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RESUMO: Neste artigo, o autor faz uma comparacao entre a iconografia de Edipo e a de Perseu,
focalizandoum aspecto da narrativa pictorica que permite a correlacaoentre os mitos desses herois:
um contraste vislvel na maneira como eles confrontam seus adversarios (a esfinge, em um caso, e
no outro, a Gorgona). No que toca a Edipo e sua inimiga, um dos mais constantes elementos da
representacao, na pintura cerhmica, e uma especie de duelo visual entre os dois, cifra do repto
enigmatico. No que tange a Perseu, em sua luta com a Gorgona, os artistas dao destaque ao modo
como o her6i evita a contemplacao da adversaria. O autor proaira explorar o significado deste
contraste que aproxima de modo inesperado duas series mlticas, e chama a atencao para a
importancia da mitopoiese iconografica.
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A construcao do mito, ou dos mitos tragicos de h p o , deve muito ao legado da
imaginaria: o personagem Edipo surge tambem da representacao figurada do heroi. JeanMarc Moret mostrou que este aparece enquanto figura, enquanto icone presente em obras
pictoricas, num "cenario" ja constituido antes... e dominado pela esfinge. Na pintura ceramica,
Edipo C fundamentalmente o grande antagonista da moca feroz. Mas a composicao de cenas
narrativas envolvendo esfinges e homens C anterior a aparicao do filho de Laio na cena
dominada pelo bicho fantastico que, mais tarde, lhe seria associado de forma constante,
quase ineludivel. Nesse contexto, antes de dar-lhe espaco, ela aparece desafiando e
confrontando outros, suas vitimas. &ipo chega depois, e demora um pouco ate que seu
duelo com o monstro venha a ser representado a parte das "assembleias de tebanos". O
esquema pictorico que estabelece a relacao entre o monstro e "parceiros" humanos nem
sequer se limita ao motivo "agonico": como diz Ingrid Krauskopf (1994,ll; cf. idem, 1987,
329). "es gibt auch Kompositionen, in denen sich Sphingen und Mensch ruhig
gegenuberstehen..." A helenista infere dai uma hipotese muito razoavel:

Moglicherweise sind aus diesem Schema heraus fruhe Bilder von
Oidipus und der Sphinx entwickelt worden, so wie aus der an dem
angreifendem Sphingen die der von der bootischen Sphinx attackierten
Thebanern.
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Seja como for, a clave (dominante) do confronto que opoe a esfinge a seu vencedor e
ocular: quase sempre ele sao mostrados vis a vis - e muitas vezes olhando-se nos olhos.
O esquema, que dai por diante vai prevalecer & forma absoluta, embora ja se afirme
no seculo VI', fixa-se no seculo V a.C., consolidando-se nas figuras vermelhas. A taca do
Vaticano H 569, do Pintor de a i p o (circa 470), mostra com vigor a confrontacaodos olhares,
com o heroi sentado, de mao no queixo, mirando de forma direta a inimiga postada em sua
coluna: Edipo ergue para ela as vistas, numa desassombradareflexao. Infelizmente s6 restou
um fragmento de outro testemunho precioso, num caco do colo de uma cratera de volutas
hoje no Museu Britanico (E 812.3). posterior coisa de uma ou duas decadas a famosa taca
que acabo de citar. Ai tambem o heroi esta sentado, mas no mesmo nivel que a Esfinge, e
muito perto dela: ve-se o bastao (inclinado) em que ele se apoia, a pequena distancia entre
seu joelho e o peito da fera; os rostos dos adversarios estariam, sem duvida, na mesma
altura, encarando-se os dois num tete a tete proximo. O arranjo corresponde ao do citado
vaso clazomenio, pioneiro nessa representacao do encontro de Edipo com o monstro. Um
lecito contemporaneo da taca "vaticana" do Pintor de Edipo (Princeton, 64-107) faz outra
exposicao do motivo: Edipo e representado como se estivesse a seguir caminho e fosse
detido pela interpelacao da esfinge, voltando o rosto para tras;sua atitude e tranquila e ele
encara a inquisidora posta sobre sua coluna. Neste caso, o confronto e menos incisivamente
marcado em termos de oposicao das imagens, mas a cabeca do monstro e a do heroi se
acham figuradas a mesma altura e seus olhares se cruzam diretamente.
