocação e interpelações à Suávia, desejo do poeta de ir ao Cáucaso, narração 
no interior do poema e antecipação da chegada das Graças) deixam-se relacionar intimamente entre si e à 

invocação inicial. 
293 Ano segundo a edição de Beißner (StA 2,2: 743). 
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constatação do poeta que o faz reconsiderar sua própria atividade, projetada para um possível 

futuro: “Quero reparar o erro/ Se eu ainda cantar outros” (“Gut machen will ich den Fehl/ 

Wenn ich noch andere singe”) (vv.87-88). Em “Friedensfeier” (“A festa da paz”) (1802-3)
294

, 

Gesang, se não o que está presente, é o que está para acontecer, “logo”: “Muito, a partir da 

manhã,/ Desde que somos uma conversa e escutamos um do outro/ O humano conheceu; logo, 

porém, seremos canto” (“Viel hat von Morgen an,/ Seit ein Gespräch wir sind und hören 

voneinander,/ Erfahren der Mensch; bald sind wir aber Gesang”) (SW: 341, vv.91-93). 

 Em “Patmos” (1802-3) (StA 2,2: 764) encontra-se o último exemplo desse tipo de uso 

do “canto”. 

Nós servimos a mãe terra/ E, recentemente, servimos a luz do sol,/ Sem saber, ama, 
porém o pai,/ Que a todos rege,/ Ao máximo, que seja cultivada/ A letra firme e o 

que existe bem/ Interpretado. A isso segue o canto alemão. (Wir haben gedienet der 

Mutter Erd’/ Und haben jüngst dem Sonnenlichte gedient,/ Unwissend, der Vater 

aber liebt,/ Der über allen waltet,/ Am meisten, daß gepfleget werde/ Der veste 

Buchstab, und bestehendes gut/ Gedeutet. Dem folgt deutscher Gesang) (StA 2,1: 

172, vv.220-6). 

O “canto alemão” (“deutscher Gesang”) (StA 2,1: 172, v.226) aparece ali ao fim de uma 

sequência. Ele segue um processo que vem do passado e relaciona-se com um cultivo: o da 

‘letra firme’ (“Der veste Buchstab”). Esse é também um processo de ‘interpretação do que 

subsiste’. Essa interpretação é um momento reflexivo no próprio poema, de se voltar à 

atividade e tarefa de reverência, certa adoração e culto. A passagem do cultivo e servidão a 

fenômenos da natureza ao cultivo da letra e interpretação – uma passagem que não deixa de 

ser a descrição de um processo de Vergeistigung, de mudança de um referente mais ‘natural’ a 

um mais intelectual no trato, no cuidado com a produção de um sentido, de interpretação do 

cosmos e do que existe – tem uma sequência, no poema. No movimento de passagem da 

liberação da servidão a fenômenos da natureza para o cultivo da letra pode-se reconhecer o 

preâmbulo também de mais um processo de libertação, de uma maior liberdade com relação a 

ocupação mais estreita com a ‘letra firme’, ainda que a conservando, como possível 

continuidade desse processo. Essa outra liberação seria um análogo ao que Hölderlin pretende 

fazer, no possível exercício de uma atividade pedagógica, segundo ele se exprime em carta de 

dois de junho de 1801 a Schiller: 

Há anos eu me ocupo quase ininterruptamente com a literatura grega. Uma vez que 

já cheguei até isso, não me foi possível parar esse estudo até que ele me tivesse 
restituído a liberdade, a qual se toma tão facilmente de início, e eu acho que estou na 

posição de tornar-me útil aos mais jovens que se interessam por isso especialmente 

assim, libertando-os do serviço da letra grega e dando-lhes a entender a grande 

                                                
294 Considerações de J. Schmidt sobre a data. (SW: 888). 
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determinação desses escritores como uma sequência da sua plenitude de espírito. 

(Ich habe mich seit Jahren fast ununterbrochen mit der griechischen Literatur 

beschäfftiget. Da ich einmal daran gekommen war, so war es mir nicht möglich, 

dieses Studium abzubrechen, bis es mir die Freiheit, die es zu Anfang so leicht 

nimmt, wiedergegeben hatte, und ich glaube, im Stande zu seyn, Jüngeren, die sich 

dafür interessiren, besonders damit nüzlich zu werden, daß ich sie vom Dienste des 

griechischen Buchstabens befreie und ihnen die große Bestimtheit dieser 

Schriftsteller als eine Folge ihrer Geistesfülle zu verstehen gebe). (StA 6,1: 422) 

A carta é uma tentativa de recuperar a ligação com Schiller, o qual não a responde (StA 6,2: 

1070), e talvez um pedido de Hölderlin por um cargo de professor de literatura grega em Jena. 

A carta deveria ter poucos resultados práticos (também porque Schiller havia se mudado para 

Weimar). Hölderlin mesmo era ciente das diferenças entre seu entendimento dos gregos e o de 

outros que os estudavam em seu tempo
295

. No parágrafo citado da carta a Schiller, a liberdade 

em relação à letra grega (Befreiung “vom Dienste des griechischen Buchstabens”) é resultado 

da contínua ocupação com os autores da ‘literatura’ grega
296

. Há uma certa cisão entre o ater-

se estritamente à letra e o espírito dela. O “canto” é projetado na continuidade de um 

processo, na sequência de um movimento que provém do passado. Após a consideração 

reverente do culto e cultivo da ‘letra firme’, seguiria-se o ‘canto alemão’. 

 

5.2. Um Píndaro alemão, tardiamente 

Como acima visto, Klopstock recebeu de seus contemporâneos o título ‘deutscher Pindar’, i. 

e., a honraria de ser tratado como a versão nacional daquele que foi na Antiguidade 

considerado lyricorum longe princeps
297

. Goethe fôra retratado no período Sturm und Drang 

com a ‘genialidade’ de um Píndaro ‘ditirâmbico’
298

. De que se tenha conhecimento, 

Hölderlin, em sua vida, assim não foi visto por muitos; não como um realizador, um 

representante da lírica pindárica em língua alemã ou um poeta que tivesse a altura elevada que 

Píndaro alcançou. Aproximando ambos, houve, na época, a manifestação do seu amigo Isaak 

von Sinclair, que em carta a ele de 7 de novembro de 1802 louva a propensão, o “vigor 

                                                
295 Cf. a carta de Hölderlin a Christian Gottfried Schütz (StA 6,1: 381). 
296 Para uma consideração poetológica das palavras “vom Dienste des griechischen Buchstabens” dessa carta a 

Schiller na produção literária de Hölderlin, na dissolução, no distanciamento maior de poemas de Hölderlin em 

relação ao modelo antigo (“Lösung vom antiken Vorbild”) e também maior liberdade com respeito a medidas 

métricas clássicas, cf. BENNHOLDT-THOMSEN 2011: 346. 
297 Quintiliano, Institutio oratoria 10.1.61: “novem vero lyricorum longe Pindarus princeps.” Apud VÖHLER 
2005: 1. “Dentre os nove [poetas] líricos, Píndaro está, com distância, em primeiro lugar”. 
298 Sobre a caracterização de Klopstock e Goethe a partir dos traços de genialidade atribuídos a Píndaro no séc. 

XVIII, v. HENKEL 1981: esp. 173s. e GALLE 2001: 45. 
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pindárico” (“ein Gedicht von Pindarischem Schwung”) (StA 7,1: 174)
299

 de um poema de 

Hölderlin, provavelmente “Die Wanderung”
300

. 

 O nome de Hölderlin também foi ligado ao do lírico grego, nos idos de 1800, numa 

carta de Johann Isaak von Gerning, com a data 11 de julho de 1805, a Karl Ludwig von 

Knebel: “Hölderlin, que sempre está meio louco, lavra também em Píndaro”
301

 (StA 7,2: 287). 

Na justaposição, entremeada pelo atributo da loucura, dos nomes dos dois poetas, parece 

ainda ressoar uma determinada precaução na lida com a poesia de Píndaro, uma reserva frente 

a ele, a qual talvez possa ser condensada na sentença de Cowley (1659), traduzida ao alemão 

por Lessing (1759) na 31ª “Missiva literária” (“Literaturbrief”) (apud VÖHLER 2005: 58): 

“se alguém quisesse traduzir Píndaro palavra por palavra, poder-se-ia assim achar que um 

doido traduzira outro”
302

. Indiferente é aqui se Isaak von Gerning faz menção
303

 a algum texto 

específico de Hölderlin, cujas traduções não publicadas de parte das Píticas e Olímpicas 

foram “desenvolvidas bem rente ao texto dos originais gregos”
304

 (BURDORF 2011: 117). 

Para Klopstock e Goethe, a alusão a Píndaro significou reverência e reconhecimento. Para 

Hölderlin, o trabalho com Píndaro não o ajudou em sua imagem, já perturbada então pela 

loucura. 

 A ocupação de Hölderlin, por volta do início do séc. XIX, com a poesia grega não é 

fortuita. Na Alemanha do séc. XVIII, principalmente a partir do influxo dado por 

Winckelmann, o estudo dos gregos e da sua arte ganha impulso. Hölderlin, em particular, 

possuía a intenção de tornar-se docente em literatura grega, na Universidade de Jena. Como 

escreve T. Valk (2005: 2), Hölderlin é instado, em 1801, a aceitar o cargo de preceptor 

(Hofmeister) na casa do cônsul alemão Daniel Christoph Meyer em Bordeaux, “depois de que 

fracassaram suas [de Hölderlin] repetidas tentativas de receber uma docência de literatura 

grega na Universidade de Jena”
305

. 

                                                
299 Segundo o editor Adolf Beck, essa carta de Isaak von Sinclair está em estado de “fragmento” (“Bruchstück”). 

O trecho acima dela citado é a descrição do seu conteúdo inicial, feita pelo próprio editor. 
300 Cf. StA 2,2: 712 e MA 2: 1060. 
301 “Hölderlin, der immer halb verrückt ist, zackert auch am Pindar”. 
302 “IF a Man should undertake to translate Pindar Word for Word, it would be thought that one Mad-man had 

translated another”. Na tradução de Lessing: “Wenn jemand den Pindar von Wort zu Wort übersetzen wollte, so 

würde man glauben, ein Rasender habe den andern übersetzt”. 
303 V. os comentários de Adolf Beck (StA 7,2: 287). 
304 “Essas traduções desenvolvidas bem rente ao texto dos originais gregos e não publicadas por Hölderlin” 

(“Diese sehr eng am Wortlaut der griechischen Originale entwickelten, von Hölderlin nicht veröffentlichten 
Übersetzungen”). 
305 “Nachdem seine wiederholten Versuche gescheitert sind, an der Universität in Jena eine Dozentur für 

griechische Literatur zu erhalten”. 
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 O fracasso em conseguir um lugar como docente em Jena é apenas mais um dos de 

Hölderlin por essa época. Também fracassa o seu projeto de fundar uma revista literária, que 

seria intitulada Iduna, por faltarem os escritos daqueles a quem Hölderlin pediu 

colaboração
306

. Além da posição isolada em relação a escritores influentes, sendo o maior 

exemplo disso a esquivez de Schiller, que não lhe responde a carta de 2 de junho de 1801, 

Hölderlin já não pode mais contar em seus propósitos intelectuais com amigos de outrora, 

cuja notoriedade começava a despontar, como Schelling e mesmo Hegel
307

. Também devem 

ter contribuído para a falta de consideração da sociedade por Hölderlin a sua relação amorosa 

com a mulher casada Susette Gontard, em cuja casa em Frankfurt ele trabalhara como 

preceptor, e o processo em que ele é investigado, juntamente com seu amigo Isaak von 

Sinclair – este acusado de “alta traição” (“Hochverrat”) e preso em 1805. Hölderlin é suspeito 

de ter participado do plano de um atentado com o objetivo de matar o príncipe-eleitor 

(Kurfürst) de Württemberg
308

. 

 Uma valorização mais sistemática do trabalho de Hölderlin com a poesia de Píndaro se 

deu juntamente com a descoberta e valorização cada vez maior, já no início do séc. XX, dos 

poemas de Hölderlin que foram escritos a partir de 1800. No ano de 1911, Norbert von 

Hellingrath publica sua dissertação “Pindarübertragung von Hölderlin” (“Tradução de Píndaro 

por Hölderlin”), subintitulada “Prolegômenos a uma primeira edição” (Prolegomena zu einer 

Erstausgabe), em que, em um primeiro momento, investiga as características da poesia de 

Píndaro realizadas por escritores alemães do séc. XVIII e analisa as traduções de poemas 

desse poeta grego produzidas no séc. XVIII e início do XIX. Nessa sua análise, Hellingrath 

assinala o desprezo com que as traduções de Hölderlin a partir do grego foram tratadas no séc. 

XIX, muito porque elas foram consideradas, em resumo, “dependentes demais do texto grego 

                                                
306

 Cf., p.ex., GW: 889. 
307 Cf. as cartas de Hölderlin para Wilmans de 28 de Setembro e 8 de Dezembro de 1803 (StA 6,1: 434-7) e os 

comentários de Adolf Beck (StA 6,2: 1092-4). 
308 Parte do processo de fevereiro de 1805 movido contra Sinclar com a acusação de alta traição está reproduzido 
na edição da Klassiker Verlag. Nele, Hölderlin é citado (SW 3: 662) como alguém que, sabendo do plano do 

atentado, estaria agora, porém, “decrepitado em um tipo de loucura” (“in eine Art von Wahnsinn verfallen”). 

Não obstante tal relato, ele é examinado, e em abril, o médico Georg Friedrich Karl Müller analisa o “Magister 

Hölderlin” (p.665) – o “pobre homem” (“den armen Menschen”) (p.666). Atesta que a “loucura” (“Wahnsinn”) 

dele já passou a “furor” (“Raserei”) e que seu discurso, “meio em alemão, meio em grego e meio em latim” 

(“halb deutsch, halb griechisch und halb Lateinisch”), é incompreensível. Levando em conta esse atestado, o 

governo de Württemberg desiste de submeter Hölderlin a interrogatórios. 

No texto manuscrito (ainda aparentemente na forma de esquema) publicado só postumamente “Der Fürstentod, 

der nicht stattfand” (“A morte do príncipe, que não aconteceu”), P. Szondi, num diálogo com as ideias de P. 

Bertaux sobre a ligação de Hölderlin com a Revolução Francesa, levanta objeções quanto ao efetivo intento da 

realização do tiranicídio pelos amigos, mas mostra como ele acontece, se realiza como motivo (SZONDI 1975: 
425s.), elaborado histórica, mitológica e poeticamente, em escritos de Hölderlin, desde sua Magisterespecimen 

(1790) até a ode An Eduard (1799-1800), passando por traduções de trechos do poeta grego antigo Alceu (1793) 

e pelo romance Hyperion (1796). Cf. SZONDI 1975: 409-426. 
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original” (1911: 19s.)
309

. Em seguida, faz um juízo positivo desse procedimento tradutório da 

“literalidade” (“das wörtliche”) (HELINGRATH 1911: 19) estipulado por Hölderlin. Afirma 

que, nessas traduções dos poemas de Píndaro, ao tentar seguir os contorcionismos das 

palavras e frases pindáricas, o autor do início do XIX procura, e em boa medida consegue, 

“reproduzir o caráter artístico do modelo” (“den kunstcharakter der vorlage wiedergeben”) 

(HELLINGRATH 1911: 22). Na questão da transposição de Píndaro ao alemão, julga que 

Hölderlin “deu à nossa língua seus mais significativos monumentos da compreensão do 

espírito da língua grega, verdadeiro renascimento da poesia antiga”
310

 (idem: p.24), pois certa 

violência contra a língua materna (p.21), linguagem obscura (“Dunkelheit”) (p.22), a inusual 

posição das palavras na frase e da construção das frases, que resultam num estilo áspero, em 

“dureza” (“härte”) (p. 21s., n.2), seriam também características da língua de Píndaro, 

encontráveis, na lírica alemã, aqui sempre seguindo o estudo de Hellingrath, também em 

poemas de Klopstock e Goethe. 

 Em seus prefácios à edição histórico-crítica (historisch-kritische Ausgabe) que então 

preparou – a primeira que Hölderlin obteve – das Obras Completas (Sämtliche Werke), N. v. 

Hellingrath volta-se a reflexões acerca desse ‘renascimento da poesia antiga’. Um 

renascimento que, no entanto, parece contribuir, no tratamento que dá a essa ideia ao longo 

dos seus escritos, para o nascimento de uma poesia nova, ‘original’ (ver abaixo notas 314 e 

315). No prefácio, em 1913, do primeiro volume, ele escreve, como que para justificar sua 

atual edição do poeta, que em nenhum outro lugar senão em Hölderlin, “desde os singulares 

dias dos gregos, o poético se experimenta em tão extrema força e pureza sem amálgama”
311

 

(HE 1: p. VII). Klopstock, em seguida, é citado (id.: p. VIIs.) como sendo aquele que, tendo 

se comparado aos antigos, introduziu a língua, a literatura alemã no “reino da sempiterna 

poesia”
312

 (p.VIII). Feito este que teria sido conseguido de maneira mais direta e consciente 

por Hölderlin, “sempre olhando para o milagre da palavra grega”
313

 (ib.). 

 Para o editor e estudioso da obra de Hölderlin, a tarefa e o ‘feito’ de tornar viva a 

poesia dos antigos, e em especial a poesia grega, ou seja, tal ‘renascimento’ da poesia grega 

na lírica alemã do séc. XVIII acontecem, sobretudo, de acordo com a aquela “ideia”, com 

                                                
309 A expressão acima traduzida “zu abhängig vom griechischen original” encontra-se na pág. 19. 
310 “Unserer sprache ihre bedeutsamsten denkmale des erfassens griechischen Sprachgeistes geschenkt hat/ 

wahre Wiedergeburt antiker dichtung”. 
311 “Seit den einzigen Tagen der Griechen das D i c h t e r i s c h e in so unvermischter Reinheit und äusserster 
Wucht sich darlebe”. 
312 “Weltreich ewiger Kunstdichtung”. 
313 “Immer hinschauend auf das Wunder des griechischen Wortes”. 
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aquele “insight de Herder”
314

 (HE 4: p. XII): os poetas do séc. XVIII na Alemanha, atentando 

para a ‘palavra grega’, começaram a “cantar” de forma própria, “original”
315

 (id. ib.), ou, 

formulado de outro modo, a atenção dos autores, no caso Klopstock e Hölderlin, à palavra 

grega é parte dos esforços de fundar para a (literatura) alemã a sua forma própria (HE 1: p. 

VIII). Salvo engano, Hellingrath alude, assim, à ideia de Herder exposta no início da seção 

quatro desta presente dissertação, quando dos comentários ao texto “Von der griechischen 

Literatur in Deutschland” (1767) (“Da literatura grega na Alemanha”); à ideia de Herder 

segundo a qual o conhecimento e a imitação dos gregos deveriam servir para a produção de 

uma poesia de expressão alemã que, sendo própria e levando em conta as particularidades 

históricas que diferenciavam os ‘novos’ dos ‘antigos’, estivesse à altura da dos gregos; 

equiparar-se-ia à poesia deles. 

 E, para Hellingrath, a característica distintiva – ou, nas palavras dele, o “caráter 

artístico” (HELLINGRATH 1911: 6) –, que aproxima determinados poemas (ou pelo menos 

passagens de alguns poemas) de Klopstock, Goethe e Hölderlin entre si, e que os aproxima 

também da poesia dos gregos, cujo expoente considerado máximo é Píndaro, está vinculada à 

composição áspera (harte Fügung) desses poemas. O conceito de “composição áspera” é 

introduzido por ocasião da análise das traduções de Hölderlin dos poemas de Píndaro 

(HELLINGRATH 1911: 1). Em oposição à composição lisa (glatte Fügung), na composição 

áspera destacam-se e separam-se as palavras no poema de tal modo que ao seu som, ritmo, 

melodia, em suma, à parte sensível da palavra dá-se a preponderância frente ao seu 

significado. Experiencia-se antes a própria forma sensível da palavra ao invés do 

desenvolvimento de algum pensamento que se presume contido no poema
316

. 

 Esse isolamento dos termos, através do qual continuamente a coesão das palavras 

sofre interrupções no poema, obnublando o significado que advém da relação entre elas (e, 

por consequência, alargando e dificultando a determinação do significado de cada palavra 

individualmente, o qual torna-se mais obscuro), é conseguido no poema não apenas pelas 

                                                
314 “Herders Einsicht”. 
315 Hellingrath, para explicitar essa ‘sacada’, essa ‘ideia’ de Herder, utiliza-se, citando-as, das seguintes palavras 

que Hölderlin enviou em carta a Böhlendorf: “porque, desde os gregos, começamos novamente a cantar de 

maneira patriótica e natural, de maneira propriamente original” (“weil wir, seit den Griechen, wieder anfangen, 

vaterländisch und natürlich, eigentlich originell zu singen”) (SW 3: 467). Na expressão “wieder anfangen” 

(“começamos novamente”) de Hölderlin parece estar formulado, de maneira condensada, algo do pensamento de 

Hellingrath, que alude ao de Herder, sobre a ‘originalidade’ dos cantos de Klopstock e do próprio Hölderlin: o 

nascimento de uma poesia “original” seria um ‘começar novamente’, a partir da reflexão sobre a poesia antiga. 

No trecho citado da carta, mesmo o “patriótico” (“vaterländisch”) e “natural” (“natürlich”) também parecem ser 
aqui encarados por Hölderlin não como imediatamente dados, senão que ainda a serem criados, ‘novamente’ e 

‘propriamente original’. 
316 Cf. principalmente HELLINGRATH 1911: p. 4, nota 1; p.5. 
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quebras entre os versos, mas também pelas contínuas inversões da ordem usual das palavras; 

pelo uso constante de palavras polissilábicas, compostas por junções de palavras que 

usualmente não são associadas; por termos – particípios, no exemplo de Hellingrath (1911: 

4s.)
317

, inseridos por entre sintagmas – encaixados. Na construção das frases, anacolutos, 

inversões da ordem lógica, palavras às vezes postas sem predicado, em cuja brevidade todo 

um período se condensa; períodos às vezes surpreendentemente longos, que se estendem por 

entre quebras e inversões sintáticas. No plano rítmico, configura-se uma contraposição entre 

as unidades métricas e as sintáticas. Essas quebras dificultam inclusive as formações de 

imagens e sentimentos que porventura no poema queiram expressar-se, resultando em que o 

significado de cada palavra, exposta e isolada, tende ao seu próprio étimo. Comparada à 

composição lisa, a linguagem dessa poesia áspera é incomum, estranha (fremd) 

(HELLINGRATH 1911: 4). 

 Na instrutiva explanação de Jürgen Brokoff (2010): 

enquanto que na composição lisa das palavras cada palavra recede em favor de um 

conjunto de sentido imagético-conceitual e “a palavra como tal” não é mais 

percebida conscientemente, a composição áspera isola e expõe tanto cada palavra 

que, “em caso extremo, seu significado e o que com ela se relaciona quase não é 

mais compreendido”318. 

 Em Hellingrath, frequentemente encontra-se a concepção de que em seu tempo, no 

início do séc. XX, herdeiro do XIX, compreende-se poesia acima de tudo a partir do 

significado, do conteúdo interior, do “teor anímico” (“seelischen Gehalt[s]”), ao passo que são 

negligenciados o “corpo” (“Körper”), a “forma” (“Gestalt”) (HE 5: p. XII) das palavras e da 

composição poética. Assim, nas palavras de Hellingrath, estremece aquele que, no início do 

séc. XX, acostumado à composição lisa das canções do séc. XIX, do período romântico, 

depara então “a voz das Piérides” (“an der Stimme der pïeriden) (HELLINGRATH 1911, 

p.8), i. e., com certa poesia dos gregos (a menção de Hellingrath à voz das Piérides é 

certamente uma ao primeiro epodo da P.1), com certas passagens de Klopstock, ou mesmo 

Goethe
319

, em que mais valeria forma, palavra e construção de frases do que significado ou 

                                                
317 “Hinhörend” (“auscultando”) e “fliehend” (“afastando”), nos exemplos de Hellingrath (1911: 4, n.1), que cita 

uma ode de Klopstock. Esses particípios estão nos versos “und [es] freut/ hinhörend/ sich des geflügelten Halls” 

(“e alegra-se, auscultando, pelo alado eco”) e “wenn der Planet/ fliehend/ sich wältzt” (“quando o planeta, 

afastando-se, rodopia”. A marcação com “/”, separando os elementos, é do próprio Hellingrath. 
318 “Während bei der glatten Wortfügung das einzelne Wort zugunsten eines bildhaft-gedanklichen 

Sinnzusammenhangs zurücktritt und ‘das Wort als solches’ nicht mehr bewusst wahrgenommen wird, isoliert 

und exponiert die harte Fügung das einzelne Wort so sehr, dass ‘im äußesten Falle dessen Bedeutung und was 
damit zusammenhängt kaum noch erfaßt wird’”. 
319 Na linha traçada por Hellingrath de Klopstock a Hölderlin encontra-se por vezes Goethe também como um 

autor que, tendo se interessado por Píndaro por volta de 1770, contribui para realizar na poesia alemã a 



 

 

112 

 

pensamento (Meinung) (id. 1923c: p.XII). Hölderlin é o ponto de fuga dessas considerações 

de Hellingrath. Essa alteração no paradigma da forma de compreender poesia lírica
320

, da qual 

não escapa uma mudança no modo de encarar a função e a figura do poeta, acarreta outra 

valorização que Hellingrath propõe para escritos de Hölderlin que foram em geral 

desprezados pelo séc. XIX: as suas traduções do grego e sua poesia do início do século. 

 Como consequência dessas suas conceituações e ênfases, N. v. Hellingrath, ao 

publicar pela primeira vez em conjunto grande parte dos poemas do início do séc XIX de 

Hölderlin, fixa que ali estão “coração, núcleo e cume da obra de Hölderlin, o verdadeiro 

legado”
321

 (HE 4: p. XI). Esse ‘centro’ é constituído principalmente pelos poemas ali reunidos 

que o editor chama de “hinos” (“Hymnen”) (ibidem), aludindo expressamente à antiga poesia 

dos gregos e – até principalmente – às palavras dos antigos profetas judeus. Poemas que 

Hölderlin, pelo que hoje sabemos, jamais denominou de hinos foram, assim, colocados sob as 

rubricas “hinos em antigas estrofes” (“Hymnen in antiken Strophen”) e “hinos em estrofes 

livres” (“Hymnen in freien Strophen”) (HE 4: pp.VIII-IX). No entendimento de D. Burdorf, a 

designação que Hellingrath escolheu para esses poemas de Hölderlin em ritmos livres 

“contribuiu para o estabelecimento do conceito do gênero ‘hino’ da teoria literária” (2004: 

302s.)
322

. 

 Ao ressurgimento da poesia antiga na lírica tardia de Hölderlin conjuga-se um 

significado, para Hellingrath, da poesia e do poeta; um significado dado ao “hino”, trazido da 

Antiguidade para o presente. Apesar de afirmar que Hölderlin, ao se pronunciar sobre os seus 

poemas em carta ao editor Wilmans, “ainda afasta de si todo discurso [...] da vocação divina 

do cantor” (HE 4: XI)
323

, Hellingrath insiste na “vocação” (“Beruf”) (ibidem) do poeta – 

palavra constantemente usada por Hellingrath e que deve aludir à ode de Hölderlin 

                                                                                                                                                   
linguagem da antiga poesia grega. Uma poesia cujas características, genericamente, podem ser aqui resumidas 

nesse seu conceito de composição áspera. V. sobre Goethe HELLINGRATH 1911: p. 4, n.1; p. 24s; p.33 e HE 5: 

p. XII. 
320 Esse modo de tratar a poesia lírica não é uma criação ex nihilo de Hellingrath, mas está certamente ligado a 
concepções referentes à lírica em gesta no início do séc. XX, influenciadas, principalmente, pelo poeta Stefan 

George, a quem parece que se reportam muitas das elocubrações de Hellingrath, ainda que implicitamente. De 

maneira explícita na sua dissertação publicada em 1911, na p. 8, as palavras: “justo porque há tão poucas 

construções obscuras e as poucas são ignoradas/ irritamo-nos com a voz das Piérides e achamos Klopstock e 

George confusos e não alemães” (“eben weil es wenig so dunkle gebilde gibt und die wenigen ignorirt werden/ 

stoszen wir uns an der stimme der Pïeriden und finden Klopstock oder George geschraubt und undeutsch”). Ver 

também o artigo de Jürgen Brokoff (2010) sobre as ideias de Hellingrath em relação com as vanguardas do início 

do séc. XX. 
321 “Herz, Kern und Gipfel des Hölderlinischen Werkes, das eigentliche Vermächtnis”. 
322 “Norbert von Hellingrath [...] trug damit maßgeblich zur Etablierung des literaturwissenschaftlichen 

Gattungsbegriffs ‘Hymne’ bei” (“Com isso [ao reunir os poemas tardios em ritmos livres de Hölderlin sob o 
título hinos], Norbert von Hellingrath [...] contribui significativamente para o estabelecimento do conceito do 

gênero ‘hino’ da teoria literária”). 
323 “Weise er [Hölderlin] alle Rede [...] von göttlichem Beruf des Sängers [...] noch so weit von sich”. 
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“Dichterberuf” e à carta à mãe de janeiro de 1799 (StA 6,1: 308-314) –, à qual o poeta se 

‘entregaria apaixonadamente’ (“mit leidenschaftliche[r] Hingabe”) para ser “núncio, portador, 

recipiente da palavra dos deuses”
324

 (HELLINGRATH 1922: 51). 

 Se, por um lado, em sua dissertação, Hellingrath, fazendo relações com o passado, 

trata “Píndaro” (1911: 31) como sendo dos poetas realizadores dessa “alta vocação” (ibidem) 

o mais próximo de Hölderlin e ressalta uma investidura religiosa: “aliás, nenhum outro poeta 

fora tão intimamente aparentado a Hölderlin do que esse lírico transpassado pela consciência 

de sua alta vocação, continuamente sério e profundamente religioso, ungido sacerdotal” 

(ib.)
325

; por outro, no prefácio ao volume de sua edição que apresenta pela primeira vez 

muitos dos “hinos em estrofes livres” (“Hymnen in freien Strophen”) (HE 4, p.IX) de 

Hölderlin, essa vocação (Beruf) ganha contornos de uma “profissão” (“Beruf”) (HE 4: p. 

XVIII) do poeta, a qual no início do séc. XIX teria um lugar na sociedade burguesa. Um lugar 

que Hölderlin, no entanto, como poeta, não pôde encontrar. Sua situação seria a de um 

desenganado na esperança de, como poeta, poder achar um lugar na sociedade 
burguesa existente, certamente já tomado pelo sentimento [...] de que não lhe estaria 

concedido nem eco nem escuta em seus coetâneos326 (ibidem). 

Tanto a ideia da vocação como a descrição que Hellingrath faz da situação “da vida exterior” 

(“des äusseren Lebens”) (ib.) de Hölderlin no início do séc. XIX expõem em parte uma 

problemática referente ao lugar do poeta na incipiente “sociedade burguesa existente” (ib.) na 

Alemanha de então. Como indica Gerhard Kurz (2003: 78), tendo em vista a ode 

“Dichterberuf”, a palavra “Beruf” significa por volta de 1800 ainda “vocação” e já 

“profissão”
327

. A reflexão a respeito do “lugar” (“Stelle”) do poeta em seu tempo mostra uma 

das preocupações do trabalho de Hellingrath (HE 4: p. XVIII). Hölderlin parece ser, para 

Hellingrath, todavia um poeta-núncio, mas um que o é a partir de sua experiência 

                                                
324 “Verkünder, Träger, Gefäss der Götter”. Estas palavras de Hellingrath são citadas no prefácio ao volume 6 da 

edição começada por ele, mas continuada e terminada por Ludwig v. Pigenot e Friedrich Seebass. Estes se 

encarregaram do volume 6 e provavelmente também de escrever o prefácio a esse volume, que, até aonde 
pudemos ver, não é assinado. Cf. HE 6: p.XIII. As palavras de Hellingrath citadas são do início da palestra 

(Vortrag) por ele proferida em 1915, cujo título, publicado por L. v. Pigenot, é “Hölderlins Wahnsinn” (“A 

loucura de Hölderlin”) (HELLINGRATH 1922: 51). 
325 “Übrigens war Hölderlin kein andrer dichter [Píndaro é a referência aqui] so innig verwandt als dieser stets 

ernste tief religiöse priesterlich weihevolle vom bewusstsein seines hohen berufes durchdrungene lyriker”. 
326 “In der Hoffnung getäuscht als Dichter seine Stelle in der bestehenden bürgerlichen Gesellschaft finden zu 

könnnen, wol schon von dem Gefühl erfasst [...], dass ihm bei Mitlebenden weder Gehör noch Widerklang 

beschieden sei”. 
327 “Beruf bedeutet um 1800 noch Berufung und schon den ‘professionellen’ Beruf”. (“Beruf significa em torno 

de 1800 ainda vocação e já a profissão ‘profissional’”). “Professionell” deve também aludir ao significado que 

Hölderlin dá a essa palavra em carta de Janeiro de 1799 endereçada à mãe, citada por G. Kurz (2003: 69): ali 
Hölderlin, contrariando sua formação, anuncia à mãe não querer seguir os “teólogos de profissão (i.e. aqueles 

que não são livres e de coração, porém o são coagidos e ex officio”). (“Theologen von Profession [d.h. vor 

denen, die nicht frei und von Herzen, sondern aus Gewissenszwang und von Amtswegen es sind]” (SW 3: 337). 
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contemporânea. A de, “como poeta”, não “achar um lugar na sociedade burguesa existente” 

(HE 4: p. XVIII). 

 Um dos méritos da obra de Hellingrath, que, com sua morte aos 28 anos, permaneceu 

deveras algo incompleta e fragmentária, é ressaltar não só os modelos antigos, os poetas 

predecessores da obra de Hölderlin, mas também mostrar um autor que se ocupa com 

questões de seu tempo. Com ênfase recaindo também naquilo que ganhou expressão nas 

palavras “se voltar ao que é pátrio”
328

 (HE 4: p.XII), ou ainda, se condensou na formulação – 

usada, p. ex., por Hans Georg Gadamer (1943) (1993a: 2), quando este examina o prefácio ao 

v. 4 da edição de Hellingrath – “virada hespérica” (“hesperische Wendung”)
329

, mas sem que 

essa ‘virada’ signifique uma “recusa do modelo antigo” (HE 4: p.XII)
330

, Hölderlin, durante o 

séc. XX, cada vez mais é visto como um poeta do seu tempo e que reflete, em suas poesias e 

em seus escritos, sobre o lugar da poesia e dos poetas em uma sociedade moderna – ou a 

caminho de uma modernização. Uma imagem de Hölderlin liberada então daquilo que 

Albrecht Seifert (1998: 127) chamou de “clichê” construído em torno dele durante o século 

XIX, segundo o qual Hölderlin seria um pobre poeta “arrebatado pela Grécia” 

(“Griechenlandschwärmer”) (SEIFERT 1998: 127), cindido e separado definitivamente do 

seu tempo e lugar. Mais ainda, um poeta que, tendo partido para sonhadas paragens gregas, 

despede-se do seu presente e, finalmente, perece nesse tipo de afeição, de flama, de frenesi – 

Schwärmerei (id.ibidem) –, nesse vaguear. 

 

5.3. “Die Wanderung”: migração 

Dos poemas da fase tardia de Hölderlin, nem todos foram publicados na primeira década do 

século XIX. É provável que apenas a publicação de “Die Wanderung” na revista Flora, 

editada por Ludwig Ferdinand Huber, em 1802, fôra de algum modo acompanhada pelo autor, 

já que “Andenken”, “der Rhein” e a primeira versão de “Patmos”, publicados por Leo von 

Seckendorf no Musenalmanach für das Jahr 1808 (Almanaque das musas do ano de 1808), 

bem como uma segunda publicação de “Die Wanderung”, com consideráveis alterações em 

                                                
328 “Dem Vaterländischen sich Zuwenden”. 
329 Parafraseando as ideias contidas na p. XII do prefácio ao v. 4 editado por Hellingrath, H. G. Gadamer põe 

entre aspas a expressão “virada hespérica” (“hesperische Wendung”), a qual não foi encontrada como tal nesse 

prefácio. Para Gadamer, o pioneirismo de Hellingrath está em ressaltar “a tensão” (“die Spannung”), que em 

Gadamer ganha mesmo a configuração de “conflito” (“Zwiespalt”), existente na obra de Hölderlin entre o seu 
tempo e a Antiguidade, entre, nas palavras do hermeneuta, “o que é helênico” (“Hellenischem”) e o “pátrio” 

(“Vaterlandischem”). (GADAMER 1993a: 2). 
330 “Abwendung vom antiken Vorbild”. 

http://www.hoelderlin.de/register/fh-erstdrucke-d-30.html
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relação à primeira, no Musenalmanach de Seckendorf do ano de 1807, vieram a lume após a 

entrada de Hölderlin na clínica de Autenrieth
331

. 

 De “Die Wanderung” se tem uma cópia limpa (Reinschrift), a qual talvez tenha sido 

feita na primavera de 1801, com algumas alterações realizadas posteriormente por Hölderlin. 

Esse poema é tido como o primeiro dos hinos tardios completos e “quase” como um caso 

modelo em relação aos outros hinos dessa fase do autor
332

. Em ritmos livres, ele é construído 

em determinada forma triádica. Composto por nove estrofes, se elas forem separadas a cada 

três, em três grupos, as duas primeiras estrofes de cada grupo contêm doze versos, enquanto a 

última conta quinze. Assim, as estrofes 1, 2, 4, 5, 7 e 8 têm cada uma 12 versos; as estrofes 3, 

6, 9, quinze versos. Em sua edição de Hölderlin (StA 2,2: 712), Beißner supõe que a “Die 

Wanderung” se refira o elogio de Isaak von Sinclair, em carta a Hölderlin de 7 de novembro 

de 1802, pelo poema com “impulso pindárico” (“Pindarischem Schwung”) e “douradas setas 

do amor” (“goldenen Pfeilen der Liebe”), que aludiriam às “amorosas setas” (“liebende 

Pfeile”) que a manhã “nos” (“uns”) envia, nos versos 104-5 (StA 2,1: 141)
333

. O texto de “Die 

Wanderung” (cuja tradução está em anexo) é citado da StA (2,1: 138-141): 

Glükseelig Suevien, meine Mutter, 

Auch du, der glänzenderen, der Schwester 

Lombarda drüben gleich, 

Von hundert Bächen durchflossen! 

Und Bäume genug, weißblühend und röthlich,    5 

Und dunklere, wild, tief grünenden Laubs voll 
Und Alpengebirg der Schweiz auch überschattet 

Benachbartes dich; denn nah dem Heerde des Haußes 

Wohnst du, und hörst, wie drinnen 

Aus silbernen Opferschaalen       l0 

Der Quell rauscht, ausgeschüttet 

Von reinen Händen, wenn berührt 

 

Von warmen Stralen 

Krystallenes Eis und umgestürzt 

Vom leichtanregenden Lichte       15 

Der schneeige Gipfel übergießt die Erde 

Mit reinestem Wasser. Darum ist 
Dir angeboren die Treue. Schwer verläßt, 

Was nahe dem Ursprung wohnet, den Ort. 

Und deine Kinder, die Städte,       20 

Am weithindämmernden See, 

                                                
331 Cf. METZGER 2011: 1-2 e http://www.hoelderlin.de/register/fh-quellen-edition.html#edition. Acesso 

19/12/2013. 
332 Cf. VÖHLER 1997: 185; SEIFERT 1998: 134. O quasi entre aspas acima é tomado da página citada de A. 

Seifert. M. Vöhler, seguindo suas conclusões acerca da importância modelar do primeiro dos hinos da fase de 

Tübingen (1790-3), chamado “Hymne an die Göttin der Harmonie” [“Hino à deusa da Harmonia”], sobre os 

demais hinos daquele ciclo, trata de “Die Wanderung” similarmente, como um hino que age de forma modelar 
(modellhaft) sobre os outros hinos da fase tardia. 
333 Quanto à escrita e publicação de “Die Wanderung” e à possível referência de Sinclair a esse poema, ver 

também SEIFERT 1998: 146. 
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An Nekars Weiden, am Rheine, 

Sie alle meinen, es wäre 

Sonst nirgend besser zu wohnen. 

 

Ich aber will dem Kaukasos zu!      25 

Denn sagen hört' ich 

Noch heut in den Lüften: 

Frei sei'n, wie Schwalben, die Dichter. 

