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Cette &de, cenlr4e sur les rappoits entre le po&e et ses recepteurs. a pour objet Ia r4flexionsur
les concepts de po6sie. de pobte et de pobme chez Pindare. Le staM du poete sUtablit par rappoftA celui des dieux, des h4ros. des rois et des vainqueurs au jeur N'appartenant pas par otigine A ca monde
aristocratique, le podte y est introduit parce qu'il paiticipe de Ia nature de I'ariston. On utilise dans I'analyse les bois prernl&res Olympiques. 4aites en 476 av.C.. dans Ia p4tiode Ia plus producftve et Ia
plus brlllante de Ia canibre'de Pindare. au moment de con amb4e en Slcile. o13 il est accueilll m o hbte
(x6nos) dans Ia cour de TMron d'Agrlgente et de H I h n de Syracusa

Mais que a maioria dos outros autores da literatura grega, a obra de Pfndaro exk
ge do leitor o esforco constante e pacifico da ruminacao, a fim de que possa atinar com
e
o sentido que a movimenta. Sem duvida, uma atitude contrdria a propria natureza dos
textos, cuja finalidade se ata ti festa, ao canto e danca, ao movimento r6pido do espetaculo que Ihes imprime determinada feicao. Tenderia a ver nisso o pr6prio motivo da
diiicukiade que os poemas de Pfndaro cobcam para o leitor, ou seja, o motivado pelo
fato de uma peca destinada B apresentactlo festiva (ou A representacao, h mimese da
fala no canto e na danca) permanecer como poema que se 16. Que se 16 e se destrincha, relendo e ruminando. Evidentemente, procede-se a um deslocamento de conseq(ldncias marcantes para a recepcao do texto, desvia-se seu sentido e modifica-se
seu efeito estetico. No embaraco, as dificuldades crescem e o texto assim deslocado
coloca problemas sobre problemas a exigir reflexao.
A realzacao Imediata do texto como espetaculo deveria dar ocasiao a experidncias bem diversas: sem leitura, sem retomada do anterior, sem releitura, deveria prevalecer o impacto do conjunto dito e cantado e dancado na efetivacao da festa. Isso
supoe que o recebedor ideal do poema nao se rebela contra o r h do texto. que o pr6prio ritmo A que dB seu sentido. Entendo por ritmo nao apenas a cadencia melodica.
marcada musicalmente, a que as palavras se fazem adequadas, mas igualmente a estrutura de pensamento que nasce dessas palavras e transmite ao ouvinte um determinado conteudo. Muito da,dificuldadeque a poesia de Pfndaro gera estaria justamente no
decompasso de, tomada como um texto para leitura (e lelura silenciosa), busca-se nela
uma estrutura discursiva e nao musical Quando muito, admite-se o dado de que ao
texto acompanharia uma melodia, mas raramente se busca tirar todas as consequhclas desse fato. O que 4 natural, na medida em que, perdida a nocao melodica e podendo o ritmo apenas parciabnente ser reproduzido, os poemas passem h tradicao a
mo textos literdnioqescritos.
interessante ressaltar o aspecto de que sd o poema, como resultado da
funcao de composiciio da obra, perdure e seja transmitido a prosperidade. Tudo leva a
crer que, ligados a uma festa singular. os epinfcios de Pfndaro teriam sido apresentados
(com canto e danca) uma Unica vez. Assim, na realizacao plena de uma praxls em
funcao da quai foram compostos, stlo obras efemeras, no sentido mais rigoroso do termo: obras de um dia Nao um dia qualquer, mas um dia de festa, a quai predisporia o
publico para receber de uma certa forma o poema Dificilmente poderemos atinar com a
singularidade dessa situacao, que orientaria uma determinada experiencia estAtica e
uma determinada cornpreensiio da obra A rigor, portanto, o seu sentido, surgido da 11%
plice estrutura envolvendo a realizacao. a experiencia e a compreens%o.escapa-nos
inevitavelmente. O fato de a realizaciio da obra ter sido completa apenas na primeira
ocasiao, cria .a distancia radical entre a experit3ncia e a compreensao dos recebedores
aos quais o poeta se dbkjiria preferencialmente, Isto 4, o numero reduzido dos parudpantes da festa, e a experiencia e a compreensiio de todos os outros recebedores que
nao se incluem nesse grupo. Em vista dkso, n8o seriam, basicamente. nem a distancia
no tempo nem as vicissitudes da transmissao que dificultariam a experidncia e compre-

ensao de Plndaro para 116s. Seria antes essa circunstancia comum a todos os exciuldos da festa, contemporaneosdo pr6prio poeta ou nao.
Ora. o fato de a realizacao plena da ode epinlcia ser, por natureza, efdmera, levanta o problema da perenidade e da fama, do qual depende o da legitimidade de sua
leitura fora do ambiente da festa. Perenidade e fama sao categorias que se realizam no
tempo mas transcendem o tempo. isso quer dizer que, atravessando o tempo, nao se
submetem vicissitude.da efemeridade temporal. Pelo texto perenizado na escrita e
pela fama que cobre esta perenizacao e a pessoa do poeta, a efedride deixa de ser
mero acidente temporal. Decerto toda literatura grega mais arcaica tem a marca da
efedride, a que se ata sua reafizacao e, por consequ6ncia. sua experi6ncia e c o m
preensao. Mas no epinlcb A que essa caractedstica assume forma mais radical: os
poemas homAricos bem como a maior parte dos poemas Ilricos deviam realizar-se pelo
canto (e danca. se fosse o c a i ) diversas vezes, sua prbpria desiinacao comporta isso; o teatro, embora como o epinlcio ligado k festa, mas nao necessariamente apenas a
uma Unica festa deteminada, podia voltar a ser reaazado em representac0es sucessivas, como parece ter acontecido na pr6pria Antiguidade, o que seu feitio permite. JA o
epinlcio se prende a uma circunstancia singular, a uma efem6ride unica da vida de uma
personagem unica. Cada vit6ria de cada vitorioso exige um poema, ou seja, o poema
existe para uma Unica vit6ria de um Unico vitorioso1. E pois imposslvei a realizacao plena da obra mais de uma vez - e com grande margem de probabilidade podemos admitir
que apenas uma Unica vez tenha acontecido isso com as odes epinfaas de Plndaro.
Mas a impossibilidade da repeticao factual da efem6ride nao impossibilita perenizacao e a fama, pela superacao da efemdride factual na efemAride que o proprio texto
perpetua. O texto, assim, deixa de ser mero produto da efemArlde, para tomar-se seu
produtor. E a vit6ria de Hierao de Siracusa, na corrida de cavalos, em Olimpia, no ano
de 476, que d4 ocasiao k la. Ollmpica; mas A na perenizacao do poema que tal vit6ria
se alca a um nfvel diferente, escapa da efernAride do tempo e se inscreve nas efemArides da fama.
Desse modo, tornam-se probiemAticas as proprias relacoes do poema com a
efedride: produzido em func8o dela, ele sobrevive a ela e fA-Ia sobreviver em funcao
dele pr6prio. Ou seja. o poema nao se reduz a uma praxis mas, enquanto texto, inscricao, preserva certa carga de virtualidade que o abre para novas possibilidades de
experihcia e compreensao por outros recebedores. Os
"...docessoantes hinos
ptinclpio de posterior fama
sao o fiel testemunho'
1 - Na verdade. segundo a concepcao do prbpdo poeta. ele deve celebar com cantos cada
vitbria. Na abertura da 1Oa. Ollmplca(mals exatamente na pitmeira antlstrofe). o poeta se refere a esse dever (bathy khr4os)cujo atraso no cumprimentoopoema vem saldar.