Numa cratera de colunatas de meados do seculo V a.C., que hoje pertence ao Museu
Paul Getty (Malibu 82 AE 143), o confronto dos olhares se da tambem de modo proximo e
direto, face a face. Edipo, de pe, volta-se para a fera sobre a coluna; apesar disso, o arranjo
difere muito do empregado no lecito de Princeton ha pouco citado: neste caso, o heroi nao
"toma atras", vira-se lateralmente para a inquisidora. Ha duas testemunhas que compoem a
cena, uma em cada extremo, cercando os protagonistas. (A outra face do vaso mostra tres
jovens que parecem conversar de forma perplexa e agitada: evidentemente, trata-se de tebanos
fulminados pelo enigma).
O confronto solitario dos antagonistas que se encaram de forma direta, cabecas mais
ou menos a mesma altura, e representado nas imagens de um pintor do grupo de Polignoto,
sobre uma anfora de asas retorcidas de circa 440 (Oxford, 1920). assim como num outro
vaso do mesmo tipo, do Pintor de Munique, de 4401430 (Munique, 2321). e num starnnos
seu contemporaneo, obra do Pintor de Menelau (Louvre, C , 417), ou numa anfora de
Polignoto, de 440 (Napoles, H 3 131).
O padrao mais recorrente e o que coloca a esfinge em posicao de eminencia. Numa
bela anfora do Louvre, datavel de 440 (Louvre, G534). essa colocacao sobranceirado monstro
parece mais acusada por um artificio da representacao: o tracado da coluna acompanha a
curvatura da panca do vaso, que e bojudo, de maneira que essa coluna se "encurva", e a
esfinge plantada sobre o pedestal ganha um movimento incisivo, como a inclinar-se para
baixo, rumo ao ponto onde Edipo se detem, sustentando-lheo olhar. Numa conhecida anfora
de 440 a. C, hoje em Oxford (Oxford, 526). a Esfinge interpela Edipo mirando-o de cima, a
uma distancia marcada na vertical, embora proxima no plano do horizonte; numa cratera em
forma de sino, da mesma epoca (Cratera de Port-Suniight, LL 5041). a besta, a pequena
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distancia, e apenas um pouco mais elevada que o heroi, parece projetar-se rumo a este, de
maneira agressiva; Edipo, sentado, um pouco inclinado para tras, suporta-lhe a mirada.
Duas testemunhas de cada lado flanqueiam os antagonistas.
E d i p esta em posicao mais elevada que a Esfinge nos fragmentos de duas anforas do
Pintor de Aquiles, de 440 a.C. (anfora de Boston 06.2447; anfora de Munique SL 474),
assim como num lecito do mesmo artista, de 4401430 (Melbourne, National Gallery of Victoria; Moret, cat. 80, pl. 26; ARV2 pl. 993190). Nas figuras negras, um lecito de 4801470
(lecito de Frankfurt Li 530), mostra um certo equilibrio na elevacao das figuras dos
antagonistas; numa taca-esquifo de 460 (Jerusalem, P 2352)2, eles se acham no mesmo
nivel, mas a i p o se destaca pela altura e sua silhueta e a que apresenta uma inclinacao mais
forte e incisiva no rumo da Esfinge.
Muitas variacoes sao possiveis a partir do esquema basico do contacto visual que os
reune, mas este contacto 6 o nucleo decisivo da cena, mesmo quando o pintor retrata um dos
antagonistas de olhos baixos.
