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Editorial

Para regularizar a periodicidade de CLASSICA, estamos publicando agora
um volume duplo, correspondendo aos numeros 516 : 199211993. As dificuldades
financeiras foram muitas e, ao apoio do CNPqIFINEPlMCT, acresentou-se em boa
hora o auxilio da UNIAO LATINA e do FUNDO PRO CLASSICA. Assim caminha
CLASSICA, que tem recebido inumeras contribuicoes de autores nacionais e estrangeiros.
O plano editorial do presente volume obedece rigorosamente ao programa
estabelecido pelo Conselho Editorial, ao qual se associa tambem um corpo de
Consultores Internacionais que reune expressivos nomes em nosso campo de estudo.
O eixo tematico, FILOSOFIA, LITERATURA, HISTORIA, ANTROPOLOGIA, enriqueceu-se com substanciais trabalhos, originais e inovadores; continuamos fieis as secoes CLASSICISMO E MODERNIDADE e INSTRUMENTOS
DE PESQUISA, esta incluindo um atualizado e moderno programa de Videodisco
Laser aplicado as imagens da Arqueologia; as secoes bibliograficas, ENSAIO
BIBLIOGRAFICO, RESENHAS CR~TICASe NOTICIASBIBLIOGRAFICAS
revelam o avanco das nossas leituras e a frequencia ao mercado internacional de
livros.
E o bastante para afirmar que CLASSICA e um veiculo indispensavel na
area dos Estudos Classicos no Brasil, com extensoes para outros paises latinoamericanos, europeus e norte-americanos.

FILOSOFIA
LITERATURA
HISTORIA
ANTROPOLOGIA
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Una aproximacion al logos heracliteo

GIUSEPPINA GRAMMATICO
Universidad Metropolitana de Ciencias de Ia Educacion
Santiago de Chile

RESUMO: No trabalho analisam-se em primeiro lugar os significados da palavra Iogos, sendo esta analise a base que sustenta a
indagacao sobre a natureza do Iogos heracliteano. Este parece
ser, de acordo com a sua etimologia, a causa, o semelhante e a
revelacao, e parece coincidir com o Ser.
E necessario, entretanto, ratificar, a luz de certos fragmentos-chave,
a verdade de tais afirmacoes. Sao considerados "chave" os fragmentos 2, 72, 123, 115, 45, 1. Al aparecem o adjetivo xynos, "comum"; a frase h6s malista dienekos homilofisi, "aquele com o qual
os homens tem trato mais continuamente"; a palavra physis, "natureza"; os atributos auxon, "que se acrescenta", e bathfc "profundo"; e o binomio hen-panta, "um - tudo". Examinadas atentamente, todas estas expressoes oferecem argumentos que confirman a justeza da hipotese inicial.
PALAVRAS-CHAVE: Logos, Heraclito, filosofia grega, Grecia.

ouk emoti alla toti logou akousantas homologein sophbn
estin hen panta
[ Fr. 501

1. Los sentidos de1 termino Iogos
De 10s significados de1 termino logos mencionados en e1 Lexicon (LiddellScott, 1985): "Computo, relacion, esposicion, pensamiento, expresion, asercion,
contenido, lenguaje, palabra divina", ninguno corresponde a la primera acepcion
de1 verbo lego ( B ) , "reunir, recoger". Casi todos ellos, sin embargo, la suponen
como un soporte sin e1 cual no quedarian debidamente fundamentados. Los primeros dos, e1 de computo o cuenta y e1 de relacion o correspondencia, que son
tecnicos y especificos a partir de1 siglo cuarto a.C., en e1 tiempo de Heraclito
pueden ser pensados menos racionalmente y mas vitalmente. Y de1 mismo modo
pueden ser pensadas las primeras dos acepciones de lego: "recogerlreunir" y "computarlenumerar". E s importante volver a descubrir e1 sentido originario de las
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palabras, el que tenian antes de que e1 tiempo las desgastara y 10s hombres las
empobrecieran y trivializaran. So10 de este modo es posible rescatar su valor
primigenio y percatarse de su intensidad y poder suscitativo. En e1 contar radical
que cobija Ia valia de 10 contato (que es 10 que se "tiene en cuenta", pues de otro
modo no se contaria), y en el recoger radical que implica la intencion que mueve
a realizarlo, estan: la eleccion de 10 que habra que recoger y la ponderacion de
todo elemento concomitante que permite juzgar si vale o no la pena llevar a cabo e1
trabajo. La primera implica una estimacion que concierne las raices de 10 estimado.
La segunda supone una re-union que desafia Ia labilidad y la dispersion de las cosas
que so10 si son reunidas en nosotros adquieren una firmeza y valor real.
Son ese contar y ese recoger radical que originaron luego, y van a seguir
originando, e1 contar y e1 recoger especificos: e1 tecnico, e1 cientifico, e1 domestico,
e1 laboral, y todos 10s otros posibles.
La ultima acepcion de lbgos, que pareceria, a menudo, en Heraclito la mas
apropiada, es un termino filosofico tardio empleado por Plotino, Plutarco y Filon,
y se encuentra tambien en e1 Corpus Henneticum. Ella fue y continua siendo
largamente usada en la tradicion cristiana, y tiene sus antecedentes, indirectamente,
en la divine utterance, id est, en la voz de1 oraculo que traia a presencia la palabra
de1 dios.
Las siete acepciones restantes se colocan en e1 ambito-de 10 que aclara,
ilustra, muestra, expone y relata. Se refieren a la exposicion o explicacion de una
reflexion, de una teoria, de una normativa o de cosas afines. La palabra no se
limita nunca a ilustrar Ia parte vocal, externa, de la exposicion, o por 10 menos
nunca ilustra solamente aquella. Aun cuando significa "termino", siempre se trata
de un termino que expresa una razon, una cosa concreta. Su enunciacion comporta
la reflexion y e1 resultado que en ella se adensa y ordena, desembocando en la
expresion. En e1 Lexicon el Iogos heracliteo esta ubicado en las diferentes secciones
de las acepciones tercera y cuarta. E1 sentido de "argumento", atribuido, con
reserva, precisamente a1 fragmento 50, no satisface si se entiende e1 termino en
e1 modo en el cual ahora 10 entendemos; se aclara, en cambio, si 10 consideramos
como algo resplandeciente e iluminador, que es 10 que sugiere su etimo. Su raiz
es, en efecto, Ia de argos y significa "de un blanco brilhante".
E1 termino lbgos posee una dinamica interna que Heraclito debio percibir,
o a1 modo de una synapsis musical (Shipton, 1985), o a1 modo de una procesion
circular (Heidegger, 1958), o a1 modo de una oposicion bifrontal de1 tipo lbgoskrgon. Las tres hipotesis son sugestivas y ninguna de ellas es excluyente. Si optamos
por la ultima, se nos plantea de inmediato Ia pregunta: No sera ergon, Ia cosa
concorde y discorde con respecto a1 lbgos que la hace patente, algo asi como la
"puesta en obra" de1 Iogos mismo? Y que puede ser esa puesta en obra de1 @os
sino la concentracion y espesura de1 mismisimo Ser?

2. Naturaleza de1 Iogos
Tras e1 analisis de1 termino estamos en condicion de iniciar la indagacion
de la naturaleza de aquello a1 cual e1 termino remite. No parece atisbar un @os
a la vez originante, reuniente y develante, y nos parece ver que, en e1 comienzo,
estas tres instancias debieron coincidir. Intentaremos entonces profundizar la na-
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turaleza de1 logos en las tres dimensiones, y estudar sus imbricaciones. Puesto que
10 primordial y originante se situa en e1 comienzo de todas Ias cosas, empezaremos
por Ia primera dimension.
Heraclito pertence y a Ia vez no pertenece a1 grupo de 10s pensadores jonicos
que buscan Ia arkhe. Su arkhe es un elemento, e1 fuego, que, sin perder Ias connotaciones fisicas, reviste otras que no 10 son. Espjrphronimon o logos p$rinos.
Posee Ia determinacion de1 agua de Tales y ia indeterminacion de1 apeiron de
Anaximandro, y anticipa ciertos rasgos de1 noi2s de Anaxagoras. Es un elemento
que, debido a esas carcateristicas suyas, se distancia de todos 10s otros. O es
mucho mas que un elemento. Fuego inteligente o inteligencia ignea, se constituye
en regla, principio, razon, fundamento y formula de1 universo, ya sea e1 que Ilamamos fisico o metafisico, ya e1 que Ilamamos etico o estetico, ya e1 que Ilamamos
gnoseologico o linguistico. Y como tal ha de ser reconocido. Por eso e1 logos de1
fragmento 50 exige e1 homologein: quiere ser visto y descubierto en su autentico
ser; seguido, admirado, entendido y proclamado: visto como constitutivo fisico de1
mundo, vislumbrado como principio ontologico, seguido como razon normativa,
admirado como armonia suprema, entendido como inteligencia rectora y celebrado
como desocultamiento sin fin.
Este logos, principio y fundamento de1 ser, se explica, de acuerdo a 10s dos
significados principales de legein, como reuniente y develante. Estas dos acepciones
estan de tal manera ensambladas una con Ia otra, que resulta casi imposible
considerarias aisladamente. Ya hemos aludido, en e1 intento de graficar e1 movimiento de1 logos, a una circularidad que abarca sus distintas etapas, o a un enfrentamiento de fuerzas opuestas y concomitantes. Buscaremos hacer luces sobre
una y otra, explorando la natureza de1 recoger y e1 revelar.
E1 recoger supone un proposito y una ponderacion inicial; un proposito que
contiene Ia intencion y Ia finalidad de Ia accion, una ponderacion que coloca en
10s platos de la balanza 10s pro y 10s contra, dando peso (pondus) a 10 que verdaderamente 10 tiene y minimizando 10 que no merece Ia pena; y supone Ia consigiente
busqueda. Comprende e1 divisar 10 buscado, e1 cogerlo, e1 levantarlo, e1 anuar
cierta cantidad de especies, e1 seleccionarlas, e1 escoger aquellas que, tras una
observacion cuidadosa, aparecen poseedoras de 10s requisitos exigidos, procediendo por relaciones, correspondencias, proporciones y analogias, y e1 comunicar e1
termino y e1 exito de Ia recogida mediante Ia ex-posicion y Ia celebracion. E1
proposito, implicado, como vimos, en Ia palabra logos1, es e1 resorte de toda Ia
serie de acciones que acabamos de enumerar, y es acompaiiado por una buena
disposicion y una firme resolucion. Obedece a una intencion, o sea, a una determinacion de Ia voluntad en orden a1 fin, y su realizacion esta subordinada a la
atencion que es capaz de prodigarle. Intencion y atencion son fuerzas que mueven,
y de ellas resultan ciertas operaciones. No se trata, o no es necesario que se trate,
de operaciones fisicas. Hay cosechas de1 espiritu en las cuales todas Ias operaciones
son movimientos de1 alma, inward debate of the soul, que no exigen cambio de
lugar ni fatiga corporal. Y son las cosechas mas valiosas. E1 levantar a1 sol una
haz de espigas o unos racimos de uva equivale a coger e1 ser de 10 "siente" en su
emergencia y en su esplendencia, 10 suficiente para contemplar sus rasgos, escuchar
sus latidos, darle un nombre y guardar10 en e1 corazon. E1 hecho de que esto
Ilegue a acontecer depende de dos condiciones: por un lado, e1 deseo de1 Ser de
mostrarse, que se concreta en e1 empinarse de Ia cosa que quiere ser "notada";
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por el otro, el deseo de quien Ia ha encontrado y recogido, de hacer a otros
participes de1 hallazgo.
El recoger se mueve entonces entre dos mostraciones, Ia de1 ser, o, si queremos usar un lenguaje concreto, de Ia "cosa" que se muestra, y Ia de quien Ia
descubre, y, gozoso por el descubrimiento, Ia muestra. Porque el mostrar tiene un
aspecto reflexivo en el cual se repliega sobre lo mismo que muestra, mostrandose
a si mismo, y uno transitivo en el que tiene como destinatario a otro que esta fuera
de el y de1 cual reclama el asombro.
El Iogos se recoge y recoge, revela y se revela. Es Ia ex-posicion de lo reunido,
es decir, el translado de Ia ausencia de1 ocultamiento a Ia presencia de Ia "de-velacion",
y su confluencia en Ia expresion que hace posible su conservacion y su cobijamiento
en Ia memoria, salvandolo de Ia oscuridad y situandolo en Ia luz.
Llegados a este punto nos preguntamos : Guarda, el Iogos de1 fragmento
50, la memoria de ese deroulement y de todas sus implicaciones ? Es dificil decido.
Pero si admitimos, como lo haremos provisoriamente, que su despliegue es el
hen-panta final, entonces es muy probable que estemos en lo cierto. "Uno-todo"
es Ia formula mas amplia y a Ia vez mas escueta de identificar al ser en su globalidad.
AI atribuir esa expresion al Iogos, como lo que le atafie por ser tal, in-sumimos
en e1 Ias multiples formas de1 einai reconducibles a unidad. Y el einai, en cuyo
interior se conjugan siempre, en el pensar de Heraclito, unpareinai y un apeinai,
pasaria desapercibido si no se Ilevara a cabo, etapa tras etapa, ese proceso destinado a sorprenderlo, a comprenderlo y a mostrarlo. Quizas poderiamos desde
ya atrevernos a pensar que Iogos es el Ser mismo en el acto de apartarse de1
ocultamiento e irrumpir en Ia luz; el Ser que infatigablemente sale de si y regresa
a si, se dispersa y se auna, siguiendo un compas musical que e1 solo conoce. Y no
el ser de esta o aquella entre Ias cosas que son, sino e1 Ser "en si"', uniente y
develante, que se oferece al entendimiento como hen panta y reclama nuestror
homologein. El Ser "siente".

3. El Iogos xynos (Fr. 2)
Nos explicaremos mejor Ia naturaleza de esa facultad unitiva de1 Iogos, si
interrogamos el fragmento 2 y volvemos a hacernos Ia pregunta: Que es el Iogos?
El texto dice asi:
dio dei hepesthai toi xynoi, tou Iogou d'eontos
xynod zoousi hoi polloi hos idian ekhontes
phronesin.
Pues conviene seguir lo comun; sin embargo, siendo, el Iogos, comun,
vive Ia mayoria de Ia gente como si tuviera unaphronesis propia.
Aqui el Iogos tiene e1 atributo xynos que significa "comun, general, publico,
indiviso, igual, de todos". El adjetivo es Ia ampliacion de Ia preposicion xyn que
expresa union, acompafiamiento, participacion, extension, tendencia a establecer
contactos2. El ser xynos es un ser unitivo y comunicante. Es lo focal de1 Iogos. La
raiz de Iegein, el homos de homologein y e1 xyn de xynos estan perfectamente
alineados. Xyn indica una inclinacion a Ia union que coordina 10s elementos activos
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de1 texto que estamos examinando, sin estar- presente visiblemente en 61. Estos
son: e1 lbgos, que actua como xynbs, Heraclito que es su mejor interprete, y todos
aquellos que han sido sometidos a la prueba de su mostracion. Se trata de una
experiencia totalizante: la experiencia viva de1 con como "10 unienten, que se afirma
sobre e1 sin, "10 excluyente", apartandolo pero no negandolo, dejando que sea visto
como signo de "indigencia de sern.La experiencia de 10 Uno, que es en la medida
en que se une con la globalidad de las cosas que son. Un lbgos fdios es inconcebible,
pues negaria e1 ser mismo de1 lbgos, de por si propenso a la relacion, a1 contacto,
a la comunicacion y finalmente a la de-velacion. E1 termino xynbs, "comunn,parece
simple de entender, casi obvio. Es comun e1 aire que respiramos, e1 mundo en que vivimos, e1 ser que en nosotros palpita. En e1 normal desenvolvimiento de 10
que acaece, es comun e1 choque de cosas opuestas. Todos tienen parte en 10 comun,
pero 10 comun no es exclusivo de nadie ni de nada. Comun es, en efecto, 10
contrario de privado, particular, propio. Hay mas: eso que es comun no deja de
ser todo-10-que-es por e1 hecho de repartirse entre la generalidad de 10s seres.
Mantiene, en todos, la totalidad de sus propiedades. Es igual en todos, aunque
en cada uno "aparezca" de un modo distinto. 'li) xynbn consigna la existencia a
nivel primario de una potencialidad de enlace colectivo que confiere unidad -y
organicidad a la multiplicidad de 10s entes. Dicho de lbgos, xynbs no hace sino
ratificar y acentuar su significado.
a. Si lbgos es "10 uniente", e1 adjetivo no podria ser mas adecuado: 10 uniente
tiende a relacionarse, se estira hasta tocar 10 otro para juntarse con e1 y formar,
juntos, una misma cosa. A1 ejercer su fuerza unitiva, conduce a presencia en la
unidad aquello que por si solo no alcanzaria a tener una entidad propia. Como
10 uniente unifica, 10 comun "comunica", en e1 sentido de "comuniza", pone en
comun, ata con lazos firmes las cosas que sin e1 estarian dispersas, trabandolas
de tal modo que integren y realicen e1 ser de 10 uno. Se da asl una com-union de
todo, cada cosa participando, de acuerdo a su propio ser, de la armonia total.
Xynbs no es aqui un simple atributo. Retrata y define e1 ser de1 ldgos, un
ser cohesionante, relacionador, comunitario.
b. Si ldgos es "lo develante" e1 adjetivo le calza como e1 guante a Ia mano.
De-velar es mostrar y mostrarse, cualquiera que sea e1 modo de esa mostracion.
E1 develamiento exige un tu atento, admirante o escuchante, a1 cual cautivar, con
e1 cual asimilarse, en e1 cual asomarse. E1 asombro translada 10 develado a1 interior
de aquel que asiste a1 desocultamiento, a la epiphaneia, a la. aparicion : en e1
contacto se hace viva la presencia y nace la expresion que celebra esa presencia.
Esta presencia tiene la misma naturaleza de 10 uniente : enlaza signos visivos o
sonoros hasta formar un "relato", grafico o vocal, capaz de evocar con irrestricta
fidelidad e1 objeto de la develacion.
Tampoco aqui xynbs es un simple atributo. Retrata y define e1 ser de1 lbgos
: un ser develatorio y comunicante.
c. Si Lbgos es Inteligencia rectora que dispone, organiza y relaciona todo
en orden a un proyecto concebido en arkhei, acuciosa y juiciosamente, habra que
admitir la posibilidad de que xynbs haya sido "sentido"p0r Heraclito como fusion
de xyn y nboi3, o sea, dotado de facultad intuitiva. En este caso e1 lbgos auna
presencias que se atisban mas que verse y oirse, cuyo ser se inscribe eu una zona
a la cual s610 se accede mediante e1 nbos. Un lbgos-gnbme, que reconoce y regula,
que juzga y decide en e1 principio de1 principio, no puede no ser xynbs, entendiendo
e1 termino en e1 sentido antes mencionado.
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So10 en union con e1 nbos puede realizar su ser discerniente y deliberante.
En 10s tres casos e1 xyn intensifica la fuerza de la raiz leg. Entendiendo a1
lbgos como xynbs, veremos asomarse en e1 la concatenacion de todas las cosas,
vislumbraremos la asuncion de 10 multiple, con todas sus diferencias, en un Uno
que discierne, reune y revela. Concebiremos a un lbgos que, siendo principio y
desde e1 principio, sale a buscar las cosas que reconoce y en las que se re-conoce,
las saca de sus escondrijos, las levanta a la luz para despertar su brilho, las expone
a la vista de todos, para volver finalmente a custodiarlas bajo su alero. A un @os
que recorre en las dos direcciones, desde dentro hacia fuera y viceversa, e1 camino
de1 ser, y junto con e1 ser de las cosas, saca de1 escondimiento, instala en la
claridad, guarda a1 amparo a su propio ser. Es asi como podemos comprenderlo
no de1 todo separado de Ias cosas; como podemos pensar10 en ellas y pensarlas
en 61; como tambien podemos atrapar su presencia en ese salir y entrar, en ese
buscar y traer, en ese ir.y venir. En su ser deviniente.