Auch hat mir ohnediß 

In jüngeren Tagen Eines vertraut,      30 

Es seien vor alter Zeit 
Die Eltern einst, das deutsche Geschlecht, 

Still fortgezogen von Wellen der Donau 

Am Sommertage, da diese 

Sich Schatten suchten, zusammen      35 

Mit Kindern der Sonn' 

Am schwarzen Meere gekommen; 

Und nicht umsonst sei diß 

Das gastfreundliche genennet. 

 

Denn, als sie erst sich angesehen,      40 

Da nahten die Anderen erst; dann sazten auch 
Die Unseren sich neugierig unter den Ölbaum. 

Doch als sich ihre Gewände berührt, 

Und keiner vernehmen konnte 

Die eigene Rede des andern, wäre wohl      45 

Entstanden ein Zwist, wenn nicht aus Zweigen herunter 

Gekommen wäre die Kühlung, 

Die Lächeln über das Angesicht 

Der Streitenden öfters breitet, und eine Weile 

Sahn still sie auf, dann reichten sie sich     50 

Die Hände liebend einander. Und bald 

 
Vertauschten sie Waffen und all 

Die lieben Güter des Haußes, 

Vertauschten das Wort auch und es wünschten 

Die freundlichen Väter umsonst nichts      55 

Beim Hochzeitjubel den Kindern. 

Denn aus den heiligvermählten 

Wuchs schöner, denn Alles, 

Was vor und nach 

Von Menschen sich nannt', ein Geschlecht auf. Wo,    60 

Wo aber wohnt ihr, liebe Verwandten, 

Daß wir das Bündniß wiederbegehn 

Und der theuern Ahnen gedenken? 
 

Dort an den Ufern, unter den Bäumen 

lonias, in Ebenen des Kaisters,       65 

Wo Kraniche, des Aethers froh, 

Umschlossen sind von fernhindämmernden Bergen; 

Dort wart auch ihr, ihr Schönsten ! oder pflegtet 

Der Inseln, die mit Wein bekränzt, 

Voll tönten von Gesang; noch andere wohnten    70 

Am Tayget, am vielgepriesnen Himettos, 

Die blühten zulezt; doch von 

Parnassos Quell bis zu des Tmolos 
Goldglänzenden Bächen erklang 

Ein ewiges Lied; so rauschten       75 

Damals die Wälder und all 

Die Saitenspiele zusamt 
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Von himmlischer Milde gerühret. 

 

O Land des Homer ! 

Am purpurnen Kirschbaum oder wenn      80 

Von dir gesandt im Weinberg mir 

Die jungen Pfirsiche grünen, 

Und die Schwalbe fernher kommt und vieles erzählend 

An meinen Wänden ihr Haus baut, in 

Den Tagen des Mais, auch unter den Sternen    85 

Gedenk' ich, o Ionia, dein! doch Menschen 

Ist Gegenwärtiges lieb. Drum bin ich 
Gekommen, euch, ihr Inseln, zu sehn, und euch, 

Ihr Mündungen der Ströme, o ihr Hallen der Thetis, 

Ihr Wälder, euch, und euch, ihr Wolken des Ida!     90 

 

Doch nicht zu bleiben gedenk ich. 

Unfreundlich ist und schwer zu gewinnen 

Die Verschlossene, der ich entkommen, die Mutter. 

Von ihren Söhnen einer, der Rhein, 

Mit Gewalt wollt' er ans Herz ihr stürzen und schwand    95 

Der Zurükgestoßene, niemand weiß, wohin, in die Ferne. 

Doch so nicht wünscht' ich gegangen zu seyn, 
Von ihr und nur, euch einzuladen, 

Bin ich zu euch, ihr Gratien Griechenlands, 

Ihr Himmelstöchter, gegangen,       100 

Daß, wenn die Reise zu weit nicht ist, 

Zu uns ihr kommet, ihr Holden ! 

 

Wenn milder athmen die Lüfte, 

Und liebende Pfeile der Morgen 

Uns Allzugedultigen schikt,       105 

Und leichte Gewölke blühn 

Uns über den schüchternen Augen, 
Dann werden wir sagen, wie kommt 

Ihr, Charitinnen, zu Wilden? 

Die Dienerinnen des Himmels      110 

Sind aber wunderbar, 

Wie alles Göttlichgeborne. 

Zum Traume wirds ihm, will es Einer 

Beschleichen und straft den, der 

Ihm gleichen will mit Gewalt;       115 

Oft überraschet es einen, 

Der eben kaum es gedacht hat. 

 O primeiro gesto de fala do poeta em “Die Wanderung” é o da invocação (vv.1-4): 

“Fortunada Suávia, minha mãe,/ Também tu, à mais brilhante, à irmã/ Lombardia, do outro 

lado, igual,/ Percorrida por cem ribeiros!” (“Glükseelig Suevien, meine Mutter,/ Auch du, der 

glänzenderen, der Schwester/ Lombarda drüben gleich,/ Von hundert Bächen durchflossen!”). 

O poeta chama a “sua mãe” (v.1), a Suábia, pela forma latinizada do nome dela (não como 

Schwaben, senão que “Suevien”
334

). As vírgulas entre “Suevien” e “meine” e ao final do 

verso explicitam a posição de vocativo dessas palavras. A ‘mãe Suábia’ é invocada com o 

atributo de “fortunada” (“Glükseelig”) (v.1). A ela o poeta se dirige (“du”) (v.2), 

                                                
334 Cf. o aparte de Beißner (StA 2,2: 716). 
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interpelando-a em suas distinções. Genealogicamente é mãe do poeta, irmã da Lombardia e, 

igual (“gleich”) (v.3) a esta, também percorrida por uma centena de ribeiros. Entre os versos 2 

e 4 só há um adjetivo, o qual, flexionado na forma do comparativo, “mais 

brilhante”(“glänzender[...]”) (v.2), qualifica, elogiando-a, num aumentativo, ou seja, num 

grau mais elevado, a ‘irmã Lombardia’, a qual, comparada em relação à Suábia, fica “do outro 

lado” (“drüben”) (v.3) dos Alpes, mais meridional. No início do poema, o poeta louva, faz o 

elogio de lugares, ressaltando determinados atributos e qualidades, relacionando-os, 

igualando-os de certa forma e discernindo-os (comparativo de superioridade à Lombardia). 

Nesses quatro primeiros versos podem ser percebidos temas que serão retomados ao longo de 

todo o poema, como ‘migrações’ por entre lugares (e tempos), a comparação destacando 

diferenças, a importância dos fluxos (e dos rios) na constituição de locais. Tanto a Suábia 

como a Lombardia são nomes de regiões que designam povos germânicos (suevos e 

lombardos). Suas localizações são resultantes das ‘migrações’ do fim da Antiguidade e início 

do período medieval. 

 A exclamação ao final do v.4 é parte dos gestos da invocação e da interpelação e dá 

unidade a esses primeiros versos, nos quais não há “verbo finito”
335

, como escreve Beißner 

(StA 2,2: 716). Quatro primeiros versos que apresentam o estilo áspero, com vírgulas isolando 

e expondo as palavras e os sintagmas da frase, na qual o complemento de “também tu” (“auch 

du”) é deslocado do início do v.2 para preencher todo o v.4 (“von hundert Bächen 

durchflossen!”)
336

, onde há a confluência – a unidade –, pela primeira vez no poema, entre 

todo um verso e um sintagma completo não separado por vírgula. No plano rítmico, no 

primeiro verso tem-se a junção de duas medidas, separadas por uma vírgula (cesura): 

inicialmente uma modulação mais próxima da dactílica e, então, a trocaica (u-uu-uu,-u-u): 

“Glükseelig Suevien, meine Mutter”. Dois movimentos rítmicos que configuram aqui 

tendências opostas: uma inicial de fluidez (“Glükseelig Suevien”), e a outra de estancamento 

(“meine Mutter”)
337

. As tendências de ir, partir ou retornar, e seus estancamentos, ligados a 

essa mãe, perpassarão também todo o poema. 

 Com um gesto da interpelação, o poeta apresenta uma ação que incide sobre o objeto 

(“dich”) (v.8) da sua invocação: árvores e os Alpes fazem sombras (“überschattet”) (v.7) na 

                                                
335 No comentário de Beißner, compõe os quatro primeiros versos de “Die Wanderung” “o louvor intimamente 

elevado na forma de um vocativo expandido (sem verbo finito)” (“Der innig erhöhte Lobpreis in der Form eines 

erweiterten Vokativs (ohne finites Verbum)”). 
336 A frase em ordem mais direta seria algo como: “Fortunada Suávia, minha mãe, também tu percorrida por cem 

ribeiros, igual à mais brilhante, à irmã Lombardia do outro lado”. 
337 Cf. PREVISIC 2008: 145. 
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Suábia. O poeta, assim, descreve a natureza do ser invocado, suas características. Ela, além 

de receber sombras, destaca-se ainda por ser mais escura (“dunkler[...]”) (v.6) e por sua 

formação selvagem (“wild, tief grünenden Laubs voll”) (“cheia de folhagens que verdejam 

profunda, selvagemente”) (v.6). Ainda apostrofado, o ser invocado é o sujeito das ações 

indicadas pelo poeta: “perto do fogão da casa/ Moras, e ouves” (“nah dem Heerde des 

Haußes/ Wohnst du, und hörst”) (vv.8-9). A sede da Suávia está em um lugar que se mostra 

escuro e de certo modo frio, com o gelo dos Alpes; é próxima também, no entanto, de uma 

fonte de calor, do elemento do fogo. A relação da frieza com o calor torna-se audível. A ação 

que a Suábia perfaz é a de ouvir o rumor das fontes; ouvir o que vem dos “cálices prateados” 

(“aus silbernen Opferschaalen
338

”) (v.10); ouvir a transformação do gelo (dos Alpes) em água 

– ‘puríssima’ (v.17) – que jorra pela terra. O que a Suávia ouve é o rumor (“rauscht”) (v.11) 

de fontes puras e gélidas, como a da água dos Alpes, que, ‘tocada’ (“berührt”) (v. 12) pela 

luminosidade, “pelos quentes raios” (“Von warmen Stralen”) (v.13), ainda há pouco estava 

condensada. A Súabia fica perto de uma fonte e escuta esse seu rumorejar. 

 O paralelismo, que se pode perceber nas anáforas (“e”) (“und”) que iniciam os versos 

5, 6, 7, e a parataxe das orações coordenadas pelas conjunções “e” (“und”) (v.5), “pois” 

(“denn”) (v.8) e “e” (“und”) (v.9), nos versos em que o poeta apostrofa a Suábia, concorrem 

com um encadeamento mais hipotático, do fim do verso 9 ao 17. Estes são constituídos por 

conjunções subordinadas – “como” (“wie”) (v.9) e “quando” (“wenn”) (v.12) – e construções 

participiais – “derramada” (“ausgeschüttet”) (v.11), “tocados” (“berührt”) (v.12), “derribado” 

(“umgestürzt”) (v.14) –, quando no poema é retratado (gesto mais descritivo) o processo que 

acontece com o gelo do topo dos Alpes, tocado pelo sol, transformando-se em água que desce 

à terra. 

 Essas passagens textuais com encadeamentos maiores, sejam em parataxe ou hipotaxe, 

contrastam com a brevidade das gnomas
339

. Após características e ações da Suávia terem sido 

interpeladas, o poeta, criando um nexo de causa e consequência, reflete e comenta sobre as 

atribuições da entidade que fôra invocada (vv.17-18): “Por isso/ Te é inata a fidelidade” 

(“Darum ist/ Dir angeboren die Treue”) (itálico nosso). O poeta, ainda na forma de uma 

interpelação (“dir”), destaca, numa frase predicativa, a qualidade da fidelidade. Esse gesto 

interpreta as características da Suábia, evocadas anteriormente através dos gestos da 

invocação, interpelação e descrição do poeta. O gesto condensa, em outro patamar, a natureza 

                                                
338 Opferschale, como se pode inferir do nome Opfer, designa mais especificamente uma bacia, uma taça usada 

para a recolha do sangue de animais sacrificados ou para a bebida de um ofertório. 
339 Do verso 1 ao 16 só há um ponto final. Só entre o v.16 e o 19 há dois. 
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da Suábia: a fidelidade é um substantivo abstrato. Em que pesem as suas quebras sintáticas e 

sintagmáticas através tanto do fim do verso como da oração – introduzida por um pronome 

indefinido – encaixada entre o verbo e o seu complemento, o gesto da gnoma seguinte é 

realizado numa sentença que é apresentada pelo poeta como uma regra geral: “Dificilmente 

deixa/ O que mora perto da origem, o lugar” (“Schwer verläßt,/ Was nahe dem Ursprung 

wohnet, den Ort”) (vv.18-19). 

 Os gestos da gnoma acontecem ao fim da interpelação e descrição dos atributos dados 

à Suábia – de um catálogo de suas virtudes, por assim dizer – e precede a reprodução da 

opinião geral dos outros filhos dessa mãe (vv.20-24)
340

, os quais, de certo modo ligados e 

mostrando no pensamento pouca disposição para deixá-la, para deixar sua origem, consideram 

que não haveria outro lugar melhor para morar. Esses filhos também possuem certa qualidade 

da fidelidade. A gnoma teria determinadas funções relativas a seus lugares no hino. Se em 

torno ou no âmbito de um louvor ou da narração, é como se o gesto da gnoma interpretasse o 

conteúdo deles – e ainda tais atos de louvar e narrar
341

. Esse mesmo tipo de gesto da gnoma 

(como acima definido)
342

 não pôde ser encontrado nos poemas analisados aqui de Klopstock e 

Goethe. E no interior da própria poesia de Hölderlin, esse tipo de sentença apareceria como 

um novum, segundo M. Vöhler (1997: 187), como um novo predicado em relação aos poemas 

anteriores do autor. Além da “repentina mudança da extensividade épica para a profundidade 

gnômica”
343

, Vöhler (1997: 187), analisando as gnomas iniciais de “Die Wanderung”, nota 

que, 

a poesia hínica de Tübingen não conhece sentenças assim compactas. Seus 

pensamentos são, antes, desenvolvidos largamente, na mesma condução 

característica das estrofes rimadas. Seu páthos tende à redundância, mas não à 

brevidade344. 

Brevidade que chega inclusive a sentenças de apenas quatro palavras, como em “Patmos”: 

“Pois tudo é bom” (“Denn alles ist gut”) (StA 2,1: 175, v.88). Essa gnoma finaliza uma das 

narrações de “Patmos”. 

 Os gestos gnômicos do poeta no início de “Die Wanderung” ressaltam a qualidade da 

fidelidade da Suábia e sentenciam que dificilmente parte o que mora perto da origem. A 

seguir, no poema, vem, já como exemplo, a opinião de todos os outros filhos da Suábia. 

                                                
340 V. 20: “Und deine Kinder”. 
341 Sobre alguns lugares da gnoma em Píndaro, ver desta dissertação pp. 49s; 55; 57 e 58ss. 
342 Tal gesto como tem sido exposto e caracterizado neste trabalho. 
343 “Plötzlicher Wechsel von der epischen Breite in die gnomische Tiefe”. 
344 “Derartig kompakte Sentenzen kennt die Tübinger Hymnik ebenfalls nicht. Ihre Gedanken werden vielmehr 

breit, im gleichmäßigen Duktus der Reimstrophen entfaltet. Ihr Pathos neigt zur Redundanz, nicht aber zur 

Kürze”. 
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 O poeta, porém, distancia e distingue-se desses outros e parece querer fugir à regra: 

“Eu, porém, quero para o Cáucaso!” (“Ich aber will dem Kaukasos zu!”) (v.25). A formulação 

marca uma oposição entre o poeta (“Ich”), que se apresenta também como filho da Suábia 

(v.1), e a opinião dos outros, de todos os outros (“sie alle”) (v. 23) filhos dela
345

. A fórmula 

“eu, porém” (“Ich aber”) – ἐγὼ δέ – é típica em Píndaro (SEIFERT 1998: 148). Ainda 

segundo Seifert (ib.), na posição de início da terceira estrofe, ou seja, iniciando um primeiro 

epodo, essa expressão é encontrada apenas uma vez, na Olímpica 9, quando ela está ligada à 

“sugestão de um motivo de voo”
346

, pouco antes de uma narrativa mítica começar no poema. 

Em “Die Wanderung”, a declaração do poeta de querer partir da Suábia em sentido ao 

Cáucaso, em direção ao oriente, às margens do Mar Negro (v.37), é seguida de uma 

justificativa (“denn”). O poeta escutou sagas; ouviu dizer nos ventos (“sagen hört’ ich/ Noch 

heut in den Lüften”) (v.26): a despeito do pretérito (Präteritum) “ouvi” (“hört’”), existe uma 

marcação temporal do presente nessa passagem, o poeta, “ainda hoje” (“noch heut’”) (v.27) 

(um tempo presente do poema; um tempo da realização do poema), ouve dizer e, no modo do 

discurso indireto, reporta que “livres, como andorinhas, seriam os poetas” (“Frei sei’n, wie 

Schwalben, die Dichter”) (v.28). O que o poeta escuta “nos ventos” (“in den Lüften”) (v. 27), 

inspira-o a partir em seu canto. Essa declaração da vontade (“will”) (v.25) do poeta em “Die 

Wanderung” remete de certa maneira ao gesto de “querer cantar”. O vento, e a menção às 

aves migratórias que o poeta pode ter escutado ‘ainda hoje’e que podem tê-lo feito memorar 

esses dizeres, traz o ânimo para que o poeta faça, assim como aqueles animais aéreos, o seu 

voo; exerça sua atividade de poeta: migrar
347

 e realizar o canto, o seu poema, no qual se conta 

uma narrativa pretérita de migração
348

. 

 A partir da exclamação entusiasmada (v.25), o poeta, então, por meio do seu canto, 

passa a deslocar-se não só geograficamente, mas temporalmente para o passado, 

preponderantemente para o tempo pretérito. Então, já no tempo do passado (Perfekt), agora 

com uma marcação temporal também do passado (“Em dias mais jovens”) (“In jüngeren 

Tagen”) (v.30), o poeta, antes de iniciar sua narração
349

, representa-se como um iniciado que 

                                                
345 Nas palavras de M. Vöhler (1997: 187), uma contraposição entre o poeta e a “opinião da maioria” (“Meinung 

der Menge”). 
346 “Andeutung eines Flugmotivs”. Seifert (1998: 148) realça ainda nesse trecho da O. 9 de Píndaro a metáfora 

da “nau alada” (“ναὸς ὑποπτέρου”) (itálico nosso). Sobre a “metáfora do voo” (“Flugmetaphorik”) em “Die 

Wanderung”, v. também VÖHLER 1997: 188. 
347 Wanderung como motivo das ‘andanças’ do poeta. 
348 A junção sagen hören denota uma relação recíproca entre os atos de escutar e dizer, no poema. 
349 Na indicação de Seifert (1998: 148), em texto para ser proferido em palestra: “vocês sabem que a tríade 

central de “[die] Wanderung” é mantida principalmente no Präteritum; que é narração” (“Sie wissen, daß die 

Mitteltriade der “Wanderung” im wesentlichen im Präteritum gehalten ist, daß erzählt wird”). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29gw%5C&la=greek&can=e%29gw%5C0&prior=a%29glao/dendron
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%2F&la=greek&can=de%2F0&prior=e%29gw%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nao%5Cs&la=greek&can=nao%5Cs0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28popte%2Frou&la=greek&can=u%28popte%2Frou0&prior=nao%5Cs
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conta o que lhe foi confiado (vv.29-30): “Também, além disso, alguém/ Confiou-me em dias 

mais jovens” (“Auch hat mir ohnediß/ In jüngeren Tagen Eines vertraut”). Através do que lhe 

veio do passado e também do que ele percebe ‘ainda hoje’ nos ventos, o poeta justifica-se 

como tal, como alguém que migra. 

 A narrativa passada, que conta da chegada dos alemães (v.32) juntamente com outro 

povo, designado como “filhos do sol” (v.36), ao Mar Negro (v.37), começa no discurso 

indireto (“teriam [...]/ Os pais outrora, a estirpe alemã/ [...] Juntos/ Com filhos do sol/ 

Chegado ao Mar Negro”) (“es seien [...]/ die Eltern einst, das deutsche Geschlecht,/ [...] 

zusammen/ Mit Kindern der Sonn’/ Am schwarzen Meere gekommen”) (vv. 31-37), o que 

marca também o sentido da narração de um evento passado feita pelo poeta a partir da 

consideração da sua situação presente para o relato. Nessa passagem do poema, mesclam-se 

orações com verbos no particípio perfeito da passiva (Partizip Perfekt Passiv)
350

 

(“fortgezogen”) (v.33) e no Präteritum (“suchten”) (v.35). O tema da narrativa é uma 

migração que fôra empreendida no passado. A narração que conduz a genealogia daquele que 

é louvado no hino a um passado mítico é um gesto realizado por Píndaro
351

. 

 Ao fim da terceira estrofe, o poeta, num período que se destaca pela sua brevidade – i. 

e., em uma gnoma –, comenta e interpreta o nome através do qual fôra chamado o Mar Negro, 

em função da história da migração a ser contada no poema: “E não em vão foi esse/ Chamado 

o Hospitaleiro” (“Und nicht umsonst sei diß/ Das gastfreundliche genennet”). O Mar Negro é 

hospitaleiro. E, segundo o poeta, isso “não em vão” (“nicht umsonst”) (v. 39). A justificativa 

(“denn”) desse comentário inicia-se no verso seguinte (v.40), já na segunda tríade. 

 A segunda tríade de “Die Wanderung”, quer dizer, as estrofes 4, 5 e 6, é preenchida 

em grande parte pela narração, com os verbos no pretérito, do contato e relação entre as duas 

estirpes (estrofes 4 e 5) que chegam ao Mar Negro, aparentemente na região do Cáucaso, para 

aonde vai o poema. O poeta conta, na estrofe 4, como os que inicialmente eram “os nossos” 

(“die Unseren”) (v.42) e “os outros” (“die Anderen”) (v.41) quase travaram disputa no local 

(“surgido uma discórdia”) (“entstanden ein Zwist”) (v.46), após uma curiosidade inicial das 

ações de um em relação ao outro (v. 42). O estranhamento entre as partes advém na narração 

do poeta, que estabelece uma difícil concatenação entre os componentes sintáticos e 

sintagmáticos da sua fala, e, refletindo as diferenças entre o que é próprio do outro na relação 

entre os dois, utiliza a rara expressão “a própria fala do outro” (“Die eigene Rede des andern”) 

(v.45), que sintetiza esse processo (também da fala do poeta na narração) que oscila entre o 

                                                
350 Cf. a leitura de Beißner (StA 2,2: 717). 
351 V. infra p.54s. 
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que é próprio e o que é outro na língua, a qual no início é um empecilho para a escuta 

(“vernehmen”) (v.44); uma dificuldade para a compreensão. 

 Tentando aqui uma paráfrase do que é narrado no poema (vv.46-60), graças à natureza 

daquele local (nominalmente referida é a oliveira), de cujos galhos um refresco (vv.46-7) 

baixou sobre as faces dos que se punham como opositores, estes não só não entraram de fato 

(“wäre wohl”) (v.45) em conflito como estenderam-se as mãos, juntaram-se e festejaram 

casamento entre seus filhos. As duas estirpes trocaram bens, desde as armas até o que 

possuíam dentro da casa, e também a palavra. E dessa união surgiu uma linhagem tão bela 

como nunca antes nem depois vista entre os seres humanos. Após a narração dessa saga, desse 

mito – dessa história pretérita de uma conciliação, união e feliz recepção do que inicialmente 

aparece como outro e conflituoso –, o gesto do poeta, vinculado diretamente ao fim da sua 

narração, ao final do v.60, é o da interrogação e o de quem não encontra no presente aquilo 

que há pouco tinha diante de si: “Onde,/ Mas onde morais, amados parentes” (“Wo,/ Wo aber 

wohnt ihr, liebe Verwandten”) (vv.60-1). A redundância, a repetição do pronome 

interrogativo, assim como a partícula adversativa “mas”, são expressões da ênfase do poeta, 

que, voltando da narração passada ao presente, procura algo que não mais encontra agora. A 

mudança abrupta do gesto de fala do poeta é a do pretérito da narração para uma apóstrofe, 

realizada no tempo presente (“wohnt”), a um vós (“ihr”), designados como “parentes 

queridos” (v.61). A mudança do gesto é algo um tanto abrupto no sentido ainda de que é 

difícil saber com exatidão a quem se refere essa apóstrofe: se esse “ihr” está em relação direta 

com o “ihr” apostrofado “também” (“auch”) no segundo epodo (estrofe 6), no verso 68. Para 

Beißner, os “amados parentes” (v.61) e os “mais belos” (“die Schönsten”), apostrofados no 

v.68, não se referem aos mesmos (StA 2,2: 718)
352

. J. Schmidt é da opinião justamente oposta 

                                                
352 Para Beißner (StA 2,2: 718), “ao passo que ele [o poeta] relata a viagem deles [dos caros antepassados], 

realiza de certo modo sua própria e alcança seu destino. E agora, em estilo hínico segundo o modelo pindárico 
(V. Pit. 11,23 e a explicação em St.), basta a identidade do local, a paisagem sudeste, para chegar, em leve 

transição, ao verdadeiro tema. Ali onde suábios se uniram com filhos do sol da Ásia, ali estivestes também vós, 

os mais belos! Eles são os gregos” (“Indem er [der Dichter] deren [der teuren Ahnen] Fahrt berichtet, vollzieht er 

gewissermaßen seine eigene und erreicht so sein Ziel. Und jetzt genügt im hymnischen Stil nach Pindars Vorbild 

(vgl.Pyth.ll, 23 und die Erläuterung z. St.) die Gleichheit des Ortes, der südöstlichen Landschaft, um in leichter 

Überleitung auf das eigentliche Thema zu kommen. Dort, wo sich Schwaben mit asiatischen Sonnenkindern 

verbunden haben, dort wart auch ihr, ihr Schönsten! Das sind die Griechen”. 

Na explicação de Beißner da P.11 (StA 5: 447), o nome de Pilades que aparece no v. 23 (o texto que Beißner tem 

em mente é a tradução de Hölderlin desse poema) é usado para ligar (em tênue relação) a região do local da 

vitória de Trasídeo, mencionada em versos anteriores ao v.23, ao mito que vem em seguida, que narra o destino 

funesto de Agamemnão. A referência a Pilades retorna ainda no nome de seu pai, Estrófio, no v.53. Para mais 
relações desses termos na P.11, cf. os aportes de Beißner (StA 5: 447s.). 

No comentário de Seifert (1998: 149), se a explanação de Beißner estiver correta acerca do poema de Hölderlin, 

o expediente poético de “Die Wanderung” seria bem pindárico (“Pindarisch wäre das sehr”). 
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(SW 1: 850ss.)
353

. Ainda fica também a questão se esses “amados parentes” são mesmo a 

estirpe resultante do casamento entre os povos, narrado anteriormente no poema
354

; se o “ihr” 

do v. 61 refere-se tanto anaforicamente ao que foi narrado na estrofe 5 quanto cataforicamente 

ao que vem na próxima estrofe. Ou nem a um e nem a outro: o poeta pode perguntar-se por 

onde estariam os seus parentes de hoje, no momento atual, para que eles também, junto com o 

poeta, se lembrem daqueles do passado e do que foi. 

 Pois o poeta procura pelos seus “amados parentes” para que eles festejem novamente, 

no presente, aquela aliança, a união passada daqueles, e lembrem-se dos “queridos 

antepassados”; e pensem neles, naquilo que o poeta narrou (“Daß wir das Bündniß 

wiederbegehn/ Und der theuern Ahnen gedenken?) (vv.62-3). Então, após ter voltado ao 

presente e se perguntar onde estariam aqueles com quem poderia festejar a aliança, 

comemorar, o poeta, sem declarar que os tenha encontrado no tempo presente, retorna ao 

passado, ao tempo pretérito (“wart”) (v.68), realizando, ainda que só, uma recordação. 

 Com um dêitico que remete a um lá (“dort”), não a um aqui, o poeta apostrofa 

“também vós” (“auch ihr”) (v.68). Agora, em todo segundo epodo, o aspecto dos verbos é o 

passado. Se nesta estrofe responde-se à pergunta feita no final da estrofe antecedente (onde?// 

ali) (Wo?// Dort) (vv.60-61;64;68), então não diretamente, pois o poeta clamou por onde 

estão, onde moram aqueles com quem possa comemorar e lembrar, no presente. A 

interpelação seguida dirige-se a um ‘vós’, que ‘estavam’, no passado, numa região 

aproximada da dos gregos antigos. O poeta se dirige a esse “vós”, louvados com o superlativo 

“mais belos” (“Ihr Schönsten”) (v.68), com verbos na segunda pessoa do plural (“wart”; 

“pflegtet”) (“estivestes”, “cultivastes”) (v.68), que estão no Präteritum. A ação passada desses 

que são interpelados e louvados pelo poeta é a de terem estado e cultivado naquela região. A 

própria região desses antigos moradores é descrita e louvada com verbos no passado e com 

particípios como ‘madrugando ao longe’ (fernhindämmernd) (v.66) – quase igual ao 

particípio que louva a região da Suábia, no v.21 (“weithindämmernden”) –, ‘muito louvado’ 

(vielgeprisnen) (v.71) e dourado resplandecente (goldglänzend) (v.74). Nesse lugar, ressoam 

elementos da comemoração, como o vinho (“Wein”) (v.69), o canto (“Gesang”) (v.70), a 

canção (“Lied”) (v.75) e a música, as músicas de cordas (“Saitenspiele”) (v.77). 

Favoravelmente à propagação da poesia nessa região, o som da natureza ali (“assim 

                                                
353 Para J. Schmidt, os mais belos, “die Schönsten”, v.68, não são outros que não aqueles “mais belos que todos”, 
“schöner, denn Alles”, do v.58. Também o dêitico “lá” (“dort”), do v.64, responde à pergunta “onde” (“wo”) da 

estrofe anterior. 
354 Cf. SEIFERT 1998: 149. 
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rumorejavam/ Outrora os bosques”) (“so rauschten/ Damals die Wälder”) (vv.75-76) é 

consoante, está junto (“zusamt”) (v.77) com a música de “todos/ Os instrumentos de corda” 

(“all/ Die Saitenspiele”) (vv.76-77), certamente junto à lira. A natureza desse lugar, cultivada 

por seus habitantes de antanho, foi propícia à poesia. Ambas, natureza e música, são tocadas 

por “celestial suavidade” (“himmlischer Milde”) (v.78): suavidade (Milde) que voltará ainda, 

no início do terceiro e último epodo. Nesse segundo epodo, a festa passada é representada 

sonoramente. Seu verso final (“von himmlischer Milde gerühret”) (v.78) tem a ‘suavidade’ de 

dois dáctilos mais um dáctilo cataléctico preludiados por uma breve (u-uu-uu-u). Um 

seguimento em palíndromo (u-uu-uu-u), cujo curso também ‘corre de novo para trás’ (como 

seria uma tradução aproximada do gr. παλίνδρομος). 

 Na sequência dessa recordação da festa da poesia, então, já no início da terceira tríade, 

o poeta exclama, numa interjeição que assim corresponde ao vocativo à mãe Suábia, no início 

do poema: “Ó terra de Homero!” (“O Land des Homers !”) (v.79). O poeta evoca a terra da 

poesia. Esse vocativo (“Ó”) marca também um retorno do poeta ao presente. O gesto do poeta 

é o de lembrar, evocar, o de pensar (“Gedenk’ ich”) (v.85) – verbo no presente – na Iônia, 

considerada a terra de Homero. Iônia que fôra evocada na estrofe anterior, v. 65; que fôra o 

primeiro local nomeado no início da caminhada do poeta pela região da Grécia Antiga. Ali, 

naquele epodo, o poeta trilha um caminho do mais oriental ao ocidental, do leste a oeste, da 

terra de Homero – Iônia, na Ásia Menor – até a Ática, em “Himettos” (v.71), passando pelas 

ilhas – “Inseln” (v.69) – do mar Egeu
355

, de líricos como Alceu e Safo, para voltar o olhar, a 

partir da fonte da poesia – “a fonte de Parnaso” (“Parnassos Quell”) (v.73), da fonte de 

Castália, até Tmolus, outra montanha, novamente na região da Iônia. Inicialmente, o poeta 

partira em direção sudeste, da Suábia ao Cáucaso, com sua narrativa dos antepassados. A 

saga, o mito, é um caminho que o poeta percorre
356

. Dali, o poeta, pelo Mar Negro (v.37), 

percorre o caminho em direção a leste, para a Grécia. A esses movimentos corresponde 

também uma ida ao passado e tentativas de retorno, com suas voltas. O caminho é também 

um da poesia. Como nota Vöhler (1997: 190) em relação ao segundo epodo: “sucessivamente 

acompanha-se o desenvolvimento do espaço iônico (do epos) até a terra firme (com suas 

canções corais dóricas e tragédia ática), passando pelas eólicas ilhas (da poesia lírica)”
357

. 

                                                
355 Cf. também os comentários de Beißner (StA 2,2: 718s.) e J. Schmidt (SW 2: 851s.) sobre esse trecho do 

poema. 
356 Sobre a narrativa como caminho que o poeta percorre no seu canto, v. aqui pp.34ss., esp. a nota 81. 
357 “Sukzessive wird die Entwicklung vom ionischen Raum (des Epos) über den äolischen Inselraum (der Lyrik) 

bis zum Festland (mit seinen dorischen Chorliedern und der attischen Tragödie) verfolgt”. 
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 O poeta invoca a terra de Homero. O poeta evoca elementos que teriam sido enviados 

pela Iônia (“von dir gesandt”) (“por ti enviados”) (v.81) e que foram recebidos em outros 

lugares: são elementos que, então, perfizeram migrações. Vindos do oriente, eles puderam ser 

cultivados em terras germânicas, como a cerejeira (“Kirschbaum”) (v. 80) e “os jovens 

pêssegos” (“die jungen Pfirsiche”) (v.82)
358

. Aqui, a andorinha aparece novamente, essas aves 

migratórias já mencionadas ao fim da terceira tríade. Para Seifert (1998: 147), esse é um claro 

indício da composição em anel do hino. A primeira estrofe da última tríade corresponderia 

reversamente ao epodo da primeira tríade. Na sua primeira aparição, as andorinhas são um 

motivo para o poeta partir. Na tentativa de retorno à Suábia, vem apenas uma andorinha de 

longe, realizando o ato de narrar (ato do poeta em sua caminhada), e faz sua casa junto ao 

poeta: “E a andorinha vem de longe e muito contando” (“Und die Schwalbe fernher kommt 

und vieles erzählend”) (v.83). Também no período de florescimento, na primavera (“in/ Den 

Tagen des Mais”) (“nos dias de Maio”) (vv. 84-85), quando sob as estrelas, das quais muitas 

levam nomes gregos, o poeta pensa na Iônia (v.86). O gesto do poeta é o de dirigir suas 

palavras diretamente à terra de Homero (v.81; v.86), após tê-la invocado (v.79), como se 

evocasse a presença dela, ou a percebesse, ou mesmo como se nela já estivesse. O gesto é o 

de, apostrofando-a, evocá-la, presentificá-la. O gesto do poeta é o de evocar, lembrar, pensar 

na Iônia, interpelando-a: “Penso, ó Iônia, em ti!” (“Gedenk’ ich, o Ionia, dein!”) (v.86). Entre 

os versos 80-6, o poeta evoca elementos e situações que o fazem pensar, lembrar a Iônia, a 

terra de Homero, a terra da poesia. “Mas às pessoas/ Agrada o que é presente” (“Doch 

Menschen/ ist Gegenwärtiges lieb”) (vv.86-87). 

 Com essa gnoma (vv.86-87), o poeta comenta o seu próprio fazer. Com essa sentença, 

o poeta justifica – “por isso eu vim” (“Drum bin ich/ Gekommen”) (v. 87-8) – o porquê de ter 

ido ver a terra de Homero, de não apenas pensar nela – uma Grécia repleta de elementos 

orientais, nas evocações e apóstrofes do poeta durante o poema. Os seres humanos amam o 

que é presente (vv.86-87). O gesto do poeta é, então, o de fazer-se presente na Grécia, o de 

apostrofar as “ilhas” (“Inseln”) (v.88), a natureza da região, chamada e nomeada como um 

espaço mitológico e poético, como ‘a foz das correntezas’ (“Mündungen der Ströme”) (v.89), 

“as entradas de Thetis” (“o Ihr Hallen der Thetis”) (v.89) e “as nuvens de Ida” (“Wolken des 

                                                
358 Segundo J. Schmidt (SW 1: 853), conta-se que a cerejeira seja proveniente da região da Iônia, onde ficava a 

cidade de Cerasus (daí o nome cerejeira, lat. cerasus). Assim também o pêssego, em cujo nome latino mala 
persica, ou no al. persischer Apfel, estaria contida sua região de procedência, a pérsia, o oriente próximo. Mesmo 

a vinha Schmidt considera que tenha vindo do Mar Negro. Pelo comentário de Beißner (StA 2,2: 720), a região 

da Ásia de onde o pêssego provém seria a Iônia.  
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Ida!”) (v.90), da floresta de Ílio
359

, que remete à Troia (de forma extensiva, esses lugares e a 

referência mitológica à nereida mãe de Aquiles aludem à Ilíada e mesmo à Odisseia, que se 

passa no mar, entre ‘ilhas’). A atividade do poeta, após invocar e evocar, é agora a de ver, de 

ter presentemente, diante de si, algo do objeto dos seus pensamentos e das suas evocações. A 

interjeição (“o”) (v.89), as repetidas apóstrofes e exclamações nos vv. 88-90 dão a medida da 

ênfase e páthos do poeta nesse gesto, nessa sua visão. Um entusiasmo de poder ver e estar na 

Grécia. “Mas não penso em permanecer” (“Doch nicht zu bleiben gedenk ich”) (v.91). 

 O páthos anterior, com sua interjeição, suas contínuas repetições e apóstrofes, 

contrasta com a brevidade da declaração do poeta, com a sobriedade da sua intenção de não 

permanecer pela região da antiga Grécia. Através dos gestos de fala do poeta, uma migração 

até o Mar Negro pôde ser percebida. Dali, o poeta trilhou em direção à Grécia, visando a 

Suábia. A essa viagem corresponde um deslocamento temporal ao passado (Präteritum) e um 

gradativo retorno no sentido da confluência entre tempo presente e a região suábica. O poeta 

dela partiu e migrou para as paragens da poesia grega, onde, contudo, não pretende 

permanecer, senão retornar para o local da Suábia. Na antístrofe da última tríade encontra-se o 

motivo das andanças do poeta. Nesse poema, o poeta articula um pedido. Para realizar esse 

pedido endereçado direta e inicialmente às Graças da Grécia (“euch, Ihr Gratien 

Griechenlands”) (v.99), a uma dimensão que seria ainda transcendente no lugar de onde o 

poeta saíra, ele fala antes da sua mãe Suábia, com a qual, afinal, esse pedido se relaciona 

(vv.92-102): 

Hostil é e difícil de ganhar/ A fechada, da qual eu escapei, a mãe./ Dos seus filhos, um, o 

Reno,/ Com violência ele quis desembocar no coração dela e sumiu/ O rejeitado, ninguém 

sabe, pr’a onde, ao longe./ Mas assim não desejei ter andado,/ Dela e apenas, a vos 

convidar,/ Vim a vós, Graças da Grécia,/ Vós, filhas celestiais,/ Que, se a viagem não for 

muito distante,/ Venhais a nós, ó Graciosas ! (Unfreundlich ist und schwer zu gewinnen/ 

Die Verschlossene, der ich entkommen, die Mutter./ Von ihren Söhnen einer, der Rhein,/ 

Mit Gewalt wollt' er ans Herz ihr stürzen und schwand/ Der Zurükgestoßene, niemand 

weiß, wohin, in die Ferne./ Doch so nicht wünscht' ich gegangen zu seyn,/ Von ihr und nur, 

euch einzuladen,/ Bin ich zu euch, ihr Gratien Griechenlands,/ Ihr Himmelstöchter, 
gegangen,/ Daß, wenn die Reise zu weit nicht ist,/ Zu uns ihr kommet, ihr Holden !) 