Por vezes, e o heroi que assim se mostra, como se meditasse a resposta exigida pela fera
recemencarada.. Veja-se, por exemplo, a reproducao do lecito perdido da cole@o Lusieri (Moret,
1984, cat. 88). de 47W460 a.C. Tambem sucede aparecer a moca bestial cabisbaixa, como se
sucumbisse ao desespero da inesperada denota face ao inimigo surpreendente (veja-se, por
exemplo, uma pelike de 450 a. C., que Beazley atribuiu ao Pintor de Perseu, e mostra um arranjo
pouco usual: a esfinge ao res do chao, dominada pelo olhar de hpo... Cf. ARV 58212; trata-se
da pelike de Napoles H 162inv. 86297); ou mesmo os dois, baixado as vistas de modo simultaneo,
corno se o sentimentodo destino tem'vel de ambos os acabnuihasse-e eles o tivessem percebido
nos olhos um do outro (cf. pelike de Berlin F 2355). Ate nessas caiasem que os dois (ja) nao se
desfitam, ecoa a mirada que os confrontou.
No seculo IV a.C., em vasos de figuras vermelhas que apresentam esse "motivo
tebano", prevalece ainda a representacao do confronto prdximo vis a vis Edipo x Esfinge,
com os antagonistas a mirar-se diretamente, cabecas na mesma altura: isto se ve, por exemplo,
numa enacoa do Pintor da Ilioupersis, de 350 a. C. (Moret, cat. 107, pl. 66),assim como no
esquifo de Ancona 21.206 datavel de 340130, e numa pelike da mesma decada, hoje em
Leningrado (RB3.38, fig. 75).
Ebem conhecido o esquema do "duelo visual" em queos pintaresceramicas transpuseram,
com habilidade, o lance do enigma proposto pela esfinge a &ip. Tem variac6e.s multiplas, que
as pecas citadas documentam bem. Mas a "traducao visual" da proposicao do enigma e um
motivo que nao se limita a cenas protagonizadas pelo heroi, na pintura ceramica. Numa taca hoje
no Louvre (G 2660), de cerca de 480 a.C., em figuras vermelhas, obra de Macron, veem-se os
tebanos representados por homens de diferentes faixas etarias. A esfinge, de pequenas proporcoes,
de bote armado no topo de uma coluna, projeta-se para a esquerda. A rigor, ela esta quase a
precipitar-se, garras avancadas, sobre um jovem sentado, apoiado h mesma coluna e envolto
num manto. O moco ameacado volta para a fera a cabeca, com ar de assombro... Um outm
jovem, atras e 21 esquerda dessa vitima indefesa, principia a correr, com um braco erguido e uma
expressao de espanto. Do outro lado da coluna, um homem adulto, sentado de costas para a cena
tremenda, volta os olhos nuno a ela, adiante, um moco de pe, com ar de espanto, olha na mesma
direcao. Este conjunto se adia flanqueado pelas aicas da taca; girando-a de modo a coloca-las
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nas direcoes opostas as que tem quando se ve o quadroja descrito, contempla-se um outro que o
complementa, com quatro personagens a correr, em atitudes que revelam panico e sugerem a
troca de mensagens perplexas, carregadas de sobressalto3.
Macron parece ter querido acentuar um elemento da narrativa pintada: a interpelacao da
Esfinge e o rumor que ela provoca, o panico que suscita ao espalhar-se a noticia de seus ataques.
Contudo ele mostra ainda outra coisa: o enleio mortal do jovem que a Esfinge assalta.
Num stamnos de Munique, 12405 (J 352); cf. Moret, 1985, cat.31 p1.18)], pintado em
figuras vermelhas, de uma data entre 480 e 470 a. C., na cena visivel em um dos lados do vaso,
a Esfinge, sobre uma coluna, esta flanqueada por dois jovens de pe, e mira o da direita, dando as
costas ao outro. A cena que se divisa do lado oposto e quase a mesma - com a diferenca de que
a esfinge mira o moco da esquerda, voltando a cabeca para tras. As duas podem ser lidas em
sequencia, na ordem em que as evoquei: na ultima, a esfinge volta-se, acompanhandoo gesto do
moco ao qual da as costas. Este parece apontar no rumo oposto, feito se indicasse o parceiro:
estaria a "passar adiante" a questao. O "pintor de Wurzburg" tera querido descrever a interpelacao
sucessiva de duas vitimas do monstro: focalizou o enunciado do enigma e a reacao perplexa dos
indagados. Ainda aqui, a principal informacao e sobre o dialogo verbal; mas o jogo dos olhares,
alem de constituir o veiculo da representacao pictorica desse coloquio-desafio, e em si mesmo
significativo.