4. El logos hoi homileousi (Fr. 7 2 )
Aunque logremos entender a1 lbgos comoxynbs, no nos sera facil imaginarlo.
Para que nos respalde en esta tarea, acudamos a1 fragmento 72 en e1 cual Heraclito
ha dibujado sus rasgos con mayor precisibn. Dice asi:
hoi malista dienektos homiltousi,
lbgoi toi ta hbla dioikounti,
toutoi diaphbrontai
de aquel con e1 cual mas
continuamente estan en contacto,
de1 lbgos que rige 1 totalidad de las cosas,
de ese se distancian3.
No podemos no convenir que esta es una definicion de1 lbgos particularmente
acertada. Ademas de ser muy bella, ella corrobora y explica la expresibn lbgos
xynbs de1 fragmento anterior. Y otra vez nos obliga a preguntarnos : Que es o
quien es e1 lbgos; para que Heraclito pueda aludir a e1 en estos terminos? Quien
es aquel o que es aquello con 10 cual siempre nos encontramos, en cuya compaiiia
estamos todo e1 tiempo, a1 cual a veces nos enfrentamos, con e1 cual otras veces
consentimos, con e1 cual, de uno y otro modo, sin cesar entablamos relaciones?
Parece ser algo o alguien que esta fuera de nosotros-pero de1 cual no podemos
desentendermos porque nos sujeta a e1 una singular conexion. iQuien es o que es
sino e1 Ser mismo de 10 uniente, que nos ad-viene, por cuyo contacto somos, a1
cual nos resistimos en un afan de libertad que nos conduce a nuestra propia
negacion, a1 cual siempre volvemos, atraidos por esa afinidad que nos 10 hace
connatural?
E1 ser de 10 uniente se vuelve como una constric&n para 16s hombres
ignaros de1 sentido de su estar en e1 mundo. Ellos se encuentran, con respecto a
61, en e1 medio (meta$) entre e1 xyn y e1 anti ; tironeados por fuerzas contrarias
que parecen generarse una de otra. Estan en e1 corazon de 10 enantion. Esta
situacion se origina por la posicion frontal en que vienen a hallarse en relacion
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con e1lbgos y que puede resolverse en amigable concordia o en hostil resistencia.
E n cierto modo, se sienten acosados por e1 y esto 10s agobia. Sorprendemos a1
@os como e1 Ser-a1 acecho-de-10s-entes. Su facultad unitiva 10 hace perennemente vigilante, atento a que no se le escape Ia presa. Puesto que hay una
multitud de seres, en especial 10s humanos, potencialmente "sientes" y casi todos
subyacen a Ia tentacion de desvincularse de 10 xynbn y de permanecer en e1
sopor de la ausencia, e1 lbgos se somete a la tarea sin fin de Ilamarlos, convocandolos para que participen en e1 ser, y de mantenerlos "presentes" en 61.
Siendo, por asi decir, familiar suyo, e1 lbgos se les presenta a 10s hombres como
extranjero (xtnon) : y sin embargo, donde quiera que uno mire, todo esta bajo
sus cuidados. Ese rasgo de familiaridad es ilustrado por e1 participio dioikounti
que se aplica a1 que gobierna, y en e1 cual aun se siente la presencia de1 oikos
que indica la casa y quienes habitan en ella. Bajo la tutela de1 lbgos no s610
estan 10s hombres : la imagen colectiva de ta hbla como "su familia" confirma
la justeza de la interpretacion de1 lbgos como 10 uniente en su ser o como e1
ser de 10 uniente. Lo uniente inhabita ta hbla, y, mientras este alli, todos 10s
entes se mantendran en e1 ser.
De que manera e1 fragmento 72 nos ha ayudado a entender la natureza de1
ldgos ? Diriamos que mediante e1 acierto que constituye e1 empleo de1 verbo
homileo en co,ntraposicion con e1 diaphtrontai final. Aunque sus si nificados sean
parecidos, homileo es mas fuerte que e1 symphtro y e1 symphtromai que Heraclito
usa en situaciones semejantes, y ademas conlleva e1 eco de1 hombs, "par, e1 mismo,
comun, semejante, iguar6 que remite a1 homologein de1 fragmento 50, nuestro
punto de partida, y ratifica e1 xynds como calidad propia de1 lbgos.
E1 choque entre Ia actitud distante de 10s hombres, que en realidad es
calculada y responde a la tozudez de la idfa phrbnesis, y e1 afan protector de1
lbgos, origina una dualidad que habra que inscribir en e1 marco d e las oposiciones heracliteas, y que terminara por ser beneficiosa, como toda dualidad.
E1 lbgos, a la luz de1 fragmento 72, adquire un nuevo rostro.
En e1 fragmento 50 quiere ser entendido, en e1 fragmento 2 quiere ser
seguido, en e1 72 quiere simplemente ser querido: quiere que, a1 tropezar con
61, 10s hombres 10 reconozcan como no-forastero, como de-la-casa.
Pero volvamos a hacer la pregunta esencial : Que es eso, o quien es ese
a1 que se puede identificar como "aquel con e1 cual mas continuamente 10s
hombres estan en contacto? Quien podria ser sino e1 Ser? So10 a1 Ser nadie
ni nada puede sentirse ajeno, porque 10 que es ajeno a1 Ser es mera ausencia,
y no se puede ni tropezarse, ni fastidiarse, ni trabar amistad con alguien que
no es. Ante e1 vigoroso y concreto pensamiento de1 efesio, e1 Ser toma cuerpo
en e1 lbgos unificante y fecundo. La experienncia vital de1 contacto esta en e1
homilousi con toda su fuerza. Todo contacto es fecundo, y por e1 algo viene a
Ia luz, E1 trato con e1 lbgos pone las cosas en e1 ser. Homildo continua y corona
e1 proceso atisbado en e1 enkyreo de1 fragmento 17'. De1 encuentro nace la
union, Ilamese ella amistad, amor, ad-similacion, adhesion, combinatoria. Y se
produce un ser nuevo desafiando Ia dualidad y la distancia. Pues habra que
colmar esa distancia para que e1 encuentro de sus frutos, sin olvidar no obstante
que esa misma distancia, a1 mostrarse como oposicion, mueve a la vida: 10 xtnon
se torna intimo y algo nuevo florece.
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5. .El Iogos - physis . (Fr. 123)
La potencia de la imagen de1 verbo homildo y la florescencia que le sigue
a1 contacto cuando este es intimo y no superficial, nos remite a1 fragmento 123
donde e1 lbgos esta embozado, no tanto, sin embargo, que no sea posible divisarlo.
E1 texto, criptico y muy bello, dice asi :
Physis kry'ptesthai phileei
La estructura interna de todo 10 que es ama ocultarse
Phgsis no es aqui sino un nombre de1 lbgos, un nombre de1 Ser. Interroguemos
e1 fragmento: iQue puede significar ese deseo de permanecer en secreto? iQuC
quiere decir philki? iComo puede la physis querer ocultarse cuando su ser entero
es desocultamiento? La germinacion que instala las ,cosas en e1 ser aparece obedeciendo a un movimiento que conduce de 10 secreto a 10 abierto, de la lkthe a la
aldtheia. iComo entiende entonces Heraclito esta phpsis lkryptomdne? iEsta aqui
acaso encubierta la oposicion en e1 interior de una unica realidad "principialn ?
Preguntemonos por e1 ser de la physis. Es ella, dijimos, "ser germinante". Brota
de honduras que se rehusan ser alcanzadas por e1 pensamiento, y de las que s610
sabemos que no tienen fondo. Su %parecern la coloca entre losphainbmena; pero
acerca de estos no esta demas preguntarse : iSe agotan, ellos, en eso que aparece?
Son so10 10 que de ellos vemos? i0 no es, eso que vemos, una especie de anzuelo
para despertar nuestra curiosidad? iQue hay detras de ese " estar alli" ? iMas
alla de esa presencia? iQue es eso que se cela y parece hacerse tanto mas inasible
cuanto mas sencillo y lozano se ofrece a la mirada? "Yerran 10s hombres en e1
conocimiento de 10 visible", (ton phaneron), dice e1 filosofo en e1 fragmento 56.
Habra que distinguir la physis de lophanerbn. La primera se extiende en la
zona obscura en que acontece la gestacion, e1 segundo en aquella reverberante de
la florescencia. No pueden desentenderse una de1 otro. Elphainbmenon que constituye 10 visible (to phanerbn) tiene una dimension que se escapa a 10s sentidos:
se afinca en la otra ladera de la luz, y es alli-donde empieza a configurarse como
10-que-es. La phpsis, por su parte, contiene 10 visible y 10 invisible de cada cosa,
y, en e1 acto de instalacion de la cosa en la luz, se complace en mantener en
secreto "eso suyo" que para ser advertido exige bien otros ojos, bien otros oidos,
bien otra capacidad de intuicion . Laphysislde cada cosa no es la cosa con todas
sus notas, es la "esencia", la "estructura", la "constitucion interna" de ella, y parece
ponerse como un desafio para e1 dizesthai humano. Ella es e1 germinar y 10 previo
a1 germinar. Es 10 que hace posible la germinacion, 10 que funda e1 ser germinante
de cada cosa, 10 que con-tiene e1 sentido profundo de ese germinar. En ella 10
visible y 10 invisible se tocan, se condicionan y justifican mutuamente. Son conjuntamente. Ese afan de celarse es deseo de proteger de ojos profanos 10 mas
valioso de si. Como por una suerte de estrategia, su ocultamiento invita a1 descubrimiento. Ella se entrega en la medida de1 interes, de1 esfuerzo, de1 deseo: lanza
sus puentes y confia en que 10s hombres se atrevan a atravesarlos. Quietamente
10s espera. Y 10 m i m o hace e1 lbgos.
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6. El Iogos auxon y bathys (Fr. 115 y 45)
Nos parece claro que, a pesar de la diferencia de las situaciones, 10s aspectos
de1 lbgos que hasta ahora hemos examinado, se integran perfectamente uno a1 otro
y encuentran su justificacion en la inte'rpretacion de1 lbgos como Ser. Estamos, sin
embargo, conscientes ,de que tal interpretacion puede 'ser objetada y de que necesitamos mas argumentos para fundamentarla.
E1 fragmento 115, en e1 cual Heraclito habla de1 lbgos de1 alma, nos proporciona uno muy importante. E1 .texto esta entre 10s mas admirados y dice:
psykhes esti lbgos heauton auxon
Es piopio de1 alma un lbgos
que se acrecienta a si mismo
Aqui lbgos es intraducible si no se piensa en e1 ser. Ni la "medida" de
Mondolfo, ni e1 "criterio numerico" de Marcovich, ni e1 "intelecto" de Diels, ni e1
"discorso" de Capizzi, ni la "espressione" de Colli, para citar algunas propuestas,
convencen de1 todo. Mas plausible nos parece la traduccion de Pasquineiii : "natura", en e1 sentido de "struttura intima", y la identidad "lbgos-fuego" de Gigon.
Lo que nos interesa es escudriiiar esa propiedad extraordinaria que Heraclito en
este texto atribuye a1 lbgos de1 alma, e1 cual, como piensa Disandro (Disandro,
1969, p. 209), es espejo de1 lbgos simplesmente tal. Se trata de la capacidad de
acrecentarse a si mismo, de extenderse y aumentar. Cabe preguntarse que significa
ese aumentar. En Homero e1 verbo auxo es referido a sentimentos que se intensifican debido a fuerzas que vienen de 10s dioses. Heraclito, en cambio, no piensa
en nada externo. Este es un acrecentarse "desde si" y le pertence a1 alma: la de1
hombre vivo, pero tambien e1 alma universal, principio de todo.
Aristoteles habria pensado en Heraclito a1 decir: "Algunos creen que la
natureza de1 fuego sea de por si la causa de la nutricion y de1 crecimiento". E1
fuego parece, en efecto, e1 unico entre 10s cuerpos o 10s elementos que "se nutre
y creceW8.E1 alma seria para Heraclito una evaporacion o exhalacion ignea, que,
a1 salir de si, comunica ser, ademas de alimentarse y crecer ella misma. Otro
testimonio aristotelico nos recuerda que "Heraclito tambien sostiene que e1 alma
es principio, guesto que es ia exhalacion por la cual pone junto en e1 ser (synlstesin)
todo 10 otro" . Hay entonces una diada originaria alma-fuego pensada como soplo
que tiene unidas todas las cosas. Es quizas para explicitar esto, que Heraclito
atribuye a1 alma un lbgos, 10 cual no es sino reconocer su "ser reuniente" ; y es
por 10 mismo que otorga a ese lbgos la facultad de aumentar. Si entendemos bien
e1 camino de1 pensamiento heracliteo, e1 caracter unitivo de1 lbgos es acorde a la
capacidad de1 alma de "poner juntas en e1 ser" todas las cosas, capacidad que se
resuelve en un parenne acrecentamiento de1 ser y en una constante actualizacion
de la unidad de la propia alma. Y es tambien acorde a su propia naturaleza ignea
que la hace aumentar a partir de si. E1 fuego, en efecto, devora y unifica: su vida
es la unificacion de todo; llameando aplana y destruye 10 otro que le es ajeno
(xknon) y 10 reconduce a 10 que es de todo (xynbn). Es acorde ademas a su
naturaleza de soplo que sale de si para luego volver a entrar en si mismo, a1 modo
de1 aliento siempre igual y siempre otro "come e1 soffio d'aria nella cavita della
zampogna"iO. iDe que manera ejerce ese poder unitivo? Como se ha dicho, saliendo
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de si y estableciendo un contacto directo con todas las otras cosas. E1 suyo es un
salir de si que parece, y en cierto sentido es, un "perderse", pero que se torna a
la vez en un "volver a sf' que parece, y en un cierto sentido es, un "recogerse".
Gracias a ese contacto, como ya hemos visto, las cosas vienen a presencia, juntas
una a las otras, y todas juntas a1 ser. A1 volver, e1 soplo de1 lbgos, dentro de si,
todo eso otro es entrado, por asi decir, bajo techo, aumentando e1 caudal de1 ser
reuniente". Lo uniente so10 puede pensarse conjuntamente (hama) con 10 disperso.
iPodria haber 10 disperso, si no hubiese 10 uno? Desperdigadas e inmersas en la
ausencia de1 ocultamiento, las cosas esperan e1 aliento de1 Ser que, alcanzandolas,
las despierta y las coloca a la luz. E1 ritmo de la respiracion (anapnot) es un
perfecto ejemplo de1 ritmo de1 ldgos que se expande y se recoge poniendo en e1
ser todo 10 otro y acrecentandose con e112. Es asi como e1 lbgos desafia las leyes
naturales y se situa en e1 ambito de 10 divino. Este para Heraclito, excede toda
medida, alimenta todo 10 otro y siempre hay mas1'. E1 acrecentarse a si mismo
ininterrumpidamente da como resultado una ilimitada plenitud de ser.
Por otra parte, e1 lbgos bathys de1 fragmento 45 nos permite entender la
otra cualidad atribuida por Heraclito a1 lbgos de1 alma, la profundidad, que es
tambien interioridad. Bathy, en efecto, es 10 que penetra, 10 que se extiende y llega
hasta muy dentro, 10 que, cavando, alcanza 10 mas recondito y se constituye como
10 mas intimo. Escuchemos e1 texto:
psykh&sptirata ion ouk on exturoio,
pdsan epiporeubmenos hodbn
houto bath* lbgon tkhei.
Poniendote en marcha,
no descubririas 10s lindes de1 alma,
aunque recorrieras todos 10s caminos,
tan profundo ldgos ella tiene.
Bruno Snell dice, refririendose a ese "ser bathy: "La rappresentazione della
profondita e sortaproprio per designare la caratteristica dell'anima, che e quella
di avere una qualita particolare che non riguarda 10 spazio ne l'estensione, anche
se poi siamo costretti a usare un'immagine spaziale per designare questa qualita
a-spaziale. Con essa Eraclito vuole significare che l'anima si estende all'infinito,
propio a1 contrario di cib ch'e fisicon (Snell, 1963, p. 41). Y Carlos Disandro afirma
: "Este peregrinaje es, en otros ttrminos, un descubrimiento mitico de la absoluta
interioridad de1 hombren(Disandro, 1969, p. 209).
Aqui e1 ser reuniente de1 lbgos es pensado penetrando y actuando en honduras sin confines, como profundidad de1 ser que nunca toca fondo. E1 hombre
so10 puede hacer experiencia de la profundidad, sumergiendose en 10 interior de
su alma, en e1 abismo insondable de su ser. Es 10 que Heraclito confiesa haber
hecho, en e1 fragmento 101 :
edizesamen emeoutbn
Me he buscado a mi mismo.
Es alli donde encuentra su propio "ser uno", pero es alli tambien donde
encuentra las innumeras cosas que a 10 largo de la ruta ha ido recogiendo; recreando
y haciendo suyas. Mucho antes de que Aristoteles reconociera que e1 alma es todas
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las cosas, Heraclito la ha pensado como un lbgos profundo que se acrecienta a si
mismo, y la entendido ese lbgos como la fuerza unitiva y fundante de1 ser.

7. El Iogos eon aiei (Fr. 1)
Hemos dejado para e1 final e1 atributo mas decidor, que no aparece en e1
fragmento 50 pero se deja entrever sin dificultad porque esta alli implicado, y que
en cambio esta explicito en e1 fragmento 1 :
toa de lbgou todd ebntos aiel
4 n e t o i ginontai anthropoi
kal prbsthen e akoasai
kal akousantes to proton

-

De este lbgos siempre siente
resultan 10s hombres ser incomprensivos,
ya sea antes de haberlo oido
ya luego de haberlo entendido como 10 principia1 14.

Analicemos la expresion toade eontos aief. iPor que Heraclito dice "este"
hablando de1 lbgos ? iPorque habla de e1 como tontos aief? i E l aiei que sigue
a eontos, se refiere a este ultimo o a1 e n e t o i que viene inmediantamente
despues? i0 se refiere a 10s dos? Nos parece mas probable que se refiera a
ambos. Heraclito sostiene aquibque 10s hombres no entienden a1 lbgos ni siquiera
despues de haber hecho de e1 una experiencia plena. Esto le parece inconcebible
, en cuanto e1 lbgos esta ahi. Puede aludir a e1 diciendo: "este", y casi seiialandolo
con e1 dedo1'. Justamente tras e1 impacto de esa presencia viva expresada en
e1 "este", Heraclito 10 define como ebn, "e1 siente". Y como si eso no bastara,
agrega e1 adverbio aiei, "siempre", identificando asi e1 Lbgos como "e1 siempresiente". iQue significa "siente"? iQue es "ser"? E1 diccionario nos dice : es
"existir" en sentido fuerte; es "ser"como verbo-sustantivo, y con usos distintos
de 10s que son propios de la frase nominal. Los hombres experimentan e1 ser
y no conocen, de su contrario, sino aquello que se podria denominar "e1 negativo
de la imagen". A pesar de que 10s campos semanticos de1 ser y de1 existir se
toquen, "ser" es mas que "existir" : es un existir desprovisto de limites, liberado
de1 ex. Ebn es aqui intransitivo: hay lbgos; esta ahi; "existe"; se ofrece a1 entendimiento. E1 lbgos "es". Es terriblemente dificil definir e1 ser. Podemos pensar
cualquier accion y cualquier estado, menos la "accion" y e1 "estado" de1 ser; y
sin embargo ninguna otra accion y ningun otro estado podria concebirse y
tendria sentido, si e1 ser no fuera. Es 10 "previo" a todo, la conditio sine qua
non de todo. No se puede ser de "ingun modo", si no se es. Y tampoco se
puede hacer nada. Ser es 10 primero, toproton. Por eso Heraclito llama a1 lbgos
: "siente". Si no entendemos eso, no entendemos a1 lbgos.
Cabe ahora preguntarnos si este nuevo atributo, "siente", nos permite
mantener la interpretacion que hasta ahora hemos dado de1 temino "lbgos"de1
fragmento 50, la cual ha sido ratificada a la luz de 10s otros fragmentos.
i E l lbgos "siente" es otro que e1 "reuniente" ? i E s otro que e1 develante?
LQue acentua Heraclito aqui? iEl totide, e1 eontos o e1 aiei? i0 10s acentua a 10s
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tres? No hay nunca una silada de mas en 10s textos de1 efesio, asi que conviene
que no separemos Ia expresion toilde dontos aiei, y que, nos fijemos en cada uno
de sus elementos.

8. El Iogos aiei eon como to proton (Fr. 1)
Heraclito esta hablando aqui de1 ser de1 lbgos o de1 ser que es e1 lbgos?
Pareceria que se refiriese a este ultimo, aunque en un cierto sentido coinciden.
Dice de e1 que es un "ser-siempre". Esta afirmacion excede de Ia capacidad experencial humana. E1 hombre puede pronunciada s610 si se refiere a 10 divino o a
algo que, de algun modo, se le asemeje. De Ias cosas, e1 hombre puede decir que
"son", pero no que "son siempre", en cuanto su ser esta constreiiido dentro de
lindes precisos. No asi e1 ser de1 lbgos, que se extiende antes y despues, arriba y
abajo, mas aqui y mas alla. Es, Ia suya, una verdadera irrupcibn que hace que e1
hombre se confronte con un ambito de realidades inasibles, Y, sin embargo, mas
concretas y certeras que todas Ias otras de Ias cuales puede dar cuenta: una
irrupcion en un punto inextenso no anclado en superficie alguna. Pensar e1 "siempre"
es por cierto un desafio para nosotros, criaturas de1 ahora. iQue significa "siempre"? Visto desde e1 ahora, e1 "siempre"se extiende en e1 tiempo hacia atras y
hacia adelante con respecto a ese "ahora" en que estamos intentando pensarlo; en
una y otra direccion, indefinitamente: hasta antes de que hubiera tiempo; hasta
cuando ya no haya tiempo, si es que esto sucedi6 o llegare a suceder alguna vez.
AI pensarlo 10 reducimos, y ya no es "siempre", porque no podemos pensarlo sin
acotarlo dentro de ciertos limites, por vaporosos y difuminados que sean. Pero
esta no es Ia unica manera de pensar e1 siempre. E1 siempre de Zubiri, por ejemplo,
nos arranca de la secuencia que avanza de1 ahora a1 despues, y nos situa fuera y
por encima de ella. Se constituye como "fundamento unitario anterior a1 despliegue
de 10 multiple"(Zubiri, 1944, p. 121 seq.); justamente como to proton. "Siempre"
no significa, para Zubiri, "que perdura a traves de1 tiempo", sino, "que esta sobre
e1 tiempon; "ciertamente no separado de 61, pero si abrazandolo y absorbiendolo
como principio y supuesto suyon."E1 tiempo es un momento de1 acontecer radical".
"E1siempre es e1 esquema que nos lleva a superar e1 sentido de1 ser como acontecer
y abre ante nuestros ojos Ia ousia como realidad". "E1 siempre como esquema de
la ousia, no significa primariamente una identica permanencia en e1 fondo de1
acontecer, sino tan so10 una elevacibn hacia e1 principio que 10 hace posible"16.
E1 lbgos aiel ebn de Heraclito es to proton a Ia manera de1 siempre de Zubiri:
se empina "hacia e1 principio que hace posible e1 acontecer" entendido como "e1
despliegue de1 haber propio y peculiar de Ia cosan hasta coincidir con 61.
Otra interrogante nos atormenta: iPodemos pensar a1 siempre vaciado de
ser? LPodemos pensar un siempre-nada? Hoy, claro esta, un filosofo puede pensar
Yla nada" pero era eso posible, podria haber sido posible para un griego de1 sexto
o quinto siglo antes de Cristo; cuando aun e1 mito se resistia a ceder ante Ia razon;
cuando recien se estaba empezando a pensar e1 ser? E1 no-ser so10 puede pensarse
desde e1 ser y dentro de 61. Habitandolo. Y es tambien desde e1 ser y dentro de
e1 como puede pensarse e1 siempre. Si Heraclito hubiese pensado e1 ser y e1 no-ser
por separado, y yuxtapuestos, e1 siempre habria podido en algun momento dejar
de ser el-siempre-del-ser. Los momentos de1 no-ser son 10s momentos de la nada,
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10s momentos de1 nunca. Si 10s hubiese, o si Heraclito 10s hubiese pensado, entonces
10s momentos de1 ser serian a cada instante acosados por 10s momentos de1 no-ser.
Ya no habria siempre. Pero no es asi: hay ser; y Heraclito puede atribuirlo, - si es
que efectivamente 10 atribuye -, a algo para e1 concreto, a1 lbgos de1 cual puede
decir, indicandolo, "este". Este de1 cual recien hice mencion ; este de1 cual hace
poco hice experiencia, este a1 que descubri en su verdad; este a1 que Uds. no ven,
no oyen, no entienden, porque son ciegos, sordos y necios; este conforme a1 cual
10 que nos rodea es. Como podemos constatar, e6n y aiei son inseparables.

9. El Iogos hen panta (Fr.50)
Veamos ahora como esos dos terminos aiei y ebn se enlazan y adhieren a1
lbgos. Volvamos a ponernos la pregunta: iQue es e1 lbgos? Si e1 lbgos fuese simplemente "palabra", y palabra comun y corriente, seria por cierto impossible decir
de e1 que "es siempre". Pero ya hemos visto que lbgos no es so10 "palabra", ni so10
"discurso", ni so10 "expresion". De ser tal, deberiamos pensar que conserva e1
sentido fuerte de m$hos. Y podriamos hacerlo. Pero Heraclito parece querer
desvincularse de1 mito y buscar mas bien la intensidad y e1 vigor en la palabra
sentida en su sustancialidad a-mitica ; forzandola, doblegandola, sometiendola a
la viveza de su pensamiento. Y hemos visto como la raiz de ldgo, a la que lbgos
se remite, indica juntamente e1 "unirny e1 "decir". Es dificil ahora establecer cual
de estos dos sentidos fue originariamente anterior (17). Lo mas probable es que
no se pueda hablar, para ninguno de ellos, de anterioridad o posterioridad, y que
10s dos sentidos "se deban" uno a1 otro. E1 lbgos como fuerza unificante lleva a
con-stituir y a manifestar, a prendre a lu main y a "decirVo que ha unificado y
puesto en e1 ser, que alli se muestra como un hblon, como algo no disperso y de
fuerte raigambre. Y por otro lado, e1 lbgos como fuerza develante lleva a recoger
todos 10s "indicios" (18) que juntos forman e1 "cuerpo" de 10 develado.
Si es asi. debemos preguntarnos de quien o de que puede decirse que reune
o que devela, y que es 10 que ese alguien o ese algo reune y devela. No queda
sino pensar en e1 Ser como "Uno-Todo",por un lado concentrado en su ser unificante
y develante, por e1 otro desplegado en su ser reunido y develado. Porque esto
parece ser, en efecto, e1 lbgos como "siente" 10 uniente que encuentra dentro de
si aquello sobre 10 cual habra de ejercer su poder unitivo, 10 develante que encuentra dentro de si aquello que se le ofrece para ser develado. E1 "salir fuera"
no es sino la modalidad propia de su abrirse, y e1 "volver a entrarn, la modalidad
propia de su recogerse. En e1 lbgos no hay dicotomia: se desglosa en una diada
dotada de un ritmo interno que conjuga dos vertientes que son prescisamente la
instancia de1 recogimento y la instancia de la mostracion. i D e otro modo como
podria ser "e1 siempre siente"? Su mostrarse es un "emerger", su recogerse un
"ponerse" (a la manera de1 sol) y un entrar bajo e1 amparo de si mismo. Y por
otro lado, su mostrar es un mostrarse y su recoger un recogerse. En eso consiste
e1 Ser, entendido dinamicamente: perenne renovacibn de si en perfecta continuidrid
y armonia, phisis que brota y se cela en e1 doble movimiento de la emergencia
(anatolk) y de1 ocaso (qsis).
La presencia de 10s panta en e1 lbgos-ser anida en la sematica unitiva de1
etimo, que permite a1 lbgos acogerlos sin dejar de ser 10 que es: esseidad unificante.
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Recordemos las palabras de Heidegger: "ho lbgos sert a nommer ce qui rassemble
toute chose presente dans la presence et l'y laisse devant nous. Ho Lbgos designe ce
en quoi la presence des choses presentes se produit. La presence des choses presentes
se disait chez les Grecs tb ebn, c'est-a-dire to einai ton onton (...); nous disonf l'etre
de l'etant. (...); qu'au temps des Grecs, l'etre de l'etant soit devenu la chose digne
d'etre pensee, ce fait est le debut de I'Occident ..."(Heidegger, 1958, p. 275).