de grandes virtudes" (X!, 4-71.'
A definic60, assim concisa, colocada no infcio da 11a. Olfmpica, toca diretarnente no

cerne da questao: nao s8o as meg8lai aretaf (grandes virtudes) que produzem a fama, mas os melig6ryes hymnoi (docessoantes hinos). A aretA que brilha na actlo
e se consubstancla na vitoria pertence ao domlnlo da efembride. O que fundamenta a
fama A o canto, ao transferir o efemero para a categoria do perene. O hymnos A arkha
da postedor fama, o que pode ser entendido, de um lado, tanto no sentido de que ele A
seu comeco, sua origem, seu fundamento, quanto sua causa primeira, seu ponto de
partida e seu t4rmino; mais ainda, a hyst4ron arkhh Iogon poderia ser (ida como o
domfnio sobre a posterior fama. o poder e a autoridade sobre ela ou, em sentido decorrente destes, como o reino da futura fama (ou do futuro discurso).E portanto o hino que
engendra, principia, governa e reina sobre o Iogos futuro. Uisando a posteridade (tb
hysteron), o hino transcende a efembride do feito como testemunho digno de fb. Por
ele 6 que o vabr da arete adquire confiabilidade e, consequentemente, renome. 0 s
cantos epinfcbs dessa perspectiva se fazem o reino da posteridade.
NBo se deve portanto estranhar que, a par de referdncias ao carater ef&mero do
canto, Ugado B festa singular, as quais abundam nas odes epinfcias de Pfndaro, existam
outras figuras que insistem em seu carater concreto e, por isso mesmo, duradouro. Na
acima referida 1l a . Olfmpica, os versos melodiisos sao postos em pe de igualdade
com a "coroa de dourada oliveira" recebida como premio por Age& amo (v.13-14), na
setima, sao como uma "peca de ouro macico" que um homem opulento oferece ao j
e
vem noivo (v.5-6); na sexta, o poema 6 um 6rgon que 'como admiravei palacio" se
constrbi (v.1-5); na 2a. Piuca, A conforme uma "mercadoria fenfcia" enviada ao rei, p e
lo poeta, atravAs do cinzento mar (v.125-126); na sexta, para os vitoriosos constroiise
(tetekhistai) um "tesouro de hinos'', contra o qual nada podem as intemp4rbx
(v.7-14). A suposta gravacao da 7a. Olfmpica, em letras de ouro, no tempb de Atena,
em Lindo$, representaria assim a efetivacao radical de uma concretude que a pr6pria
poesia de Pfndaro reivindica para sP.
Apenas por ser um objeto concreto o epinlcio A capaz de cumprir inteiramente
sua funcao comunicativa, passando de um lugar a outro como mercadoria. Na 5a.
Nem&& com efeito, o poeta declara ser nao um estatuario, que produz figuras estahlcas sobre sua base, defendendo para o poema um estatuto de bem que pode ser
transportado. atrav4s dos mares, a fim de espalhar a gk5ria do vitorioso (v.1-6). Ora, isso evidencia que, para o ptbprio poeta, o texto escrito, fora do ambiente da festa, albm
de efemAride, tem uma funcao, a diangelfa (divulgac80, proclamactlo, informactlo). Ele
A, de fato, Inscrictio da vit6ria e da festa, visando B sua difus8o e fama, que reproduz
a inscricao efetivada pelas mesmas no pr6prio espfrito do poeta, como se afirma na
2 - As cltacbes remetem sempre aos textos estabelecidos por A. Puech (Plndare. tome I:
Olymplques Parls, Belles Lethes. 1970: tome II: Pythlqueg 1955; tome III: N e m B e n n e ~1952; tome IV: Isthmiques et Fragmentg 1952.)
3 - A tradic8o B transmtlda pelo ernllasta Gorgon autorde um tratado peri thysl6q do I seculo a.C. (Cf. Ateneu. 697 a; apudpuech. 1970. p. 88)
4 - Vejam-se as interessantes conslderacbes de D. Malhadas em Plndaro. Odes aos prlnclpes da Sicflia, Araraquara, UNESP. 1976, p. 70, nota 3 (A 3a. Ollmpica).
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10a. Olfmpica (v.1-3). Enquanto inscricao, objeto perene, o poema se toma instnimento de re-conhecimento da vit6ria. acao que. em grego. .se expressa pelo verbo
anagignbsko: ler. (Re)conhecimentoe lelura se (con)fundemna mesma acao perenizadora da efembride. i e r o poema A pois reconhecer a efemdrde na acao de conhecer
de novo, de conhecer bem, de conhecer com certeza e de prestar reconhecimento, o
que se torna posslvel porque a efem4ride factual foi elevada a categoria do que esta
escrito ("tbn Olympionlkan...g Agraptai"; 01X, 1-3).
A possibilidade da anhgnosis d que detemina, pois, a legibilidade do texto de
Pfndaro fora do contexto da festa. Ele deixa assim de ter um sentido unfvoco para se
abrir a novas experiencias e compreensoes. Arist6teles ja observava. com reiacao h
tragbdia, que mesmo atrav4s da mera leitura uma peca poderia produzir seus efeitos5.
O mesmo diria das odes epinfcias de Pfndaro. Sem duvida nao se trata de efeito id&ntico ao experimentado pelos participantes da festa. mas de efeitos lguahnente IegRirnos e
pressupostos pebs poemas. Diante do texto perene, a experiencia est6tica e a compreensao dependem sempre de um esforco de atualzacao de virtualdades, numa ieitura entendida como re-conhecimento.
E o que me proponho fazer, elegendo como objeto as tr&s primeiras Olfmpicas
A escolha baseia-se no fato de todas elas terem sido compostas no mesmo periodo - o
ano de 476 a.C. - e dedicadas a dois principes da Sicilia, Hierao de Siracusa e Terao
de Agrigento. A data e o local sao sem duvida importantes, uma vez que a viagem a
Sicla representa a afirmacao da fama do poeta e o infcio de seu periodo mais criativo
(os estudiosos costumam situa-lo entre 480 e 460). De fato ele conta 42 anos. se aceitamos a data de 518 para seu nascimento6,ou seja. encontra-se na akme, no inkio
daquele periodo da vida em que. segundo Sblon. se estende o esplrito em seu direito e
nunca para afazeres inuteis A conduzido7.
A producao de Plndaro, nessa fase, reflete mudancas favorilveis. Como observa
J. Finley Jr., "esta visita a um novo mundo completa sua emancipac~o'"Ernancipactlo
em termos de pensarnentb, de t4cnica e de arte: "emancipacao de todo esquema fixo e
aceitacao de si mesmo*, quando o poeta atinge sua maturidade. Todo esse processo
vem a par e, em certa medida, em demQnciada fama, o que o leva a refletir com mais
profundkiade sobre o senado de sua poesia e de sua missao. Creio que 6 a partir de
entao que a consci&nclada perenidade de sua productlo Ira crescer para o autor. Nao
se trata mais apenas de cantar uma vitoria e um vencedor. mas de transmiur, atravAs
do canto, uma diangeua que A fruto de sua propria reflexao sobre as relacoes da poesia com os sucessos ati4ticos. que por sua vez se r e l a c l o n ~com os antigos sucessos heroicos e com os sucessos divinos. O esquema formal do epinfcio, que alia ao
5 - PoBtica. 1462a.
6 - Cf. Suidas. apud Puech (1970) p. 1 1
7 - Fr.
8 - Pindar and Aeschylus. Carnbridge. Oberlin CollegeIHarvardUniversityPress. 1966. p. 30.
9 - lbid. p. 31.