 Ao fazer o seu pedido às Graças, o poeta predica, antes, a mãe Suábia. Os atributos 

dela não prometem uma fácil recepção para quem queira retornar ou nela chegar. Após as 

sentenças predicativas com respeito à mãe Suábia, conta-se do exemplo, ou antes, do anti-

exemplo do Reno, um dos filhos, que, diferentemente do desejo do poeta, quis conquistar o 

coração da sua mãe Suábia de forma violenta (“mit Gewalt”) (v.95), não com as Graças (mit 

den Holden). O poeta interpela as Graças e as convida a vir “a nós” (“zu uns”) (v.102), aos 

                                                
359 Cf. StA 2,2: 720. 
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filhos e à mãe Suábia. Chama as Graças Gregas para ir ao lugar de onde ele partiu. A 

predicação à mãe e a narração do anti-exemplo são partes do pedido às Graças. Ao retorno 

subjaz o perigo da rejeição, de o poeta não ser recebido na Suábia, já que “hostil é e difícil de 

ganhar/ A fechada” (vv.92-3). Esse perigo ao qual ele se expõe ao ir à Grécia chamar as 

Graças constitui uma ligação entre o poeta que invoca e elas que são invocadas: um feito do 

poeta em relação a elas. As Graças são invocadas com a atribuição “filhas celestiais” 

(“Himmelstöchter”) (v. 100), o que, como filhas, apela à recepção pela mãe. Por fim, elas são 

invocadas, são chamadas, em alemão, tendo como característica, como um atributo o próprio 

nome delas: “Vós, Graciosas” (“ihr Holden”) (v.102). 

 Os gestos do poeta em “Die Wanderung” giram em torno dessa reza, desse pedido 

para que ele, com as Graças, possa retornar e ser recebido em seu presente e lugar de partida. 

A gnoma “mas às pessoas/ Agrada o que é presente” (“doch Menschen/ Ist Gegenwärtiges 

lieb”) (vv.86-7) aponta tanto para a necessidade do poeta de ir à Grécia como para o retorno à 

Suábia, onde o poeta, em nenhum momento, tem sua recepção garantida; aponta tanto para 

um deslocamento geográfico quanto temporal, num horizonte de evocação da poesia antiga, 

de outra região, que não a da Suábia, e sua realização no presente. Tal gnoma, que se inicia no 

oitavo verso da estrofe da terceira tríade, a partir da qual o poeta se dirige ao seu presente e 

faz seu pedido, corresponde, seguindo uma composição em anel do hino, ao verso vinte e 

nove, o verso cinco do epodo da primeira tríade (SEIFERT 1998: 156s.), em que se inicia a 

narração da saída dos “pais alemães” que chegaram ao Mar Negro. Essa narrativa do poeta 

recorda uma migração, o encontro com “os outros” (“die Anderen”) (v.41) – os quais trazem 

como característica o sol (“Kindern der Sonne”) (v.36) –, a reciprocidade mútua e 

conciliação, que acontece no plano do mito, após uma situação inicial de estranhamento. 

Como o poeta com as Graças espera ser recebido na Suábia ainda “hostil” (“unfreundlich”) e 

“fechada” (“verschlossene”) (v.92), o Mar Negro, o “hospitaleiro” (“gastfreundlich”) (v.39), o 

que bem recebe, é citado e lhe serve de exemplo
360

 para a recepção pedida. A composição em 

anel, que retoma verticalmente elementos anteriores da poesia, do poema, aproximando 

passado e presente, é um análogo ao movimento da epifania buscada no poema, a presença 

das Graças, trazidas da “terra de Homero”, vindas da poesia grega antiga. “Mas aos homens/ 

Agrada o que é presente” (vv.86-7): essa sentença de caráter geral é também expressão do 

suposto interesse das pessoas por aquilo que está perto, que fica próximo. A Suábia não 

                                                
360 Segundo Beißner (StA 2,2: 717), o Mar Negro fôra chamado em grego πόντος εὔξεινος (mar hospitaleiro/ 

propício ao estrangeiro), “das gastfreundliche”, após ter sido chamado originalmente de πόντος ἄξεινος (mar 

inospitaleiro/ desfavorável ao estrangeiro). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pw%2Fpote&la=greek&can=pw%2Fpote0&prior=ou%29de/na
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pw%2Fpote&la=greek&can=pw%2Fpote0&prior=ou%29de/na
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tro%2Fpon&la=greek&can=tro%2Fpon0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tro%2Fpon&la=greek&can=tro%2Fpon0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=proi%2Bo%2Fntos&la=greek&can=proi%2Bo%2Fntos0&prior=tro/pon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pidei%2Fcw&la=greek&can=e%29pidei%2Fcw0&prior=proi+o/ntos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pidei%2Fcw&la=greek&can=e%29pidei%2Fcw0&prior=proi+o/ntos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pidei%2Fcw&la=greek&can=e%29pidei%2Fcw0&prior=proi+o/ntos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=proi%2Bo%2Fntos&la=greek&can=proi%2Bo%2Fntos0&prior=tro/pon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pw%2Fpote&la=greek&can=pw%2Fpote0&prior=ou%29de/na
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pw%2Fpote&la=greek&can=pw%2Fpote0&prior=ou%29de/na
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tro%2Fpon&la=greek&can=tro%2Fpon0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tro%2Fpon&la=greek&can=tro%2Fpon0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=proi%2Bo%2Fntos&la=greek&can=proi%2Bo%2Fntos0&prior=tro/pon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pidei%2Fcw&la=greek&can=e%29pidei%2Fcw0&prior=proi+o/ntos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pidei%2Fcw&la=greek&can=e%29pidei%2Fcw0&prior=proi+o/ntos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=proi%2Bo%2Fntos&la=greek&can=proi%2Bo%2Fntos0&prior=tro/pon
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recebe facilmente aquilo que vem de longe e lhe é aparentemente estranho, aquilo que o poeta 

traz de sua caminhada, que é o próprio poema. Pois o que é realizado pelo poeta nessa sua 

andança para chamar as Graças é o próprio poema. O poeta, com sua poesia, pretende 

(gedenkt) ser recebido de volta à Suábia, da qual partiu, com o auxílio das Graças da Grécia. 

Ele pretende realizar – presumivelmente com graça (hold) – o próprio poema, cujo gesto de 

fala é o de chamar as Graças da Grécia para a Suábia. Ele deseja levá-las consigo para que 

sejam recebidos na Suábia, realizando, assim, na poesia alemã uma poesia com as Graças da 

Grécia, com esse elemento vindo do passado e ainda alheio, estranho. 

 Esse poema, o próprio “Die Wanderung”, é um hino, de acordo com a definição aqui 

proposta de hino. Nele há invocação, já de início, seguida de predicação em louvor, narrativa 

pretérita e pedido (reza), em que o poeta tenta perfazer uma comunicação com instâncias que 

são interpeladas por ele na segunda pessoa. Nessa ida a lugares da poesia grega, é feito um 

hino que remete a Píndaro, em suas marcas formais exteriores: nas tríades e no ritmo livre, 

como se concebiam os versos pindáricos à época. As gnomas são também um expediente de 

Píndaro. Por fim, há até mesmo o gesto profético. “Die Wanderung” não é apenas uma 

caminhada ao passado. Na estrofe final, no último epodo, o poeta vai ao tempo futuro 

(vv.103-109). O caminho de volta do poeta, do Mar Negro à Suábia, através de uma Grécia 

perpassada por elementos mais orientais, é um caminho do passado em direção ao futuro. Do 

ponto de vista estritamente geográfico, não exatamente à Grécia Antiga vai o poeta, nem 

especificamente da Suábia – não pelo menos da Suábia do séc. XVIII – ele parte
361

. No fim do 

poema se reflete sobre a chegada, o estabelecimento e acolhimento, no presente, do que vem 

do passado; sobre o cultivo do que vem de outra natureza e região: 

Se mais suaves soprarem as brisas,/ E amorosas setas a manhã/ A nós, por demais 

pacientes, envia,/ E leves nuvens florescem/ Nos sobre os olhos tímidos,/ Então 

iremos dizer, como vindes, Cárites, a selvagens? (Wenn milder athmen die Lüfte,/ 
Und liebende Pfeile der Morgen/ Uns Allzugedultigen schikt,/ Und leichte Gewölke 

blühn/ Uns über den schüchternen Augen,/ Dann werden wir sagen, wie kommt/ Ihr, 

Charitinnen, zu Wilden?) (vv.103-109) 

O poeta, articulando a interrogação de um “nós” (“wir”) (v.108), anuncia a chegada das 

Graças, a qual é percebida como uma mudança que ocorre no movimento habitual da 

natureza, agora com brisas mais suaves; como um momento de mudança justamente na 

                                                
361 Geograficamente, a Grécia conjuga-se no poema com a Ásia Menor. Em relação à Suábia, a descrição no 

poema que menciona como pertencente a ela a região da nascente do Reno (esse rio como filho da Suábia), e, 

consequentemente, parte da Suíça e maior vizinhança com os Alpes (marcos que Beißner localiza como 

pertencentes à Suábia do séc. XII), faria pensar num processo análogo de vinculação entre regiões e tempos. No 
caso da Suábia, haveria a formação de um espaço maior em cuja natureza as Graças ainda faltariam. Para as 

explicações de Beißner quanto às fronteiras suábicas aludidas no poema, bem como quanto à localização nele da 

Grécia, v. StA 2,2: 716;718. 
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própria natureza, que é aquilo que costuma sempre se repetir. Nesse tempo (“wenn”) (v.103), 

nessa ‘amorosa’ manhã, percebe-se na natureza, no ‘florescer’ das nuvens, a presença delas 

também em mais claridade, suavidade e leveza. Reminiscências das antigas Graças gregas 

Aglaia, Eufrosina e Tália, respectivamene algo como esplendor, alegria de sentido e 

abundância (florescimento). A clareza que os raios dessa manhã trazem sensibiliza os olhos 

desse “nós”, atinge-os, afeta-os, provavelmente os Suábios, chamados pelo poeta de “por 

demais pacientes” (“Allzugedultigen”) (v.105) e “selvagens” (“Wilden”) (v.109). 

Prolepticamente, o poeta presentifica a vinda futura das Graças, nas características dessa 

manhã no poema, na pergunta desse “nós” (“wir”) (v.108), que, quando elas chegarem, irão – 

no futuro – se surpreender: “como vindes, Cárites, a selvagens?” (“wie kommt/ Ihr, 

Charitinnen, zu Wilden?”) (vv.108-9). As Graças (Χάριτες) são nomeadas aqui, como nota 

Beißner, já “com terminação feminina do alemão”
362

 (StA, 2,2: 721), “Charitinnen”. 

 A frase dos vv.103-109 deve poder também ser lida como sendo constituída por uma 

prótase (v.103-7), iniciada pela conjunção “se” (“wenn”) (v.103), e uma apódose (v.108-9), 

como consequência, iniciada por “então” (“dann”) (v.108). Nesse sentido, ressalta-se a 

condicionalidade da vinda e recepção das Graças: como elas viriam e seriam recebidas pelos 

“selvagens” (v.109)? Se elas chegarem, então “os por demais pacientes” (v.105) ainda farão 

essa pergunta, prevê o poeta. No pedido, em seu convite às Graças, o poeta já havia feito 

reverencialmente a ressalva: “se a viagem não for muito distante,/ Venhais a nós” (“wenn die 

Reise zu weit nicht ist,/ Zu uns ihr kommet”) (vv.101-2). Há uma condição para o pedido do 

poeta poder ser atendido pelas Graças: a distância que separa Grécia e Suábia; que separa o 

passado da situação presente, não pode ser tão grande assim que impossibilite a viagem, a ida 

e o aparecimento das Graças aos “selvagens”. O momento da separação e as diferenças entre 

as duas culturas, a antiga e a moderna podem ser, assim, intransponíveis
363

. 

 A suavidade celestial, que se anuncia no início do último epodo (v.103), é um 

elemento que tocara a natureza e a poesia gregas (“von himmlischer Milde gerühret”) (v.78), 

ao fim do segundo epodo. Traços que distinguem a Suábia, como escuridão e sombras, na 

primeira estrofe, e a ‘não amabilidade’ (“unfreundlich”) (v.92), contrastam e são 

complementados com os ‘amáveis raios da manhã’, que trazem uma clareza com a qual os 

olhos dos Suábios ainda não estariam acostumados, em vista da aparição das Graças, as quais 

                                                
362 “A forma do nome [Χάριτες] com a terminação feminina do alemão” (“Die Namensform mit der deutschen 

Femininendung”). 
363 Cf. respectivamente StA 2,2: 695 e VÖHLER 1997: 191, para as interpretações de Beißner e Vöhler acerca da 

configuração desse momento em “Die Wanderung”, um em geral característico em diversas passagens da obra 

de Hölderlin: o momento da separação, da distância entre Hellas e o tempo e cultura modernos. 
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vêm, com essas suas características, de uma cultura diferente. A Suábia, não obstante, é 

invocada como “fortunada” (“Glückseelig”) (v.1) e também irmã da Lombardia, “mais 

brilhante” (“glänzender[...]”)
364

 (v.2): ligações de traços que talvez possibilitem a vinda e 

recepção do poeta com as Graças pela ‘mãe Suábia’, por aqueles que nela moram. A vinda e 

recepção, contudo, estão presentes no poema de maneira proléptica, projetada no futuro: 

quando/ se (“wenn”) (v.103), “então diremos” (“dann werden wir sagen”) (v.108). No poema, 

na medida em que o poeta leva a consecução da aparição delas a um momento futuro, o tempo 

entre o pedido e ele ser atendido é tensionado: tensão que permanece ainda como expectativa 

(mas não como exaltação e certeza do cumprimento dessa promessa do poeta), já que não se 

sabe exatamente se e quando chegará esse tempo futuro (quando e se suas condições de 

realização serão preenchidas); quando elas estarão presentes entre aquele “nós” (vv.105; 107-

8). 

 A mudança na natureza da Suábia é interpretada como o efeito, como a obra daquilo 

que é maravilhoso, milagroso (“wunderbar”) (v.111). O final do hino, como, ademais, muitos 

finais dos poemas de Píndaro
365

, é denso em material gnômico. Nesse gesto reflexivo, o poeta 

de “Die Wanderung”, após tê-las chamado e anunciado a aparição das Graças na Suábia (vv. 

103-109), faz considerações acerca do seu próprio anúncio. Note-se a diferença na brevidade 

das sentenças entre os vv. 110-117 em comparação com o encadeamento dos vv. 103-109, 

cujas anáforas e paralelismos iniciais, dos versos 104 ao 107 – und/uns/und/uns – lembram a 

descrição da natureza da Suábia na primeira estrofe, vv. 5-7. 

 De maneira mais direta, as sentenças finais (vv.110-117) respondem à pergunta há 

pouco prevista pelo poeta: como vêm as Cárites a selvagens? 

As servas do céu/ São, porém, maravilhosas,/ Como tudo o que nasceu divino./ Ele 

vira lhe sonho, quer alguém/ Flagrá-lo; castiga/ Quem quer igualá-lo com violência;/ 

Muitas vezes surpreende quem/ Justo quase não o pensava (Die Dienerinnen des 
Himmels/ Sind aber wunderbar,/ Wie alles Göttlichgeborne./ Zum Traume wirds 

ihm, will es Einer/ Beschleichen und straft den, der/ Ihm gleichen will mit Gewalt;/ 

Oft überraschet es einen,/ Der eben kaum es gedacht hat). 

A presença das Graças na Suábia seria um ato delas digno de louvor: um louvor que o poeta 

faz à qualidade, aos atributos delas, por força dos quais elas apareceriam ainda a selvagens, 

talvez incapazes de receberem o que vem da Grécia. O atributo de “maravilhosas” 

(“wunderbar”) predicado a elas (v.111) apela à característica de dádiva da graça, de 

gratuidade, de algo, desrespeitando as leis correntes da natureza, milagroso (Wunder), que se 

                                                
364 Com mais presença do esplendor, dessa graça. 
365 Cf. aqui p.58. 
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dá sem condições. Aqui, as Graças são chamadas “servas do céu” (v.110): designação que 

deve provir da O. 14
366

. Sem elas, no antigo hino, os celestiais não fazem a dança, nem o coro 

e nem seus banquetes
367

: as Graças desempenham no plano dos deuses um papel de condução 

da dança e das festividades similar ao papel do próprio poeta na Antiguidade, o qual, como 

visto no início da P.1, representa em seu canto o início da dança e das festividades terrenas. 

Também no H. Hom. 6 (como visto aqui nas pp.33ss.), a atividade das Horas, como a 

realizada pelas Cárites no H. Hom. 5, vv. 58-65
368

 (ANÔNIMO 2010: 100s.), é a de preparar 

Afrodite para a aparição dela no coro dos imortais e/ou sua epifania dentre os homens. As 

próprias Graças têm ali a função de preparar algo ainda por chegar; por vir. 

 Nessa reflexão sobre o que é divino, aparece novamente o que é feito “com violência” 

(“mit Gewalt”) (v.115), agora comparado também com procedimentos das Graças (com o 

modo da graça, inerente ao seu nome), apresentadas aqui, pois, “como tudo o que nasceu 

divino” (v.112). Tal comparação remete à contraposição entre o poeta e o seu anti-exemplo, o 

Reno
369

, que quis, “com violência”, ‘ganhar o coração da mãe Suábia’ (vv.94-5). O poeta, por 

seu turno, quer ser lá recebido levando o seu hino com as Graças. O poeta pretende, assim, 

agradar, agraciar a mãe. Como condensa Wolfgang Binder (1978/9: 195 apud SEIFERT 1998: 

154), nesse hino o poeta “espera com ajuda das Graças gregas ganhar o coração da mãe 

Suábia”
370

. No gesto do pedido do poeta às Graças da Grécia para que elas vão à Suábia, 

realiza-se indiretamente e inversamente o pedido para que a ‘mãe’ receba de bom grado o seu 

poema (o qual faz o contato e pretende ter uma ligação com as Graças) e também, afinal, o 

poeta de volta. Nessa tentativa de comunicação (no sentido do hino) do poeta com a 

“Fortunada Suábia” (v.1) subjaz uma tentativa de diálogo do poeta com um público, o qual 

pode também receber o poema naquele momento. O hino do poeta institui, ele mesmo, uma 

relação de graça, de charis (χάρις), de reciprocidade: o poeta que faz o hino pede para ser 

                                                
366 Cf. Beißner (StA 2,2: 721). 
367 Na tradução de Hölderlin da O. 14 (FA 15: 131, vv. 10-14): “Pois nem os deuses/ Sem as divinas Cárites/ 
Dominam as terras/ Ou os banquetes, senão/ Realizando [as Cárites] os trabalhos todos no céu” (“Noch denn die 

Götter/ Ohne die heiligen Charitinnen/ Beherrschen die Länder/ Oder die Mahle; sondern alle/ Ausrichtend die 

Werke im Himmel”). Cf. PINDARUS 1997a: 210, vv.8-10:“οὐδὲ γὰρ θεοὶ σεμνᾶν Χαρίτων ἄτερ/ κοιρανέοντι 

χοροὺς οὔτε δαῖτας· ἀλλὰ πάντων ταμίαι/ ἔργων ἐν οὐρανῷ”. Aparentemente, Hölderlin troca “coros” 

(“χοροὺς”) (PINDARUS 1997: 204, v. 9) por χῶρος (espaço, lugar). Nesse poema de Píndaro, os nomes das três 

Graças aparecem, traduzidos por Hölderlin como Aglaja, Eyphrosyna e Thalia (FA 15: 131;133). 
368 Cf. ANÔNIMO 2010: 100s., bem como RIBEIRO JR 2010: 120, n.20. 
369 O Reno, aliás, Rhein, contém em sua forma algo que é bastante ressaltado na descrição inicial da Suábia, a 

característica de estar em contato com o que é rein (puro) (v.12; 17). Ele, o Reno, que também estava presente 

naquela Suábia primitiva (v.22), fôra em parte rejeitado por essa ‘mãe’, a qual nasce justamente com a qualidade 

(que parece, em sentido bem abrangente, sugerir relações medievais, de um mundo mais romântico) da 
“fidelidade” (“Treue”) (vv.17-18). Um acontecimento (de rejeitar também o Rhein), então, que pode ser um 

indício da possibilidade de o poeta com as Graças da Grécia ser lá recebido. 
370 “[Der Dichter] [hofft] mit Hilfe der griechischen Grazien das Herz der Mutter Suevien zu gewinnen”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xa%2Fris&la=greek&can=xa%2Fris0&prior=prw/ta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29de%5C&la=greek&can=ou%29de%5C0&prior=a%29nh/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr1&prior=ou%29de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qeoi%5C&la=greek&can=qeoi%5C0&prior=ga%5Cr
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=semna%3Dn&la=greek&can=semna%3Dn0&prior=qeoi%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*xari%2Ftwn&la=greek&can=*xari%2Ftwn0&prior=semna=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fter&la=greek&can=a%29%2Fter0&prior=*xari/twn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=koirane%2Foisin&la=greek&can=koirane%2Foisin0&prior=a%29/ter
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xorou%5Cs&la=greek&can=xorou%5Cs0&prior=koirane/oisin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29%2Fte&la=greek&can=ou%29%2Fte0&prior=xorou%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dai%3Dtas&la=greek&can=dai%3Dtas0&prior=ou%29/te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lla%5C&la=greek&can=a%29lla%5C0&prior=dai=tas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%2Fntwn&la=greek&can=pa%2Fntwn0&prior=a%29lla%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tami%2Fai&la=greek&can=tami%2Fai0&prior=pa/ntwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29%2Frgwn&la=greek&can=e%29%2Frgwn0&prior=tami/ai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n0&prior=e%29/rgwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29ranw%3D%7C&la=greek&can=ou%29ranw%3D%7C0&prior=e%29n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xorou%5Cs&la=greek&can=xorou%5Cs0&prior=koirane/oisin
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recebido na Suábia; para que as Graças, vindas pelo pedido do poeta nesse poema, sejam 

recebidas na Suábia. O poema se apresenta como parte de um processo de reciprocidades 

mútuas, de ‘dar e tomar’, pedir e realizar, oferecer e receber, ser recebido. 

 O próprio poeta se coloca sob o signo da reciprocidade, da graça. Ele tem uma ligação 

com as Graças, compartilha traços com elas
371

, se representa, até certa medida, na atividade 

das Graças, que vêm do passado com características que parecem ainda faltar à região da 

Suábia. De uma Grécia cheia de elementos orientais, no poema, estranhos à primeira vista da 

imagem clássica
372

, o poeta traz gestos de fala do hino, um modo de composição dos versos, 

das frases, da ordem delas que, reelaborando em alemão a maior liberdade das palavras na 

língua grega antiga, aparece como um elemento estranho, “pouco convencional” (SW 1: 338) 

na lírica alemã; como a chegada de uma poesia cuja aceitação Hölderlin mesmo devia 

considerar em boa medida difícil. Ele, “Friedrich Hölderlin” (SW 1: 338), pois, faz o seguinte 

pedido antes do hino “Friedensfeier”
373

, escrito talvez no ano de 1802-3, mas cuja cópia a 

limpo (Reinschrift) só fôra achada no ano de 1954
374

: 

Peço para ler esta folha apenas de bom ânimo. Assim, ela com certeza não será 

incompreensível, menos ainda enervante. Se, contudo, alguns ainda devem achar 

uma tal linguagem muito pouco convencional, então preciso admitir: não posso de 

outro modo. Quase todo tipo de canto deixa-se ouvir em um belo dia, e a natureza, 
de onde ela vem, toma-a novamente. 

O autor pretende apresentar ao público toda uma coleção de folhas assim, e esta 

deve ser alguma prova disso. 

(Ich bitte dieses Blatt nur gutmütig zu lesen. So wird es sicher nicht unfaßlich, noch 

weniger anstößig sein. Sollten aber dennoch einige eine solche Sprache zu wenig 

konventionell finden, so muß ich ihnen gestehen: ich kann nicht anders. An einem 

schönen Tage läßt sich ja fast jede Sangart hören, und die Natur, wovon es her ist, 

nimmts auch wieder. 

Der Verfasser gedenkt dem Publikum eine ganze Sammlung von dergleichen 

Blättern vorzulegen, und dieses soll irgend eine Probe sein davon). (SW 1: 338) 

 O primeiro ato de fala nesse preâmbulo antes do poema é o de pedir (“Ich bitte”) por 

bom ânimo (“gutmütig”) na leitura. O pedido não é dirigido explicitamente em apóstrofe a um 

                                                
371 Como na publicação de “Die Wanderung” no Almanaque das Musas por Leo Seckendorf em 1807 falta a 
última estrofe, fica bastante visível a identificação entre as Graças, “Ihr Holden”, e o próprio poeta, cuja 

assinatura (“Hölderlin”) fica apenas um pouco abaixo de Holden. Cf. http://www.hoelderlin.de/quellen-druck/d-

29-11.html. (Acesso 23/12/2013). Na edição da revista Flora, “Die Wanderung” foi publicado, em 1802, em 

meio a uma sequência de poemas de Hölderlin. A assinatura “Hölderlin” só se encontra ao final do conjunto de 

poemas, logo após o último verso da ode “Stimme des Volks”. Ver http://www.hoelderlin.de/quellen-druck/d-

23-10.html. Acesso 23/12/2013. 
372 A Grécia de Hölderlin destaca-se da do classicismo. Adorno (2003a: 489) assim descreve a imagem da Grécia 

de Hölderlin, a qual é em muito representada com elementos orientais: “A imago da Grécia de Hölderlin está já 

no arquipélago de cor oriental, anticlassicamente colorido, cevado de palavras como Ásia, Iônias, conjunto de 

ilhas”. (“Hölderlins imago vom Griechentum ist schon im Archipelagus östlicher Farbe, antiklassizistisch bunt, 

berauscht von Worten wie Asia, Jonien, Inselwelt”). 
373 Numa das folhas da cópia a limpo está escrito “Friedensfeier. Von Friedrich Hölderlin.”. Atrás dessa folha, o 

texto que a seguir reproduzimos. V. SZONDI 1975: 338s. 
374 Cf. SW 1: 888 e GW: 765. 

http://www.hoelderlin.de/quellen-druck/d-29-11.html.%20(Acesso%2023/12/2013
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“tu” ou “vós”. Segundo a interessante análise de Binder (1956: 297ss. apud SZONDI 1975: 

339), bom ânimo (“gutmütig”) talvez tenha aqui o sentido mais específico de benevolentia. O 

pedido seria uma variação do expediente retórico da captatio benevolentiae. Nisso, contudo, o 

autor não pede só por complacência, compreensão, mas o próprio bom ânimo teria 

importância para o entendimento, para a ‘compreensão’ da leitura, pois, assim “com certeza” 

(“sicher”) aquela folha não será “incompreensível” (“unfaßlich”). No entanto, após esse “com 

certeza” (“sicher”), é iniciada uma prótase, em que se aventa a possibilidade de que ainda 

assim – ainda com bom ânimo, presumivelmente – possa haver quem ache “uma tal 

linguagem” pouco convencional. O autor antevê que a folha que oferece possa ser tomada 

como incompreensível e irritante: atributos que impossibilitariam que ela fosse considerada de 

bom grado. Se isso acontecer, então o autor, num gesto que conjuga humildade e altivez, 

“admite” (“gestehe”): “não posso de outro modo”. Pela sua contrastação, não podemos saber 

se ele não pode escrever de maneira mais convencional ou se ele não pode nada a não ser 

pedir por bom ânimo, pois, então, “com certeza”, o leitor compreenderá tal linguagem. Na 

recepção dessa folha, natureza e canto, natureza e poesia se encontram em relação, já que, 

segundo o autor, “quase” (“fast”) – i. e., nem todo tipo de canto já tem de princípio recepção, 

ou audição, garantida – “todo tipo de canto deixa-se ouvir em um belo dia”. A questão talvez 

seja a de que tal dia ainda não chegara (ao leitor). Ao autor, ao poeta advém uma graça: o 

próprio escritor do preâmbulo faz uma graça, pois a “folha” (“Blatt”), que ele oferece ao leitor 

com uma linguagem pouco convencional vem da natureza e para ela retorna. O “es” (SW 1: 

338) do final do primeiro parágrafo deve retomar a palavra neutra “Blatt”. Há uma certa graça 

do autor em relação ao duplo significado de “Blatt” (“folha”) aqui em jogo, pelos sentidos 

mobilizados no parágrafo: tanto a folha do poeta como a da natureza se confundem. A 

natureza constitui o mecanismo de dar e tomar – um da charis –, nesse preâmbulo, na 

apresentação do autor do que ele oferece à leitura para um implícito “tu” do pedido. Só que, 

ao tempo em que o autor pede a leitura da folha e para que ela seja tomada, lida e 

compreendida, a sua atividade parece realizar-se independentemente desse “tu” que 

presentemente possa vir a pegar, tomar (nehmen) a folha. O que o autor pede para que o leitor 

com ânimo leia, não se restringe, pelo texto, à linguagem não convencional do autor da folha, 

senão que é também a linguagem da folha, metonimicamente da própria natureza. O autor não 

pode fazer nada em relação a tal inconvencionalidade, já que ela adviria da natureza. Por fim, 

o autor “pretende” (“gedenkt”) – gesto continuamente repetido em “Die Wanderung” – 

apresentar toda uma “reunião” (“Sammlung”) dessas folhas. A presente folha deve ser como 
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um “ensaio”, uma tentativa, uma “prova” (“Probe”) “disso” (“davon”). A tentativa é a folha 

que o autor oferece ao leitor da sua poesia: a tentativa de o poeta oferecer o seu poema 

“Friedensfeier” (e de tê-lo recebido pelo público)
375

. O próprio poema é apresentado também 

como sendo uma prova que dá mostras do que ainda está por vir. O hino “Die Wanderung” é 

provavelmente uma daquelas folhas que o poeta pretendia oferecer. 

 O tema da reciprocidade é ainda objeto de reflexão ao final de “Die Wanderung”. 

Após o poeta ter profetizado a chegada das Graças entre os suábios – a chegada do que é 

buscado pelo próprio poeta em seu poema –, nas gnomas finais são desenvolvidas 

determinações acerca do que é ‘nascido divino’ (das “Göttlichgeborne”) (v.112): “Ele vira lhe 

sonho, quer alguém/ Flagrá-lo; castiga /Quem quer igualá-lo com violência;/ Muitas vezes 

surpreende quem/ Justo quase não o pensava.” (“Zum Traume wirds ihm, will es Einer/ 

Beschleichen und straft den, der/ Ihm gleichen will mit Gewalt;/ Oft überraschet es einen,/ 

Der eben kaum es gedacht hat”) (vv.113-117). A provável referência de es, nesses versos 

finais, é o neutro “alles Göttlichgeborne” (v.112) (“tudo o que é nascido divino”), que por sua 

vez é um atributo das próprias Graças, evocadas ali como “servas do céu” (“Dienerinnen des 

Himmels”) (v.110). Há uma relação recíproca entre as ações da divindade – es, nessas gnomas 

– e as de um alguém indeterminado (“Einer”; “der”) (vv.113-4): instâncias que, em suas 

diferenças, algo alternadamente preenchem as funções de sujeito e objeto nas sentenças. Se 

quer alguém surpreendê-lo, tomar o que é divino, este torna-se-lhe apenas sonho; torna-se, 

então, irrealidade a aparição do divino, que, ainda, castiga quem quer ser-lhe igual “com 

violência” (“mit Gewalt”) (v.115)
376

. A graça aqui assume o aspecto da reciprocidade das 

ações. Quem quer prendê-las torna-se cativo da ilusão; quem quer se igualar a elas com 

violência é castigado. A esse ciclo das reciprocidades segue-se, contudo, a surpresa (vv.116-

7): “Muitas vezes surpreende quem/ Justo quase não o pensava” (“Oft überraschet es einen,/ 

Der eben kaum es gedacht hat”). Nesse um – “que/ Justo quase não o pensava” – incide agora 

a ação das Graças, por fim reconhecidas não exatamente naquela cadeia de retribuições e 

expectativas. Nessa última caracterização das Graças reside a capacidade de surpreender 

desses últimos versos, os quais, senão, expressam um conteúdo no geral bem comum sobre a 

                                                
375 Nesse preâmbulo, encontrar-se-ia não só a consideração do poeta de que a sua linguagem pode ser tomada 

como “muito pouco convencional”, mas também o tema da recepção da poesia dele. Esse é um tema caro aos 

hinos antigos, nos quais assim como as divindades, por força da epifania, deviam ser recebidas, também 

recebidos deviam ser os poetas com o seu canto, em suas andanças. 
376 O sintagma “Mit Gewalt” (“Com violência”) (v.115), colocado após o verbo conjugado (“will”) da frase 
relativa (iniciada pelo “der”), está um pouco deslocado como integrante dela. Se houvesse uma vírgula após o 

verbo “will”, ficaria definido que o castigo é ‘com violência’ e a oração relativa seria uma encaixada na 

principal. 
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surpresa. As Graças, invocadas e evocadas no poema, são reconhecidas, na última estrofe, na 

surpreendente movimentação e modificação da natureza. Ao vislumbrar as Graças na Suábia, 

o poeta mesmo prevê que se perguntará como elas poderiam aparecer nesse lugar. Tal 

reflexão segue-se dessa surpresa. Esse é o último gesto do poema. 

 

5.4. “Andenken”: lembrança 

Na edição de N. v. Hellingrath (vol.4), “Andenken” não se encontra entre os poemas da seção 

(Abteilung) “Hinos em estrofes livres” (“Hymnen in freien Strophen”) (HE 4: p.IX), as quais 

teriam sido criadas de maneira nova e, apesar da influência pindárica, diferente das estrofes 

do antigo grego (HE 4: p.XXI)
377

. Também não entre os “Hinos em antigas estrofes” 

(“Hymnen in antiken Strophen”) (HE 4: p.VIII). O editor (HE 4: p.XXI), no prefácio do 

volume, justificando seus critérios de divisão dos poemas, fia-se em que, no futuro, “numa 

consideração mais detida, se achará, eu acredito, evidente [...] que assim eu coloquei 

Andenken, por exemplo, na seção Lyrisches (Lírico)”
378

. Se Hellingrath separou os poemas 

que chamou de hinos (Hymnen) em duas seções (Abteilungen) segundo a forma das estrofes, 

na seção “Lyrisches” – uma seção chamada Im engern Sinne lyrische Gedichte (Poemas 

líricos em sentido mais estrito) no índice do livro, intitulado “Inhalt” (HE 4: p.VII) – ele 

explica ter prescindido de “uma perspectiva formal exterior”
379

 (HE 4: p.XXI) e utilizado o 

conceito – o de lyrisch (lírico) – “no sentido o mais estrito, talvez num conceito alemão de 

poemas líricos”
380

 (id.ibid.). Colocado em tal seção, “Andenken” é separado dos poemas 

considerados “hinos”. Acerca disso, Hellingrath admite, em seus comentários relativos a esse 

poema (HE 4: 300), que “Andenken”, tanto quanto possível para o que seria “propriamente 

lírico” (id.ibid.), aproxima-se da poesia do hino, a qual, por seu turno, ainda segundo 

Hellingrath, “deve referir-se imediatamente à pátria ou ao tempo”
381

 (ibidem). “Andenken”, 

porém, conteria principalmente vivências pessoais de “Hölderlin (não do poeta)” (HE 4: 300). 

                                                
377 “Por toda a influência pindárica, [uma] forma estrófica mais livre, recriada de maneira bem diferente” (“Bei 

allem Pindarischen Einfluss ganz anders neugeschaffene[…] freier[e] Strophenform”). 
378 “Bei näherer Betrachtung wird man, glaube ich, einleuchtend finden, [...] dass ich also beispielsweise 

Andenken in die Abteilung Lyrisches gesetzt habe”. 
379 “Einem äusserlichen formalen Gesichtspunkt”. 
380 “Uma seção no conceito mais estrito – e talvez alemão – de poemas líricos” (“Eine Abteilung im engsten – 

und vielleicht deutschen – Begriffe lyrischer Gedichte”). 
381 “Unmittelbar das Vaterland angehn soll oder die Zeit”. Estas palavras entre aspas são de Hölderlin, em carta 

ao seu editor do séc. XIX, Wilmans. Nessa carta, tais palavras citadas por Hellingrath não necessariamente estão 

em relação com o que é do hino, como interpreta o editor do início do séc. XX. 
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Também no que toca a construção dos poemas, o editor vê ainda diferenças entre esse poema 

– “Andenken” – e os hinos (ib.)
382

. 

 Escrito por volta de 1803-5
383

, “Andenken” apresenta forma estrófica e ritmos livres. 

A quinta e última estrofe do poema conta onze versos, as outras quatro estrofes doze, o que, 

junto de “Germanien”, configuraria, para J. Schmidt (SW 1: 505), em asserção que ecoa 

Beißner (StA 2,2: 681), exceção ao esquema pindárico de tríades. Beißner mostra ainda 

(id.ibid.), contudo, que em Píndaro mesmo oferece-se o modelo (O.14; P.6,12; N.2,4,9; I.7) 

para um esquema supostamente não-triádico. “Andenken” tem mais ou menos a metade do 

número de versos de “Die Wanderung”. 

 Repassando a discussão em torno do vínculo de “Andenken” com os outros “grandes 

hinos tardios”
384

 (GADAMER 1993b: 42s.) em seu texto “Dichten und Denken im Spiegel 

von Hölderlins ‘Andenken’” (“Poesia e pensamento no espelho de ‘Lembrança’, de 

Hölderlin”) (1987), Gadamer expõe que Heidegger, em escrito publicado em 1943 intitulado 

“Andenken”, seguindo “relações objetivas” (GADAMER 1993b: 42s.)
385

, teria se voltado 

contra a classificação por Hellingrath do poema “Andenken” na seção ‘lírica’. As relações 

objetivas de que fala Gadamer devem levar em conta, num primeiro momento, o contexto em 

que se acha a última estrofe manuscrita do poema, a única conservada dessa forma 

(manuscrita), escrita na parte superior da primeira das folhas que trazem o poema conhecido 

como “Der Ister”
386

 – este chamado de “hino” por Hellingrath. 

 Nos escritos de Heidegger reunidos no livro Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung 

(Explicações sobre a poesia de Hölderlin), há diversas menções explícitas aos trabalhos de N. 

v. Hellingrath. À memória deste é dedicado todo o texto de 1939 “Hölderlin und das Wesen 

                                                
382 “Se Andenken também, no quanto isto é possível no âmbito do propriamente lírico, aproxima-se do modo 

poético do hino, tem, em oposição aos hinos, vivências pessoais do homem Hölderlin (não do poeta) [...], não 

contém também o que ‘imediatamente deve referir-se à pátria ou ao tempo’; diferencia-se dos hinos também na 

construção.” (“Wenn Andenken auch, so sehr das i n n e r h a l b  des eigentlich lyrischen möglich ist, der 

hymnischen Dichtart sich nähert, es hat im Gegensatz zu den Hymnen persönliche Erlebnisse des M e n s c h e n 
Hölderlin (nicht des Dichters) [...], es enthält auch nicht was ‘unmittelbar das Vaterland angehen soll oder die 

Zeit’; auch im Aufbau unterscheidet es sich von den Hymnen”). 
383 A datação dos poemas finais de Hölderlin é quase sempre problemática. No Manual Hölderlin (Hölderlin-

Handbuch) 2002/2011, Bart Philipsen (2011: 374) data “Andenken” por volta de 1804 (“Andenken ist um 1804 

entstanden”). Beißner (1951) (StA 2,2: 800) e J. Schmidt (1992) (SW 1: 1013) localizam o poema no ano de 

1803. Heidegger (1996c: 79) em 1803/4. Hellingrath (HE 4: 300) após 1803. Segundo Hans Jürgen Balmes 

(GW: 779), a edição de D. E. Sattler traz como data o ano de 1805. 
384 “Großen späten Hymnen”. 
385 “Ele [Heidegger] seguiu relações objetivas, quando, com determinação, classificou o poema ‘Andenken’ na 

sequência dos grandes hinos tardios e interpretou a partir dessa relação”. (“Er [Heidegger] folgte sachlichen 

Zusammenhängen, wenn er das Gedicht ‘Andenken’ mit Entschlossenheit in die Reihe der großen späten 
Hymnen einordenete und aus diesem Zusammenhang interpretierte”). 
386 Cf. HEIDEGGER 1996c: 79 e StA 2,2: 807. O título “Der Ister” não provém de Hölderlin. Ele foi dado por 

Hellingrath. 
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der Dichtung” (“Hölderlin e a essência da poesia”) (HEIDEGGER 1996a: 33). Em uma das 

vezes em que proferiu “Hölderlins Erde und Himmel” (“Terra e céu de Hölderlin”), em 6 de 

junho de 1959, Heidegger (1996d: 152) acrescenta ao texto as seguintes palavras: “é fácil 

descobrir alguma coisa, depois que lhe foi mostrado para aonde se deve olhar. Com vistas a 

Hölderlin, alguém que aponta dessa maneira permanece para todos nós Norbert v. 