Notas
1- La implicacion se ve de manera mas clara en e1 compuesto alkgo, provisto de
un alfa intensivo y que significa: "tomo bajo mis cuidados, me ocupo de, soy solicito,
estoy atento a".
2- Se ha pensado a una posible derivacion de xynbs de1 radical de1 verbo xyo,
"trocar", pero e1 sentido mas propio de xyo es "raspar, frotar", y e1 parentesco
aparece algo forzado.
3- Es la opinion de Heidegger (~eidegger-Fink,1986, p.37): "Lo xynon supone un
problema especialmente enmarafiado porque en su interior juega 10 xyn nboi"; y
tambien la de Jaeger (Jaeger, 1980, p.117): "...e1 lbgos es 10 que es comun a todas
las cosas (xynbn pdsi). Su organo es la mente o e1 nbos. Hablar con la mente (xyn
nboi) no significa para Heraclito otra cosa que "con 10 comun (xynbi)'.
4- No parece haber dudas sobre e1 termino a1 cual se refiere e1 pronombre relativo
hos. Es opinibn comun que ese termino sea lbgos, y en e110 convienen tambien
aquellos estudiosos que, como Marcovich, consideran afiadida por Marco Antonio,
autor de la cita, la expresion: lbgoi toi ta dioikodnti.
5- Fr. 10 (sympherbmenon), fr. 51 (symphkretai), fr. 8 (symphkron).
6- Ya vimos que hay en hombs la idea de union, igualdad, semejanza, mismidad.
Hbmilos significa: "reunion de muchas personas, muchedumbre". Homilko significa:
"encontrarse con", y e1 encuentro puede ser amigable u hostil; por eso puede asumir
e1 sentido de "tener trato o contacto con, ocuparse de, acompafiar a", pero tambien
de "luchar contra alguien".
7- Fr. 17 ou gar phronkousi toiduta pollof hokbsoi enkyrkousin, oudd mathbntes
ginbskousin, heoutoisi de dokkousi: "Muchos no comprenden las cosas con las
cuales tropiezan; no las conocen ni siquiera despues de haberlas aprendido; les
parece, sin embargo, conocerlas".
8- De anima, 416a 9-10 y 15-17: dokei de tisin he tou pyrbs phisis haplos aitfa tes
trophes kai tes auxeseos einai (...) he mdn gar tou pyrbs auxesis ets apeiron (...), ton
dd phsei synistamenon panton esti peras kai lbgos megethous tt? kai auxkseos.
Creen algunos que la naturaleza de1 fuego e's evidentemente causa de la nutricion
y de1 crecimiento (...); en efecto e1 acrecentamiento de1 fuego es a1 infinito (...),
mientras para todas las cosas que se forman por naturaleza hay un limite y una.
medida de grandeza y de crecimiento.
De anima, 405a - 5: hbthen tdoxk tisipyr kai gar todto leptomerkstatbn te kai malista
ton stoikhkion asbmaton, &i dd kineitai te kai kinei ta alla prbtos.
Por 10 cual creyeron que e1 alma era fuego, y en efecto (este) es compuesto de
partes pequefiisimas y es e1 mas incorporeo entre todos 10s elementos; ademas se
mueve-por si so10 y mueve prinscipalmente todo 10 otro. Cfr. tanbien: De partibus
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animalium, 652b 7-9; Metereologica 354b 3 3 s . y Simplicio: Physika 24, 6 y 36, 8;
citados por Mondolfo y Taran en Eraclito. Testemonianze e Imitazioni, 1979, pp.142143, nota 178.
9- De anima, 405a - 24: tdn arkhdn einai phesi psykhkn eiper tdn anathymiasin,, ex
hes talla, synistesin .
10- Tertuliano: De anima 14,s: (...) ubique ipsa, velut flatus in calamo per cavernas
(...) . Citado por Marcovith en: Eraclito Frammenti, 1978 p.396. Cfr. Diels. Doxographi Graeci, p.209ss.
11-Ese doble movimiento que se asemeja a una escansion musical, se encuentra tarnbien
en a1 fr. 91 en la cita de Plutarco: De E apud Delfos 18,392 B: skidnesi kaipalin synage$
mdllon de oudk palin oud'hysteronall'hama synistatai kai apoleipei, kal prbseisi kai apeisi.
s e esparce y nuevo se recoge; o mejor, ni de nuevo ni despues,.sino a1 &mo tiempo
se reune y se separa, se acerca y se aleja. Marcovich, 1978, p.143.
12- Fr. A16 Sexto Empirico, Adversus mathematicos VI1 129: (...) mbnes tes kata
anapnoen 'prosphyseos sozomknes hoionei tinos rizes (...). ... conservandose una
s61a juntura gracias a la respiracion, como una suerte de raiz ... . Mondolfo Taran,
1972, p.146.
13- Fr.114: (...) trkphontai gdrpantes hoi anthrbpeioi nbmoi hypo henos, tou theiou,
kkteei gar tosoaton hokbson ethtlei kal exarkkei pdsi kai periginetai. ... se nutren,
en efecto, todas las leyes humanas de una sola, la divina; domina ella, en verdad,
tanto cuanto quiere; basta todas .y (siempre) hay mas.

14- Hemos preferido una version no tradicional, interpretando to proton en un
sentido fuerte, como "10 principal", eq funcibn de complemento predicativo, en
lugar de ver10 como un simple acusativo adverbial. Nos parece ver en to proton .la
ratificacion de la bella definicion de1 lbgos como "e1 siempre siente" que encabeza
e1 fragmento. Uma tal definicion seria en verdad inaccesible sin la develacion de1
mismo lbgos ebn aiei. Lo "principal" no puede ser otro que e1 Ser, y si e1 lbgos se
revela como tal, como to prdton, quiere decir que tras de e1 se oculta y devela
precisamente e1 Ser.
15- Si e1 fragmento 1 es .a1 comienzo de1 libro de Heraclito, (aunque Ia existencia
misma de1 libro es bastante discutida), e1 toade conserva algo de1 asombro ante
una presencia que e1 filosofo ha advertido, y de la cual quiere hacer participes a
otros. La particula dk, separada primero y luego unida a1 toa, produce una asonancia
agradable para e1 oido, acentuada por e1 juego de 10s sonidos 0, u, e, que se da
en las primeras cinco palabras de1 fragmento; y, no siguiendo a ningun mkn anterior,
ni iniciando una serie, parece tener e1 valor de1 dk a1 cual originariamente se
remonta, y podria traducirse con la exclamacion "y he aqui que ...".Une, en efecto,
a su valor adversativo-copulativo un matiz de sorpresa, que delata la inmediatez
de algo fuera de 10 comun que ha acontecido en la esfera de 10 sensible. Ese algo
es la develacion de1 lbgos como Ser. Si en cambio e1 fragmento 50 originariamente
precedia a1 1,entonces todde tiene un valor indicativo y quiere decir simplemente:
"este de1 cual hablabamos recienn.
Cualquiera que sea la interpretacion que escojamos, la voz, pronunciando esa
primera linea de1 fragmento 1, vuela hacia e1 kontos aidi que "dicen la naturaleza
de1 lbgos, su ser siempre siente.
16- Para Zubiri ousfa y aei son 10-mismo;es decir: 10s griegos habrian, a su juicio,
llamado inicialmente aef edn 1o que despues tom6 e1 nombre de ousla. (Zubiri
1944, p.122 y 124).
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17- En latin la antiquisima formula: senatus dicere, significaba "convocar a1 senado
llamando por su nombre a 10s senadores uno por uno". No nos quedan ejemplos
similares en griego, pero creemos que no es arbitrario admitir que se hayan empleado expresiones analogas en relacion a circunstanciqs analogas.
18- La palabra indicio significa "noticia", indicacion", y procede de indico, "denunciar,
descubrir, mostrar"; es decir, es aquello que da a conocer cada nota de 10 "indicado".
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GRAMMATICO, G. Une approche du Iogos heracliteen. Classica, Sao Paulo, 516,
11-27, 1992/1993.

RESUME: D'abord, on analyse les sens du mot Iogos, dans le
cadre de Ia recherche du Ibgos heracliteen. Celui-ci semble etre,
d'apres son etymologie, ta cause, te ressemblant et Ia revelation,
et coincider avec I'Etre. II faut, cependant, ratifier, au moyen de
plusieurs fragments-cles, Ia verite de telles affirmations. On considere en tant que "cle" les fragments 2, 72, 123, 115, 45, 1. Dans
ces fragments, on montre I'adjectif xynos, "commun"; Ia phrase h6
malista homilo0si, "celui avec leque1 principalement les hommes
ont rapport"; le nom physis, "nature"; les attributs auxon, "qui s'augmente", et .bathys, "profond"; et le bin6me hen-panta, "un-tout".
Examinees et interpretees toutes ces expressions, elles apportent
des auguments qui confirment Ia justesse de Ia hypothese initiale.
MOTS CLES: Logos, Heraclite, philosofie grecque, Grbce.
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Ortonimo, sinonimo, homonimo:
retorica do anonimo

JOAO ADOLFO HANSEN
Departamento de Letras Classicas e Vernaculas
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas
Universidade de Sao Paulo

RESUMO: Nos Dialogos platonicos, as questoes retoricas incluemse como mimontologia ou dramatizacao de tipos e geneses ideais.
A discussao da linguagem, no Cratilo, e a da dialetica, no Sofista,
diagramam uma "semantica" original e sua sintaxe "or-totica", prescritas como base nao-mimetica da mimesis como aletheia oposta
as praticas sofistas do discurso.
PALAVRAS-CHAVE: Mlmesis, diegesis, dialetica, Onoma, rhema,
ontologia,eidos, sofista, verossimilhanca.

"Nome nem condicao valem. Os caetes comeram o bispo Sardinha,
peixe, mas o navegador Cook, cozinheiro, tambem foi comido pelos
polinesios. Ninguem esta a salvo." (Guimaraes Rosa, 1967, p. 146)
O mal da parodia e que ela faz falar o outro, que nega: representa e,
portanto, tambem nao esta a salvo. Nem este texto, que se atreve a-atacar a questao
retorica em Platao pensando-a no como questao tecnica, como passou a ser entendida a partir da sistematizacao romana de Aristoteles e, menos ainda, depois
que foi arruinada no seculo XVIII, como a retorica restrita a elocucao subjetivada
de romanticos e modernos. O que aqui se deseja e, antes de tudo, o homonimo:
humor e simulacro do nao-filosofema lendo o Filosofo como a ficcao, que tambem
e. ~ i z - s e com
,
isso, que nao se.leem os Dialogos para neles se buscar a fundamentacao de um fundamento passivel de ser traduzido em termos filosoficos,
linguisticos e outros, como uma hermeneutica; embora tambem o faca, este texto
se apropria deles preferencialmente segundo outra tatica. Considera politica a
questao retorica encenada neles; por isso a propoe como determinada essencialmente pela operacao de fundamentacao ontologica da verdade. E duplamente: nos
Dialogos, a enunciacao platonica e uma pragmatica que constitui uma "semantica"
original, em que pesem todos os anacronismos, inevitaveis.
Em outras palavras, nos Dialogos a questao retorica inclui-se numa mimon'tologia ou uma teatralizacao de geneses e tipos ideais - entre eles, a da origem
do discurso, teorizado como forma nao-mimetica da mimesis. E certo que nomea-la
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assim, ou desloca-la, ou critica-la, ou parodia-la, nao exime este texto de tambem
ser incluido e devorado no ato mesmo da nomeacao. Logo, a operacao de leitura
acrescenta-se aqui de um suplemento de incerteza, dada a complexidade radical
da economia politica do discurso nos Dialogos, evitando-se toda boa intencao de
totalizacao do genero "A Retorica em Platao", coisa por definicao equivocadamente
mitica a rebater-se no Anonimo impredicavel do titulo deste. Sua operacao consistira, basicamente, em desmontar-lhe o dispositivo aqui e ali, entendendo-o como
conjunto de taticas eristicas que, sendo produtivas, pretendem-se porta-voz de um
Original anterior a toda pratica.
O desmonte se faz principalmente a partir do Cratilo e do Sofista, em que
a discussao da linguagem, no primeiro, e da dialetica, no segundo, formula o
diagrama de uma "semantica"origina1 e de sua sintaxe reta, postuladas como
criterios do verdadeiro e do falso e, logo, como fundamentopoidtico do que e um
verossimil retorico, que desloca o kairbs da antiga enunciacao ritual, substituindo-o
pela verificacao teorica da verdade dos enunciados. Outros textos sao convidados
para o agape: Protagoras, Gdrgias, Republica, Fedro, Fddon, Teeteto, Eutidemo,
Filebo - e o intertexto, que e impossivel referir. Em sua leitura, a anoia sofistica,
segundo a expropriacao efetuada de discursos cujas regras diferem das de Platao,
sera aqui oposta a theoria tambem sofisticadamente mimetizada pela personagem
Socrates, outro de Outro. A expropriacao atinge o proprio termo "sofistane, de
mero sabedor, de mero tecnico ou logico de discursos paradoxais, sera capturado
com o discurso da contradicao e remetido para a zona dos falsos pretendentes a
palavra real. A leitura requer um atalho, porem, kairds, que leva a tecnica oratoria
de Protagoras. Mais adiante, A de Gorgias.
Segundo Sexto Empirico, o sofista Protagoras de Abdera afirmava que "toda
phantasia e verdadeiraysexto Empirico, 1954, 80 A, 15, p. 258). A citacao de
Sexto ecoa desde o Eutidemo platonico, onde se le ter sido Protagoras o primeiro
a empregar na discussao eristica o argumento de Antistenes, o Cinico, de que nao
ha contradicao ( Platao, 1949). h, por exemplo, o que escreve Diogenes Laercio
(Diogenes Laercio, 1954, 80 A, 1, p.253). A consequencia, em chave ja platonica,
e a negacao do erro, de tal modo que, como afirma Seneca, "pode defender-se
com igualdade (ex aequo) o pro e o contra de qualquer questao, inclusive da
questao de se saber se, em qualquer questao, o pro e o contra sao defensaveis"
(Seneca, 1954,80 A, 20, p. 260) 3. Conta-se tambem que Protagoras, autor de uma
taxinomia da frase grega, um dia censurou o rapsodo que recitava a formula " a
ira canta, 6 deusa..."com entoacao imperativa: medida e optativo, uma vez que o
Poeta dirigira suplica a deusa, nao ordem, diria o sofista, para quem desmedida
tambem teria sido a flexao feminina de menis, pois % ira" e do genero masculino
(Aristoteles, 1946, 56b14.
Como sempre, neste texto, os exempla e seu simulacro de erudicao estao
presentes para evidenciar algo in absentia, e que neles se pode reconhecer com
os bons prestimos classificatorios de Aristoteles: Protagoras pensaria as modalidades da enunciacao como atos singulares de (no) discurso, variaveis segund6 os
variaveis dthe ou caracteres dos locutores. Relacionando pensamento e discurso,
os exemplos tambem apontam para uma pragmatica: conforme Protagoras, a enunciacao nao expressa nem designa substancias prefixadas numa classe, categoria ou
combinatoria, mas 6 singular, dando-se como evento ou jogo discursivo sempre
movel de assercoes determinadas pelo kairds, bom momento, oportunidade. O
exemplo da censura ao rapsodo parece confirma-lo, pois Protagoras nao o critica