Considere-se agora um esquifo em figuras negras do Pintor de Teseu, obra datavel de
490180 a C. (Museu de Atenas, 18.720). De um lado, ve-se a Esfinge sobre uma coluna, asas na
vertical, ancas mais elevadas que o peito, uma garra a projetar-se para baixo, olhos fitos num
jovem todo encolhido em seu manto, sentado numa pedra; atras dele, um cavaleiro nu assiste, a
altura de cuja nuca, mais atras, ve-se a figura imprecisa do que seria um passaro - ou quica uma
ave falo, segundo conjetura Moret (op. cit., p. 42 e pl. 25). Por tras da Esfinge, um bode mira
com espanto. Do outro lado, ve-se quase a mesma cena, com algumas diferencas: as testemunhas
por tras do jovem sao um homem e uma mulher; e a atitude da Esfinge e ainda mais agressiva:
ela esta quase saltando sobre sua vitima, rumo a cuja cabeca projeta a sua, feito se quisesse
penetra-la com os olhos.
A aparencia do rapaz e inteiramente funebre. Quem esta acostumado a contemplar as
obras de arte cerniterial dos gregos antigos, logo reconhecera no infeliz uma "pose de morto",
por assim dizer. O que ele tem de ainda vivo sao os olhos arregalados... por onde o estupor da
morte o penetra, segundo o artista da a entender.
A Esfinge inocula a morte em suas vitimas - e o que mostram numerosas pinturas de
vasos em que o monstro e mostrado interpelando os tebanos.
Ninguem negara que Edipo tem algo em comum com Perseu... (Ambos eliminam
sem querer um ascendente: o pai, no caso do primeiro, o avo paterno, no do segundo). Mas
num aspecto decisivo eles dois se situam em campos opostos.
Isto ocorrejustamente no que toca a relacao de cada qual com o monstro que derrotou.
O filho de Danae nao enfrenta a gorgona, ou pelo menos nao a defronta. Ele toma
todos os cuidados para nao mira-la em face; aproxima-se de Medusa adormecida, quando
ela teria os olhos cerrados (Cf. Apollod. Bibl. 11.4, 1 ss. Hyg. Fab. 63; Hes. Theog. 276 ss.
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Scut. 222 sq. schol. Ap. Rhod Arg. IV, 1091) e mesmo assim a degola sem a contemplar. Na
iconografia, por sinal, Perseu tem sempre o rosto desviado; e o monstro inconfrontavel C
mostrado de frente para o espectador...
O certo e que esse heroi nao encara a inimiga nunca. Veja-se, por exemplo, a decoracao
em relevo de um escudo do seculo VI (circa 550), do museu de Olimpia B 975 (Schefold,
1978:82), com a representacao de Perseu prestes a degolar a gorgona com sua espada, ajudado
por Atena. O heroi segura com a mao esquerda uma das serpentes que emergem da cabeleira
da adversaria, e empunha com a destra a arma cuja lamina ja toca o pescoco da infeliz; do
outro lado (a direita), a deusa agarra outra serpente da coma da medonha, que assim ajuda a
imobilizar. Atena, de perfil, olha para a frente; a gorgona e mostrada em posicao frontal,
encarando o espectador; mas Perseu, de perfil como sua auxiliadora, volta a cabeca para tras.
Uma hidria atica do Bntish Museum (E 181) mostra o protegido de Atena a fugir, mirando de
relance o corpo que ja decapitou, e cuja cabeca em parte se ve (o contemplador do vaso a
enxerga) na kz'oisis. Numa cratera apula que hoje se acha em Boston (MFA 1970.237), Atena
ergue na destra a cabeca da furia degolada, e o heroi mira-lhe o reflexo no escudo. Cf. FrontisiDucroux, 1995, f. 18 e f. 21.