louvor do atleta a lembranca das antigas gestas herbicas e divinas, deixaria de ser uma
imposicao e transformar-se-ia, pela mediacao do poeta que canta. E o prbprio estatuto
do poeta que se poe assim em jogo, em suas relacoes com o mundo superior de deuses e herbis, com a comunidade a quem se dirige o canto e com a posteridade a que
ele se trans-mite.
Na analise do corpus escolhido procurarei ressaltar que ideia Plndaro tem do
prbprio trabalho nesse momento cnicial de sua carreira, sob a perspectativa dessas
muitiplas relacoes. Analise 6 portanto um termo inadequado. A analise deve funcionar
apenas como instrumenio da antignosis, leitura1 reconhecimento em que se busca
atingir o sentido do texto.
A ggua e o ouro: o poeta como mediador

Julgo que a caracteristica comum mais marcante das tres odes de que me ocupo
esta no fato de, nelas. a refiextio sobre o sentido da funcao do poeta e do poema colocar-se em pe de igualdade, em termos de importancia, como o canto da vitbria e do motivo miuco com ela relacionado. Em termos gerais, as referencias & natureza e funcao
do canto n%odeixam de estar presentes, ainda quando de modo menos expllato, em
outras producoes. Mas nas trAs primeiras Olfmpicas - como j4 se observou, escritas
em periodos temporalmente prbximos e em uma mesma situacao - o aspecto se torna
especialmente relevante.
J. Ducheminl0 levantou farta documentac%o,retirada dos prbprios textos, relativa
& ~Oncepcaoda atividade po6tica presente nas obras de Plndaro. Sem descer a detalhes, reteria o dado de que ao poeta cabe uma missao de transmitir aos demais homens
uma determinada sabedoria que ele proprio recebe dos deuses. Abstraldas pariicularidades, essa visao da poesia nao contradiz o senso comum entao vigente. O poeta A
um privilegiado, cuja atividade se coloca como mediadora entre duas esferas do cosmo, a divina e a humana, ou a mRica e a histbrica.
Nos epinlcios de Plndaro, todavia, o sentido superior da poesia assume maior brilho, dado que n8o julgaria fortuito, mas na dependencia do contexto determinado pela
comemoracao da vit6ria. Mais que nunca cabe ao poeta exercer sua funciio mediadora,
fazendo a vitbria transcender o plano do factual para inscrever-se no conjunto maior de
um cosmo em que as partes se relacionam; Assim, a forca do fato concreto toma imperioso fazer mais nitido e brilhante o sentido da transcendAncia. Todos os elementos
que, associados, compoem a efemAride da vitbria nos jogos, devem ser dirigidos nesse
sentido: a vitbria enquanto feito; o vitorioso enquanto seu agente; o espaco da prova
como cenario e palco do evento; a cidade. a raca, a familia e a festa do vitorioso enquanto prolongamentos da acfio gloriosa. Todos esses dados, pertencentes ao domlnio
do humano. siio arrancados dele, num primeiro momento. pela grandeza reconhecida
socialmente B prbpria acao perpetrada, acontecida no espaco sagrado de um templofamoso, mas apenas definiuvamente pelo canto da vitoria, que a Insere no domlnio dos
10 - Pindare. p o h et prophdta Paris. Belles Letires, 1955.

feitos gloriosos de deuses e her6ii. O sentido da inspiracao que move o poeta poderia
ser entendido como um movimento capaz de revelar a transcendencia dos elementos
efemeros que se relacionam com o evento. cabendo-lhe interpretar esses elementos
em face de um nlvel de realidade superior e atemporal.
Os famosos versos que abrem a 1a Olfmpica colocam-se, desse modo, como
um verdadeiro programa:
"Excelente a Agua, e o
ouro inflamado fogo
enquanto esplende
na noite, superior a soberba riqueza.
se entao jogos ressoar
desejas, meu coracao,
nao mires, alem do sol,
outro brilhante astro mais quente
de dia, em
c6u deserto,
nem disputa melhor
que de Ollmpia proclamaremos.
dai o famoso hino se ornamenta
com o genio dos poetas, para celebrar
o filho de Cronos vindos ao opulento
e feliz lar de Hierao. "(v. 1-17)
Os problemas de interpretacao que essa abertura levanta se devem, em grande
parte, ao fato de que nao se procura ver todo o trecho como uma unidade, bem marcada, ali&., por conformar uma estrofe, que por sua vez se liga A antlstrofe e ao epodo
seguintes como sub-unidade de um conjunto tripartido. O relativo h6s. que aparece no
primeiro verso da antlctrofe, ao mesmo tempo que ata as duas partes. marca sua separacao: a alusao a Hierao (v. 17) constitui o gancho que fornece ao poeta o tema da unidade seguinte, dedicada a referencias ao tirano e a sua vitoria; do mesmo modo. a
alusao a Siracusa. abrindo o epodo (v. 35),da margem B lntroduc8o do mito de PBlops
e Tantalo. Ora. se A relativamente facil determinar na antlstrofe e no epodo um percurso
que vai de Hierao A vitoria e de Siracusa (e seu tirano) ao mito. respectivamente, cabe
indagar de que trata a estrofe de abertura, que movimento se registra nela.
Em princlpio. escolheria a resposta mais simples, afirmando que se trata de un a
unidade que vai do Ariston $I HiBronos hestlan Assim, o mesmo movimento que ata
Hierao $I vitoria (h6sIkrAtei). na antlstrofe. e Siracusa (e seu tirano) aom lto (Sirakosion...basil&almythoi). no epodo, liga o "excelente" ao lar de Hierao" na estrofe. Uma
primeira observacao, portanto, relativa as tr6s partes. A que HierFio A o grande elo que
garante a unidade do primeiro movimento do poema. Se isso A verdade, poderiamos.
em seguida. apenas para efeito de analise, abstrair da presenca de Hierao @A que ela.