Classica, Sao Paulo, 516: 33-56, 199211993

em nome de uma norma prefixada e seu consequente desvio como erro ou inadequacao, mas em nome da medida da oportunidade. O relativismo linguistico, medida oportuna do heraclitismo de Protagoras (Platao, 1931, 440 ald; 1950, 152 e,
166a, 167 d; 1952, 90 c; Ramnoux, 1968, p. 225), escorre dos discursos, espraia-se
como agonistica em qualquer causa em que esteja em jogo um discurso; e ele,
tambem, que permite imaginar-se a liberdade da argumentacao dos discipulos em
suas licoes, treinados para afirmar a cada vez multiplas disposicoes platonicamente
contrarias e contraditorias, como conta a tradicao.& o mesmo relativismo, como
instrumentacao passivel de ser apropriada por jovens aristocratas ambiciosos do
poder politico, que incita Platao a fixacao do discurso e, para tal, a caca de lobos
logicos para domestica-los como caes poeticos, escorracados de sua grafica.
Como variabilidade do ato de conhecer, variacao do conhecimento na ordem
do tempo, variancia do discurso e igual valor de afirmacoes contrarias para homens
diversos ou para o mesmo homem em diferentes momentos, o discurso da agonistica
de Protagoras articula-se numa tecnica retorica (Saita, 1938), entre outras, marcando-a com o relativismo da argumentacao e com a habilidade de compo-la em
assercoes cujo fim e convencer. Num discurso tambem agonistico, Isocrates descreve pejorativamente sua acao: "Os eristicos chegaram a tal audacia que procuram
persuadir os jovens de que, frequentando-os, conhecerao o que devem fazer e
gracas a esta ciencia se tornarao felizes" (Isocrates, 1956, I).
Nessa tecnica, a retorica apresenta-se com duas faces distintas e complementares, dialetica e elocucao. Os jovens aristoi interessados na sua apropriacao
politica na agora deveriam, nas licoes, apropriar-se dos procedimentos aptos a
conferir-lhes, alem da tecnica do maravilhamento efetuado pela forca dos meios
discursivos, a agilidade para mover-se entre aporias de divisoes e subdivisoes de
palavras. Assim, por exemplo, com a nocao de orthoepeia, que Quintiliano traduz
por recta locutio, pensando-a em termos do prepon aristotelico (Quintiliano, sld,
IV, XIXI), Protagoras pressupunha um processo analitico que, decompondo e
classificando a causa em questao em elementos, determinava-lhes a argumentacao
propria a cada vez pois, segundo ele, propriedade de linguagem e propriedade de
pensamento. Nao se leia "propriedade", porem, nos espelhos da similitude, da
analogia, da figura ou da representacao, pois o criterio de orthoepeia aplica-se a
cada vez a casos singulares da enunciacao, nao sendo predeterminado como adequacao a nenhum universal do qual fosse, por exemplo, um diagrama ou uma
repeticao modelar e proporcional. Passando ao lado da semelhanca da mimesis,
cada situacao discursiva admite a mesma e outra enunciacao ao mesmo tempo,
nao como argumentacao "melhor"ou "pior",ou "verossimil" ou "inverossimil",graus
da semelhanca, mas como argumentacao mais forte ou mais fraca, quando nao
duas contrarias ou duas contraditorias simultaneamente. Desta maneira, medida
e o pragmatico e oportuno. Por isso, tambem, quando e lida atraves das prescricoes
generalizantes e genericas da retorica aristotelica, a retorica de Protagoras nao
supera a imediatez da empiria e da forca pragmatica - o que significa que e outra,
no que seja inferior, "sofistica"(no sentido que Platao constitui) ou, ainda, menos
probante. Ela prova sempre, mas de maneira aristotelicamente paradoxal, pois
nao pressupoe o universal ou a identidade: de modo platonicamente mimetico, ela
nao admite a semelhanca, afirmando que o nao-ser nao e.
Nas Refitacdes Soffsticas, Aristoteles escreve que uma das finalidades da
agonistica sofista e, na discussao eristica, levar o adversario a uma assercao paradoxal, paralogica, em que a decisao pelo que e conforme a natureza ou conforme
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a convencao (to katd phpsin kal katd ndmon), eixo das discussoes, implica sempre
o mesmo impasse (Aristoteles, 1939,4. 165 b, l66b)' . Para dominar o adversario,
o sofista manipula operacoes dialeticas enredantes, como a que identifica o dictum,
expresso da enunciacao - digo que - com o modus, enunciado do estado de fato
- tal ocorre; ou a que faz o pressuposto regredir infinitamente; ou a que substitui
sinonimos por homonimos etc. Tais tecnicas evidenciam sempre que o discurso
nao e nem de participacao numa Forma nem de adequacao a opinaveis, kndoxa,
uma vez que o objeto da enunciacao e efetuado de modo indeterminado, um e
outro simultaneamente, flutuando com a oportunidade. Tudo e ato, enfim, na
agonistica generalizada que dissolve identidades no humor, pois "e proprio do
sofista inventar novas razoes", como acusa o mau-humor tradicionalista do comico
Aristofanes.
No dialogo platonico homonimo, o velho sofista Protagoras, figurado como
personagem digna de veneracao, no obstante a parodia agudissima da situacao
dos ouvintes basbaques, deixa entrever o kthos empirista de sua pratica quando
pergunta a personagem Socrates se deseja que discorra atraves de mito, de interpretacao de poema ou de discurso explicativo, longo e corrido( Platao, 1955, 320
c). Em qualquer que se escolha, evidencia-se que a argumentacao vai sendo quantificada pela grande extensao do discurso e que o ouvinte, torpedeado pelo acumulo,
nao a acompanha totalmente, perdendo-se em algum meandro da fala, deixando-se
falar pela forca demonstrativa da duracao. Assim, independentemente do que hoje
se diria a "forma do conteudo" ou a informacao veiculada, o discurso de Protagoras
vence, devido as taticas de suas formas de expressao. Socrates, contudo, leva-o a
tecnica dialogica, que e a sua, na qual as questoes e as respostas, pela imediatez
da enunciacao, analisam a informacao pontualmente, alem de evidenciarem sempre
a pessoa propria dos interlocutores, impedindo que se "disfarcem" nos efeitos.
Como e sabido, Protagoras "perde" a discussao ou, pelo menos, muda de opiniao.
O que de modo algum e casual, no dialogo, uma vez que a tecnica dialogica, que
Socrates exercita e domina como tecnica dialetica, e tambem o diagrama da natureza das duas concepcoes de retorica encenadas, como uma questao que se
dissemina pelos outros. A sintaxe dialogica, ordenada como rede de palavras cujas
malhas vao-se estreitando mais e mais pela divisao e subdivisao encadeadas de
ideias e pela continua retomada de elementos subdivididos, numa especie de tecer
de trama e lancadeira, ou de "pescador e linha", como Platao obliquamente a
refere no Sofista, e um icone mesmo do modo como Platao pensa a retorica,
quando a subordina a sua teoria da enunciacao reta, como orthdtes.
Nos Dialogos, afirma-se que e na enunciacao - lkxis - que se investiga a
origem do falso e, portanto, do verdadeiro. Ora, os disso) ldgoi ou argumentos
duplos de que Protagoras lanca mao permitem-lhe afirmar que tudo e verdadeiro.
Para contradita-lo, Platao utiliza argumentacao semelhante a que emprega, por
exemplo, quando trata da "mentira mitica". Esta e dada como produto da irresponsabilidade poetica, como uma especie de perversao da pratica poietica. E que
os poetas sao irresponsaveis porque dao aparencia de autonomia aos discursos. O
crivo da analise "poetica" platonica e, por isso, o da dissimulacao ou nao-dissimulacao do autor da enunciacao no enunciado que produz6. Assim, o poeta pode
certamente falar em seu proprio nome - sem passar por outro e sem recorrer a
citacao de palavras de outros - tendese a haplt? dikgesis, ou "narrativa simples".
Se o poeta se dissimula com aquele que figura no discurso, contudo, e, como um
apocrifo, vai-se falando outro, dando-se a ver como o que nao e, expondo-se duplo
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ou multiplo e des(a)propriando-se, tem-se mimesis. A mimesis efetua-se como
des(a)propriacao da enunciacao e na enunciacao: ao mesmo tempo que oculta o
proprio, desloca o lu ar da fala propria, remetida ao verdadeiro, o lugar politico
proprio do filosofo. I! a mimesis que instaura o poder fascinante dos mitos - por
exemplo, as belas mentiras de Homero ou Hesiodo - e da linguagem em geral.
Na enunciacao, portanto, a dramatizacao do locutor e virtualidade sempre a espreita com os espelhos deformantes da homonimia. Falar emuito perigoso, pois
quem o faz se arrisca a incidir num mimetismo generalizado, desinstalando-se na
enunciacao e - mal politico - levando os ouvintes a crer no duplo e no multiplo,
dbxa. Platonicamente pensado, o discurso enquanto lexis ou enunciacao deve pressupor uma poetica normativa. So o discurso diegetico, ou simples, assumido pelo
autor capaz de simplicidade, de nao-duplicidade ou de nao-multiplicidade e ortonimo, reto: lei do Proprio.
A mesma armadilha montada para poetas tambem e armada na caca ao estranho
"animal", como Platao chama o sofista. Disparada, como no caso de Protagoras, a
multiplicidade nomade dos sofistas sera engaiolada e convertida num genero de animal
domestico ou domesticavel, o Sofista, com suas decorrentes linhagens mais ou menos
improprias, inverossimeis, superficiais, erradas e falsas. Assim, por exemplo, no Livro
X da Republica, Socrates diz - como personagem da escrita platonica - que todas as
coisas do genero mimetico "sao feitas para contaminar (lbbe) o julgamento (dianoia)
dos que as escutam, - todos aos que falta o remediolveneno (phamakon) que e
precisamente o de conhecer (eidknai) o conjunto do ente tal que ele se presenta (auto
oia tynkhanei bnta)" (Platao, 1948, X, 595 b).
A fala e estranha, pois e fala da personagem Socrates, figurada na escrita
como -porta-voz de Platao, contra os males da mfmesis.'A contradicao, contudo,
atenua-se e, como logo se ver& dikgesis - e mimesis: a diferenca e de grau na
participacao na Forma, podendo-se ler os Dialogos, por isso, como uma teatralizaco
anti-teatral 7 que visa, entre outros fins, a capturar, constituir unitariamente, e
anular a acao do operador de prodigios, thaumastos ank4 o sofista, de que sao
exemplos Protagoras, Gorgias, Prodicos, Hipias, Trasimaco '.
E a determinacao platonica do ser como eidoslidka, presenca no aspecto,
Anwesen im Aussehen - traducao de Heidegger -, pressupondo-se a interpretacao
da verdade como alktheia (nao-esquecimento, desvelamento ou Unverstelltheit)
(Heidegger, 1971, I, p.166-167; Beaufret, 1973) que leva a imposicaolprescricao
de uma tecnica discursiva considerada reta, isto e, segura das leis de combinacao
ontologica no discurso,' que o fazem apophantikbs, no sentido definido, por exemplo, por Aristoteles: "Todo lbgos e semantikbs (...) mas nem todo lbgos 6 apophantikbs: so o e o lbgos ao qual cabe dizer o verdadeiro ou o falso. Isso nao e proprio
de todos os lbgoi" (Aristoteles, 1936, 4, 17 a). O sofista e efetuado por ela como
umpolitkcnico, que fala embaralhando os aspectos e que, misturando as presencas,
produz indeterminacao em simulacros, phantasma. A tecnica platonica tambem o
classifica, por isso, como deinbs, perturbador da oposicao ontologica fundamental
que a valida, a oposicao de presentelno-presente. Definindo-o como ser mimetico
por excelencia, ela demonstra que o sofista finge ignorar a mimesis, acompanhando
a demonstracao do indecidivel que ronda sua pratica como 'um fundo emergente
e informe que tolda e ameaca a presenca plena. Dois perigos maximos da sua acao
mimetica sao a efeminacao e a loucura, males politicos, como deixa explicito o
inicio do Livro I11 da Republica. Assim, quando o acua com sua rede de palavras,
Platao visa a constituir-lhe os prodigios como jogos de espelhos, algo estranhamente
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morto, misturado, pois deinbn e esse "nem morto, nem vivo", indecidibilidade que
oblitera a presenca e prolifera nas "ficcoes" da agonistica sofista e da irresponsabilidade poetica. Como, por exemplo, nos discursos de Gorgias.
No Fedro, quando Socrates critica o discurso de Lisias, tomado como exemplo
da "velha" retorica siciliana, opoe-se a ela a tecnica atica, fundamentada por
Gorgias e seguida por Isocrates e pelo rival deste, Alcidamas (Platao, 1944). Como
esclarece Dies, o retor da escola de Lisias nao procurava manter contato "sentimental" com seu ouvinte( Dies, 1927, p. 102-104) - quando queria persuadir,
fazia-o por meio de analises "psicologicas" (as aspas remetem ao psicologismo de
Dies) e de raciocinios dialeticos, cuja finalidade seria, em principio, a de uma
conviccao racional. A palavra de ordem do discurso era, por isso, eikbs, verossimilhanca (Dies, 1927, p.102-104). O orador emulo de Gbrgias - como pode ficar
patente no seu Elogio de Helena - nao se importaria, por isso, em extrair uma
conclusao das materias da causa, mas, pela sua manipulacao habil, tentava produzir
um afeto, como uma nimpressao"(Dies, 1927, p.102-104). Esta dependeria sempre
da disposicao momentanea do ouvinte e, obvio, de afetos recebidos anteriormente.
Segundo Gorgias, o discurso efetua, assim, nao uma analise das materias mas uma
transformacao do "valor" delas para produzir-se um efeito exigido pelo ouvinte e
circunstancias. Por isso, os seus alunos eram treinados a ocupar-se nao tanto da
materia, mas da maneira do discurso. Embora favoravel as ciencias especiais,
posicionando-se contra Protagoras, como se pode ler no Elogio de Helena, o lema
de Gorgias tambem era oportunidade, bom momento ou ponto de vista, o kairbs.
Diogenes Laercio atribui a Gorgias uma tkkhne que seria menos obra de
teoria que um conjunto de receitas praticas, com esquemas ou exercicios para
serem decorados, como exemplifica opaignion do Elogio de Helena ou da Apologia
de Palamedes, discursos "inesperados"ue contrariam a opiniao estabelecida sobre
as personagens e que, nao obstante, convencem. No dialogo platonico que leva
seu nome, Gorgias define a retorica como produtora depersuasao (Platao, 1949,452)
de modo que coisas, atos e eventos sao eventos, atos e coisas nao por si, mas pela
forca, @namis, neles infundida pelo discurso. A osicao de Gorgias, cetica, coina palavra nconstrange a mente
cide talvez com a de seu discurso do Nao-Ser
que persuadiu tanto a crer nos ditos quanto a consentir nos fatosn (Gorgias, 1954,
p.271-307,II). Isto porque o discurso e dynastes mkgas, avancando com a violencia
do conquistador e com os passes de magica do prestidigitador. Por isso, em sua
cacada, Platao associa discursos como os de Gbrgias ao mal politico que pode
assolar apblis na pessoa do tirano: o lbgos sofista tambem e tyrannikbs. Em Gorgias,
ainda, a negacao do ser e a da relacao entre o conhecedor e o ser implicariam a
impossibilidade mesma da comunicacao autentica, pois a ausencia de identidade
e de relacao fixa entre as palavras e as coisas impediria a mesma comunicacao do
ser das coisas (Rey, 1973, I). Disso tambem se segue, pela analogia dos meios e
fins da persuasao e da cura dos corpos, uma comparacao continuada da retorica
com a medicina, como se le no Gbrgias e no Protagoras, comparacao que Platao,
obviamente, renega, degradando-a para a dimensao de uma cosmetica ou culinaria.
Entre Protagoras e Gorgias, portanto, apesar do heraclitismo de um e do eleatismo
paradoxal de outro, ha um ponto em comum. Por exemplo, no Teeteto, Protagoras
deduz, pelo seu relativismo, a transformacao dos valores na qual se resume, segundo
ele, toda a tkkhne humana: Educacao e Agricultura, Retorica e Medicina (Platao,
1950, 166a, 168 e). Por essa transformacao, o lbgos e assimilado a um organismo,
zbon, do que decorre nao so a predilecao por cliches de argumentacao aprendidos
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de cor e aplicaveis a qualquer situacao como elementos combinaveis de um "corpo",
como tambem um ensino baseado nos talentos de cada aluno, como desenvolvimento de uma disposicao inata (Dies, 1927,p. 101-104), e, nao se perca o trocadilho,
como pagamento, prova de que o seculo IV a.C. foi a idade de ouro de professores
talentosos.
A persuasao efetuada pela crenca sem o saber, que e a do kairos sofista
segundo sua otica, Platao opoe a persuasao doada pela verdade com o saber, e
que e a sua. Com ele se sistematiza o mito ocidental de que poder e saber sao
irreconciliaveis, pois o homem do poder e o homem da ignorancia, distinguindo-se
do homem do saber e da sua ascetica contemplacao do Anonimo. Sobre o tema,
reciclando Nietzsche, Foucault tem paginas muito agudas1'.
Na luta platonica contra as retoricas sofistas, a mimesis e teorizada, pois,
como desapropriacao de um saber verdadeiro. Assim, quando Platao critica a
produtividade politecnica, a questao politica se evidencia: o discurso reto pressupoe
a ciencia exata das leis de combinacao ontologica como ciencia do Paradigma. Sua
posse garante e confirma o paradigma da ciencia, coisa que o sofista finge ter e
saber. Desta maneira, jogos de linguagem efetuados como discurso reto efetuam
um saber do verdadeiro; este, simultaneamente, como e Origem, eleva-se no discurso como doador do sentido dos jogos de linguagem que o constituem, numa
circularidade tipica do mito. Surge, pois, outra vez a questao que se aflorou antes:
se mesmo diegesis e mimetica, como e possivel falar fora da circunscricao daquilo
que se combate, uma vez que o combatido e condicao e origem da enunciacao?
Enfim, como ser anti-mimetico na mimesis?
Nos Dialogos, paralelo ao antagonismo explicito quanto a poetas e sofistas,
observa-se outro movimento, mais secreto, modulado como estrategia discursiva
e que, retoricamente pensado, e ja um agir dentro do mimetismo que se combate.
Neles, a mimesis e seus discursos proliferantes vao sendo teatralizados como se,
ao coloca-los em cena no discurso, fosse possivel captura-los, domestica-los e
imobiliza-los atraves da teoria - o que, evidentemente, fracassa, pois e impossivel
definir mimesis, nesse sistema montado pouco a pouco, em termos essenciais. Em
outros termos, sua propria postulacao implica a diferenca do discurso definidor
como um produto mimetico . Opera-se, pois, um deslizamento: trata-se dos efeitos
da mimesis e, pelo seu acumulo, especie de operacao de sinedoques que vao
tomando a parte pelo todo, avanca-se o discurso com o fim de pensar todo o
sensivel como visibilidade mimetica para entao, cegando-a com o teorico, remete-la
a invisibilidade absoluta da idea efetuada sempre como pressuposto ou Origem.
O que significa que, nos Dialogos, um poder vai sendo tramado juntamente com
um saber, nao importam as reiteradas afirmacoes sobre a ignorancia do poder e
a pureza do saber, que apenas denegam a operacao.E neste sentido, ainda, que a
idea e um produto.Para discuti-lo, o atalho agora e um caminho que nao leva a
parte alguma na Floresta Negra.
Em Platao, a idea e, segundo o filosofo, produto de das dichtende Wesen
der Vernunft, da "essencia poietizante da razao". Tal essenciapoietizante (ficcionante
e, num sentido particular, que se torna poetizante, "literario", a partir do final do
seculo XVIII, quando se inventa a "literatura"):

...relaciona todo conhecimento humano, isto e, racional, a uma origem
superior; 'superior' significa situada essencialmente alem da quotidianeidade habitual (...). Aquilo que e percebido pela razao (na razao),
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o ente enquanto ente, nao se deixa possuir pelo simples fato de estar a
mao. Pensado de maneira platonica,~ente e o presente; a idkia. Quando
Platao, por exemplo, no seu Fedro, conta o mito da descida da idkia ca
embaixo na alma humana a partir dum lugar supra-celeste, hyperouranios
topos, este mito nao passa, pensado de maneira metafisica, da interpretacao grega da essencia poietizante da razao, isto e de sua origem
superior (Heidegger, 1968, p.152-158; 1971, 1, p. 454)".
Assim, o discurso e a produtividade em geral sao mimesis, para Platao, nao
so como icone, copia, simulacro e outros semelhantes da similitude, masproducao,
que pressupoe a essencia da verdade como alktheia. E, por exemplo, o que escreve
na Republica: mimesis e demiurgia. Tambem no Sofista, as duas series iniciais de
divisoes com que o Estrangeiro opera, ktetikk e poietikk, juntam-se no final do
dialogo, quando a "arte de aquisicao" (ktetikk) de coisas naturais e inscrita na "arte
de producao"oietikk),
afirmando-se ai que a -phpsis
. ---., e obra da producao divina
e, portanto, obra mimetizada pelos homens, que nao so imitam quando fazem, mas
produzem. Platao, porem, interpreta a alktheia em termos de retidao e justeza,
como orthotes do olhar e da enunciacao - e mesmo em termos de homoiosis 13,
bastando aqui a exemplaridade da personagem Socrates para evidencia-lo.
Embora alktheia enquanto desvelamento e traco fundamental do ente, sofre
um deslocamento quando visada pela orthotes do olhar ou do discurso humano,
pois ela se da envolvida no vir-a-ser sensivel - o que implica um outro olhar, um
outro discurso, "interior" e reminiscente, inteligivel. Na ambiguidade, resulta que
a verdade e nao-velamento e exatidao, e que o nao-velamento se situa sob idka
que, contudo, da-se no sensivel. Desta maneira, se o discurso reto e exatidao
interna da enunciacao referida a idka, e se ousia se entende como idka, a mimesis
afeta a participacao da coisa na sua ideia - ela processa uma desinstalacao e um
descentramento ao mesmo tempo que instala e centra a ideia no discurso. Ela
des-instala, para jogar aqui com um estilema a-propnado. Logo, como a retidao
da enunciacao so seria absolutamente rigorosa se estivesse fundada em aletheia,
com o descentramento mimetico o que se produz na enunciacao apenas tem "aspecto
de", dicotomia mantida: veja-se que, na Republica, os produtos de mimesis sao
chamados de phainbmena, aparencias. Assim, mimesis efetua dissimulacao: falar
e repetir , mas a repeticao nao instala a fala na presenca plena. Em outros termos,
a producao mimetica nao instala o ei'dos, a presenca, como idka, mas apenas como
eidolon - fenomeno, aparencia, idolo, analogo, imagem, figura, simulacro, icone a traducao e dificiiima. Eidolon, alem de significar um ei'dos apequenado, significa-o
de modo pejorativo - e superfluo, negligenciavel no seu modo de se mostrar e
aparecer, como uma especie de "presencazinha" degradada da presenca. Escrever
ei'dos e eidolon, contudo, como faz Platao, indicia que a diferenca ja esta alojada
no proprio discurso de alktheia, o que implica a possibilidade de separar-se uma
"boanmimesis de outra "ma", certamente "malvadan,produtora de eidola.
Poderia ser evidente, aqui, quais sao seus operadores; contudo, o que tambem
e bastante divertido, e que, indo a caca do estranho animal, o sofista, Platao chega
a definicao do que se supoe seja o bom animal, o filosofo. Enfim, de lobo a cao;
e de cao a lobo, segundo a Canidade. O "divertido" da encenacao e que fala
"Socrates", mimema de Socrates, ficcisnando na grafica do dialogo a constituicao
da verdade do filosofo e do pseudo-saber do sofista. Sua garantia, supoe-se, e
tambem a suposicao de avancar como sinonimo identificado como "proprio", quan-