Pois bem: a esfinge, pelo que mostra uma serie de pinturas onde ela e representada a
desafiar suas vitimas, de certo modo as "petrificava", feito Medusa: nas imagens, vem de seus
olhos o horror que bloqueia, enigmatico...
Mas seu vencedor encarou-a, e resistiu a seu fascinio.
E d i p jamais se ve representado virando a face em rumo oposto ao da esfinge. Em
algumas pinturas, onde a enfrentam outros adversarios, e ela que realiza a apostmphe. Parece
que assim o monstro preludia o lance fatal.
Em suma, a mirada & esfinge e uma interpelacaoque exige replica. O enigma indecifrado
se traduz, nas cenas mostradas por diversos vasos antigos, pelo bloqueio do homem de olhos
mudos a quem o monstro mira de morte (ver, por exemplo, a taca de Siracusa 25418, em
figuras negras, do Pintor C, datavel de circa 570-560, e a taca de Amsterda 6242, figuras
negras, circa 550). O enigma decifrado se ve tambem numa expressao de olhos serenos, que
reagem aos da inquisidora. Ate mesmo numa pintura onde o confronto de Edipo com a sua
adversaria se apresenta feito um combate4,conforme sucede num lecito do Pintor de Aquiles
(o lecito de Nicosia C 6294; cf. Moret cat. 104, pl. 6212-3), o olhar que trocam os antagonistas
e decisivo. Recordo que nas figuras deste lecito o heroi surpreende a traicoeira, voltando-se,
numa especie de finta, para lhe opor sua lanca erguida, quando ela ja salta no ataque: o olhar
que Edipo relanceia antencipa o golpe da lanca, e o monstro colhe esse lampejo nas pupilas
desmesuradas, que ihe dao ao rosto uma expressao de paralisia, em agudo contraste com a
forma impulsiva do corpo. Edipo vira-se, pois, para encarar de surpresa a inimiga, que fere
primeiro com um olhar agudo, precursor da lanca. Ele finta, nao foge...
Pelo contrario, a fuga e um elemento essencial da facanha de Perseu. Recorde-se a cena
representada numa taca do Pintor C (Londres, B 380). datavel aproximadamentede 560, onde
nao apenas Perseu mas tambem seus divinos protetores, Atena e Hermes, fogem as carreiras
da Gorgona.
Este e apenas mais um traco de uma oposicao que merece destaque, pois percorre
diferentes planos. Na iconografia, a inimiga de Edipo 6 um monstro com aspecto de mulher
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bonita; a Gorgona que Perseu ataca tem uma feiura espantosa. O filho de Danae triunfa com
ajuda divina, assistido de perto por dois olimpicos que lhe fornecem (eles e as ninfas) os
meios de triunfar; h i p o enfrenta sua adversaria sozinho, sem socorro de numes promakhoi.
A esfinge, sempre vigilante, tem a iniciativa, o heroi so lhe replica; sao poucas as
representacoes desse confronto em que o mesmo se descreve como um embate violento,
mas ate quando isto ocorre, em exemplos significativos, a fera e quem ataca, traicoeira... Ja
no caso do vencedor de Medusa, a violencia e a regra, a iniciativa pertence ao heroi, e ele
ataca sorrateiramente: embosca a adormecida. Enfim, Perseu e o heroi que desvia o rosto ao
acometer a inimiga monstruosa; Edipo e o heroi de um confronto face a face. No universo
das imagens, esta oposicao tem um valor axial. Sem considera-la, nao se pode empreender
o estudo de uma "iconografia do olhar" no mundo antigo.
Essa gramatica ocular e certamente um achado antigo da imaginaria, e aprofunda o
mito. As esfinges simetricas que se contemplam e se replicam ao modo de figuras no espelho
instituem a clave dos olhares para a cifra do enigma.
A forma-esfinge insinua-se na arte grega de modos distintos: ja bem cedo, na pintura
ceramica (como tambem na gliptica) encontra-se em grupo, "em procissao" - e tambem
feito imagem singular, circunscrita, ou nao, a um campo limitado por frisos, barras etc.