sendolconstante, nao poderia servir de critt5no para o estabelecimento do conteudo
principal e particular de cada trecho), delimitando mais estritamente que o objeto da
antlctrofe 4 a vitoria e o do epodo a cidade de Siracusa, coldnia do Ildio Pt5lops, ao qual
diz respeito o mito. Na mesma linha de racbclnio, caberia entao voltar ao Ariston que
abre o poema, para inveslgar a que se refere.
Mantendo temporariamente o processo analftico. creio conveniente separar a estrofe em tres partes, sintatica e semanticamente bem deiineadas: os versos 1-4. os
versos 5-13; e os versos 14-17. Parece evidente que a unidade sint6tica aberta no verso 1 se estende at4 o 4, introduzindo o verso seguinte nova unidade de pensamento
dependente do condicional e/ cujas consequ&ncias se desdobram, nas posicoes coordenadas introduzidas por meketi (v.7) e mede (v.11). J6 o adverbio de procedencia
hbthen (v.14) introduz nova unidade, desenvolvida a partir da referencia anterior a
Olimpia (v.11). Assim, constata-se um esquema bem arquitetado de desenvolvimento
de pensamento em que as unidades se distinguem sem se isolar. Especialmente as
duas Ultimas partes ilustram um processo peculiar da poasia de Plndaro, quando uma
referencia aparentemente fortuita serve de gancho para o desenvolvimento da unidade
seguinte1l .
Ora, o problema maior permanece com relacao ao sentido dos versos 1-4, que
admitimos ser uma primeira unidade no corpo da estrofe. Ni3o haveria necessidade,
nesse caso, de apeiar para dados exteriores ao texto. como faz o escoliasta ao sugerir
que a alusao B 6gua se explicaria em face do postulado de Tales que afirmou ser esta
princlpio de todos as coisas; muito menos seria desej6vel ler o verso diflcil acrescentando o que nele nao es18. como fazem alguns tradutores12. Por isso, proponho uma leitura o mais posslvel fiel B letra do poema:
"Excelente a Agua, e o
ouro inflamado fogo
enquanto esplende
na noite, superior a soberba riqueza".
De fato, nao me parece que Plndaro se referia ao "maior dos bens' nem a um primeiro
elemento a que se oporiam outros. O Ariston, nesse caso, significaria mais bem o excelente, estando as duas proposicbes nominais em relacao bem estabekcida pelas
partlculas m6n de, que permitiriam o entendimento: (por um lado) a 6gua (4) exceiente, e (por outro lado) o ouro (4) fogo inflado. Esse paraleiismo das duas proposicoes
toma, por sua vez. dispensClvel o entendimento de hAte como elemento introdutor de
uma comparacao (o ouro 4 inflamado como fogo; ou o ouro 6 como fogo inflamado), o

...
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- Creio que essa tecnica 6 das mais peculiares em Plndaro. servindo para desenvoiver nao

apenas unidades menores. como no caso acima aludido. mas tambdm para conformar a arquitehira do
poema corno um todo. 6 alrav6s desse processo que mito, vitbria. jogos. etc.. se sucedem e se relacionam sem cortes abrupbs, orientando um certo sentido do texto.
12 - Cf., por exemplo, Pueck "Le premier des biens est I'eau" (p. 26 de edicao de Plndaro, op.
C%)

que levaria a um sentido bem determinado: o ouro (A) fogo inflamado efnquanto (jA que,
posto que. porque) esplende na noite superiormente A soberba riqueza. Com efeito, o
adv6rbii Axokha, derivado de Axokhos (eminente, superior, excelente, assinalado).
composto por sua vez de ex e 6 k h e i em
~ que o elemento ex realca o sentido de algo
que se destaca, aproxima o ouro da Agua, 14que o conceito de excelente (em latim
ex-cellens) A comum A esfera semtmtica de 4xokhos e de Aristos Desse modo. os
versos em questao tratariam da excel&ncia da Agua e do ouro. ou seja, o cerne de seu
sentido repousa no conceito de excelencia.
Mas a que remeteria esse sentido? Tal resposta so poder4 ser dada se, reparando a fragmentacao temporAna a que submetemos o texto, pusermos agora em relacao
os versos em pauta com o resto da estrofe. A bipafticao deles (Agualouro) corresponde
uma biparticao da proposicao seguinte, expressa de forma negativa: nada mais quente
(ou vlvificante) que o sol; nem melhor que as disputas de Ollmpia. Vertido para forma
positiva, surgiria assim o esquema solldisputas ollmpicas, que corresponderia a
Agualouro. Por um sistema de transposicao, seria Ilcito entender que a qualidade de
Aristos se aplicaria tamb4m Aquele par. atrav6s da mediacao do poeta que canta.
A ordenacao parece natural: o poeta canta a excelencia da Agua e do ouro, pois A
o que ele de fato faz nos quatro primeiros versos. Mas se deseja cantar disputas ati4tk
cas. entao nao deve buscar nada alem do sol ou dos jogos de Olfmpia. pois esses sao
assuntos tao dignos de ser cantados quanto a Agua e o ouro. Assim, na correlaca0 das
duas sequ&ncias, o que se poe em causa A a excelencia do objeto do canto. devendo
os versos 5-6 ser entendidos como nodais. ao colocar em jogo o desejo de cantar
(garyen Aldeai), o Intimo do poeta (philon &toe e os jogos (Aathla). Garyen e
4tor sao al elementos-chave pois instauram o carater do canto. Em primeiro lugar. A
o 4tor do poeta que canta ou que impulsiona ao desejo de cantar. J4 o verbo utilizado.
embora possa, em sentido especializado e determhado peb contexto, ser entendido
como cantar, comporta acepcbes mais abrangentes, relativas A emlssao de som pela
fala: fazer ressoar, fazer ouvir, dizer. Assim, o desejo a que o impele o coracao A
bem mais de fazer ressoar, pela fala, os tlethla, de dizer as disputas atlAticas. de
transpo-las do plano factual para o verbal e, assim, celebr(iz)44ac.
O entendimento da relacao dos versos 1-12 com os seguintes exige o mesmo
esforco de penetracao no texto. Como ja observei, A Ollmpia que d4 ocasiao B passagem de uma esfera A outra De OUmpia vem a ser (lanca-se em tomo, veste-se. omamenta-se) o hino, pelos engenhos dos sabios (metlessi sophbn). Este trecho se abre
pois. como o anterior, com uma consideractio relativa ao canto e ao poeta, chamado
honrosamente de sophbs A expressao m4tis sophbn A quase redundante, podendo
ser entendida como sabedoria dos sAblos Esse elemento de sapiencia A que confirmara e determinar4 a lnelutabllidade de que o objeto do canto seja aquilo que A M s to- como o sao a 4gua e o ouro. o sol e os jogos de Olfmpia. Dessa mesma condlcao
pariicipam aqueles que cantam o Rlho de Cronos na casa de HlerBo - o que o proprio
Plndaro faz no proprio poema. Se antes tinhamos como objeto do canto entidades
genAricas - 4gualouro; sol/jogos olfmplcos - agora se desce A norneacao parucularC