Classica, Sao Paulo, 516: 33-56, 199211993

do retoricamente e evidente tratar-se de homonimo de homonimo, outro de outro,
e eponimo, de emprestimo, fingindo dizer o Mesmo.
Assim, Platao faz exatamente o que combate: ele desapropria-se como autor
da enunciacao e avanca expondo-se mimeticamente dissimulado na fala de outro,
"Socrates", outro de outro, Socrates. Nao ha nenhuma contradicao, contudo, mas
estrategia: certamente parodia da tragedia, talvez mimese de mimesis como construcao em abismo, ele sabe que o faz: basta que se observe a frequencia com que
e referida a arte do marionetista, thaumatopoiikbs, quando se trata de mimesis em suas palavras, "jogo gracioso". No mesmo Sofista, contudo, pensa-se o discurso
filosofico como anti-mimetico. Veja-se como ele o mimetiza.
No Sofista (Platao, 1950, 224 a), pensa-se a injustica como ausencia de
qualidades proprias, caracterizando-se a producao mimetica do sofista como "artificio", "contrafaccao". Assim, quando o sofista e definido como "eristico mercenario", as atividades arroladas sao polivalentes, unificando-se na interpretacao em todas elas, com suas multiplas ttkhnai, o sofista finge tratar da mathesis e
efetua mimesis. A coisa e ironica, lembrando-se outra vez que a desapropriacao
e politica.
O termo "politica", aqui platonicamente pensado, tem sua significacao explicitada quando relacionado com "teorico",pois trata-se, pela teoria, de determinar
a mathesis como propriedade do filosofo que exclui da Cidade, pelo seu saberpoder, o pseudo-saber do sofista, tambem constituido na operacao como um pseudo-poder.
Platao escreve que o filosofo tem o saber da dike, justeza/justica assegurada
pelas leis de combinacao ontologica, o que remete o leitor do dialogo a teoria dos
generos supremos e ao dialetico que, segundo ele, enuncia segundo o discurso
reto. Desta maneira, a relacao de mimesis com o politico e uma relacao de linguagem
- e nem tanto da linguagem enquanto "mentira", "falsidade" ou "ficcao", que sao
efeitos, mas antes relacao de linguagem como potencia de produtividade de tipos
e geneses cuja ficcao possa impor-se como imagem da verdade. Por isso, o mal
politico e pensado como operacao discursiva que opera disjuncoes: ele e o que
se posiciona fora do teorico e que, ao mesmo tempo, desloca-o, numa careta
zombeteira e maligna. Assim, tambem, o sofista e o "animal", lobo, peixe e logo
cao, excluido da humanidade platonica, e o "delirante", excluido do lbgos reto.
Trata-se , na encenacao, de constituir e impor uma tipologia, o que se le
evidente na Republica, quando o tema e a educacao. Ai, depois de escolher a
ginastica para o corpo e a musica para a alma, ambas articuladoras da mathesis,
Platao passa a examinar o discurso (a parte verbal) da musica, reconhecendo duas
formas nele: um verdadeiro (alethts) e um falso (pseddos) (Platao, 1948, 376 e,
377 a b ) . Como o que se ensina as criancas sao fabulas - m$thoi - e, como fabulas,
mentiras, ainda que possam conter algo de verdadeiro - lembre-se que diferencia
haplt? diegesis de mimesis -, a musica deve ser ensinada antes que a ginastica, pois
a alma da crianca e maleavel e, como tal, modela-se melhor, sendo mais facil
impor-lhe o tipo. Trata-se de conduzi-la, levando-a a participar desde cedo do
alethls lbgos, discurso do nomothttes mediado pelo filosofo, cuja enunciacao diegetica e modelar. Logo, a desmontagem/critica da ficcao das fabulas visa a instalar
o discurso de verdade na Verdade; tal instalacao opera convicta de que o discurso
mentiroso (ficticio, falso, principalmente em suas modalidades disjuntivas, como
os dissol lbgoi de Protagoras ou os eikona de Gorgias) leva seu agente (e paciente)
a ser falado pela empiria ou, ainda, em outras palavras, escreve delirantemente o
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agente, uma vez que o inscreve no mimema (Platao, 1948, 377 cld). E talvez
interessante observar-se aqui, de passagem, que, embora haja um elemento de
segundo grau na escrita que a faz "bastardan,pois e mimesis de mimesis (supondo-se
a anterioridade sonora e poietica da fala, como no mito de Thot relatado no Fedro),
as criticas visam antes de tudo o discurso oral, pois este e enunciacao de um
agente ja "escrito", isto e, ja teatralizado no sensivel quando. enuncia. Na escrita,
tambem ocorre um distanciamento obvio entre o enunciado e a enunciacao, entre
o lbgos dito e sua lexis, nao sendo posslvel identificar-se o prdprio do agente do
texto, que se rebate na anonimia, ,ao passo que, no discurso oral, o locutor pode
coincidir ou nao com sua propria enunciacao, sendo "(ir)responsaveln conforme
sua fala seja identificada como mimetica ou diegetica. Ha, tambem, uma determinacao imediatamente pragmatica: a decisao publica das causas em Atenas atraves
de discursos orais. Em todos os casos, porem, a questao politica e questao retorica:
prescrever os modos de falar implica a normatividade da pblis. Nessa estrategia,
o sofista e o animal mimetico, o que significa que tambem e o nao-animal e ainda
outra e outra coisa, indefinidamente. Mas "Socrates" tambem, e duplamente, talvez
triplamente: sinonimo homonimo de Socrates, eponimo de Plato, mimetizado na
escrita como fala diegetica. Nos Dialogos, tal articulacao relaciona-se a analise do
ser da linguagem.
Na medida que a producao humana mimetiza a poietikt divina produtora
daphysis (Platao, 1950,265 blc, 266 blcld), percebe-se a exterioridade da linguagem
em relacao as coisas e, ao mesmo tempo, sua naturalidade - o que hoje a Linguistica
chamaria de seu convencionallimotivado e sua motivacao a posteriori, uso. Como
o sofista diz, por exemplo, que tudo e verdadeiro ou que nada e comunicavel, e
tambem porque a substancia sonora da fala e natural, postula-se obliquamente
uma designacao natural para cada coisa (Platao, 1931, 383 d b ) 14, ainda que isso
depois seja ironizado em nome da convencao dos usos (Platao, 1931, 435 d e ) e, como ocorre com a questao do nao-ser no Sofista, da diferenca. Trata-se, nos
Dialogos, de firmar posicao quanto as teorias tradicionais da naturalidade .e da
convencao: trata-se de fundi-las, fundando-se uma iconografia. E o que se faz no
Cratilo, em que a discussao da linguagem induz a constituicao de uma "semantica"
original, base da enunciacao reta e do ataque a retorica sofista.
Na primeira parte do dialogo, em que Socrates, a personagem, prova a
justeza da tese de Cratilo - a existencia, naturalmente,'ph$sei, de uma denominacao
justa para cada coisa, a mesma para todos, contra a de Hermogenes, que .so admite
a convencao individual - a postulacao de uma expressividade ou de uma "semantica"
de base fonica, como se le no trabalho das sofisticadissimas etimologias, remete
os nomes analisados diretamente ao Paradigma. Na operacao, o dialogo efetua
especie de circularidade, do significado do nome para o seu som, mas tomando-se
a este nao como forma, mas como o que hoje se diria "substancia da expressao",
naturalmente, como ponto de partida. Assim, a origem dos nomes e da linguagem,
pesquisada nos significados, sempre se rebate como linguagem da origem atraves
da sonoridade "natural", estabelecendo-se nas etimologias o jogo da presencdausencia em procedimento especular. Na operacao, postula-se que o Significado ja
se encontra inscrito idealmente em seu significante, o que torna possivel a decomposicao do som - por exemplo, dos nomes Astyanax e Skamandrios - em fonemas
que, sendo embora diferentes, recobrem o mesmo significado linguistico figurado
nos sinonimos. A suspensao do arbitrario e aqui, platonicamente, possibilidade de
participacao de letras e sons diferentes na mesma forma, pois os nomes compostos
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por eles tem um designado que'e kata phjwin - donde, tambem, sua orthbtes, ou
retido. Ao mesmo tempo, a operacao etimologica torna necessario explicar-se a
relacao somlcoisa, depois que se analisou a relacao somlsignificado. O processo
leva de imediato a desconfianca da linguagem, pois a essencia desta e identificada
a imitacao mimetica. Por isso, Platao postula que a imitacao nao deve ater-se ao
som que, embora seja natural, tambem e da ordem do sensivel, nem a forma
aparente da coisa, nem a cor etc.: como a idta e anterioridade sagrada, o nome
deve imitar a essencia da coisa com suas letras e silabas (Platao, 1931, 423 e).
Deste modo, embora a forma da palavra nao possa assemelhar-se a forma empirica
da coisa, postula-se uma semelhanca de mais alta estirpe: a semelhanca que faz
do nome uma imitacao da coisa em sua verdade. Assim, o eidos e paradigma do
lbgos (Platao, 1931,439 a): a expressividade natural de vogais e consoantes advoga
uma motivacao original, criada pelo nomothttes, entre nomelsomlcoisas. Lembre-se
outra vez que a phMs e produto da poietikt divina.
Este e, contudo, apenas um movimento do Cratilo, que apresenta nova dramatizacao: depois de profusamente discutida e provada, a tese da relacao natural
nomelcoisa sofre refutacao, que comeca no momento em que Cratilo, satisfeito
com as provas excelentissimas de Socrates, diz nao ser possivel haver algum nome
mal posto, pois todos sao justos - afirmando, portanto, ser impossivel o discurso
falso (Platao, 1931, 429)15, numa fala em que ressoa o dito de Protagoras citado
por Sexto Empirico no inicio deste.
Socrates demonstrara a Cratilo que o nome e, como a pintura, uma imitacao
da coisa e que, como mimesis, pode ser inexato.Segundo Cratilo, a @namis dos
nomes e ensinar e possibilitar a compreensao das coisas - o que Socrates refuta,
dizendo-lhe ser sempre possivel o engano na procura das coisas se os nomes sao
tamados como guias. Seu argumento decisivo e o que converte a tese de Cratilo
em peticao de principio(Platao, 1931, 439 b): havendo reconhecido a existencia
de nomes compostos e derivados, o reconhecimento implica a existencia dos nomes
primitivos. Em outras palavras, Socrates introduz a diacronia no sistema- logo, se
e com os nomes que se apreendem as coisas, tendo-se como valida a tese de
Cratilo, como se explica o descobrimento das coisas quando ainda nao haviam
sido descobertos os nomes que as designam?
A ambiguidade permanece, contudo: mesmo quando Platao ironiza finamente a necessidade e a motivacao da relacao somlsignificacaolcoisa, voltando-se a
ironia contra o mimetismo da linguagem, que duplica o Paradigma nao sensivel,
a mera postulacao do Paradigma como idta implica o reconhecimento de tal relacao
e o espelhismo da mimesis. Dai, tambem, a implicacao necessaria da tecnica
dialetica, que exerce uma purificacao, ascese da anamnese da idta como condicao
da relacao justa. Desviando-se da motivacao de nomelcoisa, de segundo grau, pois
o sensivel e mimetico, indica-se a motivacao ideal de nomeleidos: no limite da
operacao, misologfa. O "caso"d0 sofista e tipico: ele e todo efeito, e efeito de
discurso.
Assim, a observacao mais estranha a ouvidos empiristas e certamente familiar
a entendimentos cosmicos e a de que e possivel apreender as coisas por elas
mesmas sem auxilio dos nomes (Platao, 1931, 438 e): em grego, lbgos significa
tanto discurso quanto razao. Ja se escreveu que, ao que parece, o conhecimento
do Bem deveria renunciar inclusive a dialetica combinatoria e recorrer a intuicao,
uma vez que e impossivel incluir o Ser absoluto numa definicao. O conhecimento
do Bem e visao extatica entre dois discurso^'^. A proposito, a Carta WI, princi-
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palmente 343 b e sgs., enuncia que a visao do Bem custa a vir e so com muita
dificuldade e conseguida (Platao, 1952)". No final do Cratilo, pois, Platao parece
recusar Heraclito, Protagoras e a doutrina do mobilismo universal; ao mesmo tempo,
entra em cena Parmenides: o repouso e condicao para que o nome tenha "firmeza"
E no Sofista, porem, que Platao se situa a meio caminho entre o Jonio e o ~leatal*;
apropriando-se de Heraclito e "matando" Parmenides pela metade. A discussao do
seu procedimento e oportuna, por isso, para se explicitar a questao retorica.
No Cratilo, e principalmente no Sofista, a linguagem e analisada em dois
niveis: o dos "nomes", ou de certo recorte na lingua como conjunto de signos
(onoma), e o da frase, como articulacao de pensamento e discurso (lbgos). Uma
das dificuldades e que se diz onoma e o termo designa "palavra", genericamente,
significando principalmente o nome (onoma) e o verbo (rhema). Observe-se tambem que aqui se emprega o termo "signoncom total'consciencia do seu anacronismo:
o conceito de signo implica uma relacao de exterioridade ou de substituicao diacritica, ao passo que, platonicamente pensado, o discurso e de participacao na
forma, nao importa o grau de degradacao mimetica da mesma.
Enquanto onoma e rhema tem sentido isoladamente, pois sua significacao
imita o eidos, sua enunciaco isolada, como diccao aleatoria, nao produz o discurso,
ainda que siga a ordem diacronica da fala. E sua combinatoria que o efetua, pois,
alem do sentido, implica a ieferencia a uma situacao dada e a predicacao, pensada
simultaneamente como mistura de ser e de nao-ser que participa no eidetico ideal.
A consideracao de nome e discurso e ontologica: os nomes, ainda que se refiram
a algo de permanente, parecem incapazes de fia-lo, uma vez que tambem sao
levados no fluxo do vir-a-ser, eles mesmos tambem sensiveis. Desta maneira, instala-se uma disparidade entre o agente da enunciacao e a coisa designada pelo
nome se agente e coisa forem tidos como sempre moveis, tornando-se impossivel
o conhecimento- e a linguagem mesma, pois o discurso "nao combina". Advoga-se,
portanto, a subsistencia de algo em si, para alem da aparencia sempre mbvel.
Deste modo, embora a tese de Heraclito seja admitida, sofre a correcao de Parmenides. Ao mesmo tempo, contudo, a postulacao do Ser imovel leva ao julgamento
tautologico, A = A. Postular a predicacao e dizer, por exemplo, "o homem e bom"
e "os homens sao bons", o que consiste em introduzir uma determinacao de qualidade ou de numero no discurso, isto e, em introduzir o outro no mesmo, advogando-se, com isso, a mistura de ser e de nao-ser.
Para provar-se a diferenca, postula-se que o discurso e combinatoria cuja
formula matriz e Nome + Verbo e, nesta, distingue-se, atraves da dialetica, a
cornbinatoria falsa da verdadeira: retorica mimetica, retorica diegetica, retorica
sempre mimetica. A formula N + V implica, portanto, uma teoria do sentido
linguistico, sintatico-semantico, e fenomenico. Embora o discurso seja sobre o
sensivel, pois a funcao primeira dos elementos lexicais, principalmente bnoma e
rhema, e de nomeacao - o que, via Jakobson, hoje seria dito "funcao referemiar-,
e apenas da mistura dos dois paradigmas de signos que se faz o que, com outro
anacronismo, e uma morfo-semantica.6 que, em sua combinatoria, bnoma e rhema
compoem uma semantica fundamental que se postula apofantica, quando diegetica,
e sofistica, quando mimetica. Para estabelecer-se o grau da participacao reta, a
referencia do sensivel e remetida a idea - pela sonoridade kata phisin e imitacao
da forma ideal - numa sintaxe dialetica. O discurso e, assim,simultaneamente
natural e convencional devido a mfmesis: Forma de forma, etdos, a idea se especula
degradada na lingua, efdolon, forma de Forma.
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Como tambem e a marca de um acordo entre o homem e as coisas, o discurso
tem de demonstrar a relacao da coisa quanto a si mesma e, simultaneamente,
quanto as outras, uma vez que so tem 'firrnezaha medida em que e diferente de
todas as outras. Deste modo, contra os que a tudo movem ou contra os que
imobilizam a tudo - se e valido pensar que tambem ha alguma firmeza na linguagem
- somente quando se demonstra a identidade do identico e a alteridade do outro
e que dnoma tem tal firmeza. So entao se podera dizer com certeza da existencia
do discurso verdadeiro e do falso, uma vez que o falso diz o outro do mesmo, o
nao-ser do que e, e vice-versa (Platao, 1950, 262 ale).
Desta maneira, mais uma vez, tem-se de provar a diferenca. Sob a aparencia
didatica e analogica da utilizacao das letras do alfabeto e da consideracao dos
nomes, art?cula-se a necessidade, nunca tematizada como tal, de fazer surgir a lei
da diferenca, a irredutibilidade da estrutura e da relacao, da proporcionalidade
e da analogia (Derrida, 1972).
Ora, a operacao dialetica necessariamente implica a ciencia do mesmo e do
outro. No Sofista (253 cle), em passagem em que a escrita volta a cena, afirma-se
que, assim como ha combinacao de letras, existe combinacao de generos; e da
mesma maneira que existe uma ttkhne da combinatoria de letras - a gramatica ,tambem ha uma ciencia da combinacao dos generos - a dialttica. Assim, o estabelecimento de uma combinatoria gramatical reta e analogo ao de uma combinatoria
dialetica tambem reta: da juncao de discursolpensamento retos, surge a enunciacao
do verdadeiro e do falso. O que implica uma retorica normativa, que expele o
discurso sofista como jogo e simulacro.
A dialetica e a tecnica que leva a epistkme: especie de ciencia geral do
mesmo e do outro, que deve levar ao conhecimento da symplokt onde se engendra
o lbgos. Como e no discurso que se tem possibilidade de se enunciar o outro sobre
o mesmo e como sendo o que nao-e (Sofista, 263 dc), e tambem no discurso que
o falso e possivel. Como pensamento e discurso sao o mesmo. (Sofista, 263 e), da
juncao decorre tambem a possibilidade da opiniao falsa. A questao da falsidade
remete circularmente, assim, a questao da mimesis e da retorica sofista. Como se
chega a tal resultado e o que se vera a seguir com o Sofista.
-r
No inicio do dialogo (218 dle) sao estabelecidas duas series que vao sendo
divididas e subdivididas pela cadeia do texto; as divisoes operam por analogia e
a interseccao consiste na participacao de cada elemento obtido em dois paradigmas,
"artes de aquisicaon,ktetikt, e "artes de producao",poietike, referidos anteriormente
neste. Como o sofista e a sofistica sao escorregadios, pois a um nome ou definicao
corresponde a polissemia de outros nomes e acoes ecoando em homonimos de
homonimos, em falsos sinonimos, em eponimos etc., e necessario haver uma subdivisao dos paradigmas em operacoes logicas de exclusao sucessiva de significacoes,
que vai npurificandono termo obtido, embora sempre se retenha o nome que mais
se aproxima da definicao do estranho "animal" - peixe, cao, lobo. Desta forma, a
disseminacao dos significados de "arte de aquisicao" pelo texto e, inicialmente,
analoga a disseminacao das acoes do sofista. O discurso visa a cerca-lo em todos
os pontos, de tal forma que o dialogo e construidissima rede de palavras cujas
malhas vao lentamente encurralando o "animal". Sem se enunciar explicitamente,
o lbgos mimetico se figura no que perfaz. Ha no Sofista, assim, uma operacao de
analogia proporcional, pela qual a similitude estabelecida entre dois analogos arte de aquisicaolarte sofista - efetua equivalencia dos dois pela exclusao sucessiva
daquilo que, em cada um, e demasiadamente generico, e pela inclusao das pro-
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porcoes "particulares", que permitem produzir-se uma definicao como unidade dos
termos analogos. Atraves da conversa entre o Estrangeiro e Teeteto, em que se
exercita a dialetica com o esquema "pescador e varan, copia-se a proporcao do
Paradigma, visto que o lbgos verdadeiro, segundo Platao, vai sendo articulado
simultaneamente A tecnica dialogica que, neste sentido, e um diagrama totalmente
mimetico da operacao analogica, enquanto se finge diegetico, entre lobo e cao.
Movem-se os fios das marionetes: entre as varias definicoes obtidas de
"sofista", tem-se que e um contraditor (225 ale), um anti-logico; tambem se le que
seu discurso e eristico e que demonstra aptidao para tudo discutir e para falar
sobre tudo. A dbxa platonica encena-se, no caso, como conclusao de que um
homem nao pode saber tudo; logo, o saber sofista e aparente, "opiniatico", doxastike
episteme (233 c). O aval do verdadeiro assim constituido e a dialetica: o sofista e
o homemlcao, tambem lobo/homem e peixellobo e outro que, manipulando a aparencia, a dbxa da ciencia, que e a semelhanca (264 b), produz mimemas que visam
lucro e persuadem. Desta maneira, pode-se dizer com humor, o sofista nao produz
apenas paronimos, parodias, parafrases, paralogismos - tambem e mestre absoluto
na fundacao de Paradigmas. Por similitude.
Chegando ate aqui, o leitor descobre, talvez, que a questao do nao-ser estava
implicita ja no inicio do dialogo: Parmenides sera parcialmente assassinado, o que
tambem e estranhissimo, pois permanecera nem vivo nem morto.
Quando se define o sofista como contraditor19, o dialogo rearticula-se num
dos paradigmas iniciais,poietike: o do que sabe e que pode produzir (poiein) tudo.
Como, porem, tal producao partici a do nao-ser , embora assim nao o admita o
sofista nem julgue possivel dize-lo O' , e preciso voltar a dicotomia inicial, aquisicaolproducao. Num outro paradigma, o que agora se vai dividir e a arte mimetica
(Sofista, 236 alc). Efetuam-se tres outras caracterizacoes do sofista: e um tagarela,
ventriloco, marionete: "o que nao sabe que jamais poderia dizer alguma coisa de
sao" (233 a) 21; um magico (235 a); um prodigio (236 d). Desta maneira, para
criticar-se a tekhne phantastike sofista, e imperioso redefinir mimetizar. O que e?
Ja se viu anteriormente que mimesis e demiurgia e producao de eidola.
Disfarcado no homonimo de um anonimo, o Estrangeiro, Platao define "mimetizar"
como tecnica suposta, "jogo gracioso" que produz mimemas ou homonimos das
coisas que sao. A questao nunca colocada e, porem, a de como se pode definir
mimesis numa operacao mimetica e, mais, como se pode definir, se mimesis e o
pressuposto de qualquer enunciacao - e o dialogo avanca.
A homonimia ocupa-se dos nomes - qual e, pois, sua relacao com as coisas?
A arte mimetica, produtora de homonimos, e definida como uma tekhne de pintor,
uma grafica (que remete ao Crdtilo, 424 b; 425 a; 434 aib; ou a Republica, X). Na
operacao, contudo, define-se nao a mimesis, mas suas modalidades, atraves de
seus produtos: ha uma boa mimesis (retomada no final do dialogo). E a que produz
imagens verossimeis, que respeitam as proporcoes do Paradigma, nao-mimema. E
boa, ainda que suspeita: embora seja eikastike, tambem pressupoe a substituicao
de relacoes exatas por relacoes aparentes. A questao, que tambem nao se define,
e a de que ponto de vista ela e boa, nao importa que se reitere que e visao do
Bem etc. Ao seu lado, ou abaixo, para todos os lados, prolifera a ma mimesis,
como phantastike: "Eis pois as duas formas que anunciei na arte que fabrica
imagens: a arte da copia; a arte do simulacro" 2. A tekhne phantastike e ma por
afastar-se duplamente: a) do verdadeiro (o Paradigma); b) da verossimilhanca (a
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boa copia) (Platao, 1950, 266 e). Logo, se ha uma boa copia e suas deformacoes
incontrolaveis, que dizer daquele frio armazem de formas congeladas da idba?
Torna-se inevitavel o parricidio: refutar Parmenides para lutar contra a
proliferacao prodigiosa e maligna dos duplos. O semelhante nao e, pois nao se
pode dizerlpensar o nao-ser, segundo o Eleata. Parmenides ignora a mimesis 23.
Torna-se oportuno, assim, estabelecer-se o genero do ser para se contestar o sofista.
E preciso provar que o nao-ser tem real existencia como nao-ser para que haja,
entao, possibilidade de mimesis e falsidade que poderao ser refutadas. Pelo mesmo
caminho, entao se chegara a especie de lbgos apropriado, reto, para desvendar a
tbkhne sophistikb, ja que mimesis estara fundada, e desmascarar o prodigio.
O Sofista torna-se, aqui, de grande sofisticacao, quando converte o outro
no mesmo e captura o discurso sofista nas malhas do seu discurso mimetico para
constitui-lo como uma de suas especies degradadas. Para faze-lo, contudo, ha uma
aporia a ser superada: o nao-ser e impensavel; indizivel, inefavel - dize-lo e determina-lo ao lado do serZA.O nao-ser e alogon, segundo o Poema. O sofista
move-se no falso e nao o admite porque Parmenides diz que "nao se pode dizer
o nao-ser": como dizia Protagoras, "todaphantasia e verdadeira". Por isso, a operacao de distincaoldefinicao dos generos supremos e trabalhosamente executada
- principalmente a do mesmo e do outro - para poder estabelecer-se distincao
entre imagem-fantasma, fantastica, e imagem-icone, icastica. Tal operacao, tambem
deve ser obvio, refere-se sempre ao discurso e a determinacao de uma reta economia politica de sua pratica. Aqui, pois, o texto platonico sobredetermina a
teatralizacao, mudando-se a forma de tratamento, principalmente quando o Estrangeiro se refere a gigantomakhia espetacular. Teeteto, a personagem, agora se
investe de um papel e a cena se encena, dobrando-se, dupla. Numa captatio benevolentiae que Gorgias aplaudiria, o Estr-angeiro (Platao?) dirige triplice pedido
a Teeteto: ser indulgente; no pensar que comete parricidio, pois o patrikos logos
sera como que destituido2'; nao considera-lo um louco26. Regresso dos pressupostos, torna-se necessario analisar as antigas doutrinas sobre o ser. O respeito e
ironico: e toda uma raca de titas que deve ser destruida (Platao, 1950, 243 a :
264 d): mimesis do mito, Cronos destruido por Zeus, a profundidade suplantada
pela altura. Resumindo - platonize-se27: frente as doutrinas antigas do Um e do
Multiplo, dos Amigos das Formas e, ainda, dos crentes da mobilidade universal,
oportuno e "segurar" tudo que e imovel e tudo que e mbvel para dizer o ser que,
como se demonstra, nao se confunde com o repouso, nem com o movimento.
Demonstrados os generos supremos - o ser; o movimento, o repouso, o mesmo, o
outro - e tambem demonstrada a sua combinacao, chega-se a definicao de dialetica,
a tecnica que o dialogo exercita desde o inicio.
Desta maneira, correm duas series paralelas no texto: a da ontologia, com
a combinatoria dos generos e a decorrencia do nao-ser como tendo real existencia
como nao-ser; a da dialktica, que, enformada pela ontologia, opera o discurso reto
e e capaz de separar a boa mimesis do simulacro. O que faz atraves de uma ciencia
dos nomes cuja orthotes, retido ou justeza, e a referencia ao verdadeiro, na medida
em que o lbgos copia o efdos, sua forma. Retoma-se, aqui, o termo do inicio deste:
trata-se de uma mimontologia.
A dialetica difere da gramatica porque opera com unidades maiores que a
palavra (Platao, 1931, 385 a; 393 d); e a ciencia-guia atraves dos discursos e
argumentos (Platao, 1950, 253 a/b). Ela e montada sobre a forma do Paradigma,
que e a estrutura da diacritica, paradigma teorico da divisao, subdivisao, exclusao,
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inclusao que o texto dramatiza desde o inicio. A diacritica, por sua vez, e tecnica
do noos, pois e com o discernimento advindo de seu reto exercicio que se atinge
a verdade do mesmo: a presenca do efdos. Ha uma relacao sagrada entre diacritica
/ efdos / purificacao28: por isso, a retorica sofista nao exerce a purificacao, pois
desliza seus mimemas no lusco-fusco do nao-ser, como um heteroclito que nao
exerce verdadeiramente a diacritica. Dai, simultaneamente, a oposicao do sofista
ao filosofo, que ve o brilho invisivel do ser (Platao, 1950, 254 ah).
Qual e, pois, o ser do sofista? Nao e o contrario do filosofo, como comumente
e pensado: e sua parodia capturada, se referido ao Paradigma; e incapturavel, se
referido aos seus efeitos de proliferacao deformante da boa forma. Como defini-lo?
Entre icone e simulacro (Platao, 1950, 236 dd)? "Animal", o sofista e impossivel de
se pegar, como o snark, ou o unicornio, este animal que nao existe e e tao ldgico.
Por isso, a referencia ao ventriloco Euricleu mimetiza-lhe a mimesis: mestre
na producao de homonimos de homonimos, em espiral de indeterminacao. E, aqui,
como o texto platonico e ventrfloco, e como gesticula! E que o dialogo se esforca,
pragmaticamente, em fixar o lugar do sofista, posicionando-o embaixo, ao lado,
aquem, fora, talvez acima, certamente dentro, como extra ou irmao-torto ou bastardo, em relacao ao lugar da verdadeira personagem icastica, o filosofo, posicionado por sua vez em relacao a atopia da idka ex-machina.
Alem de semanticamente constituir uma tipologia, o dialogo efetua pragmaticamente uma topologia: assim, a (des)constituicao do tipo permite que se prove
a (im)propriedade do topos, aplicando-se, mais uma vez, uma analogia de proporcao, pela qual o filosofo e seu saber expropriam o saber sofista, negando-lhe o
direito a fala. O filosofo, a ficcao autentica: com disposicao para tudo discutir e
falar sobre tudo, prodigiosamente eristico, conservador do Teatro, diretor do espetaculo, ator principal, personagem, autor, roubando toda a cena ao dirigir o
olhar do espectador para um ponto cego fora dela, buraco negro supostamente
Sol que a ilumina e fundamenta. PlataolPlutaolpsychopompds:o leitor e conduzido,
agora, para a regiao inferior onde o animal logico, capturado e transformado, e
a besta poetica - de lobo a cao; e de cao a lobo.
E ha mais: como se le no Sofista, e a mesma mimesis a condicao do discurso
verdadeiro. Mimesis confunde-se com alktheia. O que significa que o parricidio,
constituinte do falso, nao estabelece apenas a impossibilidade de uma presenca
plena e absoluta do ente ou do ente tomado como Ente dos entes, como mais: o
Bem, o Sol que nem mesmo o filosofo consegue olhar de frente, ou a impossibilidade
de uma intuicao plena da verdade (Derrida, 1972, p. 192 sgs.). Pois mimesis tambem
e dissimulacao e esquecimento.
Desta maneira, na base da mimontologia platonica, o que efetivamente se
estabelece e o principio diacritico da symplokk, apropriacao parcial de Heraclito
e morte parcial de Parmenides, como condicao para haver discurso, nao importando, efetivamente, seja verdadeiro ou falso, pois a semelhanca, na operacao,
tambem afasta, ao mesmo tempo que aproxima. Para tal, como fica diagramado
pela tecnica dialbgica, o discurso capta os eventos pontuais da enunciacao nao
mais como kairos, mas subordinando-os a identidade pressuposta da idka, que e
seu modo de cercear toda fuga eventual da significacao pelo sensivel. Trata-se,
sempre, de uma tecnica de convergencia da forma na Forma, luta contra a indeterminacao pensada, talvez, como "loucura", o deinon referido do "nem morto, nem
vivo", em que os jogos da bestice proliferam. Nao a besteira, obviamente, como
"tolice" ou "erro", mas como malignidade do indeterminado, do nonsense ainda no
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falado pelo "Sentido", da parodia sem modelo, dos jogos graciosos com marionetes
absolutamente logicas e das falas ventrilocas sem texto decorado ou gesto previamente aprendido. O sofista e o lobo, estranho animal que ameaca, tambem peixe
e outro, porque sua tecnica retorica e a de uma gramatica cujas consoantes podem
funcionar como vogais, fazendo ligacao de tudo com tudo, propondo combinacoes
aleatorias cujo efeito rosna para a repeticao, fora das malhas da semelhanca
domestica e canina.
Indignada como retorica do bom animal filosofico, a condenacao platonica
da retorica sofista ainda e so isso: moral, isto e, indignada em nome de um dever-ser
que e vir-a-ser da Canidade (Deleuze, 1976). Por isso, a mimesis tambem e a
abertura propicia por onde irrompe toda a zoologia - generos, especies, tipos,
caracteres, prescricoes de trato e adestramento, originais e copias, racas puras e
viralatas, autoridades e plagios. Aristoteles, animal optimum, para variar classificou, categorizou e colocou essa fauna em gaiolas para uso de antigos e nosso, em
sua Retorica, e no que sobrou de sua Poetica.
A retorica sofista e falsa, assim como seu pensamento, pois enuncia nao-seres, sendo uma arte de contraditar que, pela parte ironica de arte fundada apenas
na opiniao, faz parte da mimetica e, pelo genero que produz simulacros, liga-se
a arte de criar simulacros para persuadir. Ela e uma cosmetica.Essa porcao naodivina, mas apenas humana da arte de producao que, tendo por dominio proprio
os discursos, neles fabrica prestigios e prodigios, eis o que se pode afirmar "que
6 a raca, que e o sangue" do autentico sofista - dizendo-se platonicamente, como
aparece aqui, a mais pura verdade.
O que e divertido, contudo: a verdade e a presenca do efdos na palavra e
na combinatoria dialetico-gramatical reta, mas o fundamento do visivel/dizivel ja
se oculta desde sempre como invisibilidade/indizibilidadeabsoluta, como um "maisalem-da-presenca", epekeina tes ousias. Como escreve Derrida retomando Heidegger e Nietzsche: no discurso assim pensado, todas as presencas sao suplementos,
imagens vicarias, da Origem ausente insistindo circularmente em cada ponto da
fala; e todas as diferencas retomam, mais ou menos domadas, no sistema das
presencas, como o efeito irredutivel do que permanece eternamente Alem, Anonimo. De modo que, no discurso oral, a nao-verdade e verdade, a nao-presenca,
presenca - dualidade que se potencia no discurso escrito. E que a desaparicao da
presenca originaria ao mesmo tempo e condicao de (im)possibilidade da verdade:
O ente aparece, em sua essencia, como possibilidade de sua propria duplicacao
(Derrida, 1972, p. 192 sgs.). Ele so e se houver possibilidade de ser repetido como
tal - por exemplo, como opiniao, no monologo silencioso da alma consigo mesma;
e como imaginacao, na mistura de opiniao e sensacao; e como enunciacao, na
exteriorizacao vocal, reta e diegetica, de onoma e rhema etc.
Fundamenta-se com isso, contudo, somente um verossimil, pois a estrutura
de repeticao nao e dominada pelo valor de verdade, uma vez que a repeticao
tambem e empiria, vir-a-ser sensivel proliferante loucamente em simulacros.
Acao deceptiva, portanto, tipica da moralidade dos fundadores de religiao. E
que o ato de fundar a "justeza"nao implica apenas a fundamentacao de uma
tecnica do discurso justo que a estabelece, mas, ironicamente, tambem sua
distorcao absolutamente ilimitade e incontrolavel, que ecoa em homonimos de
homonimos de sinonimos, indefinidamente. Se o estranho animal que e o sofista
foi constituido como lobo selvagem para ser capturado e domesticado como
cao, a Canidade, ou o que o valha, permitira, por exemplo, o "bro de jiboia e
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de cavalo"29 da indeterminacao e todas as variantes perversas da boa'mimesis.
Por isso, na dualidade, a linguagem e e nao e instrumento da verdade que ela
mesma postula como seu fundamento, pois nos discursos, tanto retoricos quanto
"poeticos", e em suas variadas conexoes, reparticoes, especializacoes, o sinonimo
da enunciacao diegetica referida proporcionalmente, como um ortonimo, ao
Anonimo do Paradigma, mescla-se, miseravelmente, com o homonimo, que o
vampiriza como malignidade incontornavel, e o deforma: o que ocorre, alias,
nas melhores familias.
A plenitude invisibilissima do Anonimo, aquele que o discurso so aponta
reverencialmente, permanece intangivel, impossivel de ser abarcada numa definicao, como um mais-alem-da-presenca, epekeina tes ousias. E, no entanto, so agora
o discurso define, quando se fundamenta um jogo retorico da identidade como
chefe dinastico com poder de expurgar os falsos pretendentes, aniquilando-os ou
banindo-os, em nome da similitude reta, para fora do circulo agora estranhamente
familiar em que a boa semelhanca define os lacos de parentesco, a descendencia
reta e legal, e as boas racas. O discurso verossimil, que agora se fundamenta de
direito no verdadeiro, opondo-se ao falso pelo direito do fundamento, fundamenta-se efetivamente na forca da exclusao. Reflexos do sinonimo reto com que aos
poucos vao-se identificando, os discursos verossimeis tornam-se simulacros otimos
da identidade, e sao inconfundiveis como criterios ainda agora correntes de decisao