Mais comumente, ela ai compoe dupla, com a oposicao simetrica bilateral dos seus icones
contrapostos (por exemplo, ao pe de uma "arvore da vida", esquematicamente representada
As esfinges em par confrontam-se ainda flanqueando um
por um floreado geometric~)~.
deus, um ser demoniaco, ou uma besta; ou acham-se em oposicao direta, sem outro icone a
separa-las, com as imagens replicadas "encarando-se" de maneira incisiva, olhos nos olhos.
Deve relacionar-se com este um outro uso da imagem legendaria, comum na pintura ceramica
do sbculo VI1 e VI, onde freqilentementeela figura "als Todesdhon (ker) in der Begleitung
von Kriegern" (Demisch, 1977:76). Segundo creio, esses modelos influenciaram de um
modo decisivo a representacao da esfinge interpeladord arrebatadora dos tebanos, que corresponde a mitica de Edipo, mas a integra de um modo especial.
Na historia do emprego pictorico da figura da esfinge no mundo heleno merece
destaque sua progressiva consagracao ao empenho significativo do olhar, a significacao do
olhar - quase sempre em situacao "agonica", de confronto. O combate enigmatico do monstro
com h i p o (ou com vitimas sem saida, no contexto da saga tebana) e o mais recorrente
nessas narrativas iconicas. Mas nao e caso unico. Em outro contexto, esfinges dramatizam
atitudes em que o olhar instaura a diferenca, refletido e desviado.
Uma pequena taca atica do Museu de Cluny (Inv. D.08.3.4; cf. CVA 29, pl. 19/1,2,3,
e p. 25). pintada em figuras negras, datavel dos fins do seculo VI (circa 520, quica), de um
dos lados, apresenta duas esfinges em pose antitetica, tracadas com um mesmo padrao de
desenho, mas com atitudes um tanto diferenciadas, numa agradavel quebra da rigidez do
esquema de oposicao bilateral plenamente "especular". A esfinge da direita, menos comprida,
de colo e rosto menor que a da esquerda, parece ter o busto mais empinado...Pois bem: no
outro lado da taca, uma esfinge muito semelhante a essas duas, desenhada de acordo com o
mesmo padrao, acha-se representada numa atitude bem diversa, pois estaca com apenas um
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dos membros dianteiros a prumo, a pata correspondente apoiada no "chao": tem o outro
levantado e fletido de modo que lembra um gesto de chamamento. Esta esfinge volve o
rosto para tras, numa torcao muito "completa" e rigorosa... E notavel essa apostrophe. A
sua frente, ve-se a correr um jovem nu, que tambem volta para tras a cabeca, como que a fim
de olhar o monstro, do qual visivelmente foge. Reconhece-se logo o que parece extravagante na composicao da cena descrita: a principio, hesita-se em chamar de "perseguidora" a
esfinge: ela se detem numa posicao perfeitamente insolita para um predador ativo, e volta o
rosto no sentido oposto ao da possivel vitima, como se nao tomasse conhecimento dela, ou
mesmo evitasse encara-la. Mas o estudioso da iconografia grega antiga nao tem como ceder
a esta interpretacao "otimista": a face do monstro virada para tras evoca um toque tanatico6.
Este pintor nao imaginou a esfinge como um protagonista perfeitamente individualizado de uma acao mitica nominada. Basta o giro da taca para comprova-lo: ocorre aqui
coisa bem diferente do que sucede no caso da famosa anfora de Stutgartt [(65/15,circa 530
a. C.), na qual, em um dos lados, o heroi confronta a besta, e, no outro - num campo bem
destacado-, acham-se duas esfinges a mirar-se...Na taca de Cluny, quando o contemplador
a gira, nao se percebe mudanca de cenario, de campo de mensagem. A cena e uma so.
Estamos longe da saga tebana ... Vamos um pouco mais longe.