Hellingrath”
387

. 

 Heidegger, ainda que escreva no “prefácio à segunda edição” (“Vorwort zur zweiten 

Auflage”) do seu livro acima citado não saber “em verdade”
388

 (1996e: 7) até o momento – o 

momento deve ser o do prefácio, que precede as Explicações sobre a poesia de Hölderlin – o 

que são os poemas de Hölderlin que são nomeados “Hymne[n]” ou “Elegie” (HEIDEGGER 

1996e: 7), mantém tais denominações ao longo dos seus escritos reunidos no livro. No texto 

de Heidegger intitulado “Andenken”, em que interpreta o poema com esse título, 

determinadas palavras destacadas entre aspas, como “lírico” (“lyrisch”) ou “vivências” 

(“Erlebnisse”) (HEIDEGGER 1996c: 82), retomam as que são usadas por Hellingrath para 

interpretar o poema “Andenken”, apesar de a fonte (Quelle, outra palavra ali também 

destacada por Heidegger, no plural “Quellen”) delas não ser exatamente mostrada. 

 Heidegger se volta contra a ideia de que o poema “Andenken” seja a expressão de 

‘lembranças’ das “‘vivências pessoais’” (“‘persönlichen Erlebnissen’”) de Hölderlin 

(HEIDEGGER 1996c: 86). Para Heidegger (1996c: 115), nesse poema, exatamente por conta 

da passagem em Bordeaux, haveria o nascimento do essencial do poeta (“die Geburt seines 

Wesens”). Pois, após ter experimentado o fogo do céu meridional (representado, na 

interpretação de Heidegger, principalmente nas duas primeiras estrofes do poema 

“Andenken”) (id.ibid.), após o poeta ter experimentado o elemento contrário à “clareza da 

representação” (“Klarheit der Darstellung”) (HEIDEGGER 1996c: 87) e à “faculdade de 

poder conter” (“Vermögen des Fassenkönnens”) (p.115), o poeta teria se tornado “maduro” 

(“reif”) (ibid.); após ter experimentado o elemento do fogo, o estrangeiro, o poeta pode provar 

a sua capacidade de contenção e representação, e fazer o “uso do que é próprio” (“Gebrauch 

des Eigenen”) (p.116). 

 São fontes para tal interpretação de Heidegger as cartas de Hölderlin a Böhlendorf, 

tanto a carta de 4 de dezembro de 1801 (StA 6,1: 426), de antes da partida de Hölderlin para 

Bordeaux, como a carta que conta da estada na França ao mesmo destinatário, esta sem data 

                                                
387 “Es ist leicht, etwas zu entdecken, nachdem einem gezeigt worden, wohin man sehen soll. Ein Zeigender 

solcher Art bleibt für uns alle im Hinblick auf Hölderlin Norbert v. Hellingrath”. 
388 “In Wahrheit”. 
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(nº 240 na edição de Beißner), depois do retorno de Hölderlin do sudoeste francês (StA 6,1: 

432). Nelas encontram-se as reflexões de Hölderlin concernentes às relações e diferenças 

entre os antigos e os modernos. “O fogo do céu” (“das Feuer des Himmels”) do sul francês, “o 

atlético das pessoas do sul, nas ruínas do espírito antigo, fez-me mais conhecido da essência 

própria dos gregos”
389

, escreve Hölderlin (StA 6,1: 432) na segunda daquelas cartas a 

Böhlendorf. A fórmula ‘uso do que é próprio’ (e como sendo próprio a eles, aos interlocutores 

das cartas, a “clareza da representação”) (“die Klarheit der Darstellung”) (StA 6,1: 425s.) é da 

primeira daquelas cartas: “der freie Gebrauch des Eigenen” (“o livre uso do que é próprio”) 

(StA 6,1: 426). 

 Aproveitando expressão de Hölderlin (“vaterländische[...] Gesänge”) em carta de 

dezembro de 1803 enviada a F. Wilmans (StA 6,1: 436)
390

, Beißner escolhe a nomenclatura 

cantos patrióticos (Vaterländische Gesänge) para a sua edição dos grandes poemas de 

Hölderlin pós-1800 em ritmos livres, entre os quais “Andenken” é colocado. O editor explica 

tal escolha para denominar esses poemas modelados, ainda segundo ele, em Píndaro
391

, 

afirmando que “a forma deles [daqueles poemas de Hölderlin] não tem precursora na poesia 

alemã”
392

 (StA 2,2: 680). Portanto, eles requeririam “um nome particular, ao invés de uma 

designação de gênero já gasta” (“einen besondren Namen statt einer abgegriffenen 

Gattungsbezeichnung”) (StA 2,2: 680). Deixa-se pensar que essa ‘designação já gasta’ seja a 

do hino, porque é assim que Beißner ali mesmo (StA 2,2: 680) se refere ao poema 

“Frülingsfeier”, de Klopstock, citado em comparação com os grandes poemas em ritmos 

livres de Hölderlin. Também porque é da seguinte forma que o editor toma posição contra o 

procedimento de Hellingrath de excluir “Andenken” da seção dos “hinos”: “Hellingrath 4, 

303 faz injustiça a esse hino, na medida em que o conta nos ‘poemas líricos no sentido mais 

estrito’” (StA 2,2: 802)
393

. E assim justifica (id.ibid.): “os outros cantos falam de vivências 

‘pessoais’, dizem eu e o significam em um sentido muito pessoal, e são, porém, hinos”
394

. Na 

                                                
389 “Das Athletische der südlichen Menschen, in den Ruinen des antiquen Geistes, machte mich mit dem 

eigentlichen Wesen der Griechen bekannter”. 
390 Sobre se essas palavras relacionam-se a poemas do próprio Hölderlin, ver infra p. 104. Cf. também 

BURDORF 2004: 302 e GAIER 2011: 162. 
391 Cf. StA 2,2: 680. 
392 “Ihre Form ist ohne Vorbild in der deutschen Dichtung”. 
393 “Hellingrath 4, 303 tut diesem Hymnus unrecht, indem er ihn zu ‘den im engern Sinn lyrischen Gedichten’ 
zählt”. 
394 “Die andern Gesänge sprechen von ‘persönlichen’ Erlebnissen, sagen ich und meinen es im 

allerpersönlichsten Sinn, und sind doch Hymnen”. 
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última edição crítica das obras de Hölderlin, Sattler integra “Andenken”, juntamente com 

outros poemas de ritmos livres, em volume intitulado Cantos (Gesänge)
395

. 

 “Andenken” é aqui citado da edição de Beißner (StA 2,1: 188-189): 

Der Nordost wehet, 

Der liebste unter den Winden 

Mir, weil er feurigen Geist 

Und gute Fahrt verheißet den Schiffern. 

Geh aber nun und grüße      5 

Die schöne Garonne, 

Und die Gärten von Bourdeaux 
Dort, wo am scharfen Ufer 

Hingehet der Steg und in den Strom 

Tief fällt der Bach, darüber aber     10 

Hinschauet ein edel Paar 

Von Eichen und Silberpappeln; 

 

Noch denket das mir wohl und wie 

Die breiten Gipfel neiget 

Der Ulmwald, über die Mühl',     15 

Im Hofe aber wächset ein Feigenbaum. 

An Feiertagen gehn 

Die braunen Frauen daselbst 
Auf seidnen Boden, 

Zur Märzenzeit,      20 

Wenn gleich ist Nacht und Tag, 

Und über langsamen Stegen, 

Von goldenen Träumen schwer, 

Einwiegende Lüfte 

 

Es reiche aber,       25 

Des dunkeln Lichtes voll, 

Mir einer den duftenden Becher, 

Damit ich ruhen möge; denn süß 
Wär' unter Schatten der Schlummer. 

Nicht ist es gut,       30 

Seellos von sterblichen 

Gedanken zu seyn. Doch gut 

Ist ein Gespräch und zu sagen 

Des Herzens Meinung, zu hören viel 

Von Tagen der Lieb',      35 

Und Taten, welche geschehen. 

 

Wo aber sind die Freunde? Bellarmin 

Mit dem Gefährten? Mancher 

Trägt Scheue, an die Quelle zu gehn; 
Es beginnet nemlich der Reichtum    40 

Im Meere. Sie, 

Wie Mahler, bringen zusammen 

Das Schöne der Erd' und verschmähn 

Den geflügelten Krieg nicht, und 

Zu wohnen einsam, jahrlang, unter    45 

Dem entlaubten Mast, wo nicht die Nacht durchglänzen 

Die Feiertage der Stadt, 

Und Saitenspiel und eingeborener Tanz nicht. 

 

                                                
395 Visto em http://www.hoelderlin.de/buecher/gesaenge.html. Acesso 20/09/2013. 
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Nun aber sind zu Indiern 

Die Männer gegangen,      50 

Dort an der luftigen Spitz' 

An Traubenbergen, wo herab 

Die Dordogne kommt, 

Und zusammen mit der prächtigen 

Garonne meerbreit      55 

Ausgehet der Strom. Es nehmet aber 

Und gibt Gedächtnis die See, 

Und die Lieb' auch heftet fleißig die Augen, 

Was bleibet aber, stiften die Dichter. 

 Todo o primeiro verso de “Andenken” é dedicado ao vento e sua ação: “O Nordeste 

venta,/ O mais amado dentre os ventos/ P’ra mim, porque espírito cálido/ E boa viagem 

promete aos navegantes.” (“Der Nordost wehet,/ Der liebste unter den Winden/ Mir, weil er 

feurigen Geist/ Und gute Fahrt verheißet den Schiffern.”) (vv.1-4). Essa posição destacada 

conferida ao vento Nordeste lembra o início dos hinos antigos acima analisados
396

, em que o 

poeta nomeava ou invocava inicialmente, no primeiro verso, o objeto do seu canto e louvor, 

predicando-o em seguida. Nesse primeiro verso de “Andenken”, contudo, não há estritamente 

uma invocação (palavra no vocativo) e nem interpelação direta (na forma da segunda pessoa) 

daquilo que é inicialmente nomeado, o qual nem mesmo ainda é objeto de uma atividade do 

poeta, mas sujeito de uma ação, uma bem própria de um vento, a de ventar. No verso 

seguinte, há uma predicação ao Nordeste, que é configurada pelas vírgulas ao final do v.1 e no 

v.3, após “mir” (“p’ra mim”). Nessa predicação, atribui-se uma característica ao Nordeste, um 

superlativo, “o mais amado” (“der liebste”), a qual o distingue e destaca (em um grau 

superior) em relação aos demais ventos. Com tal qualificação, louva-se esse vento. Nesse 

louvor, é estabelecida a relação entre o vento e o poeta que louva, para quem (“mir”) o vento 

Nordeste é o mais amado. A adjetivação superlativa do vento (v.2) é relativizada pela 

referência ao poeta em particular (“mir”) (v.3). A predicação – “O mais amado dentre o 

ventos/ P’ra mim” (“Der liebste unter den Winden/ Mir”) – estende-se por dois versos (vv.2-

3). Dessa forma, o pronome que designa o poeta, “mir” (v.3), fica isolado e exposto 

(composição áspera) pela quebra do verso e pela vírgula, que antecede a conjunção que 

justifica (“porque”) (“weil”) o louvor. Justificativa que define e ainda caracteriza o que faz 

esse vento. A outra ação desse vento, a de prometer, é então evocada como um porquê do 

elogio do poeta ao vento. O vento é uma promessa de boa viagem aos navegantes. E ele 

promete também “espírito cálido” (“feurigen Geist”) (v.3). O verbo (“promete”) (“verheißet”) 

(v.4) – o qual, nessa promessa, já contém o elemento que é cálido, heiß, quente – deveria estar 

                                                
396 Cf. infra pp. 31ss. e p.43s. 
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ao fim do verso, como última palavra do período introduzido pela conjunção subordinada 

weil. Mas o caso não é o de seguir a ordem preconizada. Ao invés do verbo, o último 

sintagma do verso é “aos navegantes” (“den Schiffern”). Os navegantes relacionam-se em 

quiasma, em “x”, com o “mir”, no início do v.3. Poeta e navegantes são postos naquela 

relação. 

 Após esse proêmio (que precede, no poema, uma ida), no qual (vv.1-4) o vento é 

nomeado, enaltecido, destacado dentre os ventos e predicado com determinadas 

características, o gesto de fala do poeta é o de, dirigindo-se ao vento Nordeste, pedir para que 

ele, “agora”, vá: “Vai, porém, agora” (“Geh aber nun”) (v.5). O poeta faz um pedido 

diretamente endereçado ao vento logo acima designado. Mas não pede para que o vento venha 

e seja recebido e saudado, senão para que “agora vai e saúda/ O belo Garona,/ E os jardins de 

Bourdeaux/ Ali,” (“und grüße/ Die Schöne Garonne,/ Und die Gärten von Bourdeaux/ Dort,”) 

(vv.5-8). Na passagem do vento ‘que promete boa viagem aos navegantes’, o poeta manda 

uma saudação ao rio Garona, que desemboca no estuário de Bordeaux, desaguando no oceano 

Atlântico. E a saudação vai também para os “jardins de Bourdeaux” (v.7), lembrados “ali” 

(v.8). 

 O dêitico “ali” (“dort”) aponta para uma separação entre o lugar de onde o poeta fala e 

o lugar por ele saudado por intermédio do vento. Uma marca de distância e separação nessa 

lembrança. A lembrança é tornada possível pela distância. Por causa da distância, o poeta 

envia a saudação – essa lembrança – por força do vento. Christoph Jamme (1988: 648) 

relaciona o vento do início do poema “ao ato da inspiração poética (vento como pneuma da 

memória)” (“auf den Akt dichterischer Inspiration [Wind als Pneuma der Erinnerung])”. 

Diferentemente de “Die Wanderung”, porém, em que no início da terceira estrofe a menção 

aos ventos, às “brisas” (“Lüfte”) (v.27)
397

, leva o poeta para a narrativa passada, a deslocar-se 

geográfica e temporalmente, para, então, ver (v. 88) a “terra de Homero” (v. 79) e poder 

convidar as “Graças da Grécia” (v.99) a ‘virem’, em “Andenken” o poeta permanece no 

presente. Seu gesto é o de saudar. Toda a saudação à paisagem bordelense é feita com os 

verbos no tempo presente. No início da segunda estrofe, seu gesto é o de lembrar, imaginar: 

“Ainda me lembra bem e como” (“Noch denket das mir wohl und wie”)
398

. Quase toda a 

“Lembrança” (“Andenken”) desenvolve-se no presente. Apenas os versos iniciais da última 

                                                
397 Heidegger (1996c: 84) escreve que no dialeto suábio “Luft” pode ser sinônomo de “Wind”: “O Nordeste é o 

vento (no suábio ‘der Luft’)” (“Der Nordost ist der Wind [schwäbisch ‘der Luft’]”). 
398 Sich denken tem o sentido de imaginar alguma coisa de algum modo. No dialeto suábio ainda seria “vivo” 

(“lebendig”) o antigo sentido de se lembrar, de se recordar (sich erinnern), contido nessa expressão, segundo F. 

Beißner (StA 2,2: 802s). 
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estrofe (vv.49-50), nos quais há ainda uma marca de presente (“nun”) (“agora”), estão em um 

tempo passado: “Nun aber sind zu Indiern/ Die Männer gegangen” (“Mas agora foram/ Os 

homens a indianos”)
399

. 

 O vento, que leva a saudação do poeta, age na viagem dos navegantes. Como já 

apontado pela crítica, o início de “Andenken”, ao relacionar o vento ao canto do poeta e à 

promessa de boa viagem aos navegantes, alude ao início do segundo epodo da Pítica 1
400

 

(PINDARUS 1976: 76s., vv.33-35): “Para navegantes/ a primeira graça,/ ao iniciarem a 

travessia, é que os conduza/ um vento favorável; pois é de supor-se/ que, ao terminá-la, 

melhor/ retorno hão de lograr”. Nesse trecho de Píndaro, o vento favorável no início da 

travessia é uma garantia de bom retorno, de regresso a casa, de nostos (“νόστου”) 

(PINDARUS 2002: 20, v.35). O vento favorável no início da viagem é uma “graça” (“χάρις”) 

(id.ibid., v.33), a “primeira” (“πρώτα”) (ib.). Hölderlin traduz na P.1 a expressão “πρώτα 

χάρις” por “erste Freude” (“primeria alegria”)
401

 (FA 15: 65, v.62): a graça, χάρις, provém do 

verbo χαίρω (alegrar-se), o qual também pode ser a saudação, no imperativo χαῖρε. Assim 

Hölderlin traduz esse trecho da P.1: “Den schiffegetragnen/ Aber den Männern die erste 

Freude/ Zur Fahrt ist, daß ihnen im Anfang/ Förderlich komme ein Wind” (“Aos levados por 

naus,/ Porém, aos homens a primeira alegria/ Para a viagem é que, no início, lhes venha/ 

Favorável um vento”) (FA 15: 139;141, vv. 61-64). A primeira alegria, graça, saudação para a 

viagem é que venha um vento propício, conducente, no início. 

 Percebe-se o princípio de literalidade na tradução de Hölderlin, na qual com um 

“porém” (“aber”) o substantivo “homens” (“Männer”) e o seu adjunto “levados por naus” 

(“schiffegetragnen”) são separados. A tradução tenta resguardar algo da posição das palavras 

do texto original: “ναυσιφορήτοις δ᾽ ἀνδράσι” (PINDARUS 2002: 21, v.33). Nessa passagem, 

a partícula “δ᾽”, na tradução de Daise Malhadas ao português aqui utilizada, não é vertida 

com uma palavra. Uvo Hölscher (PINDARUS 2002: 21) assim traduz: “Schiffreisenden 

Männern aber” (“Aos homens viajantes em naus, porém”). Já Hölderlin coloca o “aber”, para 

marcar o “δ᾽”, entre os dois dativos plurais, ναυσιφορήτοις e ἀνδράσι, destacando-os, o que 

                                                
399 O verbo “geschehen” (v.36), cujo sentido, pelo contexto, deve ser o de um passado, tem ainda a mesma forma 

no aspecto presente. Esses verbos (geschehen /sind gegangen) não estão, de todo modo, diretamente ligados ao 

gesto da lembrança das primeiras estrofes. Sobre esse verbo gehen no passado, no início da última estrofe, cf. 

infra p.165. 
400 Cf. JAMME 1988: 648s.; GAIER 1989: 177ss. U. Gaier ainda agradece a referência dessa passagem da Pítica 
1 no poema de Hölderlin a Cyrus Hamlin, o qual a teria apontado na introdução que fez do grupo de trabalho 

“Andenken”, na Hölderlin-Tagung (Jornada Hölderlin) de 1984. Cf. GAIER 1989: 178, n.13. 
401 U. Hölscher traduz a χάρις aqui por “Gunst” (PINDARUS 2002: 21). 
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http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%277&prior=nausiforh/tois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndra%2Fsi&la=greek&can=a%29ndra%2Fsi0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%277&prior=nausiforh/tois
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nausiforh%2Ftois&la=greek&can=nausiforh%2Ftois0&prior=a%28/rmasi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndra%2Fsi&la=greek&can=a%29ndra%2Fsi0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xa%2Fris&la=greek&can=xa%2Fris0&prior=prw/ta
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torna a tradução menos ‘fluente’, mais inusual, já que não é comum tal separação e a 

retomada pelo artigo “den”, em alemão. 

 A língua grega é, por certo, rica em partículas como δε, “quase rica demais” (“beinah 

zu reich”), na consideração de Hölderlin (SW 2: 463), em sua Magister-Dissertation. Essas 

partículas muitas vezes não são traduzidas para as línguas modernas com alguma palavra 

específica. Muito menos são traduzidas mantendo-se a posição do original. Hölderlin, porém, 

em sua tradução da P.1, parece usar muitas das ocasiões em que aparecem partículas como δε 

para transpô-las com um aber. Compare-se o texto grego da primeira tríade da P.1 com a sua 

tradução para o português de Daisi Malhadas, a sua tradução para o alemão de U. Hölscher e a 

de Hölderlin, que logo abaixo reproduzimos. Note-se principalmente a grande ocorrência de 

aber na tradução de Hölderlin, mormente representação de uma partícula que não é vertida 

por uma palavra específica nas outras traduções da P.1. 

  Goldne Leier Apollons/ Und der dunkelgelokten/ Beistimmendes der Musen 

Eigentum;/ Welche höret der Tanz, der Heiterkeit Anfang,/ Es gehorchen aber die 

Sänger den Zeichen,/ Des reigenführenden, wenn des Eingangs/ Zögerungen 

machest erschüttert,/ Und den scharfen Bliz auslöschest/ Des unaufhörlichen Feuers. 

Es schläft aber/ Über dem Zepter Jupiters der Adler, den schnellen/ Flügel auf 

beiden Seiten niedersenkend,// Der Herr der Vögel; eine schwarzschauende aber/ 

Ihm eine Wolke/ Über das gebogene Haupt, der Wimpern/ Süß Gefängniß, gießest 

aus. Er aber schlafend/ Den feuchten Rüken erhebt. Von/ Deinen Schlägen 

gebändigt. Denn auch/ Der gewaltige Ares, den rauhen beiseite lassend/ Der Speere 

Gipfel, erheitert das Herz/ An Besänftigung. Die Zaubersänge aber auch/ Der 
Dämonen besänftigen die Sinne, nach des Latoiden/ Weisheit und der 

tiefgeschooßten Musen.// Was aber nicht geliebt hat (FA 15: 135;137, vv.1-23, 

negrito nosso)402 

 Nem sempre, porém, Hölderlin utiliza alguma palavra, o aber, no caso, para traduzir 

δε. Veja o v. 35 (PINDARUS 2002: 20), “ὁ δὲ λόγος”, traduzido por “die Rede” (“A fala”) 

(FA 15: 141, v.66). A presença de δε e sua reprodução por Hölderlin como aber é 

considerável na primeira tríade da P.1, principalmente nas estrofes, em que se evoca e 

representa o poder da lira e os distintos efeitos dela sobre as celestiais potências guerreiras e, 

então, sobre o monstruoso inimigo Tifão, já no início do epodo. Hölderlin marca com um 

aber – traduzindo o δε que está presente no texto grego – cada evocação e descrição da força 

da lira de ouro sobre quem a escuta, até a sentença que faz a evocação do monstro. 

 Em “Andenken”, chama atenção o constante retorno do “aber” (vv. 5; 10; 16; 25; 37; 

49; 56; 59). Essa partícula se concentra principalmente no início e no final do poema, na 

evocação e descrição da região de Bordeaux e nas gnomas finais. Nas outras vezes, aparece 

                                                
402 Na tradução de Hölderlin da P.1, as estrofes contêm onze ou doze versos, enquanto o epodo sempre 15. Não 

há duas estrofes seguidas, ou seja, as duas estrofes da tríade, com doze versos cada: ou as duas estrofes têm onze 

– esse é o caso só da primeira tríade, sob o título do poema – ou apenas uma das estrofes da tríade tem 12 versos. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=o%28/ssa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=o%28/ssa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=o%28/ssa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=o%28/ssa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=o%28/ssa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=o%28/ssa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=o%28/ssa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=o%28/ssa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=o%28/ssa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C2&prior=o%28/ssa
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nos momentos da interpelação (v.5), no pedido (v.25) e na interrogação do poeta (v.37). Em 

nenhuma das traduções para o português que consultamos (elas estão indicadas na 

bibliografia), o “aber” é vertido em todas as suas ocorrências com alguma palavra (tampouco 

há nessas traduções sempre uma palavra para marcar a aparição de aber). 

 No trecho da P.1 traduzida por Hölderlin
403

 (FA 15: 139;141, vv.61-62), “Den 

schiffegetragnen/ Aber den Männern”, a não identificação imediata entre “os levados pelas 

naus” e “os homens”, separados pela quebra do verso e pelo “aber”, expõe formalmente, na 

construção dos versos e na separação dos sintagmas, o procedimento de generalização do caso 

objetivado pelo lugar que essa sentença ocupa no poema de Píndaro. “Para navegantes/ a 

primeira graça,/ ao iniciarem a travessia, é que os conduza/ um vento favorável” (PINDARUS 

1976: 76, vv.33-34): a gnoma, que se assemelha a um dito que se referiria mais 

especificamente à experiência advinda das tarefas dos nautas – o bom vento no início da 

viagem marítima é prenúncio de futuros sucessos favoráveis nessa viagem e de retorno a casa 

–, é ali transformada em máxima, mais geral, válida para outras atividades dos homens 

gregos. Tal gnoma serve como comentário e interpretação acerca do que fôra logo antes 

narrado pelo poeta no canto: o anúncio, na festividade pítica, do nome da cidade pelo arauto 

por ocasião da vitória nesses jogos do carro de Hierão, fundador dessa cidade, a qual é 

presentemente louvada na P.1 (PINDARUS 2002: 20, vv. 31-33). Assim como o vento 

favorável, ‘primeira graça’ aos navegantes (id.ibid., vv.33-34), já prenuncia sucesso e mesmo 

um retorno, também o anúncio do arauto, o nome da cidade recém-fundada proclamada nos 

jogos esportivos graças à vitória traz consigo a expectativa de que a cidade será “pelas coroas 

de suas vitó-/ rias hípicas, gloriosa,/ e por suas festas de sons harmoniosos, renomada.” 

(PINDARUS 1976: 77, vv.37-38). Após ter projetado esse futuro à cidade, segundo o qual o 

nome dela, primeiramente pronunciado nos jogos, ressoaria, retornaria ainda em outras 

ocasiões, em comemorações festivas acompanhadas pela música, o poeta invoca Febo Apolo, 

a quem faz uma dedicatória e pede pelo local (PINDARUS 2002: 20, vv. 39-40). 

 A vitória nos jogos píticos aparece como sendo a ‘primeira graça’ concedida à nova 

cidade. O anúncio e a promessa de um retorno são realizados em certa medida na própria 

atividade do poeta, que nomeia e louva mais uma vez a cidade – após a declaração do arauto 

dos jogos píticos. Esse ‘vento inicial favorável’ possibilita ao poeta predizer, predicar e fazer 

                                                
403 Como se sabe, as quebras dos versos dos poemas de Píndaro nas edições da época de Hölderlin não 

correspondem à colometria das edições de Píndaro dos dias atuais. Sattler (FA 15: 138s) traz, ao lado das 
traduções de Hölderlin das Olímpicas e Píticas, o texto dos poemas de Píndaro da edição de Heyne de 1798, na 

qual Hölderlin provavelmente baseara as suas traduções. Na edição de Heyne da P.1, “ναυσιφορήτοις” e 

“ἀνδράσι” estão separados pela quebra do verso: “Ναυσιφορήτοις/ Λ’ἀνδράσι”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nausiforh%2Ftois&la=greek&can=nausiforh%2Ftois0&prior=a%28/rmasi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndra%2Fsi&la=greek&can=a%29ndra%2Fsi0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nausiforh%2Ftois&la=greek&can=nausiforh%2Ftois0&prior=a%28/rmasi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndra%2Fsi&la=greek&can=a%29ndra%2Fsi0&prior=d%27
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o seu canto e louvor a Hierão, assim como ir aos atos passados e à narrativa mítica, durante 

esse louvor, na tríade central do poema. A relação de charis, de reciprocidade nas atividades, 

é estabelecida, no canto, entre o poeta e o guerreiro vitorioso, Hierão – a evocação de batalhas 

e disputas marítimas desempenha importante papel no interior desse poema –, fundador da 

cidade. A expectativa é a de que o canto, que conta dos grandes atos dos mortais e imortais, 

seja bem recebido, perdure e continue ressoando. Essa graça deve ser prenúncio de um bom 

retorno também para o poeta em sua atividade, o qual, assim como diz que esperaria receber 

“dos atenienses” (“Ἀθαναίων”) (PINDARUS 2002: 24, v. 76) a gratidão (“χάριν”) (id.ibid.), 

recompensa (“μισθόν”) (v.77), ao falar da batalha (naval) de Salamina, deve esperar receber 

essas mesmas coisas de Hierão também de Siracusa, ao narrar as suas vitórias (inclusive as 

navais deste, como a em Cumas, na antístrofe da quarta tríade). 

 No início de “Andenken” (vv.1-4), poeta e navegantes, que são relacionados através 

do vento Nordeste, são colocados numa relação “x”, numa relação de quiasma. Na boa 

viagem que o Nordeste promete aos navegantes, por meio da predicação e do louvor do poeta 

a esse vento, nada se garante do retorno, já de antemão. A. Seifert (1998: 134) liga 

“Andenken” à P. 1 “através da problemática, refletida no objeto do canto (nos navegantes), da 

partida [Ausflug] sem retorno [Rückkehr]”
404

. Segundo apontamentos de Seifert em “Ausflug 

und Rückkehr. Ein Pindarisches Strukturelement und Motiv bei Hölderlin” (“Partida e 

retorno. Um elemento estrutural pindárico e motivo em Hölderlin”)
405

, partida (Ausflug) e 

retorno (Rückkehr) são elementos composicionais, retomados nos hinos finais de Hölderlin, 

dos poemas de Píndaro sobre os vencedores dos jogos esportivos. Nesses poemas de Píndaro, 

partida e retorno são deslocamentos geográficos e temporais que o poeta perfaz no canto. 

Seifert analisa a utilização, feita pelo poeta, de verbos “do ir” (“des […] Gehens”) (SEIFERT 

1998: 149) e variações deles. A essas ‘idas’ ligam-se mudanças temporais entre passado, 

presente e futuro. Grosso modo, uma das funções da partida em Píndaro é recorrer à memória 

de atos dos divinos e louváveis; é ir à narrativa pretérita, ao mito. Também é acessar (ou 

compor) uma genealogia daqueles que são louvados no hino. A esse movimento de ida, que é, 

afinal, um retorno ao passado, corresponde um de volta: a vinda – anunciada – do canto e do 

poeta à situação e louvor atuais, a uma celebração presente, que festeja uma narrativa 

                                                
404 “Durch die am Gegenstand des Gesangs (an den Schiffern) durchdachte Problematik des Ausflugs ohne 

Rückkehr”. 
405 Anke Bennholdt-Thomsen, que editou esse escrito de Seifert, informa que o texto apresentado no livro é uma 

reconstrução, realizada tanto a partir do manuscrito do autor como da memória dela e de esboços de alguns 
ouvintes da palestra proferida por A. Seifert na Universidade Livre de Berlim em 26 de Novembro de 1992. 

Segundo A. Bennholdt-Thomsen,“a palestra se baseara em um manuscrito formulado não sem brechas” (“der 

Vortrag beruhte auf einem nicht durchgehend ausgearbeiteten Manuskript”). Cf. SEIFERT 1998: 126. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29aqanai%2Fwn&la=greek&can=*%29aqanai%2Fwn0&prior=*salami=nos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xa%2Frin&la=greek&can=xa%2Frin0&prior=*%29aqanai/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=misqo%2Fn&la=greek&can=misqo%2Fn0&prior=%5d


 

 

147 

 

pretérita. O poeta teria de achar, em seu canto, – ou melhor, abrir – algum caminho que parta 

para o mito e, de lá, da esfera antiga, dos deuses e heróis, conseguir um caminho que o leve de 

volta ao presente, garantindo, assim, a relação entre acontecimentos do presente (de Píndaro) 

e mito (passado). 

 Em “Die Wanderung”, no deslocamento do poeta em seu canto, a “pneuma da 

memória” (JAMME 1988: 648), por assim dizer, ao final da primeira tríade garante a ida do 

poeta ao passado. “Andenken” permanence quase todo no tempo verbal presente. Em 

“Andenken”, há, decerto, os deslocamentos por lugares. Isso é feito mormente, porém, no 

mesmo tempo verbal, i. e., sem que a mudança espacial acarrete mudança do tempo verbal. Ir 

(gehen), no imperativo (“Geh”), é o verbo do gesto do pedido inicial do poeta (v.5), junto de 

um aber, em que, como marca adversativa, ainda ressoa o que se oporia a esse “ir”. O verbo 

no imperativo leva à região bordelaise. O gesto do poeta é o de saudar “Bourdeaux” (v.7), 

através do pedido para que o vento vá para lá e saúde, “ali, onde à margem escarpada/ A ponte 

atravessa e na corrente/ Fundo o ribeiro precipita, além, porém/ Observa um nobre par/ De 

carvalhos e álamos-prateados” (“Dort, wo am scharfen Ufer/ Hingehet der Steg und in den 

Strom/ Tief fällt der Bach, darüber aber/ Hinschauet ein edel Paar/ Von Eichen und 

Silberpappeln”) (vv. 8-12). O poeta saúda o lugar, para o qual ele pede ao vento para que se 

dirija em seu poema, à medida que o poeta faz reverências e referências a esse lugar em seu 

poema. O poeta não se dirige diretamente ao lugar, não o interpela. Seu gesto também não é o 

de narrar no passado. Seu gesto é o de saudar a região de Bordeaux, tanto no sentido da 

lembrança como no sentido do louvor, que a saudação tem. O poeta traz à vista o que ele 

saúda, ainda que essa visão seja uma lembrança, uma imaginação; ainda que 

prospectivamente seja encenada, mostrada a saudação a ser realizada pelo vento, a partir do 

agora (“nun”) (v.5). 

 O poeta traz o lugar à expressão. Ele conta de ações que são lá realizadas, a partir do 

estuário do Garona (v.6) – ou melhor, estuário da Gironda, formado pelo encontro do Garona 

e do Dordogne, em Bordeaux. O que é tornado presente no poema, o que se evoca na primeira 

estrofe, após o Garona e os “jardins de Bourdeaux” (v.7) terem sido nomeados, segue um 

caminho da margem (v.8) até as árvores (v.12). O poeta perfaz, nessa saudação (vv. 8-12), um 

movimento um tanto diverso ao da correnteza do Garona em direção à largura do mar (v.55), 

para onde viajam os navegantes para as Índias (v.49), auxiliados pelo vento. Volta-se à 

margem, em que uma ponte vai e o riacho despenca na corrente. Dali, a saudação às árvores. 

A margem é íngreme, escarpada (“scharf”) (v.8). Remete não só à queda. Cortante (“scharf”) 
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(v.8), ela é um lugar da separação, faz (abruptamente) divisa entre terra e início do mar (se 

assim for considerado o estuário) e divide por fim os que ficam daqueles que partem. Nela, 

deve poder ser feita a despedida dos navegantes, a saudação de boa viagem a eles. A ação de 

“ir” (“hingehet”) (v.9), realizada pela ponte, é constitutiva de todo o poema. Contando a partir 

do imperativo “vai” (“Geh”), no v.5, o verbo ir (gehen), também em suas variações hin-(v.9) e 

ausgehen (v.56) (a primeira, uma ida, no início do poema, e, a outra, partida, perto do fim), 

retorna mais cinco vezes. Ele só não está presente na terceira estrofe. Além das três vezes já 

citadas, aparece também nos versos 17 e 39. O verbo gehen, que de certa forma aponta para o 

futuro, encontra-se no poema também no tempo passado (“gegangen”) (v. 50). 

 A ponte vai (“hingehet”) (v.9) pela íngreme margem e o riacho “cai” (“fällt”) (v.10), 

deságua “na correnteza” (“in den Strom”) (v.9). A menção ao riacho representa, na 

“lembrança”, na saudação do poeta através do vento Nordeste, um passo anterior em relação à 

direção do fluxo da correnteza do Garona, que, junto com o Dordonha (vv.53-56), correm ao 

mar. Na saudação, lembra-se do ribeiro que despenha na corrente que leva ao mar. A queda 

“profunda” (“tief”) (v.9) do ribeiro na margem escarpada e a ação da ponte, ligadas pela 

conjunção “e” (“und”) (v.8), dão movimento à cena e contrastam, por sua vez, também por 

causa da conjunção “porém” (“aber”) (v.10), com as árvores, os carvalhos e os álamos 

prateados, que olham, observam (“hinschauet”) (início do v.11). O verbo hinschauen está em 

posição paralela ao “hingehet” (início do v. 9). A atividade do olhar, dos olhos, é referida 

ainda no penúltimo verso do poema (v.58)
406

. As árvores, com essa ação de olhar, formam um 

“nobre par” (“edel Paar”) (v.11). O adjetivo em louvor finda a primeira estrofe dessa 

saudação. O par de árvores da primeira estrofe liga-se à referência a mais um ‘par’ de árvores, 

no início da segunda estrofe, a qual começa com o gesto de fala do lembrar, ou do imaginar. 

O poeta descreve o que faz. O que ele fala é o que faz: “Ainda me lembra bem e como/ Os 

largos cimos inclina/ O bosque de olmos, sobre o moinho,/ No pátio, porém, cresce uma 

figueira” (“Noch denket das mir wohl und wie/ Die breiten Gipfel neiget/ Der Ulmwald, über 

die Mühl',/ Im Hofe aber wächset ein Feigenbaum”) (vv.13-16). 

 Os dois tipos de árvores, o olmedo e a figueira, relacionam-se agora (diferentemente 

do par carvalho-álamo), como nota C. Jamme (1988: 649), em Chiasma. Um sentido de 

contraposição é marcado por um “aber”
407

 (v.16). O bosque de olmos abarca e inclina-se 

                                                
406 Cf. infra p.166s. 
407 A “inversão do movimento imagético” (“Umkehrung der bildlichen Bewegung”) é sublinhada, p. ex., por J. 

Schmidt (SW 1: 1021). Na descrição de Thorsten Valk (2005: 6): “enquanto o bosque de olmos com suas largas 

copas ensombreia o moinho, a figueira cresce no meio de um pátio delimitado por construções”. (“Während der 
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sobre uma construção humana – o moinho, que em sua atividade utiliza-se da força das águas 

ou dos ventos. Uma figueira cresce no interior de um pátio, envolvida pela construção 

humana. Tanto a ação do par de álamos e carvalhos como a dos olmedos é a de debruçarem-se 

‘sobre’ (über) empresas movidas pelos ventos e/ou pelas águas. 

 Olmo e álamos aparecem na penúltima estrofe da “Canção da tormenta do viandante” 

(“Wandrers Sturmlied”), de Goethe, analisada na seção 4.4 desta dissertação. Na penúltima 

estrofe desse poema, a qual se constitui sob o signo do “não” (“nicht”) (GOETHE 1987: 145, 

v.86; 94), essas árvores são relacionadas aos poetas Anacreonte e Teócrito: poetas da tradição 

erótica, idílica e bucólica, evocados pejorativamente em oposição à incandenscência do 

agônico Píndaro, invocado na última estrofe. Pois não Anacreonte e nem Teócrito, mas sim 

Píndaro seria um exemplo de poeta mais afeito para enfrentar – e realizar o hino – a 

tempestade sob a qual o poeta ‘viandante’ se encontra. No hino daquele que anda pela 

tempestade, Píndaro é o poeta que traz inspiração, o ‘espírito ardente’ necessário contra a 

frieza presente. 

 As temáticas amorosa e erótica são evocadas em “Andenken”. A penúltima gnoma do 

poema (v.58) versa sobre o amor (“Liebe”). A posição dessa gnoma, se considerada uma 

composição em anel, retoma o segundo verso, em que o vento é o “mais amado” (“Der 

liebste”). Ao fim das gnomas que encerram a estrofe central, no penúltimo verso dessa 

estrofe, fala-se de ouvir sobre “dias de amor” (“Tagen der Liebe”) (v.35). Olmedos, álamos, 

figueira e mesmo o carvalho certamente não se resumem no poema a evocar a temática do 

amor (as árvores são o que fica em comparação com a partida dos viajantes), ou mesmo a 

erótica
408

. Dessa temática, porém, as árvores também fazem parte. A imagem seguinte no 

poema é a das “mulheres morenas de lá” (“die braunen Frauen daselbst”) (v.18), na primavera 

atlântica em comemoração. Saudadas entre a evocação inicial dos navegantes e a das 

mulheres ao fim da segunda estrofe, as árvores aludiriam a características sexuais. Nas 

palavras de J. Schmidt, em sua edição de Hölderlin (SW 1: 1021): 

Desde a Antiguidade, especialmente na tradição anacreôntica, o olmo é 

topologicamente inserido no que é erótico, principalmente porque concebia-se 

mesmo como matrimônio (‘maritare’) a junção do olmo com a vinha, que se 
entrelaça nele […]. A figueira vale como símbolo da fertilidade, porque, no clima 

meridional, carrega frutos duas vezes no ano409. 