Notas
1- O termo e operado por LACOUE-LABARTHE, philippe - " qpographie" e por
NANCY, Jean- Luc - "Le Ventriloque" in DERRIDA, J.(Apres.)-MIMESIS des
Articulations. Paris, Aubier-Flammarion, 1975:: . . : :
i],',
2- Anoia, no caso, como "ignorancia" efetuada por Platao em oposicao a dianoia
socratica que mimetiza dialeticamente sua theon'a nos Dialogos. Sobre este ultimo
termo, cf.Heidegger: "O nome 'teoria' vem do grego theorei'n. O substantivo correspondente e theoria (...) O verbo theorei'n e formado pela uniao de~doistermos:
thea e horao. Thea (cf. teatro) e o aspecto, a aparencia sob a qual alguma coisa
se mostra, a vista na qual se oferece. Esse aspecto, sob o qual a coisa presente
mostra o que ela e, Platao o chama de ei'dos. Ter visto este aspecto, eidenai, e
saber. O segundo componente do theorein, horao, significa olhar alguma coisa,
capta-la na luz dos olhos, considera-la. Resulta disso que theorein e thean horan:
olhar o aspecto sob o qual a coisa presente aparece e, por tal visada, permanecer,
vendo, perto dela (...) (Mas) Os Gregos, que duma maneira unica pensavam a
partir de sua linguagem (...) podiam entender outra coisa no termo theoria (...)
Os dois componentes, thea e horao, podem ser acentuados diferentemente, como
thea e ora. Thea e a deusa, como ela aparece a Parmenides, pensador dos primeiros
tempos, a Aletheia, a nao-ocultacao, a partir da qual e na qual a coisa presente
deposita sua presenca. Traduzimos aletheia pelo termo latino veritas e pelo nosso
alemo Wahreit. O grego ora significa a consideracao que concedemos. Se pensarmos
agora o termo theoria a partir dessas ultimas significacoes, a theoria e agora a
atencao respeitosa dada a nao-ocultacao da coisa presente; A teoria, no sentido
antigo (...) e visuo da verdade e guardiu da verdade - das hutende Schauen der
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Wahreit. O termo wara do antigo alto-alemao (donde wahr; verdadeiro, wahren,
guardar, e Wahreit, verdade) liga-se a mesma raiz do grego horao: 6ra: Fora"
(Heidegger, 1958, p.57-59).
Heidegger e, obviamente, referencia obrigatoria nesses assuntos; contudo, deve-se
perguntar o que significa sua operacao etimologica. Embora a avessas, pois visa
a desinstalar a "metafisica da subjetividade", ela realiza o trabalho de Cratilo: isola
morfemas, motivando-os em combinatorias cuja significacao se altera pelo deslocamento e fusao; remete o morfologico diretamente ao semantico, sem mediacao
da pratica do discurso; a diacronia a sincronia; linguas a linguas, "vocacoes a
"vocacoes", como a que' faz dos alemaes os gregos do seculo XX ... A etimologia,
que aparentemente comenta o trabalho de um sujeito na lingua e o da lingua num
sujeito, como usolestruiura, termina por remeter ao trabalho da lingua na lingua.
Esta consideracao e certamente redutora, pois heideggerianamente presa da "metafisica da subjetividade"; nao obstante, a operacao heideggeriana substitui o vazio
metafisico pelo misticismo etimologico. Quanto aos gregos pensarem de modo
unico a partir de sua lingua, imaginem-se as metafisicas dos Platoes ibo, da Africa
Central, cuja lingua tem 3 ou 4 verbos "sern,como demonstra Benveniste (Benveniste, 1966, I).
3- Cf. tambem, sobre a tecnica das antilogias e paralogismos de Protagoras, o
excelente "Imaginacao e Paradoxo", de Jean-Francois Lyotard (Lyotard, 1979).
4- Em As Nuvens, Aristofanes faz a parodia dos nomes masculinos, femininos e
"intermediariosn da taxinomia de Protagoras (Aristofanes, 1952).
5- Sobre os dissoi Iogoi, cf: "Ragionamenti Duplici" (Cardini, 1954).
6- Sobre a equivalencia dos modos imitativos platonicos e aristotelicos, cf. "Frontieres du recitn (Genette, 1969).
7: Cf. "La pharmacie de Platon" : "I1 (y) apparait en particulier que Platon d a pas
toujours et partout condamne la mimesis. On peut en conclure au moins ceci: qu'il
condamne ou non l'imitation, Platon pose la question de la poesie en la determinant
comme mimesis( ...)".(Derrida, 1972,p. 159). Cf. tambem Dies: "Platon connait ce
que Condillac appellera le langage d'action. Cf. Cratyle 422 e, 423 e: si nous n'avions
ni voix ni langue, nous ferions comme font les sourds-muets, nous.essaierions de
signifier les choses avec les mains, la tete, et tout le reste de notre corps, et, pour
les signifier, mimerions leurs formes, leurs attitudes, leurs mouvements, Platon dit
meme, leur nature. Mais c'est surtout le langage articule qui imite i'etre des choses"
(Platao, 1950, p. 379).
8- Na cacada, Platao opoe as "estatuas animadas", como as de Pigmaliao e Dedalo,
exemplos de boa mfmesis, As "imagens inertes" - como caracteriza, no Fedro, os
signos graficos da escrita, ma mfmesis porque produtora do esquecimento (Schuhl,
1952, p. 94 sgs.).
9- Segundo Dies, o tthos ou o carater do discurso teve acepcoes varias, simultaneas
ou sucessivas, de acordo com os retores gregos, que podem ser agrupadas em tres
chaves: a) o discurso pode analisar o tthos de um personagem em causa: e o dthos
psicologico; b) o discurso pode levar os ouvintes a ver o orador de maneira favoravel
e, assim, pode regular a acao sobre eles, acarretando prestigio para o orador - e
o tthos do valor, ou moral; c) o discurso pode "personalizar-sen, adquirindo o
carater ou a forca da acao sobre o ouvinte - trata-se do dthos dinamico ou persuasivo. Segundo Dies, a triplice classificacao e tipica da retorica de Gorgias.
Embora a mesma possa ter utilidade como classificacao, o psicologismo de Dies
a faz anacronica e exterior as praticas oratorias gregas (Dies, 1927).
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10- Cf.:" Protagoras e Gorgias estavam bastante longe dos grandes metafisicos (sic)
que os haviam precedido: em um, o heraclitismo tinha levado a um relativismo
radical que se aplicava a tudo; o outro virava contra o Eleatismo os argumentos
de Parmenides para chegar a um niilismo paradoxaln( Schuhl, 1949, p.323- 324).
Cf. tambem "Gorgia" (Cardini, 1954).
11- Analisando Edipo-~ei,Foucault propoe que, nas sociedades indo-europeias
do leste mediteraneo, no final do segundo e no inicio do primeiro milenio a.C., o
poder politico era sempre detentor de um saber. Tal forma de poder-saber, isolada
por Dumezil em seus estudos sobre as tres funcoes indo-europeias, era a de um
poder politico magico e religioso. Segundo Foucault, no seculo V a.C., a unidade
de poder-saber, que existira nos grandes reinos assirios, foi desmantelada; os
tiranos gregos, impregnados de civilizacao oriental, tentariam reabilita-la em proveito proprio. Cf. "Les fragments religieux" (Ramnoux, 1968, p.385-409). Os sofistas
dos seculos V e IV ainda a utilizaram como puderam, na forma de licoes pagas.
A partir de Sofocles, como um ponto de eclosao, segundo Foucault, desaparece
a uniao de poder e saber; a partir dele, o homem do poder sera o homem da
ignorancia. Com Platao, inicia-se o grande mito ocidental da antinomia de saber
e poder (Foucault, 1974, p. 39-40). Sobre o tirano, veja-se a personagem Calicles,
do Gorgias platonico, apologista do direito da forca e da forca do direito da forca.
Seria oportuno relacionar retorica e direito grego, coisa que Platao faz, na apologia
incessante da monarquia. A distincao de saber e poder tambem foi pratica, no
caso, a despeito dele mesmo: lembre-se sua experiencia malograda em Siracusa.
12- Cf. tambem toda a analise heideggeriana do Mito da Caverna (Heidegger,
1968; 1971, I, p. 454).
13- A mimesis desinstala os lugares estabelecidos de saberlpoder na economia das
trocas simbolicas; criticando-a como "ignorancia", Platao dissocia saber de poder
quando desloca da enunciacao para o enunciado o criterio de validade dos discursos. O poder do tirano, articulado como pseudo-saber da tecnica de retores
como Gorgias ou de filosofos e logicos como Protagoras, sofistas todos, cai para
a dimensao inferior daquilo que nao participa com proporcao no eidetico ideal e
que, por nao respeitar a proporcao verossimil da verdade mimetizada nos enunciados retos, nem sequer e "adequado", para falar-se aqui de modo anacronico,
com as categorias do prepon aristotelico posterior. Neste sentido, Socrates - a
personagem - e paradigma do justo, da boa mimesis e da boa verossimilhanca.
14- Cf. tambem o belo livro de Genette, Mimologiques (Voyage en Cratylie), todo
ele dedicado a questao da motivacao linguistica (Genette, 1976).
15- Seria oportuno rever toda a discussao dos generos no Sofista.
16- Cf., especialmente, a nota 83, rodape da p. 49, em Goldschmidt, 1963.
17- Cf.: "Thus, at least, I can say about a11 writers, past or future, who say they
know the things to which I devote myself, whether by hearing the teaching of me
or of others, or by their own discoveries, that according to my view it is not possible
for them to have any real skill in the matter" (Platao, 1952). Any real skill: a
desqualificacao platonica, feita do ponto de vista da idea, faz, portanto, que tambem
este texto seja um simulacro.
18- Cf. o que diz Meridier na "Notice" de sua edicao do Cratilo: "Le Sophiste
fixera la position de Platon entre Heraclite et Parmenide: contre le premier, l'auteur
du Cratyle etablira que le repos ou l'immutabilite est condition necessaire de
l'htellect, mais en montrant, contre le second, que le mouvement doit etre compte
comme une des formes necessaires de l'etre. Ainsi, sans nier le mouvement, Platon
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refuse d'en faire I'unique principe de la realite, et d'admettre que tout soit dans
un ecoulemeht perpetuel" (Platao, 1931). Cf. tambem Dies, na "Notice" do Sofista,
principalmente "Etre, repos et mouvement" (Platao, 1950, p. 286 e sgs.).
19- Evidentemente, Platao constroi um tipo suficientemente generico para incluir
particularidades de varios so@sfas.
20- Nas tres "definicoes", o referendo da critica e a otthbtes da boa mfmesis, a didgesis:
mesmo quando o discurso trata de outra coisa, a retorica continua sendo tematizada.
21- Observar que, no inicio do dialogo, Socrates pede ao Estrangeiro que explique
a distincao, se ha, entre filosofo, sofista e delirante. Excluida a sagrada manfa,
sofista e delirante produzem efeitos semelhantes, como simulacros.
22- "Copia" e similares traduzem mfmesis, uma vez que o termo tambem significa
produzirlproducao e nao e definido?
Lembre-se que Plataa inclui no simulacro o ponto de vista do observador, em
termos do par icasticolfantastico, que posteriormente regulara a cenografia dos
tratados de optica e das anamorfoses (Platao, 1950, 236 b; Deleuze, 1974, p. 263).
23- Leitura apressada veria nisso um erro "logico"de Parmenides, pois a contradicao
ja se inscreveria no seu lbgos: "Nuo se pode pensar o nao-ser ..." etc. Conforme
Beaufret, a interpretacao e anacronica e platoniza Parmenides, submetendo-lhe o
discurso ao criterio da contradicao, que pressupoe o da verdade .platonicamente
entendida. (Beaufret,l973).
24- Cf. o texto do poema de Parmenides em Diels-Kranz, 1954, I, p.228-245.
25- Por que e necessario o parricidio para que se estabeleca o discurso sobre o
falso? A anonimia e condicao do sinonimo e e necessario que um Estrangeiro
anonimo (Platao) mate Parmenides para que se produza o discurso do Outro e se
introduza o nao-ser como homonimo proliferante em torno da unidade do ser,
fundando-se o verdadeiro e o falso. No caso, a morte mais uma vez parece ser
um procedimento analbgico da operacao de supressao das antigas doutrinas com
que se funda a metafisica.
26- Nesse trecho, o "louco" deve ser um phantasma do filosofo que, por dominar
a tecnica dialetica, tem o discurso constituido retamente, como combinatoria proporcionada ao Paradigma. Ao que parece, o delirante e falado por todos os nomes,
perdendo-se a didgesis. Na proliferacao maligna dos homonimos, produz indeterminacao, como uma luz negra que, como ma anonimia, perverte o Sol do Anonimo.
27- A partir de uma leitura de Barthes, pode-se sugerir que o resumo implica a
preexistencia de um "Sentido", ou de "Um", do qual ele e o duplo condensado. A
pratica do resumo platoniza, pois exorciza o significante como um eidolon cuja.
exterioridade sensivel dissimula o..que "realmente" esta dito.
28- Cf., no Cratilo, (Platao, 1931,403 e), passagem em que Socrates remete o nome
Hades a uma definicao de "sofista". No trecho, faz-se uma relacao entre o nome
do deus do mundo. invisivel, o jogo etimolbgico de somalsema (corpoltumulolsigno)
e a mfmesis sofistica (Platao, 1931, 400 c; 1952, 62 b). Platao se compraz com o
trocadilho, jogando com a paronomasia PlatuolPlutuo, metaforizando com o texto
o sofistapsychopompos, o condutor de almas, que tambem e.
29- Em Grande Sertao: Veredas, a personagem Hermogenes e caracterizada como
ser heteroclito, adinaton ou quodlibet, em que convergem os homonimos: "bro de
jiboia e de cavalo", modo eficaz pelo qual Rosa o constitui tambem como alegoria
do nao-ser e como fundo emergente de indeterminacao. A ele se opoe Diadorim,
alegoricamente mimetico como determinacao, que figura a relacao de ideia, copia
e simulacro no jogo que o texto faz com os sinonimos (Rosa, 1967).
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30- Este texto, que agora se publica com algumas modificacoes, foi escrito em
1976, como um dos trabalhos do curso de Pos-Graduacao em Literatura Grega,
"Reflexao sobre a Linguagem do Cratilo", dado pelo Prof. Dr. Jose Cavalcante de
Souza, na FFLCH- USP. Agradeco aqui a minha amiga, a Profa. Dra. Filomena
Hirata Garcia, o convite para publica-lo em Classica.
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ABSTRACT- In Plato's Dialogues, rhetorical questions are included
as mimontology or a dramatlzation of ideal types and genesis.
Crafylus' discussion about langage and Sophist's analysis of dialectics formulate the diagram of an original "semantics" and its
"orthotical" syntaxis that are stated by Plato as a non-mimetic basis
of mlmesis as albtheia against sophistic practices of discourse.
KEY WORDS: Mlmesis, diegesis, dlalectics, dnoma, rhema, onto'logy, eldos, sophist, verisimilitude.
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El discurso de Priamo en Ia lliada:
Ia referencia

LUCIA ADRIANA LINARES
Universidad de Buenos Aires - COMICET

RESUMO: O estilo valorativo dos parlamentos de Prlamo na Illada,
que destaca a referencia e as suas caracterlsticas, define oxonjunto
de posslveis valores que constituem o 'sistema referencial do anciao. Este sistema organiza-se em tres categorias: pessoal, temporal e espacial. O presente trabalho interessa-se pelo marco referencial de tempo: os fatos denotados projetam-se num plano nao
constitutivo da realidade; atraves da utilizacao de expressoes com
formas verbais em subjuntivo e optativo, Prlamo revela as "disposicoes subjetivas" de seus discursos.
PALAVRAS-CHAVE: Discurso, referencia, valor, anciaos, Illada,
pessoa, espaco, tempo.