zade: ZeuslHierFio, ou seja, por toda sArie de transposicoes a que da lugar a propria
estrutura da estrofe, a Zeus e a Hierao cabe na noite superiormente a opulenta riqueza.
A excelencia da Agua A inerente a ela, mas a excelencia do ouro se impde apenas enquanto a outros objetos (6x-okha). A preeminencia do sol no c6u deserto 6 por igual
absoluta, mas a dos jogos ollmpicos relativa a outros jogos. Embora o poeta, ao referir-se ao sol, fale de outros astros, ajunta que ele se faz ver no cAu deserto, ou seja, 6
Unico durante o dia Finalmente a grandeza superior de Zeus A que comunica casa
de Hierao um carater assinalado, enquanto para ela acorrem os poetas. Ora, essa
eminencia relativa de que gozam o ouro. os jogos ollmpicos e Hierao, como primeiros
entre pares, s6 se efetiva na medida em que. atraves dos hinos dos poetas, participam
eles da eminencia absoluta da Agua, do sol e de Zeus. Deixa pois de ser necessArio
admitir que a agua, o ouro e o sol sejam metaforas, para se investirem da qualidade de
seu ser. do qual se transmite a condicao de excelente para outras esferas postas em
relacao com eles pela ode.
Assaltar as colunas de HAracles: a funcao do mito no canto

A sugestiva retomada das imagens da agua e do ouro na 3a. Olfmpica repete e
referenda a interpretacao sugerida. com base num esquema bipartido. Diz o poeta:
"E se A excelente a agua, e das riquezas
o ouro a mais veneravel.
agora, ao Apice Ter50 chegando, pela excelencia, assalta
por si as colunas de HAracles." (v.75-80)
Parece-me que, dividida em duas metades, separadas pelo termo agora (nyn). colocam-se de um ladoja Agua e o ouro, e de ouro Terao. O paralelismo 6 acentuado, pois
Terao atinge o Apice pela excelencia (aretaki, ou seja, participa ele de algum modo do
aristeyein que 6 proprio da Agua. Esta, por natureza, A excelente. nao podendo a traducao portuguesa do verbo grego (aristeyei) dar conta exata de que, como sujeito da
oracao. A a propria Agua que exerce ativamente a funcao de ser excelente; A
j Terao
atinge a excelencia (ou apice) por meio das virtudes (aretaisi), o que o dativo instrumental deixa chro. Por outro lado. esse carater de excelencia que pertencia a agua,
Terao o alcanca igualando-se a HAracles. repetindo a acao eminente do her6i que fala
confirmado nela pela propria apoteose. lembrada nos versos 64-65. Nesse caso fica
clara a possibilidade de transmissao da excelencia da Agua para o ouro. como de H6racles para Terao.
Ao estabelecer-se, assim. o esquema
Agua
. HAracles
ouro
Terao

instaura-se novo problema de interpretacao. relativo ti natureza de HAracles. Acha, ele
ocupa o posto que. na la. Ollmpica, cabe a Zeus. ou seja, trata-se do herbi divinlzado. Mas enquanto heroi e mortal A de supor-se que. em algum momento, estivera na
posicao de Terao. trocando de posto em virtude de sua divinizacao. Desse modo, o
sentido da utilizacao do mito de HAracles na 3a Olfmpica se deixa perceber, em raz$o
do movimento de transcendhcla que eleva o heroi ao patamar dos deuses. Ora, se 6
verdade que a funcao do hino A alcar a efemAride da vit6ria a transcenddncia das
ac6es mlticas, pelo processo de fazer participar o vencedor da excel6ncia divina, sena
igualmente verdadeiro que o uso do mito pelo poeta deveria cumprir a funcao de tornar
praticamente vihei esse movimento..
Nao creio, de fato, que a presenca do mito possa ser considerada consequ8ncia
da lmposicao de um modelo fixo, nem muito menos que tenha uma funcao meramente
ilustrativa e apenas sirva de pretexto para Introduch de outros conteddos, dada a importancia e extensa0 dom ito no corpo do poema. O mito A parte integrante da ode e s6
esta nela porque lhe cabe uma determinada funcao. Se o louvor do vitorioso A indispensavel, pois o poema se fez para Isso, e o louvor dos deuses A compreenslvel. jB
que nos jogos existe um elemento marcante de sacralidade, por que os mitos heroicos?
Nao parece tao evidente. como nos casos anteriores, sua presenc8o no poema e. raciocinando em extremos, nao seriam eles dispens8veis7 Em outros termos. $0 pode
ria o poeta transmitir sua mensagem, nao poderia o poeta surtir seus efeitos sem o uso
do mito?
Qualquer pessoa com um mfnimo de conhecimento Ida producao de Pfndaro decerto responderia que nao. Mas nao basta. E preciso de novo perguntar por que na0.
Parece que a abertura da 2a. Ollmpica pode fornecer pistas para a resposta Em primeiro lugar, porque considera os herois como objeto do canto em pe de igualdade com
deuses e vitoriosos:
"Reis da lira - hinos,
que deus, que heroi, que homem celebraremos?" (v. 1-3)
As escolhas, determinadas pela situac80, sao slgnlficativas, pols continua o poeta:
"por certo Pisa A de Zeus; hs 00mpladas
eriglu HAracles,
piimfcias de combate;
e a TerBo, da quadriga,
pela vitoria.
6 mister celebrar.." (v.5-10)
A justificativa da escolha do objeto do canto impoe-se assim a partir de c e m
crit6rios: Zeus, por ser senhor de Pisa; Hdracles, por ter Instihildo os jogos; Terb, pe@
vitbria recente. Apesar de ser o derradeiro, A Terfio. na verdade, que provoca o cant$a'
ele dedicado. Hierarquicamente dependente de Zeus e de HAracles, estes contudo de-