                                                                                                                                                   
Ulmenwald mit seinen breiten Wipfeln eine Mühle beschattet, gedeiht der Feigenbaum inmitten eines von 

Gebäuden umgrenzten Hofes”). 
408 Sobre outros sentidos que as árvores podem mobilizar no poema, v. abaixo p. 151s. 
409 “Die Ulme ist seit der Antike, besonders in der anakreontischen Tradition, topologisch dem Erotischen 

zugeordnet, vor allem weil man die Verbindung der Ulme mit dem Weinstock, der sich um sie rankt, geradezu 
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Em sua evocação e saudação, o poeta é levado cada vez mais distante da partida dos 

navegantes para o mar e volta-se mais à vida na terra. Após a figueira, “cujos frutos […] são 

um código do órgão sexual feminino”
410

 (VALK 2005: 6), e os olmos, cujo tronco em que a 

vinha se entrelaça pode ser visto como um símbolo fálico, o poeta evoca um tempo da 

primavera: “Em dias feriados vão/ As mulheres morenas de lá/ Sobre chão sedoso/ No tempo 

de março,/ Quando é igual noite e dia,/ E sobre morosas pontes,/ Pesadas de sonhos d’ouro,/ 

Passam brisas embaladoras.” (“An Feiertagen gehn/ Die braunen Frauen daselbst/ Auf 

seidnen Boden,/ Zur Märzenzeit,/ Wenn gleich ist Nacht und Tag,/ Und über langsamen 

Stegen,/ Von goldenen Träumen schwer,/ Einwiegende Lüfte ziehen.”) (vv. 17-24). 

 Ali (v.17), o poeta evoca a ocasião de festa. Saúda os feriados (“Feiertage”) (v.17), as 

atividades de comemoração, no sul da França. A saudação do poeta, que é também um louvor 

dirigido à região, encontra um cenário de celebração. Nessa evocação e louvor, o poeta saúda 

o tempo da comemoração. Um tempo que remete a outro tempo. No momento do equinócio 

da primavera, a duração do tempo da noite é a mesma da do dia. Esse tempo é, ademais, um 

tempo da fertilidade e concepção. Os ventos (“Lüfte”) (v.24) ali ninam (“einwiegen[...]”) 

(v.24). Até as “pontes” são “morosas”
411

 (“langsame[...] Stegen”) (v.22) – “nessa incomum 

expressão”
412

, no comentário da edição de Hölderlin por J. Schimdt (SW 1: 1022). Elas ficam 

pesadas, prenhes de sonhos dourados, assim como as “brisas embaladoras” (v.24)
413

, que com 

esses sonhos acalentam. Ali, a saudação, a lembrança vira sonho. O cenário é de forte apelo 

sensual e de completude. Nesse trecho, as mulheres de lá “vão” (“gehen”) (v.17) sobre um 

chão que, sendo sedoso, não dá a impressão de ser muito firme; um chão etéreo. Dali, parece 

ser difícil partir ou querer partir. A combinação entre elementos repercute também na 

consonância rítmica entre os vv. 23-24, os quais possuem a mesma modulação básica (u-uu-

u-), a qual pode ser vista como sendo a segunda parte, após a cesura, i.e., a cláusula do verso 

asclepiadeu menor (-u-uu-/-uu-u-) acrescida de um compasso breve inicial. O último verso 

                                                                                                                                                   
als Vermählung (‘maritare’) auffaßte […]; der Feigenbaum gilt als Symbol der Fruchtbarkeit, weil er im 

südlichen Klima zweimal jährlich Frucht trägt”. 
410 “Der Feigenbaum, dessen Früchte […] das weibliche Geschlecht chiffrieren”. Além desse conjunto de 

referências do plano erótico e da tradição grega, não se pode excluir “da obra tensa e ambiciosa” de Hölderlin “a 

religião judaico cristã”, nas palavras citadas de H. Galle (2006: 100). Peter Hühn (2007: 104) aponta a função 

simbólica da figueira no antigo testamento “para a vida venturada e de completude no reino de deus” (“für das 

erfüllte glückselige Leben im Reich Gottes”). Decerto, ao fim da segunda estrofe, tem-se no poema a evocação 

de um lugar venturado, de promessa e satisfações. 
411 As “pontes morosas” remetem, acentuando mais o elemento de vagar, à ação de ir (hingehen) da ponte (Steg) 

na primeira estrofe (v.9). 
412 “In dieser ungewöhnlichen Wendung”. 
413 Parece que o verso 23, “Von goldenen Träumen schwer”, pode referir-se tanto ao verso anterior (v.22) como 

ao posterior (v.24). 
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(v.24) termina ainda com mais uma breve (u-uu-u-u), deixando o fim da estrofe vibrar mais 

suave. 

 Essas ‘brisas embaladoras’, que envolvem sonhos ou estão envoltas por sonhos de 

ouro, que trazem ou guardam, embalam sonhos, remetem ao vento do primeiro verso, que, por 

sua vez, tem promessas; promessas aos navegantes. A menção às “brisas” (“Lüfte”) (v.24) 

configura, assim, ao final da segunda estrofe, uma ponte para o início da primeira. Duas 

estrofes de doze versos que resguardam semelhanças com uma forma de estrofe e antístrofe, 

antes da quebra para o epodo, como na P.1, em que nas duas primeiras estrofes é retratado o 

poder da música sobre aqueles que participam da ordem de Zeus, antes da descrição do poder 

dela sobre o monstruoso inimigo
414

. Os ‘sonhos de ouro’ em Bordeaux são um momento da 

saudação/evocação do poeta. A saudação enviada pelo Nordeste, a qual inicialmente vai para 

o rio Garona, do qual os navegantes com as promessas do vento podem partir para o Atlântico 

rumo às Índias (v.49), chega, por fim, a brisas acalentadores, que embalam, ninam o que ali se 

inicia, o que ali nasce. A saudação vai ao que pode ser um início, que chega embalado por 

brisas e cheio de sonhos dourados
415

. Ou a saudação pode ser uma volta, um regresso até um 

ponto de origem, um princípio. A evocação seria a lembrança de um começo. 

 Pois, apesar de a evocação do poeta ser uma ‘presentificação’; apesar de o poeta enviar 

uma saudação para a direção em que o vento ‘ainda vai’, o caminho da saudação e da 

lembrança, ao contrário da correnteza do Garona e mesmo do sentido do vento Nordeste
416

 ao 

mar, passa de volta pela margem escarpada, pela separação dos navegantes rumo ao oceano, 

até os dias de descanso na terra, até os dias de festa na primavera. No percurso dessa trilha, o 

poeta também regride (em certo sentido temporalmente) para o tempo da primavera, para a 

idade do ouro, dos “sonhos dourados” (v.23). Nessa direção, o poeta passa pela prata, pelos 

“álamos prateados” (“Silberpappeln”) da primera estrofe (v.12), até chegar à idade dourada. O 

mito das idades do mundo, tomado aqui na versão de Ovídio (I, vv.89-150), apresenta-se em 

“Andenken” não só na sugestão dos minerais (prata e ouro) e do tempo da completude, da 

primavera do mundo, mas também no tema das árvores, cuja madeira será transformada em 

mastro de naus. O motivo das idades do mundo é ainda sustentado pela textualidade do final 

da quarta estrofe. No mito de Ovídio da idade do ouro, nesse tempo da satisfação e constante 

                                                
414 Para a composição em anel nessa Pítica, v. aqui p.45. Na P.1 da edição de Heyne (a qual Hölderlin, no início 

do séc. XIX, deve ter consultado), as estrofe e antístrofe contam doze versos cada. O epodo, maior, tem quinze 

versos. 
415 A época do equinócio da primaveira no hemisfério norte, os dias 20-21 de Março, é a do nascimento de 
Hölderlin, dia 20 de março, no ano de 1770. 
416 Para a direção do Nordeste em direção ao mar, cf., p.ex. HÜHN 2007: 106: o “Nordeste […], que se 

movimenta do continente em direção ao mar” (“Nordwind […] der sich vom Festland zum Meer hin bewegt”). 
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primavera, não se lançavam as naus, árvores que afinal foram cortadas, às ondas do mar, em 

contraposição ao tempo da idade do ferro, em que surge a guerra; em que as naus, já 

singrando as águas, recordam ainda o tempo em que eram árvores, troncos enraizados no 

lugar de origem. Na quarta estrofe de “Andenken”, cujo tema gira em torno dos navegantes 

que necessitam “morar solitários por anos a fio sob/ O descopado mastro” (“Zu wohnen 

einsam jahrelang, unter /Dem entlaubten Mast”) (vv.45-46), o adjunto que acompanha o 

mastro dos navios já fôra interpretado como uma lembrança à árvore que era antes, nos 

comentários de F. Beißner (StA 2,2: 806)
417

 a “Andenken”. Esses navegantes também “não 

rejeitam/ A alada guerra” (“verschmähn/ Den geflügelten Krieg nicht”) (vv.43-44). Na quarta 

estrofe, que reflete em espelho a segunda do poema, a vida dos navegantes no mar é descrita 

por negação (“nicht”, nos vv. 44; 46; 48), pelas privações daquilo que oferecia a vida na terra 

evocada na segunda estrofe. Os repetidos advérbios de negação servem, por seu turno, nas 

“Metamorfoses” de Ovídio, para descrever, através das privações que ainda não existiam, o 

estado de completa satisfação da idade do ouro. Atente-se, para as insistentes repetições de 

nullo, nec, non e variações, entre os versos 89-103 (OVÍDIO, I), que contam da primeira 

idade. Assim, nas duas primeiras estrofes de “Andenken”, a par do deslocamento sudoeste 

horizontal, haveria um vertical para um ponto de antes do declínio. 

 A essa espécie de mito, esse percurso evocativo que por fim chega à realização de um 

momento de completude e conciliação de elementos, segue-se uma mudança do gesto de fala 

do poeta, no início da terceira estrofe (vv.25-29): “Ofereça, porém,/ Abundante da luz escura,/ 

Alguém para mim a recendente taça,/ Para que eu possa descansar; pois doce/ Seria sob 

sombras o sono.” (“Es reiche aber,/ Des dunkeln Lichtes voll,/ Mir einer den duftenden 

Becher,/ Damit ich ruhen möge; denn süß/ Wär' unter Schatten der Schlummer.”). Após 

aquela evocação, o gesto do poeta é o de pedir. A forma do verbo “reiche” (“ofereça”) (v.25) 

confunde-se com a do imperativo da segunda pessoa do singular. Mas o gesto não é um 

pedido dirigido diretamente a um “tu”, senão que se refere a um “alguém” (“einer”) (v.27). 

“Reiche” é também a forma da terceira pessoa do singular do conjuntivo I (Konjunktiv I), que, 

em casos como este, serve para expressar pedidos, desejos. O pedido, o desejo do poeta é o de 

que alguém lhe ofereça uma taça recendente. O atributo que é ressaltado da taça apela para o 

sentido do olfato. Esse apelo deve aludir não só às características do conteúdo da taça, talvez 

o aromado vinho, mas também ao sentido que está desperto do poeta, o olfato, não tanto a 

visão. A aposição “abundante da luz escura” (“Des dunkeln Lichtes voll”) (v.26), a qual é 

                                                
417 “O adjetivo deve por certo trazer à consciência que o mastro do navio era uma árvore viva da floresta” (“Das 

Beiwort soll recht zum Bewußtsein bringen, daß der Schiffsmast ein lebendiger Baum des Waldes war.”). 
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sobretudo ligada à taça (“Becher”) (v.27), deve poder referir-se também ao próprio poeta 

(“mir”) (v.27), envolto, cheio, farto da luz escura, que o cega. É o gesto do poeta cego, 

isolado dos amigos, dos companheiros, e que se pergunta por eles, na descrição de Adorno 

(2003: 470)
418

 da situação do poeta na terceira e quarta estrofes de “Andenken”. Como já dito, 

o oximoro “luz escura” é majoritariamente, nos textos da crítica que interpretam “Andenken”, 

ligado ao conteúdo da taça; ao conteúdo de que a taça está cheia, “repleta” (“voll”) (v.26): o 

vinho
419

, fruto escuro da terra, que amadurece através da luz do céu, do sol, a qual estaria 

conservada, ainda que escura, nesse fruto tornado bebida. A designação “luz escura” parece 

ainda remeter, mas agora transformando e juntando mais os termos, à relação entre luz e 

escuridão do período do equinócio evocado (v.21), momento quando ‘é igual noite e dia’, 

numa expressão (essa do v.21) em que os termos opostos também são aproximados e 

igualados. 

 O “mas” (“aber”) (v.25) desse pedido contrasta o presente desejo do poeta com a 

saudação e evocação anteriores. O poeta enviara uma saudação. Agora, pede e deseja ser 

saudado, recebendo a taça. Ele justifica o seu pedido: “Para que eu possa descansar; pois 

doce/ Seria sob as sombras o sono” (“Damit ich ruhen möge; denn süß/ Wär' unter Schatten 

der Schlummer.”) (vv.28-9). O gesto permanece no modo Konjunktiv, como possibilidade a 

ser cumprida. Nas sombras, o poeta deseja descansar. Mas estaria ele envolto por sombras, 

desejando descansar? Ou, exatamente o oposto, à procura de sombras para descansar? Estaria 

o poeta sob as árvores ou estaria, nessa sua fala, sentindo a falta delas? No poema, os sonhos 

– os “sonhos dourados”, no v. 23, da sua evocação, – precedem o dormir buscado pelo poeta. 

Um dormir que não parece acalentado por aquelas brisas (v.24). A sua evocação é encerrada 

com esse gesto do pedido por uma taça, para que possa descansar e adormecer. Nesse centro, 

na estrofe central do poema, após a saudação e evocação anteriores, há a única referência ao 

“eu” (“ich”) (v.28) no caso reto, nominativo, em forma não oblíqua. O pedido no conjuntivo 

mostra que o poeta, até ali, ainda não recebeu a taça. 

 O verso seguinte, o v. 30, compõe exatamente o centro do poema: “Não é bom,/ Estar 

sem alma de/ Pensamentos mortais. Mas bom/ É uma conversa e dizer/ A opinião do coração, 

escutar muito/ De dias de amor,/ E feitos que aconteceram.” (“Nicht ist es gut,/ Seellos von 

sterblichen/ Gedanken zu seyn. Doch gut/ Ist ein Gespräch und zu sagen/ Des Herzens 

                                                
418 A “pergunta pelos amigos do solitário, tal como cego” (“Frage des gleichsam blind Einsamen nach den 
Freunden”). 
419 Talvez o vinho mesmo de Bordeaux, cujo aportamento gráfico para o português, bordô, designa a cor 

vermelho-escura (justamente por causa da cor do vinho proveniente de lá). 
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Meinung, zu hören viel/ Von Tagen der Lieb',/ Und Taten, welche geschehen.”) (vv. 30-6). 

Da frase predicativa do v.29, cujo verbo “ser” está no modo conjuntivo (Konjunktiv), passa-se 

a gnomas: um gesto até então ainda não visto no poema. As gnomas aparecem como 

considerações do poeta a partir do seu pedido e da expressão do que deseja. Mais além, elas 

estão, evidentemente, na sequência da saudação e evocação do poeta. Entre os vv.30-6, as 

frases são predicativas e infinitivas. Elas contrastam, no tamanho, com as passagens da 

saudação, evocação e descrição, no poema
420

; elas são, num processo de generalização e 

maior abstração das declarações, impessoais na forma, no modo de formulação
421

. Verbos 

infinitivos seguem-se a duas orações predicativas, uma na negativa e outra positiva: “não é 

bom” (v.30)/ “mas é bom” (vv.32-3). Em sua análise de “Andenken”, P. Hühn indica que até 

o v. 30 não houvera “negações” (“Verneinungen”) nem “interrogações” (“Fragen”), nem 

gnomas (HÜHN 2007: 101); chama ainda atenção para o fato de que na segunda metade do 

poema não há mais pronomes da primeira pessoa, nem mesmo possessivos, em contraste com 

os primeiros 28 versos (HÜHN 2007: 103ss.). A contraposição entre as frases predicativas, na 

forma das gnomas (vv.30-6), marca a entrada no poema, nesse eixo central, de um conteúdo 

mais genérico, reflexivo e até mesmo abstrato. 

 Esse gesto da gnoma é realizado – só começa a ser realizado em “Andenken” – após 

os gestos da saudação, evocação e do pedido. A gnoma dos vv.30-32, nesse lugar no poema, 

pode ter a função de refletir e comentar sobre o fazer do próprio poeta, sobre os seus gestos 

anteriores ou os posteriores, a serem realizados. O poeta glosaria sobre os seus pensamentos, a 

sua evocação, sua lembrança e seu consequente pedido. A predicativa na negativa, cujo 

complemento é ainda o verbo ser/estar (sein) no infinitivo (“zu seyn”) (v.32), concerne a 

“mortais pensamentos” (“sterbliche/ Gedanken”) (v.31-2): “Gedanken” (v. 32) é uma forma 

derivada de denken, que está presente na “Lembrança” (Andenken) e na evocação do poeta: 

“Noch denket das mir wohl” (v. 13) (sublinhado nosso). Há pensamentos, nessa gnoma, que 

são caracterizados como “mortais” (“sterbliche”) (v.31). A saudação, evocação e pedido 

acabaram por levar aos “mortais pensamentos”. Assim estar “sem alma” (“seellos”) (v.31), 

‘não é bom’(vv.30-32)
422

. 

                                                
420 Durante a saudação e a evocação de Bordeaux, só há um ponto final, exatamente no desfecho desses gestos, 

ao término da segunda estrofe. Acerca dessa diferença entre gestos, a qual fôra descrita na análise do poema 

“Die Wanderung”, cf. pp. 119ss. 
421 As referências à primeira pessoa do singular nos versos anteriores (vv.27-9) não estão mais presentes nos 

versos seguintes. Como notado por C. Martel (2004: 390): “A gnoma [Martel discorre sobre os vv.30-6] [é] sem 
referência pessoal” (“die Gnome [ist] frei von personaler Referenz”). 
422 Não que na gnoma “Não é bom,/ Estar sem alma de/ Pensamentos mortais” (“Nicht ist es gut,/ Seellos von 

sterblichen/ Gedanken zu seyn”) diga-se diretamente que ‘mortais pensamentos’ não sejam bons. Pode-se dali 
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 Em outro poema de Hölderlin, em “Germanien”, acha-se uma relação entre a 

invocação, a evocação e o perigo ‘mortal’ para a ‘alma’, o qual seria ir até aquilo que de 

alguma forma se foi; presentificar como fôra o que é passado. Os gestos de fala do poeta em 

“Germanien” parecem se constituir por força de uma negação. Esse poema se inicia com o 

gesto de uma invocação pela negação, pela proibição (“darf ich ja nicht rufen mehr”) de uma 

outra invocação (vv.1-4): “Não eles, os venturados que apareceram,/ As imagens dos deuses 

na terra antiga,/ Eles já não devo mais invocar, se, porém,/ Vós, águas natais!” (“Nicht sie, die 

Seeligen, die erschienen sind/ Die Götterbilder in dem alten Lande,/ Sie darf ich ja nicht rufen 

mehr, wenn aber,/ Ihr heimatlichen Wasser!”) (StA 2,1: 149). Não que o poeta, nesse poema, 

não acabe por invocar os antigos deuses, os que são passados. Mas também sob o signo da 

proibição é apresentado o gesto da evocação, a lembrança e narração dos feitos ou descrição 

da imagem dos deuses, para que apareçam no canto e sejam saudados pelo poeta: 

E para trás a alma não me deve escapar/ A vós, passados! que me são tão 

favoráveis./ Pois ver a vossa bela face,/ Como se fosse como antes, eu temo, isso é 

mortal/ E mal permitido despertar mortos. (Und rükwärts soll die Seele mir nicht 

fliehn/ Zu euch, Vergangene! die zu lieb mir sind./ Denn euer schönes Angesicht zu 

sehn,/ Als wärs, wie sonst, ich fürcht' es, tödtlich ists,/ Und kaum erlaubt, 

Gestorbene zu weken.) (id.ibid., vv. 12-16). 

E mesmo o gesto do pedido o poeta se nega. Nem realizar o pedido quer o poeta no canto, 

nem nada negar, gestos esses que, no entanto, ainda assim se realizam: “Nada negar quero 

aqui e nada solicitar” (“Nichts läugnen will ich hier und nichts erbitten”) (id.ib., v.19). 

                                                                                                                                                   
depreender que não é bom estar sem ânimo ‘de mortais pensamentos’. Assim R. Nägele (2003: 278): “os versos 

posteriores [vv.30-32 de “Andenken”] não dizem que os mortais pensamentos não são bons, senão que não é 

bom estar sem alma deles” (“Die späten Verse sagen nicht, daß die sterblichen Gedanken nicht gut sind, sondern 

daß es nicht gut ist, seellos von ihnen zu sein”). A palavra “Seellos” (v.31), que aparece nessa sentença, não se 

encontra em muitos dicionários. Parece que essa palavra do poema é interpretada na maior parte das vezes como 

sendo uma forma de seelenlos, a partir da qual derivam-se nuanças, significando algo próximo de sem (los) alma 

(Seele), sem sentidos, automático, mecanicamente etc. Heidegger pleiteou como sendo o de “ânimo” (“Gemüt”) 

a acepção ali de Seele (alma), mas no sentido próprio que Heidegger dá à palavra, recorrendo ao que ele diz ser a 

significação original de Gemüt, o étimo muot. Cf. HEIDEGGER 1996c: 122. C. Jamme (1988: 650) relata, em 

sua “Discussão em torno de ‘Andenken’” (“Diskussion um ‘Andenken’”), desde a interpretação de Heidegger 
para o trecho – em resumo, seellos como “desprovido de mortais pensamentos” (“entblößt von sterblichen 

Gedanken”) – até a interpretação de Wolfgang Binder, o qual considera “seellos” como sendo um “suabicismo” 

(“Schwabizismus”), significando “ruchlos” (nefasto, inescrupuloso), passando pela interpretação de Pierre 

Bertaux de “Sterbliche Gedanken” (“mortais pensamentos”) como sendo uma alusão, pelo motivo das iniciais S 

G, à amada de Hölderlin Susette Gontard (de cuja morte talvez ele já soubesse). Citando Binder (apud JAMME 

1988: 650): “‘Mortais pensamentos’ não são pensamentos sobre morrer. ‘Seellos’ é um suabicismo para 

‘ruchlos’. Assim, a frase significa: afetado em minha alma, em minha abertura, como consequência de mortais 

pensamentos, de pensamentos que me prendem a coisas” (“‘Sterbliche Gedanken’ sind nicht Gedanken ans 

Sterben. ‘Seellos’ ist ein Schwabizismus für ‘ruchlos’. So heißt der Satz: ‘Um meine Seele, meine Offenheit 

gebracht infolge von sterblichen, mich an Dingliches fesselnden Gedanken”). Ali também Jamme (1988: 650), a 

partir dessas citações, posiciona-se em relação a esses versos de Hölderlin com a seguinte frase: “no entanto, é 
também óbvio que a sentença origina-se de um saber do próprio risco” (“Offenkundig ist allerdings auch, daß 

der Satz einem Wissen um eigene Gefährdung entspringt”). Também se considera aqui que essa sentença reflete 

sobre um próprio risco do poeta. 
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 Voltar-se ao passado para evocar os deuses que ‘passaram’, presentificando-os assim 

como outrora no canto, aparece como possível transgressão de uma proibição; como se fosse 

o mesmo que acordar, ressucitar mortos (“Gestorbene zu weken”) (StA 2,1: 149, v.16). O 

‘tabu’, a não permissão de trazer de volta os que foram, é uma ideia que perpassa a Pítica 3
423

. 

Na antístrofe da terceira tríade dessa Pítica – na estrofe central, já que esse canto é composto 

por cinco tríades –, o poeta narra o (anti)exemplo de Asclépio, o qual, tentado pelo ouro a 

ressucitar um homem, foi punido por Zeus com um raio mortal
424

. Isso, contudo, não impede 

que o poeta, já nos primeiros versos da Pítica, ainda tivesse o desejo (“ἤθελον”) (PINDARUS 

2002: 28) de pedir, rezar (“εὔξασθαι”) (id.ibid.) para que Quíron, o sábio centauro versado, 

entre outras, também nas artes médicas, ainda vivesse: “Eu queria que o Filirida Quíron,/ se 

necessário de nossa língua este/ comum voto exortar,/ vivo fosse ele que se foi” (PINDARUS 

1999: 189). 

 O verso “Nicht ist es gut” (“Não é bom”) é exatamente o central de “Andenken”, que 

articula o poema em torno desse “não”; que articula os ‘pensamentos’ dessa presente 

‘lembrança’. Na parte inicial do poema “Lembrança”, o poeta não se dirige ao passado, mas 

presentifica, a partir da sua saudação, o lugar aonde o vento ainda vai chegar, a região 

atlântica na França. Mas essa saudação não segue só o caminho do vento e sua promessa de 

boa viagem aos navegantes. Na segunda estrofe, o poeta passa a evocar um lugar e um tempo 

que lembram e, em alusões, aproximam-se da mítica idade do ouro. O poeta, após ter 

mencionado inicialmente a promessa de boa viagem aos viajantes, volta-se na segunda estrofe 

a essa terra. Esse movimento das duas primeiras estrofes marcaria um progressivo 

afastamento do negotium inicial do poeta, da saudação aos navegantes, em direção aos dias 

feriados, até o pedido que expõe o seu desejo por ‘dormir’ (v. 29)
425

. Na gnoma, ele fala de 

sua situação de estar “Seellos” (v.31), que foneticamente talvez possa soar como Seelos, sem 

mar. 

 “Mas bom/ É uma conversa” (“Doch gut/ Ist ein Gespräch”) (vv.32-3). Pelo que foi 

visto até aqui em “Andenken”, houve apenas uma interpelação a um “tu”, a um parceiro da 

                                                
423 A P.3 foi traduzida por Hölderlin (StA 5: 76-82). Cf. também, sobre a influência da P.3 sobre Hölderlin, 

SEIFERT 1998: 134. 
424 Os versos iniciais dessa terceira antístrofe, na tradução de José Cavalcante de Souza (1999: 191), são: “porém 

a lucro até ciência é atada;/ também o induziu com insigne salário/ ouro em mãos reluzido/ a retrazer da morte 

um homem/ já capturado; com as mãos o Cronion lançando/ entre ambos do peito o hálito arrancou-lhes/ rápido 

e fulminante o raio lhes infligiu morte”. Cf. também o comentário de Cavalcante de Souza, nas pp. 198s., acerca 

do trecho acima citado e da sequência desse poema. 
425 Sobre intervenções do poeta nos poemas de Píndaro para recobrar caminhos em seu louvor e mesmo sobre 

perigos por que passa e dificuldades que ele retrata na realização de sua atividade, i.e., na realização do próprio 

hino, cf. infra p.77 e VÖHLER 2002: principalmente pp. 58s. e 62. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%29%2Fqelon&la=greek&can=h%29%2Fqelon0&prior=*k*e*l*h*t*i
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=eu%29%2Fcasqai&la=greek&can=eu%29%2Fcasqai0&prior=koino%5Cn
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comunicação: uma apóstrofe ao vento Nordeste (v.5). A forma de referência direta a esse “tu” 

(a segunda pessoa, pois) mantém-se em apenas um verso (v.5) e nos complementos do que o 

vento deve saudar (vv.6-7). Os verbos a seguir na primeira estrofe já não se encontram em 

referência direta à segunda pessoa. O verso que começa a segunda estrofe (“Ainda me lembra 

bem e como”) possui um “ainda” (“noch”), que pode relacionar a evocação não só aos versos 

seguintes, mas também a alguns precedentes (pelo menos a partir do v.8). Os gestos do poeta, 

até a terceira estrofe, pautaram-se mais pelos ‘pensamentos’ do que pela comunicação com 

um “tu”. 

 Assim como na sentença dos vv.86-7 de “Die Wanderung”
426

, declarada após o poeta 

ter ido visitar a sua Grécia, “mas aos homens/ Agrada o que é presente”, o gesto da gnoma na 

terceira estrofe de “Andenken” pode ser uma exortação a voltar-se ao que lhe é presente: não 

o interesse pela saudação endereçada a um outro lugar e pela evocação de um ‘lá’, mas por 

uma “conversa” (“Gespräch”) (v.33); por falar da “opinião do coração” (v.34). Essa gnoma 

pode também dar expressão a um suposto interesse geral das pessoas (ainda que não o do 

poeta) por aquilo que é mais imediato. Seguindo a gnoma positiva sobre a ‘conversa’, na 

terceira estrofe, seria, então, de se esperar a presença mais marcada de parceiro(s) da 

comunicação, do tu/vós, no poema. Só que, além da interpelação inicial, não há outras 

apóstrofes em “Andenken”. No gesto seguinte, o poeta se pergunta (v.37): “Onde estão, 

porém, os amigos” (“Wo aber sind die Freunde?”). O gesto é o do ubi sunt. Novamente há um 

“porém”. A pergunta mostra mais uma vez a situação de isolamento do poeta, aqui em relação 

aos amigos. A repetição da interrogação denota ênfase e o páthos do poeta nessa procura: 

“Bellarmin/ Com o companheiro?” (“Bellarmin/ Mit dem Gefährten?”) (vv.37-8). 

 Bellarmin é o amigo de Hyperion. Este, o herói que dá título ao romance epistolar de 

Hölderlin, composto preponderantemente pelas cartas que o grego moderno Hyperion envia 

ao seu amigo alemão Bellarmin. A primeira parte do romance foi publicada em 1797, a 

segunda em 1799, ambas pela editora J. G. Cotta. “Hyperion” conta dos seus ‘dias de amor’, 

em que a amada Diotima ainda vivia, e dos seus ‘feitos’, suas andanças e participação na 

campanha da guerra pela libertação da Grécia. A batalha principal de que participa Hyperion é 

uma naval, a qual é narrada na carta que inicia o segundo livro, na segunda parte do romance 

(SW 2: 137s.). Nessa batalha, o herói é derrotado. Além do amor e da luta pela libertação da 

Grécia, outro importante conteúdo do romance é a própria reflexão de Hyperion sobre o seu 

                                                
426 Nessa terceira estrofe de “Andenken” ainda há outra temática presente também em “Die Wanderung”: a 

formulação “sagen hört'” (v. 26) do epodo deste poema remete à justaposição “zu sagen” (v.33)/ “zu hören” 

(v.34) daquele poema: a atividade do poeta se conjuga com relação a essas ações recíprocas de dizer/ouvir. 



 

 

158 

 

caminho; sobre sua situação de desterro; sobre suas lutas e seus fracassos guerreiros; sobre o 

amor e a morte de Diotima; sobre a formação do homem moderno em contraposição à antiga 

formação grega, principalmente a ateniense, no discurso de Hyperion quando da visita a 

Atenas com Diotima, reproduzida na última carta do primeiro livro (SW 2: 87ss.). Ao 

processo de lembrança de Hyperion do passado (da Grécia Antiga), das suas ações passadas e 

de sua amada juntam-se suas reflexões, desenvolvidas nessa situação de contato com o amigo 

Bellarmin. 

 Em “Andenken”, após a consideração de que “bom/ É uma conversa” (vv.32-33), o 

poeta clama pelos amigos (vv.37-38). O “aber” (v.37) aqui parece confirmar a distância do 

poeta em relação a eles. O gesto seguinte (vv. 38-41) do poeta é novamente o da gnoma, o da 

reflexão. Após a menção, em “Andenken”, aos “feitos” (v.36), o tema dos navegantes é 

reintroduzido – também na menção ao Hyperion – pelo poeta, o qual reflete sobre a vida e as 

‘ações’ no mar, nos versos subsequentes. Na gnoma (vv.38-41) “Alguns/ Têm ressalva de ir à 

fonte;/ Pois a riqueza começa/ No mar” (“Mancher/ Trägt Scheue, an die Quelle zu gehn;/ Es 

beginnet nemlich der Reichtum/ Im Meere”), não a fonte, mas o mar aparece ligado ao início. 

Nesse sentido, o mar é fonte de riquezas. Mar e fonte são vinculados normalmente numa 

relação de início e fim. De modo parecido com o caso em que ‘é igual noite e dia’, em que 

contrários são igualados, o mar é, de certa forma, equiparado à fonte, “pois” (“nemlich”) 

(v.40) é ali que principia a riqueza, reflete-se na gnoma. O poeta também vai à ‘fonte’, falar 

da vida no mar. 

 A quarta estrofe é um reflexo da segunda. Antes, as árvores na terra firme e a 

celebração no continente foram evocadas: uma festa da primavera. Agora, a vida no mar é 

descrita (vv.41-48). Ela se distingue, em relação à vida no continente, principalmente através 

da privação, “sob o mastro desfolhado” (vv.45-6), dos dias feriados, da música e “dança 

nativa” (v.48), uma dança que deve ser do local de origem desses navegantes. A gnoma 

(vv.38-41), o comentário do poeta relacionando fonte e mar, precede a descrição da vida dos 

navegantes. A ressalva de ir ao mar e os seus perigos, a deferência às suas riquezas, a vida de 

privação que os navegantes ‘não desprezam’ para ‘reunir’ o que é belo e mesmo a guerra 

“alada” não deixam de ser também um louvor a eles, aos feitos deles e ao que eles suportam. 

Eles,/ Como pintores, reúnem/ O que é belo da terra e não rejeitam/ A alada guerra, 

e/ Morar sozinhos, por anos, sob/ O mastro sem folhas, onde a noite não 

resplandecem/ Os dias feriados da cidade,/ E nem música de cordas e dança nativa. 

(Sie,/ Wie Mahler, bringen zusammen/ Das Schöne der Erd' und verschmähn/ Den 

geflügelten Krieg nicht, und/ Zu wohnen einsam, jahrlang, unter/ Dem entlaubten 

Mast, wo nicht die Nacht durchglänzen/ Die Feiertage der Stadt,/ Und Saitenspiel 

und eingeborener Tanz nicht.) (vv.41-48) 
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 O gesto do poeta é o de comparar a atividade dos navegantes a uma da arte. A 

sentença  “Eles/ Como pintores, reúnem/ O que é belo da terra” (vv.41-3), é um comentário 

interpretativo do poeta acerca das atividades dos navegantes (e também da arte dos pintores). 

Em “Andenken”, os navegantes, como “pintores” (v.42), seriam “homens visuais” 

(“Augenmenschen”). Para P. Hühn (2007: 107), em sua interpretação dos vv.56-7, as 

atividades dos navegantes também possuem a “ambivalência do dar e tomar” (“Ambivalenz 

des Gebens und Nehmens”), estipulada ao oceano, ao fim do poema. A atividade dos 

navegantes é comparada a um fazer da esfera da arte, ao fazer dos pintores, a um fazer 

poético, entendido num sentido mais abrangente. Sendo assim, a comparação incide, através 

dessas mediações, também sobre o último verso do poema (v.59), a gnoma sobre o fazer dos 

poetas. Nessa quarta estrofe, o termo de comparação entre marinheiros e pintores se 

estabelece inicialmente através da atividade de reunir “o que é belo da terra” (v.43). Atividade 

presumivelmente realizada pelos navegantes através de seus embarques e desembarques pela 

terra e pelos pintores através de suas representações pictórias. Às atividades dos navegantes 

vincula-se também a guerra. Eles “não rejeitam/ A alada guerra” (“verschmähn/ Den 

geflügelten Krieg nicht”) (vv. 43-4). Dela também se trata na poesia. A imagem da “guerra 

alada” é utilizada pelo poeta para descrever as lutas das quais participam os navegantes. As 

velas das naus seriam comparadas a asas. Em representações da poesia grega, a batida da 

guerra é alada como a águia
427

. 

 Os navegantes se caracterizam por estarem solitários (“einsam”) (v.45) (assim como o 

poeta). O poeta evoca a vida deles. Diferentemente do tempo do feriado na primavera, que 

comemora o retorno do tempo áureo, os navegantes ‘moram’ “anos a fio” (“jahrlang”) (v.45) 

no outono, no inverno da vida, sob um tronco de folhas caídas. Contrariamente ao fim da 

segunda estrofe, cujos versos têm ritmos quase idênticos, os vv. 45-48 possuem bruscas 

variações, perceptíveis já no comprimento deles, alternando versos curtos com mais longos. 

Eles estão submetidos às alterações do mar. No heroísmo sem esplendor dos navegantes, que 

também suportam a separação da partida, o tempo deles é noite; é a escuridão em que não 

resplandecem os dias de festa da cidade. Nessa noite, não há saudação nem recepção pelo 

poeta, metonimicamente representado pela lira, pela “música de cordas” (“Saitenspiel”) 

(v.48). Ali, nesse tempo, não há comemoração: festa e navegantes estão separados, em 

estrofes diferentes que se refletem. A qualificação da “dança” como “nativa” (eingeboren) 

                                                
427 Cf. as ricas indicações de Beißner (StA 2,2: 805) sobre o tema aqui discutido; especialmente a comparação, 

no párodo da Antígona (tragédia traduzida por Hölderlin, como se sabe), do exército e do ataque de Polinices 

com uma águia. 
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lembra o nascimento, no tempo da primavera, embalado por brisas (v.24). Os ventos que 

sopram aos navegantes não parecem ser tão embaladores que remetam à esfera da criança e do 

que é inofensivo. “Guerra alada” (v.44) pode ser, pois, a guerra das velas das naus, a qual se 

trava com os ventos. Os navegantes não rejeitam essa guerra. 

“Agora, porém, a indianos/ Foram os homens” (“Nun aber sind zu Indiern/ Die 

Männer gegangen”) (vv.49-50). No início da última estrofe, o gesto do poeta é o de evocar 

“os homens” que partiram para as Índias. No início da quarta estrofe, a interrogação por ‘onde 

estão aqueles que já se foram’ (ubi sunt qui ante nos fuerunt) destinou-se aos “amigos” 

(“Freunde”) (v.37). Ainda na quarta estrofe, depois das gnomas (vv.38-41), o poeta refere-se a 

um “sie” (“Eles”) (v.41), cujas ações evocadas são as da vida dos nautas; um “sie” que pode 

ou não retomar aquele “amigos”. No início da quinta estrofe, expande-se a referência para “os 

homens” que não estão mais presentes; que “foram a indianos” (vv.49-50). A referência, a 

evocação vai do mais próximo, do grupo mais restrito dos “amigos” (tendo o próprio 

Hyperion participado da guerra no mar) ao grupo mais geral dos “homens”, passando pela 

descrição das atividades dos marinheiros, na forma pronominal de um “eles”. Como na 

tradução de Hölderlin da P.1 (StA 5: 65), em “Andenken”, o vento no início da viagem sopra 

“aos levados pelas naus/ Porém aos homens” (“Den schiffegetragnen/ Aber den Männern”): a 

referência inicial mais concreta do vento que faz promessas aos navegantes (“Schiffern”) (v.4) 

é, porém, generalizada aos homens em geral, que, tendo ido às Índias, se distanciam e 

separam do poeta, não obstante a lembrança, que permance e de alguma forma os liga. Esses 

“homens” (v.49) são todavia navegantes, que parecem partir da região de Bordeaux. O verbo 

ir, gehen, contudo, nesse contexto, aponta para um sentido mais abstrato da ação de navegar 

rumo a um ponto distante da partida. 

 O primeiro verso da última estrofe parece um espelho da saudação do poeta no v.5: 

“Geh aber nun”. Esses três termos são quase repetidos em ordem inversa no verso 49: o verbo 

gehen, porém, está em um tempo verbal passado (Perfekt). Depois da evocação/descrição da 

vida dos navegantes no mar, o poeta volta-se para o instante e local de agora (“nun”) (v.49). 

Aliás: tanto o advérbio “nun” como o verbo “kommt” (“vem”) (v.53) transmitem a impressão 

de que o poeta se deslocou ‘agora para lá’; de que o gesto do poeta é realizado ‘agora’ “ali” 

(“dort”) (v.51), no estuário do Gironda, para onde foi dirigida a saudação enviada por meio do 

vento Nordeste (v.5). O poeta evoca essa ação passada. A forma de falar do cenário de 

Bordeaux retoma a da evocação dessa paisagem na primeira estrofe, com a descrição do local 

a partir de “dort” (“Ali”) (v.8;v.51), com o encadeamento com o pronome relativo “wo” 
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(“onde”) (v.8;v.52), com a variação do verbo ir (gehen). “Ausgeht”, no verso 56, corresponde, 

mercê da falta do duodécimo verso na última estrofe, a “hingehet” (v.9). Ambos os verbos a 

três versos do fim da estrofe: “Ali, no ventoso cume/ Junto a montes de vinhas, d’onde / Vem 

o Dordonha abaixo,/ E junto com o esplêndido/ Garona mar largo/ Parte a correnteza.” (“Dort 

an der luftigen Spitz'/ An Traubenbergen, wo herab/ Die Dordogne kommt,/ Und zusammen 

mit der prächtigen/ Garonne meerbreit/ Ausgehet der Strom.”) (vv. 51-56). 