Observe-se a presenca quase placida de uma esfinge que se ve a assistir (mas de
olhos nos olhos do Velho do Mar, enquanto o heroi mira noutro rumo) a luta de Heracles e
Nereu, num fragmento de hidria do Pintor KX,hoje no Museu de Samos (K 2294)'. A
esfinge evoca o demoniaco poder de metamorfose do Velho divino, suas viragens monstruosas, sua natureza polimorfa, o fascinio do ambiguo profeta, capaz de assumir aparencia
teriomorfa, de misturar, na sua, diferentes naturezas.
O icone esfinge tem uma valencia multipla que os artistas gregos exploram de maneira
sutil. Quando o empregam na composicao de uma narrativa pictorica, nem sempre deixam
de lado seu carater emblematico, a riqueza de conotacao derivada de seus papeis adjetivos.
As esfinges precedem "a Esfinge", e esta nao as abole: ate "convive" com elas no
mesmo horizonte mitico-pictorico.
Com isso, volto a Edipo...
Considere-se agora a anfora pseudo-calcidica de Stutgart 65/15: ai se acha uma das
mais notaveis figuracoes do duelo visual entre o heroi e a inimiga. No anverso do mesmo
vaso, em campo destacado, encontra-se uma outra cena surpreendente: duas esfinges se
confrontam, identicas, em arranjo simetrico bilateral, a mirar-se nos olhos uma da outra.
As duas faces da representacao se comprometem. O mito de &ipo e relacionado
com o horizonte de uma fabulacao indefinida, que lhe acrescenta uma nova dimensao de
significado. Um horizonte mitico penetra em outro. O conjunto das duas esfinges e, em
principio, um arranjo "nao narrativo", emblematico: muitas centenas de representacoes podem
ser encontradas em que pares de esfinge compoem uma especie de decor. Mas na anfora de
Stutgart, temos uma apresentacao simultanea de dois usos da forma esfinge.
(Esta claro que esta simultaneidade deve ser qualificada: e preciso passar de uma
representacao a outra girando o vaso, ou girando em tomo do vaso. Mas quando se faz esta
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passagem, a cena que ficou escondida aos olhos do espectador logo lhe assalta a memoria e
se projeta sobre a visao da outra. Acabo de ver a representacao do duelo visual entre Edipo
e a Esfinge; contornei a anfora e admiro a representacao que lhe e oposta. Impossivel nao
pensar na homologia sutil entre o confronto agora visivel e o outro que acabei de ver. O
movimento que fiz foi evidentemente previsto pelo pintor, que contou com ele, e o tomou
em elemento sutil de sua exposicao).
E possivel que o confronto "visual" Edipo x Esfinge tenha nascido, enquanto mito
iconico, da oposicao "especular" de figuras de esfinges simetricas, na escultura (na
composicao arquitetonica) e depois na pintura.
Isto me leva a outro ponto: a aproximacao assimilativa que se da entre Edipo e sua
inimiga. Perseu se opoe a Gorgona de todo modo; nada o aproxima dela dietamente (ate
mesmo no combate, ele pratica uma aproximacao "indireta"; heroi e monstro nada comungam,
neste caso (e a simples comunhao do olhar e o que o Perseu desde logo evita). Mas E d i p
acaba por revelar-se essencialmente proximo da esfinge: semi-humano e semi-bestial,
enigmatico: ele e, para si mesmo, um enigma monstruoso. Ele parece espelhar a esfinge que
confrontou num estranho agon. (Em Rei Edipo, o "momento da esfinge" e o agon dos dois
cegos). Outro contraste entre Perseu e Edipo se acha no fato de que o primeiro
"instrumentaliza" sua vitima, toma-a uma arma sua, que mantem destacada de si - a mao,
mas longe de suas vistas...Edipo nenhuma defesa tira do monstro vencido, segundo o comum
paradigma heroico. Nao a "instrumentaliza", pois. Mas parece que a incorpora.