pendem da vitoria daquele para serem cantados. A vit6ria, em si, dispensaria os outros
nfveis, mas se perderia na fatuidade de um acontecimento particular. De novo se evidenda que a missFio do poeta A justamente fazer a vitoria transcender seus limites ao
relaciond-Ia com deuses e herois: keledein (v. 3) e gegonein (v. 10) significam p r o
priamente fazer ressoar (ecoar). e dar, celebrar e celebrizar. Quem celebraremos? pergunta o poeta, colocando de antemao que deve ser um deus, um heroi e um hoEle considera assim justo tomar como impllcito que deve cantar &'ir&. O que,
na 1a. Ollmpica, A objeto de longa reflexao. aqui jd se coloca como programa da d e ,
em certa medida considerando o que foi dito no poema anterior. O que se deve decidir
nao A pois propriamente o que cantar, mas qual deus, qual heroi e qual homem ("dna
thebn. tin'h6roa. tfna d'8ndraW).
A posicao do heroi nessa enumeracao coloca-o como intermedidrlo entre o deus
e o homem a serem escolhidos. Da evidbncia de que Zeus deve ser cantado, pois Pisa
A de Zeus, chega-se A evidencia de que Terao tambhm merece se-10, pelo sucesso alcancado, atravAs da mediacao de HAracies que instituiu, no espaco de Zeus, os jogos
em que Ter& se distingu~.E atravAs dos jogos que a fama de Terao se alia a gloria de
Zeus. Mas isso so A posslvel porque HAracles, um dia, fundou as Olimpfadas, as quais
cumprem a funcao de viabiiizar esse movimento dos mortais ate o senhor de Ollmpia,
isto A, do efbmero ao perene. Como se afirma no trecho antes citado da 3a. Ollmpica,
A atravAs de HAracles que Terao atinge o dpice.
E significativo que, na 2a. Ollmpica, o mito de HAracles nao seja desenvolvido.
como poderia ser de se, esperar. A partir do gancho constituido pela referencia aos
patdres do vitorioso, ainda na primeira estrofe, o poeta escolhe ter como esqueleto a
determinar o movimento da ode a hlst6tia dos antepassados miiicos do rei, de Cadrno a
Tersandro. Sendo uma estirpe marcada pelo infortunio (Semele, Ino, Lalo, Edipo. Poibiice), o tema do sofrimento pode ser desenvolvido, centrado na conslderacao das correntes que

mem.

'...outras em outro tempo
tanto com felicidade quanto
com sofrimento para os homens vem" (v. 63-65).
Tersandro, sobrevivendo a Poiinice. recebeu sem duvida a primeira sorte, honrado como vitorioso nos jogo como na guerra (cf. v. 7780). !I ele pois que se coloca como modelo mais proximo da sorte de Terao. De Cadmo e de suas filhas divinizadas o poeta
percoire o trajeto ate Tersandro, no qual a ligacao familiar com os Adrastidas e, consequentemente com Terao. se manifesta de modo especular. Assim, a mediacao do
elemento heroico permite o movimento que vai de Zeus (a quem cabe inclusive um papel concreto no lpis6db de Sbmele) a Terao.
Basicamente, portanto, os mitos ligados a famllia de Terao cumprem o mesmo
papel de HAracles na abertura. O fato de HAracles ser filho de Zeus. ou seja, de estar
ligado a divindade por liames de parentesco, sem deixar de ser mortal toma possfvel o
recurso da genealogia miuca. Em HAracles se resume a funcao atrlbulda a longa sede

de geracbs apresentadas. Ele sozhho A capaz de efetivar a ligacao entre Zeus e os
homens, ele sozinho conheceu. na vida, ondas sucessivas de feiicidade e de infortunio.
Nao creio que. referindo-se a HAracles de infcio. o poeta tenha mudado de ideia a s e
guir. simplesmente abandonando. seu mito por outros. O procedimento, pelo contrario,
parece-me justamente confirmar que, mais que uma ou outra lenda, o poeta v& no mito
heroico uma funcao de intermediacao.
Isso nao significa que as caracterlsticas particulares de cada vitoria nao orientem a escolha do mito. Sao as ligacoes de PAlops com Siracusa que atam sua historia
a Hierao. como s b as ligac6es de Terao com Tersandro que justificam a genealogia
mfuca. A 3a. Olfmpica. contudo, oferece exemplo diverso, pois n%oh4 ligacao de famflinem de p4tria entre Terao e HAracles. Este se introduz no poema em virtude das coroas que trazem os vitoriosos. as quais remetem para a lenda de que Heraclese que teria trazido para Ollmpia a arvore de cujas folhas eram feitas. Mas j4 vimos como,
atrav4s de sua dupla natureza, Hbracles serve de mediador entre os homens e om urr
do divino. Talvez justamente por isso seja ele tao caro a Plndaro, que considera
"mudo aquele homem que a HAracles a boca nao consagraf (Pit. IX, 151-152),
pois 6 ele "aristom~khos"(Pit, X, 4). excelente guerreiro ou, se quisermos, o guerreiro por excelgncia. Embora a predilecao por HAracles possa ser rastreada em fatos dC
versos, como nas relacbs do mltico her6i com Tebas. pattia do poeta, creio que deva
ser preferencialmente explicada em virtude da excelencia que nele se realiza de modo
particuimente elevado, fazendo-o o heroi por excesncia capaz de cumprir a funcao
de relacionar o mundo divino com o mundo humano. Nesse sentido, o heroi que de fato
mais merece ser cantado A sempre HAracles. E a funcao de HAracles que o poeta pede
sempre aos demais herois que repitam, ao induzi-los em seus cantos de vitoria.
Cantar um estrangeiro: o poeta e o rei
Se pois a vitoria dita no poema A transcendida. pela propria razlo de passar A categoria do dito (e do escrito), isso se faz atrav4s do mito. O poeta, que mediatiza a festa
com seu canto, usa o mito como medhdor entre a vitoria factual e a vitbrla celebr(iz)ad a Isso quer dizer que. ao eleger o mito. o poeta tem consdgnda de que poder4 extralr
dele um certo sentido, que o mito suporta uma determinada leitura que rege sua esc&
lha. Noutros termos. ao utilizar o mito o poeta age com dlscemimento.
Esse discembnento atua nao apenas com relac8o a eleicao de algum entrecho,
mas tambem com respeito ao que realcar nele. Nao A a nanatlva ou a figura mftica, em
si, que Interessa, mas o efeito que se pretende tirar delas. Daf que, lancando m8o do
mito, o poeta demonstre ter consclencla criiica com relac8o ao mesmo. Isso parece
evidente na referbcia As duas versoes da lenda de Tantalo, na 1a. Oltmpics
"Decerto h6 muitas maravilhas, e
quic8 tambAm a dos mortais

faia v6 a l m do verdadeiro discurso:
adornados com mentiras coloridas
enganam os mitos' (v. 43-47).