 Nessa passagem (vv.51-56), fica mais evidente a forma paratática de associações dos 

elementos sintáticos, a qual não deixa que eles facilmente se encaixem, nas relações 

anafóricas e catafóricas ao longo do poema. Poderia esperar-se que o advérbio “ali” (“dort”) 

(v.51) retomasse o lugar nomeado nos versos imediatamente anteriores, junto aos “indianos” 

(v.49). Mas o dêitico mostra ainda (ou já) o local, o cenário da partida dos navegantes, em que 

“a correnteza” (“der Strom”), também num movimento descendente – como “na correnteza” 

(“in den Strom”) “o ribeiro” (“Bach”), nos v.9-10 –, vindo do alto, dos montes de vinha, 

desemboca rumo ao Atlântico. Essa correnteza é formada pelos rios Dordonha e Garona. Este 

rio que ruma ao Atlântico e deságua no estuário é louvado pelo poeta com o epíteto 

“esplêndido” (“prächtig”) (v.54). Ele tem certa graça, o esplendor (ἀγλαία). 

 Dêiticos como “dort” (“ali”) (v.8;v.51), “daselbst” (“de lá”) (v.18), “nun” (“agora”) 

(v.5;v.49), “darüber” (“além”) (v.10), mais presentes nas duas primeiras estrofes e no início 

da última, deslindam gestos do poeta, o qual apresenta cenas como se estivessem à mão, 

seguindo seu caminho de evocação, lembrança e saudação. Esse tipo de referencialidade 

acaba dificultando, contudo, a definição mais precisa da localização do poeta. É difícil 

determinar o encadeamento entre os termos linguísticos. Conjugando-se com a estranheza que 

resulta da linguagem do poeta, proveniente da junção ‘áspera’ dos elementos, da posição das 

palavras nas frases, da obscuridade de certas formulações, algumas partículas e locuções 

parecem dar a impressão (a qual é reforçada pelo gesto do poeta de apontar as coisas) de 

oralidade. Devem contribuir para esse caráter de fala a recorrência da partícula “aber”, ou 

mesmo de “und”, palavras como “wohl und wie” (“bem e como”) no fim do verso 13, as quais 

parecem ter mais função de ênfase da evocação (“Noch denket das mir”) (“Ainda lembra-

me”) do que introduzir uma comparação através da conjunção “wie” (“como”) entre os olmos 

que se inclinam sobre o moinho e a figueira que cresce no pátio. 

 Nos versos 9 e 10, “e na correnteza/ Fundo despenha o ribeiro” (“und in den Strom/ 

Tief fällt der Bach”), a ordem das palavras segue o olhar que vai do que está mais abaixo, a 

correnteza, até o ribeiro, mais acima, que nela cai, e acompanha o movimento da visão 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29glai%2Fa&la=greek&can=a%29glai%2Fa0
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percorrido na primeira estrofe, que segue do rio Garona até o par de álamos e carvalhos, 

acima (“darüber”) (v.10). A sequência das palavras, nos vv. 9-10, representa o movimento 

ascendente do olhar, que concorre com o movimento da queda, ‘profunda’, da correnteza do 

ribeiro, reproduzida pelo enjambement, pelo transbordamento (Zeilensprung), que perfaz o 

movimento descendente da visão na leitura do poema. Nos primeiros versos da última estrofe 

(vv.49-56), o olhar desce, seguindo a correnteza que vêm do “ventoso cume/ Junto a montes 

de vinhas” (“luftigen Spitz'/ An Traubenbergen”) (vv.51-52). 

 De acordo com a perspectiva inferida acima do olhar do poeta, nomear o que se vê 

(mais uma vez: ainda que tal visão seja interior, como a da lembrança) antes, “a correnteza” 

(v.9) em que o ribeiro deságua, corresponde às já citadas ideias de Herder acerca da ode e do 

ditirambo. Em “Pindar und der Dithyrambensänger” (“Píndaro e o cantor de ditirambos”), 

Herder (1985c: 328) estipula que “ele (o ditirambo) não segue nenhum outro plano, a não ser 

o que interiormente a imaginação pinta, exteriormente o que, em parte, vê o olho”
428

. Daí ser 

apontado e movido para posição inicial da frase (da oração, para falar mais especificamente 

com a gramática) o que principalmente ‘percebe o olhar’
429

. Certamente “Andenken” não é 

como um antigo ditirambo – ainda que possa representar em sua composição características 

consideradas no séc. XVIII como pertencentes àquele estágio mais natural da cultura, ainda 

no sentido de Herder. Nem mesmo deve ser o olhar do poeta, este tomado num aspecto mais 

sensível, o que a descrição da paisagem de “Bourdeaux” segue, já que ela é em muito uma 

saudação/evocação. A matéria de “Andenken”, da “Lembrança”, é também a de um conteúdo 

de menor representação estritamente sensível, i.e., dos sentidos. Em “Andenken”, ainda o 

material gnômico, na terceira, quarta e final da última estrofe – passagens do poema que, 

aliás, apresentam menos marcações dêiticas –, torna o poema mais reflexivo. 

 O Dordonha corre “junto a montes de vinhas” (“An Traubenbergen”) (v.52). O vinho 

já fôra ligado à poesia. Ele deve ser a bebida desejada pelo poeta, no pedido do início da 

terceira estrofe. Na última estrofe, as vinhas aparecem em relação com as correntezas fluviais, 

em cujas mediações são cultivadas. O local de desembocadura dos rios é um local de 

produção e intermediação de culturas. No poema, “o cume ventoso” (“luftige[...] Spitz'”) 

(v.51) do promontório do Gironda auxilia na partida dos navegantes para o mar. Um auxílio 

na atividade deles. O estuário é o local da partida e saída da torrente poética em direção ao 

                                                
428 “[…] folgte er (der Dithyrambus) keinem weitern Plan, als den innerlich die Einbildungskraft malte, äußerlich 
zum Teil das Auge sahe”. 
429 Quanto às teorias de Herder sobre a inversão de palavras na ode como exposição do elemento sensível, da 

sensação, do que “principalmente percebe o olhar” (“Das Hauptaugenmerk”), cf. VÖHLER 2005: 168-9. 
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mar. O local em que esse poema está para terminar. “A correnteza” (“der Strom”) (v.56), 

como em outros hinos na Alemanha do séc. XVIII e início do XIX, possui aqui conotações 

poetológica e histórico-cultural. Segundo Anke Bennholdt-Thomsen (1996: 188s.), 

graças à comparação, por Horácio, da línguagem de Píndaro com uma correnteza 

[...], fala-se em Klopstock da ‘correnteza do canto’ [...] e, em Goethe, a correnteza 

que escapa dos rochedos é um símbolo do gênio e da produção cultural [...]. Em 

Herder, o percurso das correntezas permite à memória coletiva uma releitura dos 

desenvolvimentos da cultura e da história da natureza430. 

 Nesse seu texto “Ost-westlicher Bildungsgang: Eine Interpretation von Hölderlins 

letztem Strom-Gedicht” (“Carreira oriente-ocidente da formação: uma interpretação do último 

poema-correnteza de Hölderlin”), A. Bennholdt-Thomsen nota que o percurso do rio Danúbio 

do oeste para leste é contrastado na primeira estrofe do hino “Der Ister” pelo caminho do 

poeta, o qual vem do oriente em direção ao ocidente, cantando do “Indus” (StA 2,1: 190, v.7), 

de “Alpheus” (id.ibid., v.9). O caminho do poeta ali evoca, ainda que com o destino inverso, o 

realizado por Hércules (“Herkules”) (id.ib., v.28), que fôra do local da nascente do Danúbio à 

Grécia, “para levar dos hiperbóreos, dos nórdicos, para casa, para Olímpia, o ramo de oliveira 

como prêmio de vitória, como conta a ode Olímpica 3, de Píndaro” (BENNHOLDT-

THOMSEN 1996: 190)
431

. No poema “Der Ister”, os percursos em direções contrárias 

permitem não só intermediações de elementos vindos de espaços geograficamente opostos, 

oriental-ocidental, mas também entre tempos diferentes, entre passado e presente, entre os 

antigos (os gregos) e os modernos. O poeta, ao evocar em seu percurso o caminho e a estada 

de Hércules nas ‘terras do norte’, entremeia não só tempos e regiões, mas culturas diferentes: 

enquanto que para o poeta “os troncos das árvores agem como colunas [v.22], Hércules, em 

contraponto à sua proveniência cultural, precisa da natureza imediata, viva, aromada (36) e 

com sombras (30, 37)”
432

 (BENNHOLDT-THOMSEN 1996: 190). A partir dessa evocação, o 

poeta pode inverter, em seu gesto interpretativo, o fluxo dado pela natureza, o sentido do rio, 

do Istro (o poeta chama o Danúbio pelo seu nome antigo, grego, e em parte romano)
433

: “Ele 

parece, porém, quase/ Ir para trás e/ Eu acho, ele deve vir/ Do oriente.” (“Der scheinet aber 

fast/ Rükwärts zu gehen und/ Ich mein, er müsse kommen/ Von Osten.”) (StA 2,1: 191, 

                                                
430 “Dank Horaz’ Vergleich der Sprache Pindars mit einem Strom [...] ist bei Klopstock vom ‘Strom des 

Gesangs’ die Rede [...] und bei Goethe der sich den Felsen entringende Strom Sinnbild des Genies und des 

Kulturschaffens [...]. Bei Herder erlaubt der Verlauf der Ströme dem kollektiven Gedächtnis eine Relektüre 

naturgeschichtlicher und kultureller Entwicklungen”. 
431 “Um den Olivenzweig als Siegesprämie von den Hyperboreern, den Nordländern, nach Olympia 

heimzubringen, wie die 3. Olympische Ode Pindars erzählt”. 
432 “[…] die Baumstämme wirken wie ‘Säulen’ [v.22], braucht Herkules im Gegensatz zu seiner kulturellen 

Herkunft unmittelbare, duftende (36) und schattige (30, 37), lebendige Natur”. 
433 Cf. os comentários de Beißner (StA 2,2: 813s.). 
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vv.41-44). É o próprio poeta quem, em seu percurso, vem do oriente, passando pela Grécia, 

pela Grécia Antiga. Daí ser esse caminho também um através da história, com implicações 

culturais de trazer ao presente, no canto, elementos (culturais) vindos de lá. 

 Em determinados poemas de Hölderlin, o caminho que se inicia no leste, no oriente 

(Morgenland) rumo a oeste, do nascimento do sol ao poente (Abendland), pode, ainda, ser 

invertido. A direção oriente-ocidente que é percorrida também em sentido oposto encontra 

correspondência (e outra formulação mítica) nas jornadas de Dioniso, o qual, na ode 

“Dichterberuf” (1800), vem da Índia: “Do Ganges as margens ouviram do deus da alegria/ O 

triunfo, quando todos conquistando, a partir do Indo/ O jovem Baco veio, com/ Sacro vinho, 

despertando do sono os povos” (“Des Ganges Ufer hörten des Freudengotts/ Triumph, als 

allerobernd vom Indus her/ Der junge Bacchus kam, mit heilgem/ Weine vom Schlafe die 

Völker wekend”) (StA 2,1: 46, vv.1-4). Já na primeira versão do hino “Der Einzige” (“O 

Único”), Dioniso parte até as terras dos oriente: “Evoé, que/ Ao carro atrelou/ Os tigres e 

abaixo/ Até o Indo/ Comandando alegre serviço/ Cultiva a vinha e/ A fúria doma dos povos” 

(“Evier[...], der/ An den Wagen spannte/ Die Tyger und hinab/ Bis an den Indus/ Gebietend 

freudigen Dienst/ Den Weinberg stiftet und/ Den Grimm bezähmte der Völker) (StA 2,1: 154, 

vv.53-59). Nos caminhos de ida hespérica e volta
434

, diferentes feitos são realizados pelo deus 

que funda o cultivo do vinho: uma vez o deus conquistador desperta os povos com sua ‘sacra’ 

bebida, em outra, o cultivo do vinho, a serviço da alegria, doma a ira dos povos, uma imagem 

de lida com o aspecto selvagem, rumo ao Indo, dada já na ação do deus de atrelar tigres, as 

feras, ao carro. 

 No poema “Andenken”, os navegantes partem em direção às Índias (v.49). No século 

XVIII, por inflexão de Herder, era muito difundida a concepção segundo a qual a Índia 

(Indien) era o local de origem (berço) da cultura
435

. A palavra “indianos” (“Indier[...]”) (v.49), 

contudo, pode indicar tanto os habitantes das Índias Orientais como das Ocidentais (na 

América)
436

. O próprio nome Índias Ocidentais, se este for o objetivo dos navegantes, designa 

                                                
434 Sobre o deslocamento de Dioniso do Indo à Grécia, ou o inverso, da região da Grécia até as Índias, cf. os 

comentários de J. Schmidt ao poema “An unsre großen Dichter” (SW 1: 618). 
435 Cf. também as explicações de J. Schmidt (SW 1: 1023): “Para Herder, Índia é o lar primevo de toda cultura 

humana e religião, e recebe o valor da origem levada quase à esfera do absoluto” (“Für Herder ist Indien die 

Urheimat aller menschlischen Kultur und Religion, und so erhält es bei ihm die Wertigkeit des beinah in die 

Sphäre des Absoluten gerückten Ursprungs”). Ali o editor também menciona que a grafia Indier, para os 

habitantes da Índia (Indien), é difundida no tempo de Hölderlin. Uma prova disso J. Schmidt extrai do texto de 

Herder Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, no qual, aliás, é exposta a concepção acima 

mencionada em relação à Índia. 
436 Segundo T. Valk (2005: 9, n.10): “Jean-Pierre Lefebvre apontou com argumentos consideráveis que o verso 

de abertura da quinta estrofe é polissêmico, na medida em que no séc. 18 também os índios eram designados 

como ‘Indier’” (“Jean-Pierre Lefebvre hat mit bedenkenswerten Argumenten darauf hingewiesen, daß der 
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ainda o ímpeto das Grandes Navegações de encontrar, indo para oeste, o caminho de volta 

para as riquezas da Índia. A partida dos navegantes, hespérica, em “Andenken” (vv.49-50), 

impulsionada pelo vento Nordeste, i. e., pelo menos inicialmente para oeste no oceano 

Atlântico, tem o aspecto da ida no passado. A viagem dos navegantes é um acontecimento e 

realização do passado. Nos versos 49-50 de “Andenken” apresenta-se um dos únicos verbos 

do poema no passado. A situação presente (“nun”) (v.49) é marcada pela separação entre 

aqueles que foram, os navegantes, e o poeta: duas instâncias relacionadas no início do poema 

por intermédio do vento. Uma separação que também é marcada pelo “aber”, que aparece em 

cada primeiro verso das estrofes finais. 

 Não ocorre nesse poema de Hölderlin aquilo que, nos hinos de Píndaro, Kenneth D. 

Weisinger chama de “concomitância entre a realização bem sucedida e a poesia”
437

 

(WEISINGER 1976: 261), a “união do poeta com seu objeto”
438

 de louvor (idem: 262), como, 

no exemplo dado por Weisinger, “no epodo (ou terceira estrofe)”
439

 (id.ibid.) da Olímpica 7, 

em que o poeta ‘desembarca’ (“κατέβαν”), ‘vai’ até o local do vencedor, Rodes, de Diágoras 

de Rodes no caso, para levar o seu hino: “e agora por ambos [flauta e lira] com/ Diágoras 

desembarquei [...]/ hineando” (“καί νυν ὑπ᾽ ἀμφοτέρων σὺν Διαγόρᾳ κατέβαν [...]/ ὑμνέων”) 

(PINDARUS 1997: 122, vv.13-4)
440

. Na situação presente (νυν), nessa passagem da Olímpica 

7, o poeta vai, ou melhor, ‘foi’ (formado pela junção de βαίνω, ir, mais um prefixo, κατέβαν é 

um verbo no passado,) junto do seu objeto de louvor para a cidade de origem deste. Essa ação 

                                                                                                                                                   
Eingangsvers der fünften Strophe insofern mehrdeutig ist, als im 18. Jahrhundert auch die Indianer als ‘Indier’ 

bezeichnet wurden”). E Valk cita Lefebvre (1989: 207 apud Valk 2005: 9, n.10): “sobretudo em Bordeaux, e, no 

mais, mesmo até o século 19, a palavra ‘Índias’, sem mais determinações, designava não Índias Orientais, senão 

que Índias Ocidentais, quer dizer, América Central e as ilhas do Caribe”. (“Vor allem in Bordeaux, und sonst 

überhaupt bis ins 19. Jahrhundert hinein, das Wort ‘Indien’ ohne weitere Bestimmung nicht Ostindien, sondern 

Westindien, das heißt Mittelamerika und die Inseln der Karibik bezeichnete”). 

Cf. também U. Gaier (1989: 178s.; 190), em cuja interpretação os “homens” do verso 49 de “Andenken” devem 

navegar em direção à América, para os Estados Unidos da América, já que eles partiriam para lá do Pointe de 

Grave, local de confluência do Dordonha e Garona, onde se encontra um “monumento” (“Denkmal”) que lembra 

da partida, em 1776, do Marquês de La Fayette, “para lutar como voluntário pela independência das colônias 

[dos Estados Unidos da América]” (“um als Freiwilliger für die Unabhängigkeit der Kolonien zu kämpfen”). 
Levando ideais do Iluminismo, La Fayette traz depois de lá, “segundo modelo americano” (“nach 

amerikanischem Muster”), para a França, a “declaração dos direitos humanos” (“Erklärung der 

Menschenrechte”), apresentando-a “frente à assembleia nacional” (“vor die Nationalsammlung”). Para Gaier, a 

menção à partida dos “homens” (v.50) trataria de um “acontecimento histórico” (“historisches Ereignis”): esses 

homens partiriam para as lutas de independência dos Estados Unidos, numa ação levada por ideais iluministas de 

liberdade e autonomia política, as quais ainda, complemente-se aqui, faltariam no local de onde partiu a 

saudação do poeta, a nordeste de Bordeaux, na Alemanha do início do séc. XIX. 
437 “Concomitance of achievement and poetry”. Para a elaboração e uso do conceito de “concomitância” por K. 

D. Weising (1976), na relação do poeta com seu objeto de louvor, cf. todo o artigo “Hölderlin’s ‘Wie wenn am 

Feiertage…’ and its Pindaric Model” (“Wie wenn am Feiertage…”, de Hölderlin, e o seu modelo pindárico). 
438 “Union of the poet with his subject”. 
439 “In the epode (or third strophe)”. 
440 Na tradução de Alisson Alexandre Araújo (2005: 47): “E agora, ao acompanhamento de ambos, com 

Diágoras desembarquei, hineando”. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kate%2Fban&la=greek&can=kate%2Fban0&prior=*diago/ra%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%2F&la=greek&can=kai%2F0&prior=au%29lw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nun&la=greek&can=nun0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28p%27&la=greek&can=u%28p%270&prior=nun
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29mfote%2Frwn&la=greek&can=a%29mfote%2Frwn0&prior=u%28p%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=su%5Cn&la=greek&can=su%5Cn0&prior=a%29mfote/rwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*diago%2Fra%7C&la=greek&can=*diago%2Fra%7C0&prior=su%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kate%2Fban&la=greek&can=kate%2Fban0&prior=*diago/ra%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28mne%2Fwn&la=greek&can=u%28mne%2Fwn0&prior=ponti/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nun&la=greek&can=nun0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bai%2Fnw&la=greek&can=bai%2Fnw0
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kate%2Fban&la=greek&can=kate%2Fban0&prior=*diago/ra%7C
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de ir concorre com o próprio fazer o hino. O particípio presente “ὑμνέων” (id.ibid., v.14) 

designa a ação de fazer o hino (ὑμνέω), de cantar, de louvar, sendo Rodes, “Ῥόδον” (id.ibid.), 

o objeto deste verbo. Em “Andenken”, no momento (“nun”) (v.49) em que o poeta, após 

realizados os gestos de saudação e evocação de Bordeaux, chega a essa região, os navegantes 

partiram para as Índias. Então, o poeta, após apontar elementos (vv.51-2) do estuário de lá, 

narrar e louvar, por força do adjetivo “esplendoroso” (“prächtig[...]”) (v.54), a junção dos 

rios, a correnteza que também desemboca no mar (vv. 52-6), termina com gestos da reflexão 

(vv.56-9). Na terceira estrofe, o poeta avalia, no presente, que bom é ouvir e falar de “feitos” 

(“Taten”) (v.36). Na última estrofe, o feito, a ação dos navegantes aconteceu no passado 

(v.49-50). Ainda não houve o retorno desses homens para o poeta. Todavia, poetas e 

navegantes – os que se foram – continuam ligados, pela saudação do poeta, pela evocação, 

pela memória: “O oceano, porém, toma e dá recordação” (“Es nehmet aber/ Und gibt 

Gedächtnis die See”) (vv.56-7). 

 O que retorna é a recordação para o poeta. O final do hino, como, aliás, em muitos 

finais dos hinos de Píndaro e do próprio Hölderlin
441

, é denso em material gnômico. O início 

desse gesto final é aqui marcado por um “porém” (“aber”) (v.56). A forma verbal “nehmet” 

(v.56) é novamente uma dessas do hino de Hölderlin que oscila entre o que parece ser ou uma 

forma antiga, ou uma muito erudita ou variante oral fixada na escrita
442

. A ação de tomar e dar 

recordação aparece na sequência das atividades e ação dos navegantes. Os navegantes foram 

às Índias, impulsionados pela correnteza que deságua no mar e pelas promessas do vento. O 

oceano dá essa ação como “recordação” (“Gedächtnis”) (v.57) para o poeta, que, 

permanecendo, toma-a. A ação de dar e tomar é parte das atividades do poeta, o qual envia a 

saudação, a lembrança e recebe, toma a recordação que dá o oceano. 

 Nesse gesto reflexivo dos versos finais, o poeta se volta a temas do próprio hino. Na 

primeira gnoma, explicitamente ao tema da recordação, que se relaciona às evocações. A 

segunda gnoma do grupo trata do tema do amor e do olhar, que retoma as menções ao amor – 

Liebe, característica do vento Nordeste, “der liebste” (v.2), e temática condesada na fórmula 

“Tagen der Lieb’” (“dias de amor”) (v.35), da estrofe central – e a atividade das árvores de 

                                                
441 Cf., na seção 5.3., p.131. 
442 Beißner aventa suposições para o uso da forma “nehmet” como terceira pessoa do singular do verbo nehmen, 

com nenhuma das quais ele mesmo dá a questão por explicada. O editor mostra que Hölderlin usa formas como 

“nehme” (ao invés de nimm, por exemplo, na sua tradução do primeiro canto da Ilíada, na segunda reza de Crises 

a Apolo) ou “nehmest”, em sua tradução da Antígona. Beißner indica a possibilidade de “nehmet” ser uma 
formação por analogia, num caso de “hiperalemão padrão” (“hyperhochdeutsch”); ou mesmo um “disfarce da 

língua oral em uma roupagem escrita” (“Verkleidung der Mundart in ein schriftsprachliches Gewand”). Cf. StA 

2,2: 806 e StA 5: 13. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28mne%2Fwn&la=greek&can=u%28mne%2Fwn0&prior=ponti/an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%28ro%2Fdon&la=greek&can=*%28ro%2Fdon0&prior=nu/mfan
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“observar” (“hinschauet”) (v.11) ao fim da primeira estrofe: “E o amor também fixa 

diligentemente os olhos,” (“Und die Lieb' auch heftet fleißig die Augen,”) (v.58). Olhar que é 

necessário aos navegantes, para, “como pintores”, reunirem “o que é belo da terra” (vv. 42-

43). Prender os olhos diligentemente é uma ação do poeta em “Andenken”, o qual, em sua 

saudação e evocação, alegra-se à vista e presentifica o lugar da partida dos navegantes, a 

região de Bordeaux. É um olhar dentro da lembrança. Aos olhos fixados diligentemente, nas 

duas primeiras estrofes, contrasta o pedido do poeta para que ‘possa descansar’: “descansar” 

(“ruhen”) (v.28) e “sono” (“Schlummer”) (v.29) em oposição ao “esforçadamente” (“fleißig”) 

(v.58) dos olhos. Os olhos do poeta, metonimicamente sua capacidade de ‘visionário’, 

alternam momentos de prender-se a algo e também de estarem desprendidos, se possível. O 

amor proporciona ao poeta parte dessa capacidade ‘visionária’; o vinho, o pedido pela taça 

aromada, uma outra, complementar. “O mais amado dentre os ventos” (v.2) (grifo nosso) leva 

o poeta à saudação a sudoeste de seu lugar; leva o poeta para um tempo de satisfação e 

completude, uma idade dourada. O vinho, a “luz escura” (v.26) em que aquela evocação 

transforma-se, traz o perigo do esquecimento, mas permite, contudo, a lembrança através da 

falta; a lembrança do que veio e já se foi, do que não está completamente presente no 

momento atual. Após o pedido pela taça recendente, o poeta fala nos “pensamentos mortais” 

(“sterblichen/ Gedanken”) (vv. 31-2); pensamentos que mencionam uma possibilidade de falta 

ou limitação, uma ausência. É o momento no poema em que a reflexão entra em cena, através 

das gnomas do poeta. Os gestos de saudar e evocar dão lugar a reflexões sobre falar e escutar: 

tentar considerar no momento presente os “dias de amor” (v.35) e os “feitos que aconteceram” 

(v.36). 

 A gnoma do v.58 é ligada à anterior (vv.56-7) pela conjunção “e” (“und”) (v.58). 

Ambas formam um grupo, destacado do que lhes precede e sucede por um “mas” (“aber”) 

(v.56;v.59) e ainda relacionadas por um “também” (“auch”) (v.58), palavra que inicialmente 

chama atenção, já que essas duas gnomas parecem dar conta de atividades aparentemente 

opostas: a troca envolvida na ação do dar e tomar se oporia à fixidez do olhar no amor. Mas 

elas não devem se contrapor totalmente, na reflexão do poeta, já que são assim equiparadas. O 

processo do dar e tomar repousaria sobre algo fixo, num movimento de ida e vinda (da 

lembrança): a partida dos navegantes e o desembocar da correnteza no mar, “es”, v. 56, 

retorna como recordação, “Gedächtnis”, v.57. O amor que prende o olhar possui atividade, 

movimento (“esforçadamente”) (“fleißig”) (v.58): “o mais amado dentre os ventos” (v.2) leva 

os olhos do poeta à saudação da região sudoeste. 
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 “O que fica, porém, fundam os poetas.” (“Was bleibet aber, stiften die Dichter”.) 

(v.59). Na última gnoma, no último verso do poema, anuncia-se explicitamente a atividade 

dos poetas, a sua fundação. Só que não se sabe se o que essa sentença final proclama no 

tempo presente realiza-se já no momento em que é proferida, ou se a sentença anuncia algo de 

uma fundação que provém do passado e que permanece, ou se, ao longo das atividades dos 

poetas, i.e., em uma ação contínua, processual, funda-se (algo ainda não completamente 

fundado, mas que os poetas fundam em suas atividades) o que permanece (o que permaneceu) 

ou irá permanecer. De todo modo: ainda que a sentença esteja no tempo verbal presente, ela 

articula também passado e futuro, o que é em certa medida possibilitado pelos significados 

dos verbos permanecer (bleiben) e fundar (stiften). O poeta anuncia uma fundação, sem que 

se saiba exatamente se esse gesto é a realização de tal fundação, a continuação dela ou uma 

promessa, um anúncio, sendo o poeta seu núncio. 

 O poema “Andenken” se constitui por uma tensão entre passado, presente e futuro. O 

gesto final do poeta, que é o da gnoma, na sequência das gnomas que refletem sobre ações 

representadas (através do medium da lembrança, nos gestos iniciais da saudação e evocação) 

ao longo do poema, é, por fim, comentar não só a atividade do próprio poeta, as atividades 

apresentadas nos gestos anteriores, mas comentar também, de forma geral, sobre a relação 

desse poeta com “os poetas” (“die Dichter”) (v.59), entre passado, presente e futuro na poesia, 

nessa “Lembrança”. 

 O poeta em “Andenken” é aquele que percebe e articula a promessa de ‘boa viagem’ e 

‘espírito cálido’ do vento Nordeste aos navegantes; invoca-o e envia sua saudação para a 

região de onde os navegantes partem para o oceano. A essa ida sempre na direção em que 

sopra o vento, descem as correntezas e partem os navegantes para o oceano; a esse caminho 

para o sul e oeste contrapõe-se inicialmente a saudação e evocação do poeta nas duas 

primeiras estrofes, o qual, de volta a partir da “margem escarpada” (v.8), perfaz até certo 

ponto um caminho contrário ao da correnteza, um pequeno regresso nessa terra, às mulheres 

morenas do local, através dos jardins, regatos, árvores e pátio. Esse regredir é de alguma 

forma também da ordem do tempo. A segunda estrofe termina no embalo de ninar, numa 

idade de ouro, num lugar de onde se pode não querer partir (ou nem haver partidas). Em 

“Andenken”, a saudação do poeta vai em direção ocidental (Abendland), a oeste, para onde o 

Nordeste sopra. O poeta e o vento, que carrega a saudação do poeta, inicialmente mais a 

oriente (Morgenland), enviam para lá, para o lugar do ocaso, o elemento do fogo (“feurigen 

Geist”) (v.3). O poeta inspira a região; anima o lugar, entusiasma: leva para lá um “espírito 
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cálido” (“feurigen Geist”) (v.3). O vento traz a lembrança. A partir da passagem dele o poeta, 

inspirado, saúda a hespéria como um tempo de promessa e sonhos, de comemoração: revive 

ali, na sua “Bourdeaux” (v.7), o sonho dourado de uma manhã. Ela lembra, porém, um 

passado. Essa manhã, essa primavera, difere do presente do poeta. Aquele presente da 

evocação não se realiza de volta para o poeta e o lugar em que ele está. Na terceira estrofe, o 

poeta ainda pede para ser saudado. Seus gestos, então, são reflexivos. Ele está sem os amigos, 

sem ter com quem comemorar. Na última estrofe, o que retorna para o poeta da ida dos 

navegantes e da correnteza ao oceano é a recordação (não como evocação, como tentativa de 

presentificar o que não está). 

 Os navegantes foram às Índias. Poeta e navegantes têm acesso a um outro tempo e 

lugar, mas de maneiras diversas. Diferentemente dos navegantes, o poeta, ainda que se 

deslocando por períodos e espaços, é aquele que, além disso, ‘fica’, ‘cultiva o que 

permanece’. “Os homens” (v.50) também viajam inicialmente por força do vento. Mas, se, 

por fim, eles “foram” (“sind [...] gegangen”) (vv.49-50) para o mítico berço da cultura, sendo 

que as atividades deles são também, como as do poeta, do campo da arte e cultura, não voltam 

para onde o poeta está. O poeta não se encontra com os navegantes, que passam pelas noites 

sem o esplendor das festas na cidade, sem a graça: não há retorno dos atos deles para onde 

eles partiram. O poeta, assim, não pode comemorar. Mas o poeta toma a recordação para 

realizar a sua poesia, a qual, como parte de uma fundação (v.59), é uma atividade que 

concorre com as dos navegantes, que fundam e estabelecem colônias. Aliás, é a própria 

situação de separação, isolamento, cisão, que permite tal lembrança. A relação de “πρώτα 

χάρις” (PINDARUS 2002: 20, v.33), de ‘primeira graça’, a graça antiga, que não se constituía 

sem tensão e ágon, entre poeta e navegantes, descrita na P.1, em que o vento inicial, como o 

canto do poeta por ocasião da vitória da cidade recentemente fundada, promete um bom 

retorno aos navegantes, i.e., um renome à cidade, e um bom retorno, recompensas ao próprio 

poeta, realiza-se em “Andenken” como um ‘dar e tomar’ próprio à recordação (vv.56-7). 

“Andenken” é uma recordação dessa poesia em que o poeta aparece participando de 

atividades comunitárias, possibilitando a comemoração, articulando e apresentando o passado 

com respeito à situação presente, conservando também esta e suas promessas para o futuro. 

Nessa atividade, mesclam-se tempos: a lembrança é prospectiva e retrospectiva, é promessa e 

recordação. Mesmo a gnoma, as sentenças da sabedoria pronunciadas pelo poeta, que na P.1 

apareciam num contexto mais imediato, apresentadas ao príncipe regente da cidade fundada 

(“πὰρ Δεινομένει”) (PINDARUS 2002: 22, v.58), é um gesto do poeta em “Andenken”, que, 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=prw%2Fta&la=greek&can=prw%2Fta0&prior=a%29ndra/si
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xa%2Fris&la=greek&can=xa%2Fris0&prior=prw/ta
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pa%5Cr&la=greek&can=pa%5Cr0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*deinome%2Fnei&la=greek&can=*deinome%2Fnei0&prior=pa%5Cr
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mesmo numa situação de isolamento presente, representa essa função. “O que fica, porém, 

fundam os poetas” (v.59): não só a cidade de Etna, nos moldes como fundada por Hierão, não 

mais existe, diferentemente da Pítica 1. A última sentença de “Andenken” é também a 

realização de um gesto que pertence aos próprios hinos de Píndaro, como se vê no elogio final 

do poeta não diretamente a si mesmo, mas à instituição da poesia, aos cantores, “aedos” 

(“ἀοιδοῖς”) (PINDARUS 2002: 26, v.94), no final da antístrofe e começo do epodo, na última 

tríade da P.1: “A reputação de glória que sobrevive ao homem/ Só revela o modo de vida dos 

que já se foram
443

/ aos prosadores e poetas” (PINDARUS 1976: 80). “Andenken” evoca a 

atividade dos poetas no hino. A lembrança de “Andenken” é também a dos gestos dos poetas 

nos hinos antigos: a saudação, a evocação, o pedido, as gnomas, até a profecia da 

permanência do que os poetas fundam. E como realização do gesto, é a poesia “Andenken” 

ela mesma parte dessa fundação – é essa a representação do poeta ali. Só que como lembrança 

de um tipo de poesia cujo objetivo era invocar o que não está (mais ou ainda) presente e 

evocá-lo, presentificá-lo, o poeta não vai ficar simplesmente preso ao passado, nem fazer 

ressuscitar, reviver o que já passou – ao considerar o que é tido no hino como perigo, os 

“mortais pensamentos” (v.31-2) – e nem poder deixar para trás aspectos da sua situação 

presente (νυν), a partir da qual se espera a presença no futuro do que é invocado e evocado no 

hino. 

 No hino de Hölderlin, o poeta está isolado, separado e distante dos ‘homens’, os quais 

o poeta chama em seu poema. Isso se reflete na falta de apóstrofes e interpelações, que 

determina esse poema em particular. Apenas como esboço, essa é a sequência dos gestos 

realizados em “Andenken”: evocação (louvor ao vento) (vv.1-4), invocação e pedido ao vento 

(v.5), saudação (alegria e louvor a Bourdeaux) (vv.5-12), evocação (da festa da primavera) 

(vv. 13-24), pedido indireto a alguém (para receber a taça) (vv. 25-9), gnoma (vv.30-36), 

interrogação (vv.37-8), gnoma (vv.38-41), evocação (louvor aos navegantes) (vv.40-8), 

narração/descrição (da partida dos navegantes no estuário de Bordeaux) (vv.49-56), gnoma 

(56-59)
444

. 

 A falta das interpelações diretas, a qual determina muito do louvor nesse poema, 

também resvala para a relação do poeta com a instância inicialmente invocada, para que esta 

se faça presente no poema: a relação do poeta com o vento, medium da “Lembrança”, o qual 

permite o envio da saudação, possibilitando o hino, o louvor. O vento está presente por todo o 

                                                
443 Dos homens que já se foram. (“ἀποιχομένων ἀνδρῶν”) (PINDARUS 2002: 26, v.93). 
444 De acordo com a relação entre o poeta e os ‘homens’ acima indicada, falta no poema de Hölderlin a parenese, 

presente na P.1. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29oidoi%3Ds&la=greek&can=a%29oidoi%3Ds0&prior=kai%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nun&la=greek&can=nun0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29poixome%2Fnwn&la=greek&can=a%29poixome%2Fnwn0&prior=oi%29=on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrw%3Dn&la=greek&can=a%29ndrw%3Dn1&prior=a%29poixome/nwn
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poema, exteriormente como Luft (vv. 24; 51), mas principalmente presente na própria ação do 

poeta de lembrar, de enviar a sua “Lembrança”, que é a atividade de realizar o hino. O vento 

inspira a “Lembrança”, a qual deve possibilitar a sua permanência futura, a permanência do 

“espírito cálido” (“feurigen Geist”) (v.3), do entusiasmo na poesia hespérica. Em 

“Andenken”, a natureza traz ânimo ao poeta, que também a anima, contudo. O movimento da 

natureza, assim como a ida dos navegantes, dá recordação ao poeta, que, tomando-os, é o 

responsável por essa anamnese, pela recordação dos caminhos percorridos, pelos homens e 

pela natureza. O poeta, então, por sua vez, no seu poema, realiza percursos inversos aos 

dessas correntezas. 

 O gesto de oferecer e receber, a relação de dar e tomar, presente no poema e formulada 

abertamente nos vv.56-7 (“Toma porém/ E dá recordação o oceano”), não é diretamente 

realizado: o poeta pode até oferecer diretamente (com verbos na 2ª pessoa) a sua saudação – 

que é também a sua lembrança –, o seu louvor, o seu hino. O poeta envia a saudação (v.5), 

mas, ainda na terceira estrofe, não fôra saudado. Ele não é recebido com a taça, nem pelos 

‘amigos’ na penúltima e nem pelos ‘homens’, na última estrofe. O poeta é, em parte, atado a 

ação dos “homens” (v.50). A sua atividade se realiza, no entanto, através da distância que o 

poeta alcança deles. O poema é realizado mesmo que a ‘lembrança’ ameace não se dar, pela 

ausência de alguém, que não o poeta, para recebê-la. O poeta manda, dá a sua “Lembrança” 

(“Andenken”), um ‘presente’ (Andenken)
445

 dado pelo poeta: o gesto é realizado ainda que 

essa “Lembrança” não tenha sido recebida pelos ‘homens’; ainda que o hino não tenha sido 

‘saudado’ pelos ‘homens’ que o poeta tem presentes. 

 

5.5. O poeta do hino na Alemanha do início do séc. XIX 

No texto “Pindar. Ein Bote der Götter, Ausleger alter Geschichten” (“Píndaro. Um 

mensageiro dos deuses, exegeta de antigas histórias”), publicado postumamente (1804), 

Herder revê rapidamente, comentando-a, a intensa ocupação com Píndaro que houvera no 

século anterior, no XVIII, na Alemanha. Nesse texto do início do séc. XIX, Herder (2000: 

927), por sua vez, considera Píndaro sob o aspecto de “mensageiro dos gregos” (“Bote der 

Griechen”), o qual utiliza e interpreta as suas sagas. Após tratar de Píndaro, Herder termina o 

texto expressando um desejo, mediatamente fazendo um pedido à Musa: “Mande-nos a Musa, 

depois de que o cantor tebano suavemente descansou no templo, esses exegetas da história e a 

                                                
445 A palavra Andenken significa ainda o objeto dado, presenteado como lembrança. Nesse sentido, o poema, o 

seu fazer, também seria algo dado, oferecido pelo poeta em lembrança. 
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poesia lírica, que se tornou ociosa, será novamente honrada”
446

 (HERDER 2000: 930) – e 

pode-se perceber o sentido de uma recuperação nesse desejo de Herder de que a poesia lírica 

não seja mais um jogo ocioso (müßig) e torne-se de novo respeitada. Para Herder (2000: 930), 

o poeta lírico “que para trás e à sua frente olha para além, que carrega passado e futuro no 

coração [...] torna-se um intérprete, mesmo um criador de tempos” (“Der rückwärts und vor 

sich hinausblickt, der die Vergangenheit und Zukunft in seinem Herzen träget […] wird ein 

Ausleger, ja ein Schöpfer der Zeiten”). Assim, nesse texto de Herder, o poeta lírico aparece 

com a função de cultivador, formador, instrutor, o qual apresenta e interpreta a história 

(também a história da própria poesia) e, através disso, cultiva (além do passado) presente e 

futuro. 

 No texto acima citado, ele (HERDER 2000: 927) inicialmente louva os serviços de 

Steinbrüchel, Damm, Gedike, Heyne, Schneider, Hermann, que traduziram, editaram, 

interpretaram o antigo poeta grego para aquele século. E também critica (novamente) aqueles 

que consideram Píndaro um poeta tempestivo, ébrio: um Píndaro ditirâmbico (2000: 929)
447

. 