Ao cabo, da facanha de Perseu resulta o gorgoneion, deslocada cabeca, um invisage
como diz a Prfa. Frontisi-Ducrout; da facanha de Edipo, resulta sua "anti-mascara". Reportome aqui a Claude Calame, ao que ele diz sobra a cegueira auto-provada por Edipo, elemento
da composicao dramatica de OT. Ver Calame, 1996, p. 28: "In blinding himself, Oedipus
calls into question not only his own identity as actor inthe drama, but also that of the wearer
of his mask ..." E ibidem, p. 29: "The revelation of the truth guaranteed by the god means the
end of the dramatic illusion. If the self-blinding takes Oedipus to the lirnits of human
knowledge, the same gesture takes him to the lirnits of tragic staging".
Dos contrastes, emerge um encontro - no campo do que chamarei (sem duvida,
impropriamente) de anti-prosopopeia.

Notas
1 - Veja-se, por exemplo. a anfora clazomenia do Bntish Museum B 122,peca fragmentaria. datavel
de circa 540 e a anfora pseudo-calcidica de Stutgart, 65/15 cima 530.
2 - Moret, 1984, cat. 97, pl. 57-1; idem. ibidem, cat. 99, pl. 57.
3 - Mais h esquerda, um jovem e um adulto tomam a mesma direcao, o segundo de cabeca voltada
para tras; adiante deste, do centro para a direita, um outro varao. barbudo e careca. visivelmente
mais velho, corre no mesmo rumo; e um quarto personagem, um homem robusto, vem vindo a
seu encontro.
4 - O testemunho literario mais antigo que se pode invocar com alguma seguranca em favor da
existencia da variante do combate fisico entre Edipo e a esfinge e um frag. de Conna (o frag.
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672 Page). O documento inconografico que parecia melhor situado para sugerir a maior antiguidade dessa versao (um lecito do Museu de Boston, de matricula 97.374) acabou por revelar-se
obra de falsario; e a descoberta posterior (feita em 1972)da anfora pseudo-calcidica de Stutgart
(65115). aduziu mais um testemunho de que a variante suposta tardia (ou seja, a da disputa
enigmatica, sem m a s ) , ja era presente na segunda metade do seculo VI. Em suma, no que toca
a imaginaria, os vasos que documentam a versao do combate fisico entre Edipo e o monstro sao
todos do seculo V. Nao ha razao para atribuir ao conteudo desses testemunhos maior antiguidade que ao de outros, dedicados a representacao da cena do enigma. Estes sao seus coetaneos, ou
mais antigos. No que toca a proeza de h i p , ao contrario do que sustentava Delcourt [ 1981
(1944): 1061, a imaginaria concentrou-se no motivo da interpelacao, do desafio enigmatico.
5 - Isso ocorre em relevos. gemas, entalhes, em trabalhos de metal e na pintura ceramica.
6 - Veja-se, a proposito, um Mcito em figuras vermelhas, atribuido ao ceramista e pintor conhecido
como Pintor de Thanatos, obradatavel de circa 460 a.C., onde Thanatos e representado com o
corpo voltado para o espectador, mas a cabeca virada para o lado (lecito do Museum of Fine
Arts, Boston 96. 721; cf ARV2 1299 no. 24.
7 - Cf. Beazley, 1958:21 e pl. 711 (ABV). Esse frg. de hidria se acha. Cf. tambem M. Pipili, LIMC,
Vol VI, 1 p. 826 (19). S. v. "Nereus".
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ABSTRACT In this article, the author compares the classical iconographies of Oedipus and

Perseus, focusing a particularaspect of the pictorial narrativeswhich suggestsa logicalconnection
of the corresponding rnyths, through the rernarkable contrast in the way each of these heroes
does confront the demonic adversary (the Sphinx, in the case of Oedipus, the Gorgon, in Perseus'
case). Ceramic painters used to represent a kind of 'ocular duel" between Oedipus and the
Sphinx; in the representation of Perseus fighting the Gorgon, they used to show how the hero
turned his face, avoiding to look at the monster. The author endeavours to understandthe rneaning
of this contrast, and calls attention upon the importante of iconographic mythopoiesis.
KEYWORDS: Oedipus; Perseus; monsters; iconography; ceramic picture; myth.