E1 presente trabajo forma parte de un proyecto de investigacion mas amplio1,
que analiza 10s parlamentos de 10s ancianos Nestor, Fenix y Priamo en la Iliada:
dicha investigacion, desarrollada metodologicamente en forma interdisciplinaria a
partir de tecnicas de analisis de1 discurso3, interpreta a la epopeya homerica como
una obra literaria en la que 10s personajes se caracterizan por explicitar, a traves
de sus intervenciones, una personalidad "diferenciadan,en e1 marco de un "repertorio tradicionalM4.
E1 punto de partida para e1 desarrollo de1 trabajo subraya principalmente
e1 concepto de interpretacibn: en esta investigacion se define en relacion con dos
mecanismos de orden semanticos: por un lado, la "asignacion de referentes a ciertas
expresionesV6;por otro lado (y en virtud de constricciones
la interpretacion se ha de dar en relacion con lar actitudes proposicionales que reproduce
e1 discurso de Priamo. La reconstruccibn de 10s mecanismos referenciales y signijicativos utilizados por e1 anciano, asi como su universo ,extra-linguistico, y sus
estructuras mentales de accion, se realiza exclusivamente a partir de Ia observacion
de 10s datos que proporciona la Iliada (constituida como unica fuente de interpretacion).
E1 proposito de este analise consiste en demonstrar que 10s datos referenciales que proporcionan 10s discursos de Priamo en la Iliada explicitan sus
estructuras mentales subyacentes. Focalizando e1 interes en e1 marco de referencia
temporal, se a.de verificar que 10s hechos denotados se proyectan en un plano no
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constitutivo de la reaiidad: a traves de1 uso de expresiones verbales en subjuntivo y
optativo, se jerarquizaran las "disposiciones subjetivas" subyacentes de sus discursos.
Priamo se presenta coq un discurso cuya caracteristica radica en mostrar10
diferente e individual. Como "hablante diferenciado", e1 viejo no so10 da "informacion especifica sobre objetivos especificos de1 mundo extralinguistico"8, sino que
ademas identifica dichos objetos en relacion con "ciertos 'puntos de referencia',
dentro de un cierto 'sistema de l~calizacion'~'(Kerbrat-Orecchioni, p.72). Vale
decir que, a traves de su discurso, Priamo significa y tambien se refiere a (Kerbrat
-Orecchioni, p.72)
E1 conjunto de objetos individuales conforma un DOMZNZO que se constituye
en un conjunto de posibles VALORES: las expresiones individuales se interpretan
como (denotan, se refieren a) COSAS u OBJETOS INDIVIDUALES como VALORES (Van Dijk, p.58). En la presente investigacion, se define la REFERENCLA
como e1 "proceso de relacionar e1 enunciado9 con e1 referente, es decir a1 conjunto
de 10s mecanismos que permiten que se correspondan ciertas unidades linguisticas
con ciertos elementos de la realidad extralinguistica"lO.La particular relacion con
e1 mundo1' que establece Priamo por medio de la referencia determina e1 ESTILO
VALORATZVO caracteristico de su discurso: las expresiones denotan una serie de
objetos como VALORES de un mundo posible. E1 estilo VALORATIVO da cuenta
de1 DOMINIO (conjunto de posibles valores) de1 discurso de Priamo. E1 sistema
referencial se organiza en tres categorias: personal, temporal y espacial. Las unidades analizadas proporcionan informacion sobre individuos/hechos, y tambien
sobre su ubicacion en una situacion espacio-temporal determinada12.
E1 sistema mental supuesto de1 personaje-hablante Priamo se reconstruye
en cinco subsistemas interrelacionados: conocimientos, creencias, deseos y necesidades (preferencias), intenciones y propbsitos y capacidades y habilidades13.
1) Un conjunto de conocimientos o CONJUNTO EPISTEMICO "consta de
proposiciones14 que son 'verdaderas', en e1 sentido convencional de1 termino, esto
es, estas proposiciones estan 'garantizadas' por criterios de verdad convencionalmente aceptados (percepcion, inferencia correta, informacion de fuentes fehacientes)" (Van Dijk, p.256).
2) Las CREENCZAS (como conjunto) "son proposiciones que no tienen por
que ser verdaderas, pero que e1 agente piensa que son verdaderas o que probablemente 10 son" (Van Dijk, p.256). E1 conocimiento y Ias creencias "proporcionan
la base de datos para e1 agente acerca de1 mundo como es, o como podria ser o
llegar a ser"(Van Dijk, p.257).
3) Los DESEOS y N~CESZDADES"proporcionan la motivacidn real" de la
accion, "porque se refieren a la estructura de1 mundo como deberia ser" (Van Dijk,
p.257). La diferencia entre deseos y necessidades radica en que 10s primeros
pueden ser irrealizables (Van Dijk, p.257). La preferencia (un estado -o sucesomas deseable que otro) "se basa directamente en 10s deseos" (Van Dijk. p.257).
4) Si e1 locutor desea "realizar una necesidad", la transforma en un "PROPOSZTO D E ACCZON" (Van Dijk, p.258): "Dado un cierto proposito y e1 resultado de1 proceso de hacer una decision que se traza posibles transcursos de
accion, e1 agente debe formar una ZNTENCZON particular de accion o PLAN
de accion, que se ejecute en una situacion especifica (tiempo, lugar, condiciones)" (Van Dijk, p.258).
5) "E1 conjunto de HABILIDADES es estrictamente dependiente de1 tiempo.
Contiene 10s actos (o mas bien conceptos) que podriamos llevar a cabo en un
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momento dado, dadas Ias condiciones adecuadas. E1 conjunto de UFACIDADES
puede considerarse como un conjunto mas grande, conteniendo tambien Ias acciones que podrian hacerse en principio, dado un entrenamiento adicional" (Van
Dijk, p.260); se trata de factores que delimitan 10s alcances de Ia accion.
E1 anciano Priamo entabla relaciones comunicativas con varios interlocutores; respecto de las referencias que identifican a Ia segunda persona, 10s indices
de alocucion son constantes y se evidencian a traves de dos categorias sintacticas:
' ~ . discursos dirigidos a Helena en e1 libro I11 (162e1 Vocativo y e1 ~ m ~ e r a t i v oLos
- 170, 182 - 190. 192 - 197 y 226 - 227) evidencian una organizacion sencilla,
adequada para Ia pretencibn de respuestas; no se trata de parlamentos argumentativos com fines persuasivos para una determinada accion; Ia relacion que establece se adecua a las necesidades dramaticas de la obra: desde la perspectiva de1
enemigo, introduce e1 desarrollo de la secuencia belica. Priamo no participa de
secuencias comunicativas con 10s troyanos, sino que se dirige a elles en su calidad
de exhortador16. Los requerimientos de1 anciano procuran acciones concretas
(abrir y cerrar puerta, preparar e1 carro) y pretenden atraer Ia atencion (solicitud
de que 10 escuchen, de que 10 ermitan entrar o salir). E1 anciano establece con
~ k c u b a y' ~coa e1 dios Hermes' una relacion de comunicacibn que se interpreta
como una interaccion (Van Dijk, p.266 sq.): e1 topico de conversacion (es decir,
tener Ia intencion de ir a las tiendas de Aquiles con e1 proposito de rescatar e1
cadaver de Hector) ordena la estructura de la interaccion (Van Dijk, p.318). Se
relaciona con Zeus (XXIV, 308 - 313) en una plegaria, en Ia que solicita que 10
permita cumprir e1 deseo de ir a las tiendas enemigas. E1 discurso dirigido a su
hijo Hkctor en e1 libro XXII (38 - 76), y e1 que dirige a Aquiles en e1 XXIV (486
- 506) manifestan una organisacion mas completa, pues se trata de secuencias
argumentativas con fines persuasivos19.
Las intervenciones de Priamo explicitan sus estructuras mentales subyacentes. En primer lugar, jerarquiza en todos 10s discursos su mayor capacidad: Ia de
Este factor condiciona la organizacion
percepcion (o inferencia c~nsi~uiente)~'.
de 10s enunciados y determina e1 alcance de sus conocimientos y creencias) en
virtud de 10 que ve e infiere). Las categorias gramaticales, que se verifican en e1
uso de1 Vocativo y e1 Imperativo, especifican sus disposiciones subjetivas constantes
y actuan como indices de alocucion necessarios para la expresion de finalidad,
que se constituye en Ia estructura fundamental. A traves de ella, e1 anciano declara
sus deseos, intenciones ypropdsitos, y anticipa en forma asertiva 10s planteos que
ha de utilizar como argumentos frente a Aquiles.
Priamo defrne Ia situacion de comunicacion en e1 marco delpresente enunciativo
(si bien Ias exhortaciones como actos de habla denotan hechos futuros de 10s interlocutores); se vale de1 tiempo presente para proporcionar informacion sobre su sistema
de conocimientos y creenciar (cf. por ejemplo XXI 531-536 frente a 10s guardias):

...6 gdr AchillLus
en& hdde klondon; ndn oio lbigi' ksesthai....
[532-5331
Estas estructuras mentales se interpretan a partir de expresiones verbales
definidas como realizativas (en XXI 533, oio hace referencial a1 acto de habla2'
"ejecutado por la propia expresion de estas oraciones en e1 contexto adecuado"
(Van Dijk, p. 287), y de formas adverbiales o particulas que especifican 10s
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valores de (verdad de) las aserciones (cf. por ejemplo ktoi mkn en 111 168 y e r6
nu en I11 183):

dtoi mdn kefalei kai mkizones alloi kasi,
kalon d'hbuto egon ou po idon ophthalmoisin,
oud'hbuto gerarbn, basilei gar andd koiko.
[111 168-1801
,

8 makar Atrelde, moiregenks, olbibdaimon,
e r6 nu toi pollbi dedmkate koilrei Achaion

...

[I11 182-1831
Uno de 10s aspectos que define e1 esquema referencial de sus discursos
es la explicitaci6n.de su capacidad visual (e inferencia o deduccion a partir de
las evidencias), la cual se jerarquiza en e1 tiempo presente como criterio o
fundamento para un curso de accion a seguir (cf. por ejemplo I11 194 sq.) En
e1 tiempo de la enunciacibn, Priamo hace manifiesta la estructura de sus discursos
en 10 que se refiere a capacidades, conocimientos y creencias. Se jerarquiza e1
la imagen
uso especial de este tiempo para hacer referencia a 1 0 ~ e r m a n e n t een~ ~
que proyecta frente a Hector sobre las figuras de un joven y un anciano muertos
(cf. XXII 71 sq.):
L

... nkoi dk te pont' epkoiken
areiktamknoi, dedaigmknoi oxki khalkoi,
keisthai, panta .dd kala thanbnti per; hbtti phankei;
all'hbte dt?polibn te kare polibn te gkneion
aido t' aisenosi &es ktamknoio gkrontos,
toilto dt? biktiston pkletai deiloisi brotoisin.
En cuanto alpasado, a.diferencia de 10 que ocurre con otros ancianos como
Hector y Fenix en sus discursos, Priamo no se sumerge en sus recuerdos con e1
objeto de justificar hechos presentes, sino parafundamentar su capacidadperceptiva
constante (cf. e1 elogio a Agamenon en I11 182-190):
6 mokar Atreide, moiregenh, olbibdaimon,
e r6 nu toi pollbi' dedmkato koilroi Akhaion.
kde kal Phrygien eisklython ampelbessan,
kntha iden plelstous Ph@gas ankras aiolbpolous,
laous Otreos kar' MygdbnoFantithkoio,
hoi ra tbt' estratbonto par'bkhthas Sangatioio;
kal gar egon eplkouros eon meta toisin elkkhthen
kmatti toi hbte t'elthon Amazbnes antianeirai;
all'oild'hoi tbsoi esan hbsoi helikopes Akhaibi.
(I11 182-190)

Las referencias enmarcadas en e1 pasado, que en ningun caso revisten caracter argumentativo, son utilizadas para especificar los datos identificativos de
un personajo o hecho descripto (en e1 discurso dirigido a Aquiles en XXIV 486-506,
aunque pareciera que la referencia a la muerte de sus hijos en e1 pasado - cf. w.
493-501 - tiene fines argumentativos,.especificamente sirve para jerarquizar la
figura de Priamo en primera persona, en oposicion'a la imagen que ha dado de
Peleo, la cual si se constituye, respecto de1 interlocutor, en argumento persuasivo):
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...autar ego panapotmos, epei tekon hyias adstous

Troiei en oureiei, ton d'ou tina phemi leleiphthai.
pentekonta moi esan, hbt' elython hyies Akhaion;
enneakaideka men moi ies ek neduos esan,
tous d'allous moi ttikton enl megaroisi gynaikes.
ton mdn polldn thodros res hypo gbunat' elysen;
hos de moi oios een, eiryto dd asty kal autbus,
ton slt proien kteinas amynbmenon peri patres,
Hektora..

..

[XXIV 493-5011

E1 rasgo que diferencia categbricamente 10s discursos de Pdamo en cuanto a
su marco referencial de tiempo es lu proyeccibn de 10s hechos denotados en un plano
no constitutivo de lu redidad - ya sea presente o pasada -23: a traves'del uso de
expresiones con formas verbales en subjuntivo y optativo, Pdamo jerarquiza las
"dispqsiciones subjetivas" de sus discursos24.E1 esquema referencial no especifica

en realidad un sistema objetivo de tiempo, sino que indica Ia virtualidad de1 mismo
(en tanto participa de las constricciones subjetivas propias de 10s modos subjuntivo
y optativo). Este esquema de tiempo ordena 10s actos segun construcciones que
determina e1 contenido proposicional de 10s mismos (Van Dijk, p.287): las peticiones denotan actos futuros de 10s interlocutores; las finalidades asertivas (que
valen como promesas, peticiooes y declaracion de propositos) hacen referencia a
actos futuros de hablante y oyentes; las evaluaciones asertivas denotan la capacidad
de Priamo como observador; Ias expresiones desiderativas e hipoteticas denotan
hechos virtuales (posibles e imposibles) de 10s protagonistas discursivos. Salvo,
entonces, las referencias (presentes) a sus conocimientos-creencias y capacidades, y
10s datos identificativos localizados en e1pasado, 10s discursos de Pdamo organizan
en un plano virtual lu especificacibn de cuatro valores: voluntad, eventualidad, deseo
y posibilidad.
1) E1 valor de la voluntad esta articulado en la forma de expresiones de

finalidad: Priamo explicita sus pro ositos e intenciones, proyectando su sub'etividad mas alla de 10s hechos reales' (cf. por ejemplo VI1 369, 373, 375, etc.46):
keklyte meu, Troes kal Dardanoi ed'epikouroi,
ophr'eipo ta me thymos enl stethessi keleuei....

[VI1 368-3691

...eipomen Atreideis, Agamemnoni kal Menelaoi, ...
,

...kai de tod'eipemenai

[VI13731

pykinbn epos, ai k'ethelosi..
[VI1 3751

2) E1 valor de Ia eventualidad emparenta a1 subjuntivo con e1 tiempo futuro
(Humbert, p.151 sq.), en tanto coloca en primer plano la virtualidad de un hecho
que ha de realizarse. Lo mas destacable, en virtud de1 mecanismo referencial de
10s discursos de Priamo, es la definicion de eventualidad como fundada "sobre una
prevision de la realidad, a partir de observaciones anteriores" (Humbert, p.113):
teniendo en cuentala capacidad caracteristica de1 anciano a traves de sus intervenciones, entonces Ia expresion de la eventualidade da cuenta de un procedimiento
identificativo de sus parlamentos. Se jerarquisan cuatro mecanismos:
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a) a traves de1 uso delfuturo en proposiciones independientes, Priamo con61
creta la expresion de promesas y declaraciones de intenci6n2' (cf. XXII
sq., XXIV 219 y 223 sq.):

...all' ei men zoousi meta stratoi, O t'dn epeita
khalkou te khrysou t' apoiysometh'; ...
[XXII49-50]
...p ros d'eme ton djstenon eti froneont' aleeson,
djamoron, hon ra pater Kronides epi geraos oudoi
aisei en argaleei phthisei, kakd p611' epidonta,
hyias t' ollymenous helketheisas te thigatras, ...
[XXII59-61]

...auton d 'an pymaton me wnes proteisi thyreisin
omestal erjousin, epei ke tis 0x4 khalkoi
tjpsas e2 balon retheon ek thymon heletai,
hous trephon en magaroisi trapezeas thyraorous,
hoi k' emon haima piontes alyssontes pen thymoi
[XXII66-71]
keisont ' en prothiroisi.. .
mk m' ethelont' ienai kater$ane, mede moi aute
omis eni megaroisi kakos peleu; oude me peiseis ....
[XXIV 218-2191

...niin d'autos gdr akousa theou kai esedrakon anten,
efmi, kai oukh halion epos essetai.....

[XXIV 223-2241

b) la explicitacion de sus temores y creencias se constituye en mecanismo
introdutor de referencias virtuales (cf. XXI 531 sq.):

... niin oio loigi' esesthai...

[XXI5331

...deidia gar me oiilos aner es teikhos haletai.

[XII5361

c) se jerarquiza e1 uso de expresiones de tiempo articuladas en proposiciones
adverbiales como delimintadoras de1 alcance de 10s hechos futuros (cf. por ejemplo,
VI1 376-37829):

...kai de tod' eipemenai pykinon epos, ai k' ethelosi
pausasthai polemoio dysekheos, eis h6 ke nekrous
keiomen; hysteron ai2te makhesometh', eis h6 ke daimon
amme diakdnei, doei d' heteroisi ge niken.
[VI1375-3781
d) su capacidad perceptiva- y Ia inferencia a partir de las percepciones
visuales le permiten construir imagenes enmarcadas en la eventualidad de su preyeccion (cf. la descripcion de su propia muerte frente a Hector en XXII 60 sq.,
especialmente 71-76, donde se jerarquiza e1 rasgo de iteracion de Ia imagen en
virtud de su alcance simbolico):
...p anta de kala thanbnti pe6 hotti phaneei;
all'hote de polion te kare polibn te geneion
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aide t' aiskh$nosi Wnes ktamenoio gerontos,
toato de oiktiston pkletai deiloisi brotoisin.
[XXII 73-76]
e) se incluye en este punto e1 uso de expresiones condicionales (en algunos
casos su apodosis - elidida - se interpreta en e1 contexto30. Como mercadoras de
eventualidad incierta (cf."ke0 + subjuntivo), se relacionan siempre con e1 plano
futuro, y hacen referencia a una ideia de espera, con matiz de finalidad (Chantraine,
v. 11, p.282). Cf. VI1 37s3' sq.

...ai k' ethelosi
pausasthai polemoio dysekheos,... [VI1 375-3761
3) Se hace referencia a la nocion de deseo por medio de diferentes tipos
de expresiones. E1 optativo en este caso expresa la realizacion posible de1 deseo,
en tanto que e1 empleo de "ophel1o"indica la imposibilidad de1 mismo (Humbert,
p. 118) (cf. XXII 41-42, 426, XXIV 226 -explicitado en e1 realizativo boulomai-,
253-254 y 246):

...aithe theoisi philos tossonde genoito.
hbsson emoi! takha ken he Wnes kai gipes edonthai
keiomenon; e ke moi ainon apo prapidon akhos elthois;
hbs m' hyion pollon te kai esthlon ednin etheke,
kteinon kai pernas neson epi teledapaon ....
[XXII 41-45]
...hos bphelen thaneein en khersin emeisi!
to ke koressametha klaiente te myromeno te,
meter th', he min etikte dysammoros, ed' ego autos.
[XXII 426-4281
...ei de moi aisa
tethnamenai par& neysin ~ k h a i o nkhalkokhitbnon,
boulomai; autika gar me katakteineien Akhilleus
ankas helent' emon hyion, ep8n goou ex eron heien.
[XXIV 224-2271
speusate moi, kakd tekna, katefones!; aith' hama pantes
Hektoros ophelet' anti thoeis epi neusi pephasthai..!
[XXIV 253-2541

...autar eggge
pnn alapazomenen te polin keraizomenen te
ophthalmoisin idein, baien domon idos eiso.
[244-2461
4) Los tres primeros ejemplos de deseo anteriores (vale decir: XXII 41-42,
426y XXIV 226) se constituyen en antecedentes (condicionales) para interpretar
e1 alcance de Ias expresiones deposibilidad32. Asi, a continuacion de "aithe..." en
XXII .41, siguen dos frases que hacen referencia a circunstancias posibles. En
XXII 427-428, expresa con e1 optativo Ia (im-) posibilidad en e1 pasado (Humbert,
p.120), luego de haber hecho referencia a1 deseo (imposible) que sirve de antecedente (cf. e1 v. 426). La expresion realizativa (cf. XXIV 226: boulomai...) introduce una posibilidad que la vez es especificada en su alcance por una expresion
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temporal (e1 optativo de esta proposicion se explica por atraccion de1 optativo de
la principal (Chantraine, vol. 11, p. 260).
Si se interpretan 10s periodos condicionales de 10s parlamentos de Priamo,
se observa independencia (y no relacibn fija de condicibn-consecuencia) entre las
proposiciones y las oraciones principales 33 (cf. por ejemplo, XXIV 660-661, en
que la protasis reposa sobre la realidad, y Ia apodosis hace referencia a una
consecuenciapotencial (la construccion participial hode..moi rezon -661- reformula
la protasis real y Ia traduce en expresion potencial)):
ei men de m' ethtleis telesai taphon Hektori dioi,
h6de ke moi reson, Akhileu, kekharismena theies...
[XXIV 660-6611
Las referencias son eminentemente d e i ~ t i c a sEn
~ ~Ia
. relacion que establece
con Helena, sus peticiones cintienen un pedido de especificacibn de referentes, 10s
cuales son evaluados por e1 anciano en virtud de 10s datos que su capacidad visual
proporciona. En 10s parlamentos dirigidos a 10s troyanos, Priamo ofrece infomacidn referencial para poder interpretar las estructuras mentales que subyacen a su
discurso. Tambien frente a sus hombres hace referencia a 10s argumentos que
desarrollara frente a Hector y Aquiles. En la interaccion con Hecuba, procura
obtener identificacidn con su sistema de referencias (a partir de lograr acuerdo en
intenciones y propositos). La plegaria a Zeus se constituye en un intento por parte
de Priamo de definir e1 significado de1 discurso: e1 aval. de la divinidad cunple su
deseo. La interaccion que establece con Hermes constituye una oportunidad para
que evidencie una ves mas su capacidad perceptiva. En este caso e1 referente de
sus discursos es e1 proprio Hermes, quien en principio es definido en virtud de
10 que Priamo ve e infiere; solicita de su interlocutor especificacibn como referente
(desconociendo 10s datos proporcionados por Iris por parte de Zeus a1 comienzo
de1 libro XXIV). En 10s discursos argumentativos (a Hector y Aquiles), se hace
evidente Ia habilidad para utilizar su capacidad perceptiva en la creacion de imagenes, mediante Ias cuales determina puntos de referencia adecuados. E1 presente
enunciativo proporciona e1 marco adecuado para que e1 anciano explicite las "disposiciones subjetivas" clasificadas segun cuatro valores: voluntad, eventualidad, deseo
y posibilidad.
La modalidad referencial propia de 10s discursos de Priamo especifica un
dominio diferenciado que define su ESTILO VALORATNO: tanto 10s objetos
individuales (personas, cosas)~como10s hechos denotados manifiestan en 10s discursos de Priamo la aplicacibn de un juicio de valor cualitativo o c ~ a n t i t a t i v oen~ ~
virtud d e la percepcibn visual de 10s hechos a 10s que se hace referencia, y en
virtud tambien de su proyeccibn en un marco de virtualidad "subjetiva".

Notas
1- Desarrollado desde 1986 durante las becas otorgadas por e1 Consejo Nacional
de Investigaciones Cientificas y Tecnicas: Iniciacion (Organizacibn yfunciones de1
discurso de Nkstor en la Zliada); Perfeccionamiento (Las Modalidades de1 discurso
en lu Zlfada: Nkstor, Fenix y Priamo), bajo la direccion de la Lic. Elena F. Huber.
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2- Para e1 presente trabajo, se ha utilizado la siguiente edicion: Monro & Allen

mo3.

3- Los conceptos se apoyan principalmente en Teun van Dijk (Teun van Dijk, 1984
-orig. 1977-).
4- E1 articulo de Paul Friedrich & James Redfield (Friedrich & Redfield 1978 p.
253-288) se constituye en punto de partida para esta interpretacion de 10s personajes homericos como hablantes, identificados por "idiolectos" (sin perder de vista
e1 sustrato comun que se define como "repertorio tradicional"). Cf. tambien la
polemica a partir de este articulo (Messing, 1981 p. 888-900 y Friedrich & Redfield,
1981 p. 901-903).
5- Van Dijk define (van Dijk, 1984 -orig. 1977- p. 34) a la semantica como una
"teoria que explica tanto e1 significado como la referencia, y tanto e1 significado
lexico como las condiciones de significacion general determinadas por e1 conocimiento de1 mundo".
6- Cf. van Dijk (van Dijk, 1984 -orig. 1977- p. 33) para e1 desarrollo de este punto.
7- E1 analisis pragmatico apunta a describir 10s actos de habla y la secuencia de
actos de habla, en terminos de una teoria de la accion (cf. van Dijk, 1984 -orig.
1977, p. 239 sq.).
8- Cf. Kerbrat-Orecchioni (Kerbrat-Orecchioni, 1986, p. 72) para esta definicion
de la referencia.
9- Enunciado es la materia enunciada, e1 objeto de la enunciacion, que implica un
proceso (tvtnement racontt) y uno o 10s dos protagonistas (e1 sujeto de1 enunciado
puede coincidir o no con e1 sujeto de enunciacion): esta definicion la propone
Andre Meunier (Meunier, 1974, p. 12).
10- Segun la propuesta metodologica de Kerbrat-Orecchioni, 1986, p. 46.
11- Cf. Emile Benveniste (Benveniste 1987 - 7ma. ed. vol. I1 cap. V, p. 82-91), para
la ubicacion de este aspecto en e1 desarrollo de1 planteo.
12- Para 10s deicticos especificamente, cf. Kerbrat-Orecohioni, 1986, p. 91, y para
e1 desarrollo global de1 planteo, cf. Kerbrat-Orecchioni, 1986, p. 41 sq.
13- Se sigue e1 criterio de van Dijk 1984 -orig. 1977- p. 256 sq.
14- Van Dijk 1984 -orig. 1977- p.'72-73 denomina proposiciones a 10s conceptos
de hechos.
15- Cf. e1 status linguistica caracteristico de1 alocutario en Kebrat-Orecchioni,
1984, p. 204, sq.
16- I11 304-309, VI1 368-378, XXI 531-536, XXII 416-428, XXIV 239-246, 253-264,
716-717 y 778-781.
17- XXIV 194-199, 218-227 y 300-301.
18- XXIV 373-377, 387-388, 406-409 y 425-431.
19- Se ha presentado un trabajo sobre 10s mecanismos de organisacion de 10s
discursos de Priamo, en e1 XI Simposio Nacional de Estudios Clasicos, Rosario,
Santa Fe, Argentina, septiembre de 1990.
20- Esta es lafuente basica de su conocimiento: cf. van Dijk 1984 -orig. 1977- p.
305. En esta investiagacion se define a la inferencia simplesmente como deduccibn
a partir de las evidencias.