O contrário disso, Píndaro designaria outro estágio da cultura – e mais nisso, nesse aspecto 

instrutivo, didático, modelar do antigo poeta, insiste Herder nesse texto, ao invés de ressaltar 

aqui aquela “lógica dos afetos” (HERDER 1985a: 89s.) do poeta entusiástico em Píndaro, 

ainda que escreva: “levanta e impulsiona-o [Píndaro] vento celestial, e nele seu próprio 

espírito, não tempestuoso, mas forte e sublime”
448

 (id. 2000: 929). Ser inspirado e sublime é 

um traço importante de Píndaro para o séc. XVIII. Por esse quesito, ele é preferível a Horácio, 

que, segundo Herder, é mais contido, moderado (id.ibidem: 928s.). As atribuições de Píndaro 

consistiriam em louvar (p.927), em ‘encorajar, alertar, consolar, integrar’
449

 (p.928). E a 

questão de Herder (2000: 928) ali principalmente é: mas como é feito tal louvor? Como ele 

realiza tais atribuições? “Tão compreensível como triunfal, tão nobre como sábio. Mitos 

brutos são interpretados de modo suave, ou aprimorados ou desculpados”
450

. O poeta leva o 

mito a outro estágio; ameniza o que é rude, fazendo-o mais suave
451

. Seu ato de interpretar o 

mito tem um efeito de elucidação, explicativo, didático (“lehrreich”). Deles, o poeta retiraria 

                                                
446 “Sende uns, nachdem der thebanische Sänger sanft im Tempel entschlief, die Muse solche Exegeten der 

Geschichte und die müßiggewordne lyrische Poesie wird wieder geheiligt”. 
447 “Distante do verdadeiro espírito de Píndaro e de seu mais profundo entendimento estão aqueles que, 

imitando-o ou explicando, consideram-no um ébrio delirante” (“Fern sind die von Pindars wahrem Geist und 

seiner tiefern Einsicht, die ihn, nachahmend oder erklärend, für einen trunknen tollen Schwärmer halten”). 
448 “Ihn hebt und treibt Himmelsluft, und in ihr sein eigener, nicht stürmischer, aber starker und erhabner Geist”. 
449 “Ermunternd, warnend, tröstend, anfügend”. 
450 “So verständig als Ruhmvoll, eben so edel, als weise. Rohe Mythen werden milde ausgelegt, entweder 

verfeint oder entschuldigt”. 
451 O aspecto de suavidade, “mild”, “sanft”, nas palavras de Herder, da graça (hold). 
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instruções, lições, aprendizados. Da mesma maneira o poeta se comportaria com respeito às 

“velhas sagas de povos e estirpes” (“Stammes- und Volkssagen”): ele as ‘corrige’, ‘usa’ e 

‘muda’ (HERDER 2000: 928)
452

. Essa ‘correção’ serviria também a quem o poeta 

homenageasse. O poeta seria um formador, um conselheiro, um corretor da juventude, através 

dos seus exemplos e sentenças, as quais o poeta ofereceria “por vezes como uma taça dourada 

cheio de vinho fortificante, por vezes como um salutar, não obstante amargo remédio”
453

 

(id.ibid.). 

 Os aspectos ressaltados da poesia desse antigo poeta grego nas concepções de Herder 

desenvolvidas nos dois textos dele sobre Píndaro (“Pindar und der Dithyrambensänger”/ 

“Pindar. Ein Bote der Götter, Ausleger alter Geschichten”) tratados nesta dissertação 

descrevem dois momentos do hino alemão no séc. XVIII, de Goethe a Hölderlin: de um poeta 

mais tempestuoso, em “Wandrers Sturmlied” (1771/2), que na tempestade busca atear calor, 

fogo para si próprio e seu tempo – mesmo que, como mostrado na seção 4.4, o poeta ali 

represente não ser páreo a Píndaro; represente o seu ‘fracasso’ em enfrentar daquele modo a 

‘frieza’ de seu tempo, talvez em parte seguindo o texto de Herder “Pindar und der 

Dithyrambensänger” (1767), que reflete sobre as impossibilidades da realização presente da 

antiga poesia báquica –, a um poeta com os gestos da gnoma, realizados no poema em 

contiguidade a passagens narrativas (evocativas/descritivas), com sentenças de caráter geral, 

de caráter mesmo abstrato em Hölderlin. Tal gesto marca uma diferença do poeta nos hinos de 

Hölderlin em relação ao hino de Goethe (e mesmo de Klopstock) que foi aqui analisado. 

Levando em conta esses poemas do XVIII e início do XIX, só em Hölderlin encontrou-se “os 

poetas” (“die Dichter”) (StA 2,1: p.139, v.28; p.189, v.59) assim nomeados. Na representação 

do poeta, há o momento da interpretação da atividade e função dos poetas. Esse gesto 

reflexivo (da gnoma, nos casos analisados), de representar ‘os poetas’ no poema, algo 

semelhante ao momento do poema em que o poeta em Píndaro fala dos cantores (ἀοιδοὶ)
454

, é 

também interpretativo, da exegese, de expor, e representa uma função atribuída ao poeta 

nesses poemas. Nos quatro poemas aqui analisados do mundo moderno há passagens 

evocativas, a partir das quais o poeta retira exemplos e conclusões para a sequência (a 

continuidade e a própria realização) do seu poema. Mas só em Hölderlin há a representação 

de um gesto específico – o da gnoma –, um gesto próprio no poema para essa função 

interpretativa/reflexiva. 

                                                
452 “Alte Stammes- und Volkssagen berichtigt, [...] anwendet und wendet”. 
453 “Bald als einen güldnen Becher voll stärkenden Weins, bald als eine heilsame, obgleich bittere Arznei”. 
454 P.1, v.94. 
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 Na obra de Hölderlin, as diferentes versões de poemas e (re)utilização de passagens de 

alguns poemas em outros, nas quais há as mesmas evocações narrativas com apenas algumas 

pequenas variações ou ainda a mesma narrativa, só que contada com os sentidos inversos, 

como nos percursos de Dioniso
455

 ou dos rios Reno e Danúbio, lembram as diferentes versões 

de Píndaro de um mesmo mito, ou ainda as pequenas variantes de mitos encontráveis em seus 

poemas ou mesmo, de modo geral, as variantes de mitos encontráveis em poemas da 

Antiguidade. Em Hölderlin, o poeta realiza diferentes percursos; realiza voltas nesses 

exemplos, as quais possibilitam outras interpretações deles pelo poeta. Essas voltas do poeta 

dão diferentes significados e se contrapõem ao sentido visto nos percursos da história ou 

natureza: os caminhos e sentidos das correntezas, dos ‘homens’ (como no caso dos 

navegadores, em “Andenken”). O poeta chega a ‘corrigir’, refazer o sentido do exemplo já 

dado, como quando fala do Danúbio: “Ele parece, porém, quase/ Ir para trás e/ Eu acho, ele 

deve vir/ Do oriente.” (“Der scheinet aber fast/ Rükwärts zu gehen und/ Ich mein, er müsse 

kommen/ Von Osten.”) (StA 2,1: 191, vv.41-44). Esse também parece ser o caminho do 

poeta: ao evocar, ele parece ir para trás, voltar ao passado, com o seu hino. Mas a isso 

conjugam-se tentativas de interpretação. O poeta revisita percursos histórico-culturais, do 

mito e da poesia, no sentido de interpretá-los e cultivá-los presentemente. 

 O poeta ligado a ‘leis históricas’, o qual as apresenta, é representado na dedicatória “à 

princesa Auguste de Homburg” (“Der Prinzessin Auguste von Homburg”), em texto 

introdutório à tradução feita por Hölderlin das tragédias de Sófocles, publicada por Wilmans 

em 1804: 

Anos atrás, vós me encorajastes enviando-me um escrito benevolente, e nisso eu 

fiquei devendo a palavra a vós. Agora, já que um poeta entre nós também, no mais, 

precisa fazer algo de necessário ou para agradar, eu escolhi esta ocupação, porque, 

se está ligada a estranhas leis, porém a firmes e históricas. No mais, quero, se houver 

o tempo, cantar os pais de nossos príncipes e as sedes deles e os anjos da sagrada 

pátria. (Sie haben mich vor Jahren mit einer gütigen Zuschrift ermuntert, und ich bin 

Ihnen indessen das Wort schuldig geblieben. Jezt hab' ich, da ein Dichter bei uns 

auch sonst etwas zum Nöthigen oder zum Angenehmen thun muß, diß Geschäft 

gewählt, weil es zwar in fremden, aber festen und historischen Gesezen gebunden 

ist. Sonst will ich, wenn es die Zeit giebt, die Eltern unsrer Fürsten und ihre Size und 

die Engel des heiligen Vaterlands singen.) (StA 5: 119-120). 

Da concepção não finalizada de uma carta de acompanhamento à tradução das tragédias de 

Sófocles que seria enviada à princesa
456

 fica ainda mais evidente a apresentação da poesia da 

Antiguidade que deve, através da atividade do poeta de tornar presente algo do passado, ‘falar 

às situações, tanto a atual como a dos antigos’(StA 5: 466). Ao “falar” (id.ibid.) das tragédias 

                                                
455 Cf. acima p. 164. 
456 Cf. as indicações de Beißner (StA 5: 466). 
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para a princesa, o poeta, como que justificando a sua atividade, comenta-as, assim como sua 

situação presente. O poeta põe-se na posição de quem a instrui, de quem cultiva: 

Eu vos envio o primeiro volume da tradução das tragédias de Sófocles. Ele fala ali 

da grandeza dos antigos, mas também do incompreensivelmente mais divino de 

nossa sagrada religião em sua originalidade, e do valor da comparação das antigas e 

de nossas situações. (Ich schike Ihnen den ersten Band der Übersezung der 

Sophocleischen Tragödien. Er spricht darin von der Größe der Alten, aber auch von 
dem unbegreiflich Göttlicheren unserer heiligen Religion in seiner Originalität, und 

dem Werth des Vergleichens der antiken und unserer Zustände.) (StA 5: 466). 

O que o poeta ali cultiva, contudo, e que vem do passado, sobretudo da poesia de Píndaro, é a 

relação de charis que o poeta institui entre homenageador e homenageado. O poeta, segundo a 

dedicatória publicada, teria uma dívida com a homenageada, e a pagaria com a sua atividade, 

com o seu trabalho como poeta. Hölderlin acaba por seguir, deveras de modo próprio, a 

exortação de Winckelmann, em “Die Gedanken über die Nachahmung der Griechischen 

Wercke in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst” (“Pensamentos sobre a imitação das obras 

gregas na pintura e escultura”) (1755), para que os autores contemporâneos imitem os gregos 

(WINCKELMANN 2002a: 29)
457

 (exortação da qual Herder inverte o sentido, como 

mostrado aqui no início da seção 4.1, para que na literatura os autores contemporâneos imitem 

a si mesmos, a partir do estudo dos gregos): o próprio Winckelmann, pois, num tratado que 

dirige a um nobre, “Ao nobre nascido barão Friedrich Rudolph von Berg de Liefland” (“An 

den Edelgebohrnen Freyherrn Friedrich Rudolph von Berg aus Liefland”), “Abhandlung von 

der Fähigkeit der Empfindung des Schönen in der Kunst” (1763) (“Tratado sobre a 

capacidade de sentir o belo na arte”), utiliza-se de versos da O.10 de Píndaro
458

, através dos 

quais esclarece (WINCKELMANN 2002b: 212) ao Freyherrn, com o exemplo de Píndaro, 

como o autor pode compensar e justificar uma, nas palavras de M. Vöhler, “(suposta) dívida 

do tratado que ficara pronto com atraso”
459

 (VÖHLER 2005: 105). A compensação deve vir 

da própria elaboração do escrito de Winckelmann. No entendimento de M. Vöhler, através 

                                                
457 Além da sentença “o único caminho para nós nos tornarmos grandes e, se isso é possível, inimitáveis é a 

imitação dos antigos” (“der eintzige Weg für uns, groß, ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist 

die Nachahmung der Alten”), Winckelmann cita como epígrafe do seu texto (2002a: 27) as palavras da Arte 

Poética de Horácio: Vos exemplaria Graeca/ Nocturna versate manu, versate diurna (Vós deveis consultar os 

exemplares gregos de dia e de noite) (traduzido com o auxílio de Pedro Schmidt). 
458 Palavras de Píndaro que são assim citadas por Winckelmann (2002b: 212): “ὅμως δὲ λῦσαι δυνατὸς ὀξεῖ-/ αν 

ἐπιμομφὰν ὁ τόκος ἀνδρῶν”. A tradução de Winckelmann (2002b: 212) é: “Die mit Wucher bezahlete Schuld 

[...] hebet den Vorwurf” (“A dívida paga com mais juros [...] aplaca a acusação”). 
459 “(Vermeintliche) Schuld der verspätet fertiggestellten Abhandlung”. Winckelmann escreve (2002b: 212): 
“sobre o atraso desse projeto a vós prometido acerca da capacidade de sentir o belo na arte, justifico-me com o 

Píndaro” (“Über den Verzug dieses Ihnen versprochenen Entwurfs von der Fähigkeit das Schöne in der Kunst zu 

empfinden, erkläre ich mich mit dem Pindarus”). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28%2Fmws&la=greek&can=o%28%2Fmws0&prior=xre/os
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C0&prior=o%28/mws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lu%3Dsai&la=greek&can=lu%3Dsai0&prior=de%5C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dunato%5Cs&la=greek&can=dunato%5Cs0&prior=lu=sai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29cei%3Dan&la=greek&can=o%29cei%3Dan0&prior=dunato%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29cei%3Dan&la=greek&can=o%29cei%3Dan0&prior=dunato%5Cs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pimomfa%5Cn&la=greek&can=e%29pimomfa%5Cn0&prior=o%29cei=an
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%2Fkos&la=greek&can=to%2Fkos0&prior=e%29pimomfa%5Cn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrw%3Dn&la=greek&can=a%29ndrw%3Dn1&prior=a%29poixome/nwn
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desse procedimento de Winckelmann, “estabelece-se entre remetente e receptor uma relação 

pindárica de charis” (id.ibid.)
460

. 

 De modo análogo, na dedicatória da sua tradução de Sófocles, Hölderlin encena uma 

relação de ‘dívida’ (“schuldig’) com a princesa, a qual ele teria adquirido “alguns anos atrás” 

(StA 5: 119). E o cumprimento desse dever adviria da sua atividade, que provavelmente são 

as próprias traduções das tragédias de Sófocles (Édipo e Antígona) e também os seus 

“comentários” (“Anmerkungen”) sobre as tragédias, os quais foram adicionados ao final de 

cada volume (do v.1, que contém o Édipo, e do v.2, que contém a Antígona)
461

. Em uma carta 

que a princesa anteriormente enviara a Hölderlin está escrito: “A sua carreira está iniciada, tão 

bela e seguramente iniciada, que não necessita de encorajamento”. Ela ali está certa de que o 

poeta será o vencedor nessa sua “carreira” (“Laufbahn”)
462

 (MA 1:1004). De algum modo, 

apesar da asserção de que ele não precisaria de encorajamento, esse “escrito” (“Zuschrift”) (a 

carta aqui citada da princesa deve ser do ano de 1799)
463

 teria ‘encorajado’ o poeta a escolher 

“agora” (“jetzt”) essa “atividade” (“Geschäft”), “ligada a estranhas (“fremden”) leis, porém 

firmes e históricas” (StA 5: 119). A atividade do poeta de traduzir poesia de língua estrangeira 

(Fremdsprache) estaria ligada a essas “estranhas leis”, i. e., às leis daquela poesia estrangeira. 

A atividade do poeta pode ‘estranhar’ – daí provêm em parte as justificativas (“já que”; 

“porque”) dele, as quais, acima de tudo, explicam à homenageada a atividade atual do poeta, 

que está presentemente vinculada a um passado, a “leis firmes e históricas” (“festen und 

historischen Gesezen”) (StA 5: 119). Nessa ocupação, parece haver um caráter ‘de necessário’ 

(não tanto ‘para agradar’). “No mais” (“sonst”) (id.ib.), o poeta diz querer cantar os pais dos 

príncipes e “suas sedes” – “Ihre Size” (StA 5: 120). O poeta promete louvá-los, indiretamente 

também a princesa, a quem o poeta se dirige, e os mensageiros, “os anjos” (StA 5: 120), da 

pátria (“Vaterlands”)
464

 (id.ib.), com uma ressalva: “se houver o tempo” (StA 5: 120). 

                                                
460 “Zwischen Absender und Empfänger wird ein Pindarisches Charis-Verhältnis etabliert”. Sobre como o estudo 
do lírico grego por Winckelmann teria contribuído na elaboração das ideias deste sobre a arte, cultura e imitação 

dos gregos, cf. VÖHLER 2005: 105-110. Para o interesse de Winckelmann na χάρις em Pindaro, ver 

especialmente p. 105. 
461 O fac-símile pode ser conferido no site http://www.hoelderlin.de/register/fh-erstdrucke-d-25a.html. Acesso: 

06/01/2014. 
462 “A vossa carreira está iniciada, tão bela e seguramente iniciada, que não necessita de encorajamento. Só 

minha verdadeira alegria em vossas vitórias e progressos irá sempre acompanhá-la” (“Ihre Laufbahn ist 

begonnen, so schön und sicher begonnen, daß sie keiner Ermunterung bedarf. Nur meine wahre Freude an Ihre 

Siege und Fortschritte wird sie immer begleiten”.) (MA 1: 1004). 
463 Cf. os comentários do editor Günter Mieth (MA 1: 1004) e de Beißner (StA 7,1: 150). 
464 O(s) sentido(s) de Vaterland em Hölderlin é um amplo conteúdo de discussão na crítica literária, que se 
estende até mais atualmente. De acordo com escritos aqui consultados que se referem ao tema, o texto de 

Manfred Koch (1996) e os comentários de J. Schmidt (SW 1: 624-627) ao poema de Hölderlin “Der Tod fürs 

Vaterland” (“A morte pela pátria”), cuja escrita deve ser de 1799 e publicação é do ano de 1800, Vaterland, pelo 
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“Agora” (“Jezt”) (StA 5: 119), porém, o poeta apresenta à sua homenageada a poesia grega 

antiga, bem como sua interpretação. Então, o poeta, nessa dedicação, cumpriria, na época 

moderna, “entre nós também” (“bei uns auch”) (id.ibid.), acima de tudo, leis históricas da sua 

atividade, a qual seria algo necessário (caso não agradável) à princesa. Ela, assim, deve 

receber “a palavra” (“das Wort”) do poeta (ib.). 

 O poeta seria, nesse ponto, um ‘mensageiro dos gregos’; como mensageiro de uma 

cultura ainda estranha na Alemanha
465

, estranha, quiçá, na época moderna. A apresentação da 

poesia antiga vincula-se à postura do poeta. Numa situação de dependência
466

, no âmbito da 

relação de charis, o poeta na época moderna se dá a importância de realizar a atividade e 

função “histórica”, ligada a ‘leis firmes’ (“festen […] Gesezen”) dos poetas (StA 5: 119). 

Sobretudo em Hölderlin, ela buscaria ser, agora, “jedem hold” (“a todos com graça”) (StA 

2,1: 64, v.14), que também significa, na aposição da segunda versão da ode “Dichtermut”, 

logo após a quebra do verso, “jedem offen” (“a todos abertos”) (id.ibid., v.15): uma atividade 

com pendor afeito ao que seria uma função de alcance mais geral, talvez mesmo público 

(öffentlich), da poesia lírica. 

 Os poetas, e, de forma mais abrangente, autores do séc. XVIII na Alemanha 

representam gestos do poeta dos hinos, calcados numa relação de charis. Nomeadamente 

significante para esses autores é a visão deles do poeta em Píndaro – e, por extensão, do papel 

da poesia na sociedade grega arcaica – como um poeta de suma importância, 

reconhecidamente prestigiado, modelar, e cuja poesia tinha amplas funções naquela sociedade 

antiga. Observando a poesia arcaica e o poeta do hino, autores modernos aqui analisados 

                                                                                                                                                   
menos no poema (e mais claramente na versão anterior dele, “Die Schlacht” [“A batalha”]), está em 

contraposição a “Landes-Väter” (“Pais da terra”) (1996: 62), aos príncipes assim chamados no séc. XVIII. 

Vaterland está próximo do sentido de “patrie da Revolução Francesa e sua declaração dos direitos humanos” 

(“patrie der Französichen Revolution und ihrer Menschenrechtserklärung”) (KOCH 1996: 64). Para mais 

relações subjacentes entre Vaterland, em Hölderlin, e uma república a ser constituída, v. KOCH 1996: 63. 

A designação “heilig” (“sagrado”) para Vaterland, como está na dedicatória de Hölderlin (StA 5: 120), não deixa 

de compor um conceito, em voga na época, de um tipo de união entre as pessoas. Assim escreve M. Koch (1996: 
64): “na Alemanha da segunda metade do século 18, ‘pátria’ era um conceito que pôde ser provido com o 

atributo ‘sagrado’, como ‘Amor’, Amizade’ ou ‘Natureza’ (“‘Vaterland’ war im Deutschland der zweiten Hälfte 

des 18. Jahrhunderts ein Begriff, der wie ‘Liebe’, ‘Freundschaft’ oder ‘Natur’ mit dem Attribut ‘heilig’ versehen 

werden konnte”). 

Desse modo, os “anjos da sagrada pátria”, na expressão de Hölderlin (StA 5: 120), podem ser os mensageiros, os 

anunciadores, aqueles que vêm antes, como, de certa forma os “pais de nossos príncipes” (id.ibid.), dessa 

organização social e política, dessa república, a ser constituída no futuro, “se houver o tempo” (“wenn es die Zeit 

giebt”) (id.ib.). 
465 Sobre a Grécia de Hölderlin que difere da de seus contemporâneos, cf., p.ex., aqui p.133, n.372. 
466 Com relação à ‘dívida’, a uma dependência do poeta para com a camada social que se posiciona mais acima, 

com a nobreza, o estilo sublime (erhaben) cultivado em seu poema também ganha uma significação: ali, é o 
poeta que se eleva; ele, como que em voo alçando altura, fala também de uma perspectiva de cima. 

Para o vínculo do sublime (“Erhabenen”) com o “elevado” (“Hohen”), a partir de (Pseudo)Longínio e algumas 

de suas reverberações no séc. XVIII, cf., p.ex., SCHMIDT 2005: 214ss.; 221. 
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representam o papel do poeta e da poesia lírica. O poeta do hino (muito a partir da figura do 

poeta Píndaro) foi de auxílio a poetas alemães do séc. XVIII para a formulação e 

representação (por certo diferentemente em cada caso aqui analisado) do poeta lírico e da 

poesia numa sociedade moderna. 
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6. Conclusão 

Reconhecendo-se que neste trabalho lidou-se com pouquíssimos exemplos frente a amplitude 

das problemáticas aqui discutidas, alguns resultados do percurso proposto e percorrido através 

das análises dos poemas podem ser, em retrospectiva, aqui sintetizados. 

 Em significativos poemas da poesia lírica alemã do séc. XVIII e início do XIX – uma 

época de esforços no sentido da constituição de uma poesia que fosse reconhecida pelos 

alemães como própria a eles –, a representação do poeta ancora-se na poesia e no poeta do 

que foi aqui tratado como o hino da Antiguidade. Poetas alemães apresentam gestos de fala 

realizados por poetas que há muito lhes precederam, cujos exemplos aqui vistos foram a P.1, 

de Píndaro, e o Hino Homérico 6: a Afrodite. Esses poemas (tanto os da época antiga como os 

da moderna analisados ao longo deste trabalho) se organizam, principalmente, em torno dos 

gestos (a) da invocação/nomeação da ‘entidade’ louvada no poema e através dele, (b) da 

evocação de uma ligação existente entre o poeta e o ser louvado e (c) do pedido para que o 

poeta – ou metonimicamente o poema – possa permanecer, realizar a sua atividade: para que 

ele possa receber e ser recebido, saudar e ser saudado. O poeta desenvolve uma relação de 

reciprocidade com o objeto de seu poema; procura comunicar-se com ele. Esses gestos, bem 

como tal disposição mental (Geistesbeschäftigung) do poeta de ‘dar e tomar’, deixam-se 

retomar de uma possível forma simples da reza. 

 O sacerdote que, exemplificado da Ilíada na figura de Crises, ao formular o seu pedido 

ao deus, chama-o e evoca, por um lado, características e ações do deus relativas ao seu 

pedido, por outro, a ligação, a aliança supostamente existente entre o deus e ele, i.e., fala das 

suas ações em favor do deus, é quem, agindo como um tipo de precentor (Vorsänger), põe-se 

à frente e articula a relação com a instância trascendente, sendo uma voz destacada da 

comunidade. Em sua reza (Il. vv.37-42), entre uma prótase, em que se evocam benefícios 

passados prestados ao deus, e o pedido presente para que o deus fira os inimigos gregos, o 

sacerdote espera, tem a expectaviva da restituição vindoura do deus, de sua retribuição (na 

apódose). No Hino Homérico 6: a Afrodite, após evocar a constituição e gracioso acolhimento 

da coroada figura de Afrodite, em outras palavras, após presentificar a imagem da deusa 

‘bela’ e ‘veneranda’, o poeta a saúda; pede à deusa pelo canto, para que este prevaleça; 

promete, por fim, lembrar (futuramente) de outro canto, da deusa: que permaneça e seja feito 

o canto também no futuro, na atividade de memoração do poeta (memoração que é tanto 

retrospectiva quanto prospectiva). A evocação do mito, de narrativas passadas atribuídas à 



 

 

180 

 

esfera heroica e/ou divina, na P.1, aparece associada à comemoração e festividade, ao louvor 

de acontecimentos presentes. Os feitos realizados pelo príncipe guerreiro fundador de uma 

cidade devem tornar-se memoráveis, passíveis de serem evocados no futuro, através do 

poema, da atividade do poeta, figura de nome e renome. 

 Na versão analisada de “Frülingsfeyer”, de Klopstock, o poeta, que se localiza entre o 

estar submergido “nos oceanos dos mundos todos” e o “flutuar” no coro das criaturas 

primevas, em seu querer adorar e louvar o todo poderoso criador, é levado a questionamentos 

quanto ao lugar do “eu”, do perecimento e da destruição na criação, no universo. No encontro 

com uma das criaturas, com um “verminho primaveril”, esse indivíduo, o poeta, acaba 

encarando a possibilidade da aniquilação e de uma criação inanimada: possibilidade que 

parece ameaçar a realização do louvor, da própria atividade do poeta de querer adorar a 

instância a ser invocada e louvada, no poema. O poeta, que saiu para adorar o criador, agora 

chora. Ele reza, então, a um “du”. Remetendo e esperando para o futuro, por ocasião do 

encontro com a morte, a resolução de suas dúvidas e o saber se a criação é animada, o poeta 

retoma o louvor. No campo, onde o verminho é ainda visto, uma tempestade precipita-se. O 

poeta ali vê, percebe, na tempestade que se anuncia e se abate sobre ele, a evocação de um 

acontecimento passado: já fôra evocado, pois, no poema, o acontecimento da criação do 

universo. Uma criação, aliás, que difere da tradicional, da narrativa bíblica. Na criação que o 

poeta evocara, mundos são criados a partir de uma tempestade cósmica. A tempestade, que 

destrói, é vista, enfim, como parte da criação, parte inclusive de uma vinda. A tempestade é 

anúncio da chegada da instância interpelada no poema, agora com traços diferentes dos 

inicialmente evocados pelo poeta; agora com características mais suaves e pacíficas. O poeta, 

que pressente os anúncios da tempestade e a sente, é, ali, um visionário. Seus sentidos são 

mais vigilantes; sua sensibilidade, mais ampliada. O poeta é representado frente à ameaça da 

criação e destruição. Ele é representado como percebendo, falando (cantando) o que 

aconteceu e o que acontece no momento. 

 “Wandrers Sturmlied”, comparado com os outros textos poéticos aqui analisados, não 

apresenta exatamente a sequência nomeação/invocação, louvor e pedido (no imperativo) a 

uma ‘dada entidade’, apesar de todos estes gestos serem encontrados nessa poesia, bem como 

encontra-se ali uma tensão, uma expectativa advinda da articulação entre passado, presente e 

futuro. Nesse poema de Goethe, o poeta, um viandante, acha-se no meio da tempestade, que 

inicialmente não lhe inspira medo. O poeta deve ser, pois, o protegido pelo Gênio. Ele pode 

cantar, fazer o seu hino na tempestade. O início do poema é um louvor às deidades da poesia, 
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ao Gênio (do poeta), que resistiriam à tempestade. O acompanhado pelo Gênio pairaria com 

“asas de fogo”, flutuaria sobre a matéria. Ele é alado. Mesmo na tempestade, poderia, assim, 

alçar voo, elevar-se sobre as condições de seu tempo. O poeta quer abrigar as Musas e Graças 

num tempo de frieza. A ele, a esse poeta, iriam as Musas e Graças, atraídas, no frio da 

tempestade, pelo calor dele. No entanto, a tempestade acaba por ameaçar destruí-lo. Ao 

deparar um camponês, que também enfrenta de modo ‘flamejante’ as agruras do tempo, o 

poeta considera que pode não ser ele o tocado pelas Musas, pelas Graças, por Dioniso e 

Apolo; que talvez ele não seja a fonte de calor nesse momento de frieza. O poeta invoca 

Dioniso (“Vater Bromius”), Febo Apolo: potências passadas de efervecência, de ardência para 

o poeta, para Píndaro e para o mundo. O poeta viandante invoca o omphalos. Esse Delfos, 

esse ponto central, é o calor interior do poeta, que faria frente à tempestade e frieza. O poeta 

teria traços a compartilhar com Apolo; ele deve ser tocado pelo deus; deve ser para a situação 

atual o que Apolo fôra. Apresentando gestos de fala da reza, o poeta também interpela 

“Jupiter Pluvius”: a tempestade poderia contribuir para que seu poema se torne caudaloso e 

jorre em correnteza torrencial, como a eloquência pindárica, caracterizada na ode IV,2, de 

Horácio. Essa eloquência apresentaria o poeta que faz seu poema na tempestade. A evocação 

a Píndaro (v.56) e a invocação final a esse poeta grego (v.111) demonstram a consideração do 

poeta, o na tempestade, de que Píndaro tem os atributos a serem evocados e invocados por 

quem irá abrigar as Musas e Graças, triunfando na tempestade. Píndaro traz o ânimo, 

coragem, ardência e calor interior contra perigos, contra a frieza que ameaça o poeta (e o 

poema). Em “Wandrers Sturmlied”, trata-se da sobrevivência do poeta; da permanência ou 

destruição da poesia – ou, mais especificamente, desse tipo de poesia, associada a Píndaro – 

nesse tempo e ambiente diferentes, de mais frieza. O poeta, que pretende ser fonte de calor, de 

ânimo para enfrentar um tempo adverso; que pretende ser o acolhido e protegido do Gênio, 

abrigo das Musas e Graças, periga capitular. Seu ânimo ameaça provar-se um delírio na 

tempestade. O poeta, viandante, procura um lugar em seu tempo. Aquele que, inicialmente, 

fala em oferecer abrigo às Musas e Graças, vaga, por fim rastejando, a sua choupana 

(“Hütte”): busca recolher-se ao seu abrigo, protegendo-se em um – em seu – interior. Aquele 

que abrigaria as Musas e Graças procura um abrigo para salvar-se. 

 Hölderlin é bem mais parcimonioso do que Goethe, se comparado ao poema deste 

logo acima comentado, no que diz respeito à invocação e evocação dos antigos deuses e 

poetas gregos nominalmente. Em “Die Wanderung”, o poeta também é um tipo de caminhante 

ou viandante. O título, “Die Wanderung”, indica tanto caminhada como migração: migrações 
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narradas pelo poeta, feitas por plantas e animais, pelo poeta, que espera a mudança das Graças 

da Grécia e da região da Suábia. Mudança que seria ocasionada pelo poeta, com o seu poema, 

se puder retornar e ser recebido. Ele perfaz uma volta, da região do Cáucaso até a sua Suábia, 

passando pela “terra de Homero”, onde ele pede para que as Graças da Grécia vão aos seus, à 

Suábia. Tal percurso é também temporal, de articular o presente (louvado pelo poeta) com o 

passado e futuro. O poeta é um representante ‘dos poetas’: realiza a atividade de presentificar 

através da evocação; pretende realizar a aparição das Graças (charis). Em outro sentido, o 

pedido é para que o poeta, que partiu da Suábia, seja recebido lá de volta com o seu poema 

que traz as Graças. O poema, que pretende trazer as Graças da Grécia, pode estranhar, com 

esse elemento estrangeiro, a quem não estava acostumado a outra cultura e natureza. O 

anúncio da vinda delas, que faz o poeta, no futuro seria, há muito, esperado. Ele oferece, em 

outro tempo, um lugar às Graças. Adiantando-se, articula o pedido. O poeta também reflete 

sobre o caminho que é realizado na poesia. 

 “Andenken” torna a lembrança o presente. “Andenken” é a saudação feita pela 

lembrança, que é enviada em direção hespérica. A saudação para lá, para o poente, que ruma 

para a calada da noite, tem a promessa de “espírito cálido”. O poeta realiza o seu poema 

através dessa lembrança que ele oferece, inspirada pelo que é favorável a quem navega, pelo 

vento, o qual o poeta evoca, louva e invoca. A saudação do poeta é uma lembrança, através da 

qual ele percorre regiões. Isso significa: o poeta tem acesso a outros tempos e lugares, os 

quais ele pode evocar, presentificar, até o local de uma gênese. Em “Andenken”, presentificar, 

que é a atividade de quem invoca e evoca no hino, realiza-se como tomar e dar – se não 

exatamente da memória – da recordação. Evocando, presentificando e representando os poetas 

cuja atividade é fundar algo presente que, calcado na evocação passada ou na promessa 

futura, possa ser dado e permaneça no futuro, i.e., representando o poeta cuja função é fazer o 

hino, o poeta, em “Andenken”, espera ser saudado. Em “Andenken”, representa-se o poeta 

que faz uma “Lembrança” do passado para o presente. 

 Essas representações dos poetas na Alemanha do séc. XVIII fundam-se na 

apresentação de gestos de fala dos antigos hinos. No hino antigo baseiam-se as representações 

desses poetas modernos, os quais apresentam atributos de visionários, iniciados, articuladores 

da voz de pedido e louvor da comunidade, núncios e profetas, e também de sensibilidade, 

percepção, genialidade, intérpretes da poesia e da história. 

 Os poemas acima instituem para a literatura alemã uma inaudita poesia de composição 

áspera (Harte Fügung). Apartam-se da tradição ao apresentarem os ritmos livres (freie 



 

 

183 

 

Rhythmen), os quais surgem na sequência do estabelecimento de conquistas formais para o 

verso alemão, como o hexâmetro (o dáctilo) e a imitação dos metros das antigas odes, os 

quais ainda são constitutivos para os ritmos livres dos hinos. “Kaum es gedacht hat” (“Quase 

não o pensava”) (StA 2,1: 141, v.117), “stiften die Dichter” (“Fundam os poetas”) (StA 2,1: 

189, v.59): “Die Wanderung” e “Andenken” terminam ressoando em adônio (-uu-u), o final 

das odes sáficas. Tais poemas constituem o que é chamado de hino na literatura alemã. 

  



 

 

184 

 

7. Prospectiva 

O título de um texto de Adorno que faz parte do livro Minima Moralia (1951) cita o último 

verso de “Patmos”, de Hölderlin: “Dem folgt deutscher Gesang” (“A isso segue o canto 

alemão”) (ADORNO 2003b: 252). Apesar de no título haver essa menção a “Patmos”, nem 

este poema de Hölderlin, nem algum outro – de qualquer autor da lírica alemã – é 

nominalmente citado ao longo do texto, o que leva à pergunta: fala-se ali de que ‘canto 

alemão’, e o que ele segue? Além de “Goethe” e “dos hinos tardios de Hölderlin” 

(“Hölderlins späten Hymnen”) (ADORNO 2003b: 252) – autores do fim do séc. XVIII e 

início do XIX –, aparecem os nomes de outros dois líricos, “George” (id.ibid.) e “Trakl” 

(p.253), estes do início do séc. XX, momento em que ganham consideração os hinos tardios 

de Hölderlin. Apresentando uma discussão em torno do “verso livre” (“freien Vers”) 

(ADORNO 2003b: 252), o texto de Adorno parece girar inicialmente, polemizando, em torno 

de concepções poéticas do círculo de Stefan George, que retoma os hinos Hölderlin, em que 

os versos livres surgem das estrofes antigas. Nesse verso livre, se tornariam eloquentes 

“ruínas das antigas estrofes, artisticamente sem rimas” (“Trümmer der kunstvoll-reimlosen 

antiken Strophen”) (ADORNO 2003b: 253). Segundo Adorno (p.252), “artistas como 

George” (“Künstler wie George”), ao desprezarem o verso livre, fariam-se “surdos frente à 

história” (“taub gegen die Geschichte”) (ADORNO 2003b: 252) que tal verso, o qual surge 

naquele momento da literatura alemã, traria à expressão. 

 Na leitura que faz desse texto de Adorno, Bernhard Böschenstein (2003: 115) 

interpreta que ali Adorno não fala de “nenhum canto alemão existente [...], mas de um ainda 

não criado, o qual esse hino de Hölderlin [...] prenuncia” (“Keinem existierenden deutschen 

Gesang [...], vielmehr zu einem noch ungeschaffenen, auf den diese Hymne Hölderlins [...] 

vorausdeute[t]”). De alguma forma, Adorno, nesse texto claramente hermético, imitaria um 

procedimento de Hölderlin nos seus hinos finais: recorrer, resguardar, lembrar a história (da 

própria poesia) em seus poemas deve ser o caminho através do qual um tipo de recusa à 

tradição, uma negação daquilo que quer vir a ser como no passado, se realiza(rá) mais 

plenamente e de maneira mais significativa, inclusive como possibilidade de constituição de 

uma outra forma. 

 Versos finais de hinos tardios de Hölderlin anunciam, do presente, algo por vir, por 

instituir-se, permanecer; uma chegada, no caso de “Die Wanderung”, uma fundação, em 

“Andenken”. O anúncio é tanto retrospectivo ao poema, em deferência ao que vêm do 
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passado resguardado no presente, ainda que não reconhecido, como prospectivo, cuja 

realização (que se dará em parte futuramente) o presente poema prepara. Um anúncio que se 

refere ao poema em retrospectiva, mas também em prospectiva a ele, à poesia. 

 O procedimento de articular passado e futuro representa-se até em células mínimas do 

poema, no âmbito de uma palavra, cujas referências por vezes podem ser ou anafóricas ou 

catafóricas
467

. Até ali há tensão entre realização e promessa. Uma tensão que é constitutiva 

dessa lírica tardia, da lírica de Hölderlin. 

  

                                                
467 Ver aqui, p.ex., p.13; p.99s.; p.135; p.150ss.; p.160s. 
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H.H.6. Εἰς Ἀφροδίτην (ANÔNIMO 2010:121)  ANEXO - A 

 

Αἰδοίην χρυσοστέφανον καλὴν Ἀφροδίτην  

ᾄσομαι, ἣ πάσης Κύπρου κρήδεμνα λέλογχεν  

εἰναλίης, ὅθι μιν Ζεφύρου μένος ὑγρὸν ἀέντος  

ἤνεικεν κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης  

ἀφρῷ ἔνι μαλακῷ· τὴν δὲ χρυσάμπυκες Ὧραι   5 

δέξαντ᾽ ἀσπασίως, περὶ δ᾽ ἄμβροτα εἵματα ἕσσαν, 

κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀθανάτῳ στεφάνην εὔτυκτον ἔθηκαν  

καλὴν χρυσείην, ἐν δὲ τρητοῖσι λοβοῖσιν  

ἄνθεμ᾽ ὀρειχάλκου χρυσοῖό τε τιμήεντος,  

δειρῇ δ᾽ ἀμφ᾽ ἁπαλῇ καὶ στήθεσιν ἀργυφέοισιν   10  

ὅρμοισι χρυσέοισιν ἐκόσμεον οἷσί περ αὐταὶ  

Ὧραι κοσμείσθην χρυσάμπυκες ὁππότ᾽ ἴοιεν  

ἐς χορὸν ἱμερόεντα θεῶν καὶ δώματα πατρός. 