,

Ora. o importante, nesse caso, nao 6 apenas a constatac8o de que os mitos podem ser enganadores, mas a de que podem sQ-loem virtude de uma certa arte: tanto o
verbo daid8ilein (que traduzi por adornar) tem sentido francamente positivo, indicando
um trabalho Rnamente elaborado, quando o adjetivo poikflos (colorido) sugere uma especial riqueza de materia. E na broti3n fatis (a dos mortais fala) que se enralza o desvio de tais enganadoras historias, sempre que ela ultrapassa o alath6 Iogon (verdadeiro discurso). Da distincao entre esses dois extremos, a fAtis e o Ibgos, brota o discernlmento. baseado no testemunho dos tempos futuros e no pressuposto de que n8o d e
vem ser atribufdas aos deuses ac6es indignas:
"Mas a Graca, que tudo conslr6i de doce para os mortais,
trazendo honra, tamb6m o Incrivel maquina crivel
ser muitas vezes;
mas os dia vindouros
testemunhas mui sabias.
E ao homem conveniente dizer
sobre deuses belezas; menor pois a cuipa" (v. 48-57)
Esse piincfpio pareceme, ao contrario do que afirma Puech14, aplicar-se em geral a deuses e herbis. O proprio fato de comumente Pfndaru silenciar ou nao relevar as
acoes Indignas dos herbis demonstra sua apiicac%o.NBo seria de esperar que ele refutasse cada passo considerado chocante, como faz aqui, atrav6s de consideracbes te&
rlcas, pols nao se deve esperar uma perfeita analogia entre todas as odes. Na la.
Ollmpica; essa 6 mais uma prova, o poeta reflete explicitamente sobre o sentido de
sua miss%oe sobre os crit6rios que regulam sua ativldade. O trecho citado deve assim
ser entendido como um programa po6tico cuja apiicacBo pode ser detectada em outros
poemas.
Mas o que regula a apiicacao de tal programa 6, de fato, o efeito que se pretende
urar do mito. Um dado chocante, como o parricfdio e o fraticfdio refeiidos na 2a. Oilmplca, pode dar margem B transmissBo de verdades elevadas. Tudo depende da intencao da obra e da funcBo que o mito tem nela. No Qltlmo caso, interessa ressaitar a
variedade de sortes, o carbbr imprevislvel da Molra que traz feiicklades e desgracas
(v. 65-69), o que da margem a consideracBo da diversidade de destinos'do homem
nesta vMa e apos ela (v. 110-136).
O interessante, entretanto, 4 que a fala mentirosa se deve tamb6m B Graca

(kh~ris).ilacqueIineDuchemin. no (livroj4 citado, estudou bem a importancia que tem as
khdrites como divindades a quem, como As Musas e As Horas, o poeta deve sua inspiracao. Em princlpio, portanto, haveria duas espAcies de kharis, cabendo ao poeta
discemir entre elas. Ora, no mesmo texto o autor usa o termo khdris ao falar da vitbria
de Ferenico, em passagem j4 citada, muito rica de sentido:
"mas a &ria ura do gancho
toma, se acaso de Pisa
e de FerQnicoa graca
pf3s o esplrito sob dulclssimos pensamentos" (v. 2830).

E essa khdris de Pisa e de Fernnico que d4 origem ao poema, uma khhris sem duvida envolta pela verdade observavel da vitbria. Em face da lenda mentirosa do banquete
dos deuses se coloca a certeza da vltbria. detalhadamente descrita (cf. v. 31-33).
A khClris que irradia da vitoria A assim autentica. tanto que na 2a. Ollmpica sao as
proprias KhBrites que levam em comum a coroa que recompensa os vencedores (v.
90-92).
Nao creio que se deva entender as duas referbcias A khdris como diierente~'~.
O que parece existir A antes a conscihcia da necessidade de discemimento da kh8ris, a partir da conformidade da vitoria com o mito: assim como a vitoria 6 verdadeira. o
mito deve se-10; assim como os dias futuros darao testemunho da vitoria, A preciso testar o mito da perspectiva deles. O testemunho deles A, com efeito. sophbtatos Nao se
pode esquecer que antes o poeta fora chamado de sabio e sua arte de "sabedoria dos
s4biosn (v. 15). O testemunho do futuro e o dos poetas tem assim alguma relacao, ao
provocar o discemimento da kharis, separando nela o verdadeiro daquilo que na0 passa de mentira devido 8 inveja (cf. v. 47-75). Ao declarar que falar4 do filho de TBntalo
contra (antla) o que disseram os antecessores (v. 58-59). o poeta quer declarar que
faltou hqueles discemimento ao tomarem o mito. ou, noutros termos, faltou-lhes kharis
Discemimento que Plndaro busca justamente na kharis que flui de Pisa e da vitbria de
Ferhico, a qual lhe d4 a medida da elevacao que nao deve faltar no relato miuco. Ou
seja, A na comparacao com deuses e herbis que o vitorioso 4 confirmado em sua grandeza, mas a grandeza divina e heroica so pode ser percebida a partir da consideracao
da grandeza do vitorioso. A excelihcia do sucesso da vltbria, transcendida no Ibgos
do poeta, revela a ac%odivina e se faz criterio de dlscemimento.
Esse mesmo movimento que leva do vitorioso aos herois e deuses e destes
Aquele se repete na relacao enire o poeta e o objeto de seu canto. Ao pretender dizer o
mito contra os anteriores, Pfndaro sublinha, com certeza, que A dono de uma kharls
particular. Creio que se poderia transpor a relacfio antes descrtta, afi.rmando-se que ao

-

15 Puech traduz a palavra, no caso de Pisa e de FerBnlco. por honneur. no outro, por G6nle; em nota, explica suas razdes. JA Malhadas prefere brllhoe G r a ~ a
respectivamente. Preferl.verter, nos dois casos, khdris por graca

mesmo tempo que A o poeta que toma a vit6ria algo de grandioso, A a vit6ria que da,
grandiosidade ao poeta. A kharis do poeta flui da kharis da vltbria. Nao hA como separar as duas sortes.
Desse modo, a arte do poeta se envolve com a grandeza daqueles que canta.
Nesse sentido A que se poderia abibuir A obra de Plndaro o quaiiiicativo de aristocratica Decerto ela o A, nao no sentido enviesado de que se poe a servico de uma aristocracia enquanto classe social, mas m sentido de que busca o griston Ora. a aristela
sem duvida brilha na performance dos pdncipes poderosos que realizam feitos semelhantes aos dos heras e deuses no estadio de Olfmpia. Essa aristela se expande e
cobre igualmente de brilho as cortes, as cidades e as famflias de tais principes. A
mesma aristela explende nos mitos que o poeta elege e, finalmente, no proprio canto
que faz brilhar a festa. O que poderia pois ser entendido como o carAter aristocrtltico
da producao de Plndaro seria esse movimento de elevacao e de brilho que toma conta
de tudo o que passa pela mediatizacao de sua fala poetica. Nao haveria porque estranhar que. dedicando-se quase que totalmente ao louvor da aristocracia, pois era dela
que provinham as mais brilhantes personagens de seu tempo, ele tamb6m se referia A
democracia Atenas como brilhante. celebrada pelos poetas e cidade divina (Dit. fr. 5).
Onde quer que brilhe a aristela, ainda quando nao nos limites de uma classe aristocrB
tica. para al se voRa seu canto.
Enquanto se aiia, pois, aos bristoi, o poeta, de um certo modo. garante o brilho
de sua obra e de sua fama. Dirigindo-se a Hierao, ele conclui, na 1a. Olimpica:
.A
'
mim pois
a Musa valoroslssima flecha, em auxflio. prov&:
para uns. outros grandes; o supremo se eleva
para reis. Jamais investigues alem.
E a ti o cimo neste tempo calcar,
e a mim pois com vencedores
estar, famoso pelo gdnio entre os helenos sendo em tudo." (v. 178-188)