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα περὶ χροῒ κόσμον ἔθηκαν  

ἦγον ἐς ἀθανάτους· οἳ δ᾽ ἠσπάζοντο ἰδόντες    15  

χερσί τ᾽ ἐδεξιόωντο καὶ ἠρήσαντο ἕκαστος  

εἶναι κουριδίην ἄλοχον καὶ οἴκαδ᾽ ἄγεσθαι,  

εἶδος θαυμάζοντες ἰοστεφάνου Κυθερείης. 

χαῖρ᾽ ἑλικοβλέφαρε γλυκυμείλιχε, δὸς δ᾽ ἐν ἀγῶνι  

νίκην τῷδε φέρεσθαι, ἐμὴν δ᾽ ἔντυνον ἀοιδήν.   20  

αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ᾽ ἀοιδῆς. 

 

H. Hom. 6: a Afrodite (ANÔNIMO 2010: 120) (trad. de Flávia Regina Marquetti) 

 

Cantarei a bela Afrodite de coroa de ouro, 

Deusa veneranda que se tornou Senhora de todos os adornos de Chipre, 

que fica junto ao mar, onde o forte sopro úmido de Zéfiro a levou, 

do alto da onda do mar ressonante, 

entre a branda espuma. As Horas, de diademas de ouro, 

a acolheram com alegria e lhe deram vestes imortais, 

sobre a cabeça divina elas colocaram uma bela e bem trabalhada 

coroa de ouro, nos lóbulos da orelha, brincos  

de flores de ouropel e de ouro precioso; 

elas ornaram seu tenro colo e sua garganta argêntea 

de colares de ouro com os quais elas mesmas, 

as Horas com diademas de ouro, ornadas iam, 

para o gracioso coro dos deuses na morada de seu pai. 

Após ter posto sobre seu corpo todos esses ornamentos,  

elas a conduziam até os imortais. Eles a saúdam com alegria 

e jogavam seus olhos e mãos sobre ela, cada um deles desejava recebê-la 

como legítima esposa e conduzi-la até sua morada, 

tanto eles admiravam a forma de Citeréia, coroada de violetas. 

Salve, Deusa dos olhos brilhantes e de doce sorriso. Permita-me arrebatar 

a vitória neste concurso e dá-me compor meu canto. 

Eu pensarei ainda em ti em outro canto. 
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ANEXO - B 

ΡΥΤΗΙΑ  Ι 

ΙΕΡΩΝΙ  ΑΙΤΝΑΙΩΙ  ΑΡΜΑΤΙ (PINDARUS 2002: 18-27) 

 

’  Χρυσέα φόρμιγξ, Ἀπόλλωνος καὶ ἰοπλοκάμων 

σύνδικον Μοισᾶν κτέανον· τᾶς ἀκούει 

 μὲν βάσις ἀγλαΐας ἀρχά, 

πείθονται δ᾽ ἀοιδοὶ σάμασιν 

ἁγησιχόρων ὁπόταν προοιμίων 

 ἀμβολὰς τεύχῃς ἐλελιζομένα. 

καὶ τὸν αἰχματὰν κεραυνὸν σβεννύεις      5 

ἀἰενάου πυρός. εὕδει δ᾽ ἀνὰ σκά- 

 πτῳ Διὸς αἰετός, ὠκεῖ- 

 αν πτέρυγ᾽ ἀμφοτέρωθεν χαλάξαις, 

 

ἀρχὸς οἰωνῶν, κελαινῶπιν δ᾽ ἐπί οἱ νεφέλαν 

ἀγκύλῳ κρατί, γλεφάρων ἁδὺ κλαΐ- 

 θρον, κατέχευας· ὁ δὲ κνώσσων 

ὑγρὸν νῶτον αἰωρεῖ, τεαῖς 

ῥιπαῖσι κατασχόμενος. καὶ γὰρ βια-       10 

 τὰς Ἄρης, τραχεῖαν ἄνευθε λιπὼν 

ἐγχέων ἀκμάν, ἰαίνει καρδίαν  

κώματι, κῆλα δὲ καὶ δαιμόνων θέλ- 

 γει φρένας ἀμφί τε Λατοί-  

 δα σοφίᾳ βαθυκόλπων τε Μοισᾶν. 

  

ὅσσα δὲ μὴ πεφίληκε Ζεύς, ἀτύζονται βοὰν 

Πιερίδων ἀΐοντα, γᾶν τε καὶ πόν- 

 τον κατ᾽ ἀμαιμάκετον, 

ὅς τ᾽ ἐν αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται, θεῶν πολέμιος,     15 

Τυφὼς ἑκατοντακάρανος· τόν ποτε 

Κιλίκιον θρέψεν πολυώνυμον ἄντρον· νῦν γε μὰν 

ταί θ᾽ ὑπὲρ Κύμας ἁλιερκέες ὄχθαι 

Σικελία τ᾽ αὐτοῦ πιέζει 

 στέρνα λαχνάεντα· κίων δ᾽ οὐρανία συνέχει, 

νιφόεσσ᾽ Αἴτνα, πάνετες χιόνος ὀξείας τιθήνα·     20 

 

’ τᾶς ἐρεύγονται μὲν ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται 

ἐκ μυχῶν παγαί· ποταμοὶ δ᾽ ἁμέραισιν 

 μὲν προχέοντι ῥόον καπνοῦ 

αἴθων᾽· ἀλλ᾽ ἐν ὄρφναισιν πέτρας 

φοίνισσα κυλινδομένα φλὸξ ἐς βαθεῖ- 

 αν φέρει πόντου πλάκα σὺν πατάγῳ. 

κεῖνο δ᾽ Ἁφαίστοιο κρουνοὺς ἑρπετὸν      25 

δεινοτάτους ἀναπέμπει· τέρας μὲν 

 θαυμάσιον προσιδέσθαι, 

 θαῦμα δὲ καὶ παρεόντων ἀκοῦσαι, 
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οἷον Αἴτνας ἐν μελαμφύλλοις δέδεται κορυφαῖς 

καὶ πέδῳ, στρωμνὰ δὲ χαράσσοισ᾽ ἅπαν νῶ- 

 τον ποτικεκλιμένον κεντεῖ. 

εἴη, Ζεῦ, τὶν εἴη ἁνδάνειν, 

ὃς τοῦτ᾽ ἐφέπεις ὄρος, εὐκάρποιο γαί-      30 

 ας μέτωπον, τοῦ μὲν ἐπωνυμίαν 

κλεινὸς οἰκιστὴρ ἐκύδανεν πόλιν 

γείτονα, Πυθιάδος δ᾽ ἐν δρόμῳ κά- 

 ρυξ ἀνέειπέ νιν ἀγγέλ- 

 λων Ἱέρωνος ὑπὲρ καλλινίκου 

 

ἅρμασι. ναυσιφορήτοις δ᾽ ἀνδράσι πρώτα χάρις 

ἐς πλόον ἀρχομένοις πομπαῖον ἐλθεῖν 

 οὖρον· ἐοικότα γὰρ 

καὶ τελευτᾷ φερτέρου νόστου τυχεῖν, ὁ δὲ λόγος      35 

ταύταις ἐπὶ συντυχίαις δόξαν φέρει 

λοιπὸν ἔσσεσθαι στεφάνοισί ν<ιν> ἵπποις τε κλυτὰν 

καὶ σὺν εὐφώνοις θαλίαις ὀνυμαστάν. 

Λύκιε καὶ Δάλοι’ ἀνάσσων 

 Φοῖβε Παρνασσοῦ τε κράναν Κασταλίαν φιλέων, 

ἐθελήσαις ταῦτα νόῳ τιθέμεν εὔανδρόν τε χώραν.     40 

 

’ ἐκ θεῶν γὰρ μαχαναὶ πᾶσαι βροτέαις ἀρεταῖς, 

καὶ σοφοὶ καὶ χερσὶ βιαταὶ περίγλωσ- 

 σοί τ᾽ ἔφυν. ἄνδρα δ᾽ ἐγὼ κεῖνον 

αἰνῆσαι μενοινῶν ἔλπομαι 

μὴ χαλκοπάραον ἄκονθ᾽ ὡσείτ᾽ ἀγῶ- 

 νος βαλεῖν ἔξω παλάμᾳ δονέων, 

μακρὰ δὲ ῥίψαις ἀμεύσασθ᾽ ἀντίους.       45 

εἰ γὰρ ὁ πᾶς χρόνος ὄλβον μὲν οὕτω 

 καὶ κτεάνων δόσιν εὐθύ- 

 νοι, καμάτων δ᾽ ἐπίλασιν παράσχοι· 

 

ἦ κεν ἀμνάσειεν, οἵαις ἐν πολέμοισι μάχαις 

τλάμονι ψυχᾷ παρέμειν᾽, ἁνίχ᾽ εὑρί- 

 σκοντο θεῶν παλάμαις τιμάν 

οἵαν οὔτις Ἑλλάνων δρέπει 

πλούτου στεφάνωμ᾽ ἀγέρωχον. νῦν γε μὰν      50 

 τὰν Φιλοκτήταο δίκαν ἐφέπων 

ἐστρατεύθη· σὺν δ᾽ ἀνάγκᾳ νιν φίλον 

καί τις ἐὼν μεγαλάνωρ ἔσανεν. 

 φαντὶ δὲ Λαμνόθεν ἕλκει 

 τειρόμενον μεταβάσοντας ἐλθεῖν 

 

ἥρoας ἀντιθέους Ποίαντος υἱὸν τοξόταν· 

ὃς Πριάμοιο πόλιν πέρσεν, τελεύτα- 

 σέν τε πόνους Δαναοῖς, 

ἀσθενεῖ μὲν χρωτὶ βαίνων, ἀλλὰ μοιρίδιον ἦν.     55  

οὕτω δ᾽ Ἱέρωνι θεὸς ὀρθωτὴρ πέλοι 

τὸν προσέρποντα χρόνον, ὧν ἔραται και- 
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 ρὸν διδούς. 

Μοῖσα, καὶ πὰρ Δεινομένει κελαδῆσαι 

πίθεό μοι ποινὰν τεθρίππων· 

 χάρμα δ᾽ οὐκ ἀλλότριον νικαφορία πατέρος. 

ἄγ᾽ ἔπειτ᾽ Αἴτνας βασιλεῖ φίλιον ἐξεύρωμεν ὕμνον·     60 

 

’ τῷ πόλιν κείναν θεοδμάτῳ σὺν ἐλευθερίᾳ 

Ὑλλίδος στάθμας Ἱέρων ἐν νόμοις ἔ- 

 κτισσε· θέλοντι δὲ Παμφύλου 

καὶ μὰν Ἡρακλειδᾶν ἔκγονοι 

ὄχθαις ὕπο Ταϋγέτου ναίοντες αἰ- 

 εὶ μένειν τεθμοῖσιν ἐν Αἰγιμιοῦ 

Δωριεῖς. ἔσχον δ᾽ Ἀμύκλας ὄλβιοι       65 

Πινδόθεν ὀρνύμενοι, λευκοπώλων 

 Τυνδαριδᾶν βαθύδοξοι 

 γείτονες, ὧν κλέος ἄνθησεν αἰχμᾶς. 

 

Ζεῦ τέλει᾽, αἰεὶ δὲ τοιαύταν Ἀμένα παρ᾽ ὕδωρ 

αἶσαν ἀστοῖς καὶ βασιλεῦσιν διακρί- 

 νειν ἔτυμον λόγον ἀνθρώπων. 

σύν τοι τίν κεν ἁγητὴρ ἀνήρ, 

υἱῷ τ᾽ ἐπιτελλόμενος, δᾶμον γεραί-       70 

 ρων τράποι σύμφωνον ἐς ἁσυχίαν. 

λίσσομαι νεῦσον, Κρονίων, ἥμερον 

ὄφρα κατ᾽ οἶκον ὁ Φοίνιξ ὁ Τυρσα- 

 νῶν τ᾽ ἀλαλατὸς ἔχῃ, ναυ- 

 σίστονον ὕβριν ἰδὼν τὰν πρὸ Κύμας, 

 

οἷα Συρακοσίων ἀρχῷ δαμασθέντες πάθον, 

ὠκυπόρων ἀπὸ ναῶν ὅ σφιν ἐν πόν- 

 τῳ βάλεθ᾽ ἁλικίαν, 

Ἑλλάδ᾽ ἐξέλκων βαρείας δουλίας. ἀρέομαι      75 

πὰρ μὲν Σαλαμῖνος Ἀθαναίων χάριν 

μισθόν, ἐν Σπάρτᾳ δ᾽ <ἀπὸ> τᾶν πρὸ Κιθαιρῶ- 

 νος μαχᾶν, 

ταῖσι Μήδειοι κάμον ἀγκυλότοξοι, 

παρὰ δὲ τὰν εὔυδρον ἀκτὰν 

 Ἱμέρα παίδεσσιν ὕμνον Δεινομένευς τελέσαις, 

τὸν ἐδέξαντ᾽ ἀμφ᾽ ἀρετᾷ, πολεμίων ἀνδρῶν καμόντων.    80 

 

’ καιρὸν εἰ φθέγξαιο, πολλῶν πείρατα συντανύσαις 

ἐν βραχεῖ, μείων ἕπεται μῶμος ἀνθρώ- 

 πων·ἀπὸ γὰρ κόρος ἀμβλύνει 

αἰανὴς ταχείας ἐλπίδας, 

ἀστῶν δ᾽ ἀκοὰ κρύφιον θυμὸν βαρύ- 

 νει μάλιστ᾽ ἐσλοῖσιν ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις. 

ἀλλ᾽ ὅμως, κρέσσων γὰρ οἰκτιρμοῦ φθόνος,      85 

μὴ παρίει καλά. νώμα δικαίῳ 

 πηδαλίῳ στρατόν· ἀψευ- 
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 δεῖ δὲ πρὸς ἄκμονι χάλκευε γλῶσσαν. 

 

εἴ τι καὶ φλαῦρον παραιθύσσει, μέγα τοι φέρεται, 

πὰρ σέθεν. πολλῶν ταμίας ἐσσί· πολλοὶ 

 μάρτυρες ἀμφοτέροις πιστοί. 

εὐανθεῖ δ᾽ ἐν ὀργᾷ παρμένων, 

εἴπερ τι φιλεῖς ἀκοὰν ἁδεῖαν αἰ-       90 

 εὶ κλύειν, μὴ κάμνε λίαν δαπάναις 

ἐξίει δ᾽ ὥσπερ κυβερνάτας ἀνὴρ 

ἱστίον ἀνεμόεν. μὴ δολωθῇς, 

 ὦ φίλε, κέρδεσιν ἐντραπέ- 

 λοις· ὀπιθόμβροτον αὔχημα δόξας 

 

οἶον ἀποιχομένων ἀνδρῶν δίαιταν μανύει 

καὶ λογίοις καὶ ἀοιδοῖς. οὐ φθίνει Κροί- 

 σου φιλόφρων ἀρετά. 

τὸν δὲ ταύρῳ χαλκέῳ καυτῆρα νηλέα νόον      95 

ἐχθρὰ Φάλαριν κατέχει παντᾷ φάτις, 

οὐδέ νιν φόρμιγγες ὑπωρόφιαι κοινανίαν 

μαλθακὰν παίδων ὀάροισι δέκονται. 

τὸ δὲ παθεῖν εὖ πρῶτον ἄθλων· 

 εὖ δ᾽ἀκούειν δευτέρα μοῖρ᾽· ἀμφοτέροισι δ᾽ ἀνὴρ 

ὃς ἂν ἐγκύρσῃ καὶ ἕλῃ, στέφανον ὕψιστον δέδεκται.    100 
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ANEXO - C 

 

Pítica 1 (PINDARUS 1976: 75-81) (trad. de Daise Malhadas) 

 

Pítica I 

A Hierão de Etna 

Vencedor na corrida de carros 

 

Lira de ouro, de Apolo       Estr. 1 

 e das Musas 

de tranças violáceas comum apanágio; a teu som 

 a dança inicia a festa e  

obedecem os cantores a teus sinais      5 

quando dos prelúdios, que guiam os coros, 

 as primeiras notas fazes vibrar. 

Apagas a ponta do raio 

de fogo eterno. Adormece, sobre o cetro 

 De Zeus, a águia, as rápidas      10 

 asas, dos dois lados, tendo deixado pender 

 

o rei dos pássaros; uma sombria      Ant. 1 

 nuvem, sobre sua 

cabeça inclinada, doce venda       15 

 das pálpebras, estendestes, dormindo; 

o flexível dorso ele soergue, pelos teus 

sons possuído. Pois até o violento  

Ares, tendo arredado a rude 

ponta das lanças, deixa abrandar-se o coração    20 

em sono profundo. Teus acordes também dos deuses 

 encantam os corações, graças à arte 

do Latoída e das Musas de roupas pregueadas 

 

Mas todos a quem não ama       Ep. 1/25 

 Zeus, estremecem, o canto 

das Piérides ouvindo, por terra e 

 pelo mar invencível. 

E assim também aquele que no horrível Tártaro jaz, 

 inimigo dos deuses,       30 

Tifão de cem cabeças. Ele um dia 

cresceu, no renomado antro de Cilícia; agora 

as escarpas que sobre Cumas o mar detém, 

e mais a Sicília, lhe calcam       35 

o peito cabeludo, e uma coluna 

celeste o contém, 
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– o nervoso Etna – que todo ano 

 neve picante provê. 

 

II 

São expelidas as mais puras       Estr. 2 

 fontes abissais       41 

do fogo inabordável, e, de dia, rios 

derramam um fluxo de fumaça 

ardente; nas trevas, porém, pedras      45 

 uma rubra chama, rolando, ao mar 

 profundo, atira com estrondo. 

E é aquele monstro que as lavas de Hefesto 

terribilíssimo lança: prodígio 

 maravilhoso, de ver, 

maravilha também de ouvir dos que o viram,    50 

 

como ele está preso entre as negras       Ant. 2 

 folhagens dos cimos e o solo 

do Etna, cujo leito lacerando-lhe todo 

 o dorso reclinado o fere.      55 

Oxalá, ó Zeus, oxalá te agrademos, 

a ti que esta montanha dominas, esta fronte 

 de terra fecunda, com cujo nome 

o ilustre fundador glorificou a cidade 

vizinha; e no estádio dos jogos píticos o     60 

arauto proclamou-a 

 quando anunciou a bela vitória de Hierão 

 

na corrida de carros. Para navegantes     Ep. 2 

 a primeira graça,       65 

ao iniciarem a travessia, é que os conduza 

 um vento favorável; pois é de supor-se 

que, ao terminá-la, melhor 

 retorno hão de lograr. A palavra do arauto, 

nestas circunstâncias, à cidade glória anun-     70 

  cia 

no porvir ela será, pelas coroas de suas vitórias hípicas, gloriosa, 

e por suas festas de sons harmoniosos, renomada. 

Da Lícia e de Delos senhor, 

 ó Foibos, que no Parnaso a fonte     75 

 Castália amas, 

oxalá consintas de coração, essas predições 

e que se torne de heróis esta terra. 

 

III 

É dos deuses, com efeito, que todos os      Estr. 3 

 recursos das qualidades humanas     80 

– a sabedoria, a força dos braços, a eloquência – 

 prometeu. Eu, a tal homem  

louvar intentando, espero 
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não lançar o dardo de faces de bronze como 

 aquele que brandindo-o com a mão fora do campo o joga,   85 

mas, atirando a grande distância, ultrapassar 

meus rivais. 

Oxalá, o tempo sempre não só felicidade tal 

 e posse de bens lhe agencia, 

mas também das fadigas o esquecimento lhe conceda.   90 

 

Sim, o tempo vai lembrar-lhe       Ant. 3 

 os combates de guerra em que, 

de coração valoroso, resistiu, quando os seus 

 obtiveram das mãos dos deuses uma honra 

tal como nenhum grego colhe,      95 

coroamento glorioso de sua opulência. Hoje, em verdade 

 a via de Filocteto seguindo, 

ele se pôs em campanha. Em apuros, como amigo, 

até certo orgulhoso o adulou. 

 Dizem que a Lemnos, onde vivia pela chaga   100 

arruinado, vieram 

 

heróis semelhantes a deuses a fim de bus-     Ep. 3 

   car 

 o arqueiro filho de Poias. 

Ele que a cidade de Príamo destruiu      105 

 e pôs termo às penas dos Dânaos, fraco, mal podia andar, 

 mas cumpria-lhe o destino 

Assim, que a Hierão deus seja um guia seguro 

por todos os dias, de tudo o que 

 almeja, a oportunidade lhe concedendo.    110 

Musa, também junto a Dinomene celebrar 

permita-me a vitória das quadrigas; 

 não é alheia a alegria  

 da vitória de um pai.       115 

Vamos, pois, para o soberano de Etna 

 criemos um hino de amizade. 

 

IV 

Para ele esta cidade, com a liberdade     Estr. 4 

 instituída pelos deuses, 

dentro das leis da disciplina de Hilos, Hierão    120 

 fundou. Querem os filhos de Pânfilos – 

sim, os descendentes dos Heráclidas 

que sob as encostas do Taigeto habitam – 

 sempre reger-se pelas leis de Egímios, 

dórios que são. Fixaram-se em Amicles, prósperos,    125 

vindo de Pindo, dos Tindáridas 

 de brancos corcéis nobres 

 vizinhos, cuja glória floriu na ponta das lanças. 

 

Zeus que tudo realizas, que, sempre,      Ant. 4 
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 ao longo do rio Amena, 

tal destino para os cidadãos e para os reis 

 assine a voz irrefutável dos povos. 

Que, graças a ti, o príncipe, 

com a ajuda do filho, governando e honrando o povo,   135 

 dirija-o para a concórdia pacífica. 

Suplíco-te, consente, ó Cronida, que em sua morada 

tranquilo permaneça o fenício, enquanto também o grito 

 de guerra dos tirrenos permaneça sufocado,  depois que viram 

 sua insolência chorar a perda da frota em Cumas.   140 

 

Quanto sofreram, submetidos       Ep. 4 

 pelo príncipe de Siracusa, 

que, deles, de seus rápidos navios, ao mar 

 lançou a juventude,       145 

a Grécia livrando de pesada 

 servidão. Reclamo 

para Salamina a gratidão dos atenienses  

como recompensa; em Esparta falarei  

da batalha do Citerão – 

batalhas em que sucumbiram os medos de arcos curvos – 

mas depois de ter cantado, aos filhos 

 de Dinomene, o hino que, 

 às margens do caudaloso 

Hímera, mereceram por sua coragem, 

 quando os inimigos sofreram derrota. 

 

V 

Se com propósito falas, se de muito conteúdo    Estr. 5 

 o essencial concentras 

em poucas palavras, menos te acossa a censura dos humanos 

pois o fastio deplorável       160 

embota esperanças breves; 

Aos cidadãos, no íntimo de seu coração, importuna, 

 ouvir em demasia o alarde dos méritos alheios. 

Entretanto, pois é preferível à piedade a inveja, 

não descures o belo. Dirige com o leme     165 

 da justiça o teu povo; e na bigorna 

 da verdade forja tua língua. 

 

Se uma faísca, embora insignificante, escapa,    Ant. 5 

Isso é grave, sem dúvida, se é provocado    170 

Por ti. De muitos tu és o senhor. 

 Muitas são as testemunhas fiéis de teus atos, quaisquer que sejam eles. 

No teu florescente espírito perseveram 

e, se queres sempre coisas agradáveis 

 ouvir, não te canses logo de gastar.     175 

Dá, como um bom piloto,  

vela ao vento. Não te iludas, 

 amigo, com lucros enganosos. 
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 A reputação de glória que sobrevive ao homem   180 

 

Só revela o modo de vida dos que já se foram    Ep. 5 

aos prosadores e poetas. Não perecem 

 aos benevolentes disposições de Creso, 

Aquele que em touro de bronze      185 

 queimava, com alma impiedosa, suas vítimas, 

Faláris, conserva por toda a parte um renome odioso. 

Nunca as liras de nossos lares em doce 

harmonia com os cantos das crianças o acolhem    190 

Ser feliz é o primeiro dos bens; 

 ter fama, o segundo que o destino concede; 

 tanto um como o outro, o homem 

que os encontra e conquista, 

a coroa suprema recebe.      195 
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ANEXO - D 

 

Texto abaixo traduzido por nós a partir de “DIE FRÜHLINGSFEIER, 1. FASSUNG” 

(KLOPSTOCK 2006: 58-66) 

 

Uma ode sobre as sérias diversões da vida no campo (1759) – Fr. G. Klopstock 
 

Não no oceano 

Dos mundos todos 

Quero lançar-me! 

Não pairar, onde criaturas primeiras, 

Onde os coros em júbilo dos filhos da luz 

Adoram, profundamente adoram, 

E desfalecem em êxtase! 

 

Apenas em torno da gota no jarro, 

Em torno da Terra apenas, quero pairar, 

E adorar! 

 

Aleluia! Aleluia! 

Também a gota no jarro 

Escorreu da mão do todo-poderoso! 

 

Então, quando da mão do todo-poderoso 

Jorraram as maiores terras, 

Então as correntes de luz 

Bramiram, e tornaram-se órions; 

Então a gota escorreu 

Da mão do todo-poderoso! 

Quem são os mil vezes mil, 

Os miríades de vezes cem mil, 

Que habitam a gota? 

E habitaram? 

Quem sou eu?  

Aleluia ao criador! 

Mais que as Terras que jorraram! 

Mais que os órions! 

Que de raios confluíram! 

Mas tu, verminho primaveril, 

Que dourado verdejante 

Brinca ao meu lado, 

Tu vives; 

E tu, talvez – – 

Ah, não és imortal! 

Vim para fora, 

A adorar; 

E eu choro? 
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Perdoa, perdoa do finito 

Também estas lágrimas, 

Ó tu, que irá ser! 

Tu irás desvendar-me todas, 

As dúvidas todas, 

Ó tu, que através do escuro vale 

Da morte me conduzirás! 

Então saberei: 

Se o dourado verminho 

Tinha uma alma? 

Foste só pó formado, 

Verminho, então torna 

De novo pó esvoaçante, 

Ou o que mais o eterno quiser! 

Derrama tu, novamente, meu olho, 

Lágrimas de alegria! 

Tu, minha harpa, 

Louva o senhor! 

Rodeada, de palmeiras novamente rodeada 

Está minha harpa! 

Eu canto ao senhor! 

Aqui estou eu. 

Em minha volta é tudo onipotência! 

É tudo milagre! 

Com profunda reverência, 

Eu vejo a criação! 

Pois tu, 

O mais inominável, tu! 

Criaste-a! 

Brisas, que sopram à minha volta, 

E doce frescor 

Vertem em minha face ardente, 

Maravilhosas brisas, vos 

Envia o senhor? O infinito? 

Mas agora ficam quietas; quase não respiram! 

O sol da manhã fica úmido! 

Nuvens acima efluem! 

Isso é o eterno visível, 

Ele vem! 

Os ventos revolvem, e voam, e bramem agora! 

Como curva-se o bosque que treme! 
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Como ergue-se a correnteza! 

Visível, como podes ser a mortais, 

Sim, tu és visível, ser infinito! 

O bosque curva-se! 

A corrente foge! 

E eu não me prostro? 

Senhor! Senhor! Deus! misericordioso! e cheio de graça! 

Tu, perto! 

Tem misericórdia de mim! 

Iras, senhor, porque noite é teu manto? 

Essa noite é benção da terra! 

Não estás irado, pai! 

Ela vem despejar frescor 

Sobre o talo que fortalece! 

Sobre a vinha que alegra! 

Pai! Não estás irado! 

Tudo é silêncio diante de ti, tu, perto! 

Em torno tudo é silêncio! 

Também o verminho dourado percebe! 

Talvez não é sem alma? 

Ele é imortal? 

Ah, possa, senhor, como estou sedento, louvar-te! 

Sempre mais glorioso revela-te! 

Sempre mais escura, senhor, torna-se a noite à tua volta! 

E mais cheia de benções! 

Vedes o testemunho do ser próximo, o irradiante relâmpago? 

Ouvis o trovão Jeová? 

Ouvi-lo? 

Ouvi-lo? 

O tremulante trovão do senhor? 

Senhor! Senhor! Deus! misericordioso! e cheio de graça 

Adorado, louvado 

Seja teu divino nome! 

E os ventos da tempestade? Trazem o trovão! 

Como bramem! Como bramem os bosques! 

E então silenciam! Mais magnânimas 

As nuvens ascendem! 

Vedes o novo testemunho do que é perto, 

Vedes o raio voador? 

Ouvis, alto nas nuvens, o trovão do senhor? 

Ele clama Jeová! – 
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Jeová! 

Jeová! 

E em lascas o bosque fumega! 

Mas não a nossa choupana! 

Nosso pai ordenou 

A seu destrutor 

Passar ao largo de nossa choupana! 

Ah, já brame, já brame 

Céu e terra de chuva gratificante! 

Agora está, como estava sedenta! a terra revigorada, 

E o céu desanuviado da carga da benção! 

Vê, agora não mais na tempestade vem Jeová! 

Em sussurro calmo, suave, 

Vem Jeová! 

E sob ele inclina-se o arco da paz. 
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ANEXO - E 

 

(Texto abaixo traduzido por nós a partir de “<Wandrers Sturmlied>” (GOETHE 1987: 142-5) 

 

<Canção da tormenta do viandante> (1772-4) – J. W. Goethe 

 

Quem tu não abandonas, Gênio, 

Nem a chuva nem a tormenta 

Espira-lhe calafrios no coração. 

Quem tu não abandonas, Gênio, 

Cantará de encontro 

à nuvem de chuva 

à tormenta cerrada como a 

cotovia, tu lá no alto 

Quem tu não aban<donas Gênio>. 

 

Ele, que tu não abandonas, Gênio, 

Irás erguê-lo por sobre a via de lama 

Com as asas de fogo 

Ele irá andar 

Como com pés de flores 

Sobre lama do dilúvio de Deucalião 

Matando Píton de modo fácil, grande, 

Apolo Pítico, 

Ele, que tu não abandonas, Gênio. 

 

   A ele, que tu não abandonas, Gênio, 

Irás estender as asas de algodão 

Quando sobre a rocha ele dorme 

Irás cobrir-lhe com asas protetoras 

Na meia-noite do bosque. 

 

Ele, que tu não abandonas, Gênio, 

Irás envolver de calor no turbilhão de neve 

Ao calor vão as Musas 

Ao calor, Cárites,  

Quem tu não abandonas, Gênio.  

 

Rodeai-me vós, Musas! 

Vós, Graças! 

Isto é água, isto é terra 

E o filho da água e da terra 

Sobre que eu ando igual aos deuses 

 

Vós sois puras como o coração da água 

Vós sois puras como o âmago da terra 

Vós rodeais-me e eu flutuo 

Sobre água, sobre terra 

Igual aos deuses. 

                  – 
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Deve ele retornar, 

O pequeno, negro, flamejante camponês 

Deve ele retornar, esperando 

Só tuas dádivas, Pai Brame, 

E fogo, envolvendo em calor, brilhante lume, 

Ele deve retornar corajosamente, 

E eu, que vós acompanhais, 

Musas e Graças todas, 

Que tudo o espera o que vós, 

Musas e Graças, 

Bem-aventurança cingindo em coroa 

Glorificastes em torno da vida, 

Devo sem coragem voltar? 

   Pai Brame, 

Tu és Gênio. 

Gênio do século. 

És o que brasa interior 

Era para Píndaro 

O que para o mundo 

É Febo Apolo. 

Ai, ai calor interno 

Calor d’ alma 

Ponto central 

Arde a encontro dele, 

De Febo Apolo, 

Frio senão irá 

Seu olhar soberano 

Passar ao largo de ti 

Tomado por inveja 

Repousar no verde cedro 

Que pr’a verdejar 

Não o espera. 

                  – 

Por que minha canção nomeia-te por último? 

A ti por quem ela começou 

A ti em quem ela termina 

A ti de quem ela jorra, 

Júpiter Pluvius. 

A ti, a ti flui minha canção, 

Júpiter Pluvius. 

E fonte de Castália 

Jorra um riacho secundário, 

Jorra a ociosos 

Felizes mortais 

Longe de ti, 

Júpiter Pluvius, 

Tu, que envolvendo me cobres, 

Júpiter Pluvius, 
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   Não no olmeiro 

Visitaste-o, 

Com o par de pombos 

No tenro braço 

Cingido com a amigável rosa 

O que flerta feliz em flores 

Anacreonte, 

Deidade que respira tormenta. 

Não no bosque de álamos 

Na praia de Sibáris 

Não em alta montanha 

Cuja fronte o 

Sol todo-poderoso ilumina 

Tomaste-o, 

O que canta abelhas 

Mel lalando, 

O que acena amável, 

Teócrito. 

 

Quando as rodas raspavam roda em roda 

Rápido pela meta 

Voava alto o bater de chicotes dos jovens ardentes de vitória, 

E pó revolve-se 

Como da montanha abaixo 

tempestade de granito revolve-se até o vale 

Tu’ alma ardia a perigos, Píndaro, 

Coragem, Píndaro – Ardia – 

Pobre coração – 

Ali na colina – 

Poder celestial – 

Apenas o tanto de brasa – 

Ali é minha choupana – 

De rastejar até ali. 
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ANEXO - F 

 

(Texto abaixo traduzido por nós a partir de “Die Wanderung”) (StA 2,1: 138-141) 

 

A migração (1801) – Fr. Hölderlin 

 

     Fortunada Suávia, minha mãe, 

Também tu, à mais brilhante, à irmã 

Lombardia, do outro lado, igual, 

percorrida por cem ribeiros! 

E árvores suficientes, florescendo em branco e vermelho,    5 

E mais escuras, cheias de folhagens que verdejam fundo, selvagens, 

E cordilheira dos Alpes suíços também lança sombras, 

Vizinha, em ti; pois perto do fogão da casa 

Moras, e ouves como lá dentro 

De argênteos cálices         10 

A fonte rumoreja, derramada 

Por mãos puras, quando tocados 

 

     Por quentes raios 

Cristais de gelo e derribado 

Por luz levemente estimulante       15 

O cume de neve despeja-se pela terra 

Com água mais pura. Por isso 

Te é inata a fidelidade. O que mora perto da 

origem dificilmente deixa o lugar. 

E teus filhos, as cidades,        20 

Às margens do lago que madruga amplo, 

Nos campos do Necker, ao Reno, 

Eles todos consideram, não haveria 

Mais outro lugar melhor para morar. 

 

     Eu, porém, quero para o Cáucaso!      25 

Pois ouvi dizer 

Ainda hoje nos ventos: 

Livres, como andorinhas, seriam os poetas. 

Também, além disso, algum 

Confiou-me em dias mais jovens,       30 

Em tempo antigo teriam 

Os pais outrora, a estirpe alemã, 

Quietos partido das ondas do Danúbio 

Em dia de verão, porque estes 

Procuravam sombras pr’a si, juntos       35 

Com filhos do sol 

Chegado ao Mar Negro; 

E não em vão foi esse 

Chamado o Hospitaleiro. 

 

     Pois, quando eles uma vez se viram,      40 

Já que os outros aproximaram uma vez; então sentaram- 
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Se também os nossos sob a oliveira. 

Mas quando suas roupas tocaram-se, 

E ninguém podia escutar 

A própria fala do outro, teria mesmo       45 

Surgido uma discórdia, se dos galhos não 

Tivesse vindo p’ra baixo um frescor, 

Que frequentemente espalha um sorriso 

Sobre a face dos contendores, e por um momento 

Viram quietos para cima, então estenderam-se     50 

As mãos amando um ao outro. E logo 

 

     Trocaram armas, e todos 

Os queridos bens da casa, 

Trocaram a palavra também e desejaram 

Os amigáveis pais nada em vão       55 

Para os filhos no júbilo de casamento. 

Pois dos unidos pelo sagrado 

Cresceu mais bela do que tudo 

Que antes e depois  

Se nomeia dos humanos, uma estirpe. Onde,     60 

Onde, porém, morais, amados parentes, 

Para que comemoremos novamente a aliança 

E lembremos os caros antepassados? 

 

     Ali nas margens, entre as árvores 

De Iônia, em planícies do Caístro,       65 

Onde grous, felizes do Éter, 

São cercados por montanhas que madrugam ao longe; 

Ali estivestes também vós, vós, os mais belos! Ou cultivastes 

As ilhas que, coroadas com vinho, 

Repletas toavam de canto; e outros moravam     70 

Ao Taígeto, ao muito louvado Himeto, 

Os que floresceram por fim; mas da 

Fonte de Parnaso até os do Tmolo 

Ribeiros que dourado resplandecem 

Uma canção eterna ressoava; assim rumorejavam     75 

Outrora os bosques e todas 

As músicas de corda juntos 

Tocados por celestial suavidade. 

 

     Ó terra de Homero! 

Na púrpura cerejeira ou quando,       80 

por ti enviados, na vinha, me 

Verdejam os jovens pêssegos 

E a andorinha vem de longe e muito contando 

Constrói sua casa em minhas paredes, nos 

Dias de maio, também sob as estrelas      85 

Penso, ó Iônia, em ti! Mas às pessoas 

Agrada o que é presente. Por isso eu 

Vim para, ó ilhas, vos ver, e a vós, 
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Ó estuários das correntezas, ó entradas de Tétis, 

Ó florestas, a vós, e a vós, ó nuvens de Ida!      90 

 

     Mas não penso em permanecer. 

Hostil é e difícil de ganhar 

A fechada, da qual eu escapei, a mãe. 

Dos seus filhos, um, o Reno, 

Com violência ele quis desembocar no coração dela e sumiu   95 

O rejeitado, ninguém sabe, pr’a onde, ao longe. 

Mas assim não desejei ter andado, 

Dela e apenas a vos convidar, 

Vim a vós, Graças da Grécia, 

Vós, filhas celestiais,         100 

Que, se a viagem não é muito distante, 

Venhais a nós, ó Graciosas ! 

 

     Se mais suaves soprarem as brisas, 

E amorosas setas a manhã 

A nós, por demais pacientes, envia,       105 

E leves nuvens florescem 

Nos sobre os olhos tímidos, 

Então iremos dizer, como 

vindes, Cárites, a selvagens? 

As servas do céu         110 

São, porém, maravilhosas, 

Como tudo o que nasceu divino. 

Ele vira lhe sonho, quer alguém 

Flagrá-lo; castiga 

Quem quer igualá-lo com violência;       115 

Muitas vezes surpreende quem 

Justo quase não o pensava. 
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ANEXO - G 

 

(Texto abaixo traduzido por nós a partir de “Andenken”) (StA 2,1: 188-189) 

 

Lembrança (1803-5) – Fr. Hölderlin 

 

O Nordeste venta, 

O mais amado dentre os ventos 

P’ra mim, porque espírito cálido 

E boa viagem promete aos navegantes. 

Vai, porém, agora e saúda       5 

O belo Garona, 

E os jardins de Bourdeaux 

Ali, onde à margem escarpada 

A ponte atravessa e na corrente 

Fundo o ribeiro precipita, além, porém     10 

Observa um nobre par 

De carvalhos e álamos prateados; 

 

Ainda me lembra bem e como 

Os largos cimos inclina 

O bosque de olmos, sobre o moinho,      15 

No pátio, porém, cresce uma figueira. 

Em dias feriados vão 

As mulheres morenas de lá 

Sobre chão sedoso 

No tempo de março,        20 

Quando é igual noite e dia, 

E sobre morosas pontes, 

Pesadas de sonhos d’ouro, 

Passam brisas embaladoras. 

 

Ofereça, porém,        25 

Abundante da luz escura, 

Alguém para mim a taça recendente, 

Para que eu possa descansar; pois doce 

Seria sob sombras o sono. 

Não é bom,         30 

Estar sem alma de 

Pensamentos mortais. Mas bom 

É uma conversa e dizer 

A opinião do coração, escutar muito 

De dias de amor,        35 

E feitos que aconteceram. 

 

Onde estão, porém, os amigos? Bellarmin 

Com o companheiro? Alguns 

Têm ressalva de ir à fonte; 

Pois a riqueza começa       40 

No mar. Eles, 
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Como pintores, reúnem 

O que é belo da terra e não rejeitam 

A alada guerra, e 

Morar sozinhos, por anos, sob      45 

O mastro sem folhas, onde a noite não resplandecem 

Os dias feriados da cidade, 

E nem música de cordas e dança nativa. 

 

Agora, porém, a indianos 

Foram os homens,        50 

Ali, no ventoso cume 

Junto a montes de vinhas, d’onde 

Vem o Dordonha abaixo, 

E junto com o esplêndido 

Garona mar largo        55 

Parte a correnteza. O oceano toma, porém, 

E dá recordação, 

E o amor também fixa diligentemente os olhos, 

O que fica, porém, fundam os poetas. 
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