O que se efetiva. dessa forma. 6 o enlace do destino do poeta ao do rei. De fato, a
metafora das flechas que a Musa prove ao poeta s6 se esclarece na sua relacao com a
erninfhcia da realeza. O verso 181, de leitura penosa e poldmlca, 6 o essenclal nesse
caso. Ele A que efetiva a Ugac&o entre a Musalo poeta e a grandeza dos reis. Dentre
m a s sugestoes, de outros tradutores, prefiro o entendimento mais pibximo da letra,
ainda que mais nebuloso: "para uns, outros grandes", ou seja, para grandes, outros

grandes. De fato, o parale6smodos pronomes sugere isso16. Ao mesmo tempo, a gama
semQn9ca de megas (grande, a b , elevado
tante) permite a aproximacao com o adjetivo karteros (forte, potente, valoroso, veemente, impetuoso), aplicado & flecha que a Musa entrega ao poeta, e com o adjetbo
substantivado Askhatos (Ciltimo, extremo, o mais alto, o maior), que designa a grandeza que se eleva para os reis. Assim, 6 atraves das qualidades de forte. potente, vaioroso, veemente. grande e alto que o poeta se aproxima do rei: para um grande, outro
grande; para um forte, outro forte; para um aito, outro alto.
Se o grau supremo de todas essas qualidades se eleva para os reis, o poeta o
acompanha, pois s6 um grande pode cantar outro grande. Alem dessa altura, nao se
deve Investigar. Assim, o rei e o poeta colocam-se no cimo do posslvel ao homem. O
estabelecimento dessa relacao e o fato de o poeta associar-se ao rei tem consequbndas para a fama. O poeta nao 6 da mesma natureza que o rei, mas se torna o outro dele pela acao de estar c a i ele.
Ora, o que traduzi por estar com se diz, no poema, homilefn, isto 6, entreter-se
com, ter familiaridade com, encontrar-se junto com, falar com. discorrer com; combater
com; aplicar-se a, ocupar-se de. Pareceme que a ideia basica, subjacente a todos esses significados, seria a da existbncia de uma relacao interpessoal. o que se confina
nos usos do mesmo termo na esfera das relacoes conjugais e de comerdo. No homilefn (ter reiacao), se associa o poeta ao rei. Ora, homilos, de que deriva o verbo. slgnlfica multidao. Assim, a acao de homilein poderia ser entendida como uma sorte de
eleicao: na multidao existe uma relacao compacta e difusa que so atinge o estar com
atraves de um processo de selecao. Na multidao de soldados. por exemplo, o combater com (homilein) se efetiva no enfrentamento de dois que, na multidao. se escolhem
um ao outro.
Um processo anAlogo se da quando a um grande corresponde outro grande. na
multidao dos homens em geral, o que se efetiva em grau supremo no enfretamento entre rei e poeta. Existiria um elemento de atracao dos semelhantes nessa reiacso, aliado
& constatactio da diterenca. O rei 6 um (dllos) a que corresponde um outro (4110s)
constituldo pelo poeta. Esse carater do outro parece-me bem marcado nos epinlcios de
Plndaro, em geral. pela insistbncia com que lembra ele sua condicao de xf3nos (estrangeiro). Vimos como, na 1a. Olfmpica. os poetas acorrem & casa de Hierao, o que
supoe que esta0 nela como estranhos (v. 16-17); lago no inlclo da 2a- Ollmpica. TerBo
6 elogiado por ser hospitaleiro para com os estrangeiros (Xtinon, v. 11). o que vdta a
acontecer. aplicado aos Tlndaridas. no primeiro verso da 3a. Ollmpica (Tyndaridais
te philoxefnois) e mais ?
frente,
i
no verso 71 (xenlals trap6zals).
NBo julgaria que tal recorrbncia, nas odes em questao, fosse fortuita - com base,
por exemplo, apenas em dados gerais como a import8ncia atribulda pelos gregos h virtude da hospitalidade - mas que deva remeter & pr6pria experi6ncia do poeta
- - .- m o
~ $ n o srecebido nas cortes daqueles que canta. nas quais encontrara espaco para

...outro'.

h 1 6 - Cf. a construc8o Allos m6n.. Allos d6, 'um

exercer sua arte, Quando compoe essas trQs odes, Plndaro esta no inlcio de sua expe
ridncia como x4nos na Slciiia Para alem disso, contudo, o poeta e x8nos por, n8o
pertencendo ao ckculo dos reis, associar-se a eles para canta-los:
"...E eu coroar
este com equestre modo,
em e68co compasso
Impoe-se: mas sei um estrangeiro
por igual do belo
conhecedor e tambdm em forca
mais poderoso
dentre os de agora, nao haver de adornar com as gloriosas pregas dos hinos." (1,162-1 70)
A missa0 do poeta se impbe, nesse caso, como a necessidade (khr4 v. 165) de can-

tar estrangeiros (x6noi) distinguidos pelo gosto do belo e pelo poder de sua forca (dynamis). Ora, enquanto tambem o poeta possui essas caractedsticas, enquanto cultiva
o belo e tem na sua &te sua dynamis, e o mesmo que o rei. Mas a qualidade de estrangeiro - aqui entendida na dinamica de relacbes bipessoais, ou seja, o rei e o estrangeiro do poeta como este daquele - A que determina a individualidade de cada um
em face do outro. Na atteridade das excel6ncias que Ihes sao proprias, rei e poeta se
associam no brilho da g16ria que os hinos perenizam, rei e poeta poem o que t&m de
melhor em sua dynamis a.servico do vir a ser dos hmos. O que se encontra alem desses extremos
'.A aos sabias lnacesslvel
e tambem aos n8o stlbios" (111.81-82).
Por esse motivo. termina o autor, deiimitando bem o objetivo de seu canto num programa de contelido,
"...n&o o perseguirei: futil seria" (111, v. 82).
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