65

66

L. A. Liiiares: El discurso de Prlamo en Ia Ilfada:
Ia referenda
21- Van Dijk 1984 -orig. 1977- p. 278 define actos de habla "a1decir que HACEMOS
algo cuando hacemos una expresion", o sea que "llevamos a cabo algun acto social
especifico, por ejemplo, hacer una promesa, una peticion, dar un consejo, etc...".
22- Cf. Ia clasificacion de 10s tiempos en Jean Humbert ( ~ U m b e r t19603, p. 137),
para e1 presente permanente o universal: ...i1 est propre a exprimer le permanent',
qui dkpend plus encore de l'aspecf duratif du theme que du temps proprement dit.
23- Humbert 19603, p. 110 define a1 modo indicativo como e1 unico que expresa

"les conditions constitutives de Ia realiten (ya presentes, ya pasadas).
24- Cf. Humbert 19603, p.113: En opposition avec l'indicatif; qui constate 'objectivement', le subjonctif et l'optatif expriment des dispositions 'subjectives'.
25- Cf. Humbert 19603, p. 113-114: Le subjonctif de volontk se prksente sous des
formes diverses dans les propositions indkpendentes ainsi que dans les propositions
subordonnks: mais qu 'i1 s'agisse d'exhortation, de prohibition, de dkliberation, d'apprkhension ou de finalite, on a toujours h faire a une volontk s'appliquant, soit a lu
personne dont elle &mune, soit a une personne (ou un object) extkrieure. Se observa

que en 10s discursos de Priamo, la expresion de finalidad sigue inmediatamente
despues de un imperativo.
26- Cf. tambitn 111 163, 166, XXII 39, 56-58, 416-418, XXIV 195-196, 199, 218,
264, 312-313, 431, 502, 555, 635 y 716.
27- John L. Austin (Austin, 1982 -orig. 1962- p. 205-206) considera una clase de
verbos, 10s compromisorios, entre 10s que incluye tambien aquellos que declaran
intencibn. "Las declaraciones de intencion difieren de 10s compromisos, y podria
cuestionarse si cabe incluirlos en Ia misma clase (...). Hay tambien un deslizamiento
hacia 10s 'descriptivos'. En un caso extremo puedo, 'simplesmente', enunciar que
tengo una intencion, pero tambien puedo declarar o expresar o anunciar mi intencion o determinaci6nn.
28- Pierre Chantraine (Chantraine, 1953, vol. 11, p. 225 sq.) considera que este es
un pasajo ambiguo: subjuntivo aoristo o futuro + kelan?
29- Cf. tambien XXI 531-532, 534-535, XXII 74, XXIV 227, 245-246 y 717.
30- Cf. explicacion en Anatole Bailly (Bailly, 1950) para e1 analisis de "ei".
31- Cf. tambien XXII 55, 419, XXIV 301 y 667.
32- Para e1 "status inlocutivo de las oraciones condicionales", cf. van Dijk 1984
-orig. 1977- p. 308 sq.""la pr6tasis.no se refiere a1 acto de habla, sino a 10s actos
mencionados en Ia clausula principal, es decir, como condicion suficiente e necesaria para estos actosn.
33- Cf. Humbert, 19603, i.219: Le dkvkloppement de la subordination en grec n'a
pus fait disparaitre cette autonomie premiere".
34- Cf. Kerbrat-Orecchioni, 1984, p. 48: Los defcticos son 'Ias unidades linguisticas

cuyo funcionamiento semantico-referencial (...) implica tomar en consideracion
algunos de 10s elementos constitutivos de Ia situacion de comunicacion, a saber:
- e1 papel que desempeiian 10s actantes de1 enunciado en e1 proceso de Ia enunciacion;
- la situacion espacio-temporal de1 locutor, y eventualmente, de1 alocutarion.
35- Cf. Kerbrat-Orecchioni, 1984, p. 143. Priamo jerarquiza en sus discursos principalmente e1 uso de adjetivos evaluativos no axiolbgicos (evaluando cualitativa y
cuantitativamente Ias personas denotadas por Ia expresion a la que determinan):
cf. Kerbrat-Orecchioni, 1984, p. 112 sq.
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RESUME: Le style valoratif des discours de Priam dans I'lliade
sert a presentar Ia reference et ses caracteristiques, et definit I'ensemble de possibles valeurs constitutifs du systeme referentiel du
vieux. Ce systhme est organise en trois categories: de personne,
de temps et de lieu. Le present travail s'interesse a Ia reference
temporelle: les faits denotes se projettent sur un plan non constitutif
de Ia realite; Priam presente les "dispositions subjectivesMdeson
dlscours a travers des expressions en subjonctif et optatif.
MOTS CLES: Discours, reference, valeur, vieillards, Iliade, personne, espace, temps.
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A tecela de intrigas

JOAQUIM BRASIL FONTES
Departamento de Metodologia de Ensino
Faculdade de Educacao
Universidade Estadual de Campinas

RESUMO: Como um moribundo, a Poetisa dirige-se a divindade
e reza: uuppaxq k~uo.Este grito de desespero invoca, nao somente
a aliada, palavra de certo modo abstrata, mas tambem, e sobretudo,
aquele (aquela) que assiste alguem em um combate, e convida-nos
a reler um poema de Safo (mais conhecido sob o nome de Ode
a Afrodite) atraves da trama do lexico dos combates: presa na
tessitura do canto, Afrodite avanca, no campo de batalha, ao lado
do enamorado.
PALAVRAS-CHAVE: Safo, ~frodite,Ilrica grega, literatura grega,
Grecia.

Ninguem chega a produzir muita poesia digna de nota: isto e, no
computo geral, ninguem produz muita coisa que seja definitiva, e
quando nao esta fazendo essa coisa suprema, quando nao esta
dizendo algo com perfeicao e de uma vez por todas; quando nao
esta acomodando 1 r o i ~ i h o 0 p o vd 9 a v a ' 'A$pObi,~a, OU 'Hist
said Kate the Queen", ser-lhe-a muito proveitoso fazer os tipos
de experiencia que lhe poderao ser uteis em sua obra posterior,
ou aos seus sucessores [Pound, 1976: 181.

-

Ezra Poundrefere-se, nesta passagem dos Ensaios, a uns versos gregos que
vem sendo, ha dois milenios e meio, comentados, parafraseados e traduzidos no
Ocidente: a Ode a Afrodite, a unica das poesias de Safo de Lesbos que ainda
podemos ler na integra, gracas a uma citacao num pequeno tratado de estilistica
composto - acredita-se - um pouco antes do nascimento de Cristo1. O autor do
livrinho, Dionisios de Halicarnasso, heleno da Asia Menor, encanta-se, tanto quanto o poeta ingles, diante do texto, ja velho, para ele, de seiscentos anos; e maravilha-se com as palavras que "se justapoem e se tecem de acordo com certas
afinidades naturais e agrupamentos de letras". "Um conjunto fluente, coeso, eufonico": perfeito, de uma vez por todas.
Esses elogios podem parecer excessivos quando, esquecido o texto grego,
entiamos em contato com as imitacoes ou traducoes que atravessaram o poema;
a tal ponto que ele parece ser a copia, o reflexo dele mesmo: palavras cheias de
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imagens conhecidas e de nomes banais - Afrodite ou Amor ... Na memoria dos
bons estudantes de letras, ecoam os versos da adaptaco feita por ~ a r r e t t ~ :
Filha de Jove, que tens altares
Em cem lugares, Diva falaz:
Ah! poupa magoas a quem te adora
A quem implora favor e paz.
'h A
j outrora piedosa ouviste
O brado triste da minha voz:
E da paterna mansao celeste
A mim vieste pronta e veloz.

Ao niveo carro jungido tinhas
Das avezinhas o meigo par.
Ele voando pelo ar sereno
Em prado ameno veio pousar.
E tu, sorrindo, de mim diante
Meigo o semblante falaste assim:
"Safo, eu te vejo tao consternada
Por que magoada chamas por mim?
"Paixao te oprime? Gemes, suspiras
Dize, a quem aspiras com tanto ardor?
Alguem, ingrato, se te nao rende?
Ah! quem te ofende com tal rigor?
"Ha de rogar-te, se te ora enjeita.
Teus dons rejeita? Dons te dara:
Desquer-te amado? Por ti ja esquiva
Em chama ativa se abrasara."
.

Tambem agora, deusa benigna,
A mim te digna dar protecao:
Auxiliadora neste conflito
Vale ao aflito meu coracao.

Vagamente decepcionados, deixamos a literatura moderna, voltando os olhos
para tras: para o mundo arcaico, tao misterioso em suas ruinas, e onde o poema
devera encontrar seu contexto verdadeiro. Mas constatamos, com uma ponta de
surpresa, que a estrutura da Ode a Afrodite difere muito pouco das inumeras
preces que os herois dirigem, no registro epico, as grandes divindades. Temos a
impressao de que as palavras de Safo demarcam, claramente, algumas falas de
Aquiles, Diomedes ou Agamemnon, na Iliada.
Diomedes, ferido por Pandion, chama por te na^:
Ouve-me, 6 Infatigavel, filha de Zeus, o detentor da egide.
Se algum dia, resoluta e amiga, me assististe, a mim e a meu pai,
Faze com que eu mate esse homem, traze-o ao alcance da minha
lanca,
Ele que me tocou primeiro e disto se ufana, dizendo que eu,
Por muito tempo, nao verei a refulgente luz do sol.
[Iliada V, 115-1201
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Os herois rezam assim, no'mundo epico. Primeiro, e preciso clamar pelo
nome do deus, invocado segundo seus epitetos rituais: Infatigavel, filha de Zeus ...
Ao grito, segue-se uma "confirmacao" protocolar: o recitante lembra os beneficios
recebidos no passado - s e algum dia, resoluta e amiga.... -, reafirmando o contrato
entre a divindade e o crente, e abrindo o caminho para a suplica: faze com que
eu mate esse homem ... E a estrutura comum a quase todas as preces da Iliada e,
geralmente, elas sao fechadas com uma promessa de sacrificios ou de dons, em
paga dos favores obtidos:

... e logo, em teu templo, n6s te oferecemos doze vitelas de um ano,
que nao conheceram o aguilhao, se te dignares a ter piedade ...
[Iliada, VI, 308-3091
E Safo de Lesbos, em traducao apenas aproximada:
1.

5.

10.

15.

20.

25.

Aphrodite imortal em trono de cores e brilhos,
filha de Zeus,. tecela de intrigas! eu te suplico:
Nao dobres a tormentos e angustias, 6 Rainha,
Meu coracao;
Mas vem ate mim, se jamais no passado
Ao longe ouviste meu grito e atendeste
E do teu pai o palacio deixando,
De ouro, vieste,
O carro atrelando: belos pardais
Velozes te levaram pela terra sombria,
Asas rapidas, turbilhonando, dos altos
Ceus, atraves dos ares,
E prontamente chegaram; e tu, Bem-Aventurada,
Com um sorriso no teu rosto imortal,
Perguntaste por que eu sofria de novo,
E por que de novo eu suplicava,
E o que eu mais queria, na loucura
Do coracao, conseguir. Quem, de novo,
Deve trazer a Persuasiva para teu amor? Quem,
O Psappho, te contraria?
Pois, se ela foge, logo perseguira;
Se recusa presentes,. presentes ofertara;
Se nao ama, logo vai amar,
Ainda nao querendo.
Agora! outra vez, vem ate mim, livra-me
Deste aflito sofrimento; compre os desejos
Que o coracao quer cumprir; e torna-te, tu mesma,
Em ajudante-nos-combates.
[Safo, fr.1, in Lobel e Page, 19551

Percebemos imediatamente as semelhancas, mas tambem as grandes diferencas que existem entre as palavras de Safo e as do guerreiro. Antes de tudo, o
contexto. Diomedes suplica aos deuses no campo de batalha, entre gritos e agonias;
a prece e a respiracao tensa da palavra, prolongando e anunciando o retinir das
armas e o zunir das flechas. Em Safo, uma voz de mulher dirige-se a Afrodite,
filha de Zeus, e solicita esta coisa tao banal: o amor de outra pessoa. Um pequeno
acontecimento a superficie do mundo, e que nao exercera a menor influencia sobre
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o curso da historia; uma futilidade. A poetisa nao e Helena, por quem veio abaixo
Troia de vastas pracas, e registra um episodio de sua vida intima, e ousa convocar,
para isso, o grande aparato das declamacoes epicas: o vocabulario, o ritmo grandioso e opressivo das suplicas. A desproporcao entre palavra e evento e muito
grande, e vai se aprofundar. Mas, antes de procurar compreender essa contaminacao de registros discursivos, observemos outro detalhe que singulariza a Ode a
Afrodite quando comparada, por exemplo, a prece do heroi.
Dramaticamente, emergindo na memoria da Suplicante, a deusa manifesta-se
no interior da propria oracao; e fala. Um tema raro no mundo grego, mas que de
acordo com C.M. Bowra, tinha alguns precedentes ou paralelos (Bowra, 1961, p.
202). No canto I da Iliada, no instante em que Aquiles esta prestes a puxar da
espada contra Agamemnon, Palas desce do ceu e intervem na acao. Visivel apenas
para o heroi, a deusa provoca um dialogo e muda o curso dos eventos (Iliada, I,
194 sq.). Na Odisseia, Atena e a companheira fiel de Ulisses; e, nos momentos
estrategicos de seu percurso, ela se manifesta. Nao pode ser vista, embora fale e
aconselhe.
Mas, no registro epico, o discurso de um narrador sustenta as personagens
e suas falas; a teofania acontece no curso de uma historia que envolve homens e
divindades, e diz respeito ao destino de um povo inteiro. O futuro da Helade esta
suspenso as suplicas de Aquiles, Agamemnon ou Diomedes. Na lirica de Safo, a
deusa do amor se manifesta no interior das palavras do orante: na forca da memoria.
Esse acontecimento diz respeito apenas a vida de uma mulher apaixonada por
outra, cujo nome nem sequer sabemos. Isso pode ser, afinal de contas, alguma
coisa de muito novo, no mundo grego. Talvez pudessemos tentar uma analise mais
cuidadosa dessas questoes, comecando, modestamente, com um rapido estudo dos
aspectos "formais".
C.M. Bowra (Bowra, op. cit., p. 204) chama a atencao para o perfeito equilibrio do texto: os requisitos de uma prece sao observados interna e externamente.
A Invocacao ocupa uma estrofe inteira, no inicio, e a Suplica outra, no final; as
duas enquadram o bloco constituido pela Confinnacuo. Os temas da submissao e
da angustia, modulados na abertura da ode, sao retomados e transformados no
fecho:
eu te suplico:
Nao dobres a tormentos e angustias, 6 Rainha,
Meu coracao;

.............................................

solta-me
Deste aflito sofrimento; cumpre os desejos
Que o coracao quer cumprir;
Traducao aproximada, ja observei ao apresentar os versos em portugues.
Deixando de lado minhas limitacoes na arte de recriar os ritmos helenicos, ha o
problema do lexico. E extremamente dificil, admite um dos grandes especialistas
modernos de Safo e Alceu (Page, 1955, p. 6-7), determinar com exatidao o significado de.alguns termos, ja na primeira estrofe. Encontramos certas cadeias fonicas
muito melodiosas, mas de sentido um pouco obscuro:
lissomai se,
me m'asaisi med'oniaisi damna,
potnia, thymon
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A palavra h i a (unia), cognata de bviaiui (oniaisi), esta associada a ideia de
sofimento mental e de angustia; os termos ligados a Giuaiai (asaisi) denotam, no
discurso da medicina, desconforto jlsico. Denys Page descarta, entretanto, a possibilidade de ler no poema, a partir de bioaiai, alguma coisa como "nausea" ou "nojo": o
contexto, afirma ele, solicita as condicoes de "aflicaon,"desgosto", "angustia".
Sigamos, provisoriamente, esses conselhos; examinemos a ultima estrofe.
Designada por dois plurais na abertura do poema, a ideia de sofrimento reaparece,
av
...lmeno final, atraves de um singular adjetivado: x a k r a v t .../ , p ~ ~ i ~ v(khalepanl
nntnan). O primeiro termo significa: penoso, opressivo, cruel. O substantivo quer
dizer preocupacao, ansiedade, inquietacao. No mesmo contexto, aparece a terceira
pessoa do singular de um verbo significando "desejar": 1pEpp~i(imerrei). Todos
esses signos tem que ser compreendidos como movimento: impeto em direcao ao
passado, ao futuro: na ultima estrofe do poema, a vontade do poeta: tensa. Page
traduz da seguinte maneira os versos 26-27: Fulfil a11 that my heart desires to fulfil
( Id., ibid., p. 4). E duas vezes repetida, em duas linhas subsequentes, uma forma
verbal que significa "cumprir", "executar", "levar a bom termo": retomada e transformacao do esquema de angustia e submissao, preso, aqui e na primeira estrofe,
'
ao thymbs.
Esse termo, que traduzi, de acordo com a rotina, por coracao (alguns preferem espirito), indicava, na Grecia arcaica, o principio da vida. Localizava-se,
esta forca, no diafragma (phrenes), onde o homem pensa e sente. Diriamos, hoje:
o thymbs e a paixao e a vontade. Relacionada, etimologicamente, ao latim fumus
e a thyo, a palavra sugere, segundo Jaeger, um jorro de sangue quente, e liga-se
ao conceito de movimento, "num sentido mais tarde explorado por Aristoteles; so
os impulsos do thymbs que impelem o heroi a atividadeYJaeger, 1982, p. 85-86;
cf. Taylor, 1985, p. 110 sq.).
Na primeira estrofe do poema, uma suplica: "nao submetas, Senhora, o
0up& a escravidao das paixoes". E o que parece indicar a forma damna (v.3), de
um verbo significando "domar" (um animal), "submeter" (uma jovem ao jogo do
marido) e, finalmente, "dominar o coracao de alguem". Na ultima estrofe, transformam-se os esquemas sintaticos e semanticos: a possibilidade da libertacao existe
na concretude de uma forma verbal: AGuov, de AUw (v.25): "desata, livra meu
coracao destas amarras".
Na vertigem da agonia, a Suplicante invoca Afrodite. E nao sabemos muito
bem como explicar a teofania que aconteceu no interior do poema. Um artificio
de estilo? Um sonho? Estaria o poeta pensando em alguma imagem sagrada, num
santuario? So comprekndemos que, no passado, a divindade ja ouviu seus gritos,
em circunstancias parecidas, e, atrelando o carro com pardais - aves lascivas e
fecundas, simbolo do impeto vital -, desceu do ceu, girou em torno da terra escura
e dirigiu a mulher amorosa palavras diretas e simples. Denys Page as analisou com
extrema fineza, mostrando a importancia da forma GqGn- "de novo?", "outra vez?"
- tres vezes repetida, em tres frases diferentes: "Por que tu sofres de novo?", "De
novo, por que suplicas?", "Quem, de novo, deve a Persuasiva convencer para teu
amor?" Repeticao contendo, certamente, um sentido, assim como a triplice oposicao, na penultima estrofe, acentuada pelo adverbio "logo", "em breve":
Pois, se ela foge, logo perseguira;
Se recusa presentes, presentes ofertara;
Se nao ama, logo vai amar...
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Aqui, as palavras de Afrodite - a explicacao e de Denys Page (Page, op.
cit., p. 12 sq.) - indicam uma futura inversao de papeis, no pequeno drama amoroso
vivido por Safo: "amanha, tu, minha Psappho, estaras fugindo da mulher que, hoje,
tu persegues". A acao do verbofugir (@uyw) e estreitamente correlativa, em grego,
de buscar ouperseguir: amanha, ela forcara a seduzir; ha de ser obrigada a realizar
os gestos rituais do amoroso; oferecer, por exemplo, os presentes que, hoje, recusa
receber. Reversao do quadro atual. O indiferente vai viver, amanha, sua propria
agonia.
Ao falar, Afrodite sorri. Por que? Para compreender este momento capital
do texto, C. M. Bowra (Bowra, op. cit.), como quase todos os especialistas modernos, adere a explicacao proposta por Denys Page (Page, loc. cit.) em seu
classico estudo sobre Safo. O sorriso e um signo de condescendencia ironica, um
toque de humor.
"Outra vez? 'iu me chamas outra vez?" A deusa, segundo as palavras de Page,
mostra-se um pouco impaciente, mas tolerante, e se diverte, falando num tom de
bem-humorada repreensao: "Por que levar o caso tao a serio? Afinal, podes contar
comigo, ja que ajudei no passado, bem sabes. Amanha, a pessoa que amas vai te
perseguir, tu estaras fugindo do seu amor e o mundo estara em ordem". Haveria,
portanto, uma nota de alegria, de sorridente compreensao entre Afrodite e Safo.
"Uma luz", escreve Denys Page, 'cai sobre um ponto obscuro do texto".
E verdade que, no Hino homerico, Afrodite recebe o epiteto de Philomeides,
"a amiga dos sorrisos"; nuns versos, entretanto, que a descrevem como Senhora
das Feras, seguida por um cortejo de lobos, de leoes de fulvo pelo e de panteras:
ela infunde.0 desejo no coracao dos animais, e eles vao se acasalar na sombra dos
pequenos vales:
S'Uga ~ r a v r ~ s
ai<lO&W~5
tvauhous
[Hino Homerico a Afrodite, 73-74]
OL

UUV~LJO~01p~tJUW0
KUT&

Seu poder atinge os prbprios deuses, as tribos dos mortais, os passaros que
voam e todas as criaturas da terra e do mar: Afrodite e uma forca irredutivel que
une os tres reinos: animal, divino e humano. E eu creio que e sob esse aspecto
que ela esta presente no poema de Safo. Se repararmos nos versos 16 - 17:

... e o que eu mais queria, na loucura
do coracuo, obter,

reencontramos a palavra thymbs, articulada a uma forma de querer que escapa ao
que chamariamos, hoje, de racional. O texto grego diz: mainblai thymoi, e o
primeiro desses vocabulos refere-se a "agitacao proveniente de um transporte
furioso" - raiva, ou delirio. Nos contextos em que aparece, o verbo paivw aplica-se
aos guerreiros, aos homens ebrios ou possuidos pela divindade. As vezes, e aplicado
ao fogo; de qualquer forma, evoca uma forca irresistivel, que se apodera dos
homens e mulheres. A menade do cortejo de Dioniso e um ser furioso, enlouquecido: maniaco. Habitado por deus, como o amoroso e possuido pelo impeto erotico.
Ao encontrar a deusa reverberando, no centro exato do poema, sobre a noite da
agonia amorosa:

I

Com um sorriso no [seu] rosto imortal,

.

.
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o leitor hesita antes de aceitar a tese de Denys Page sobre a cumplicidade, ironica
e "civilizadan, entre Safo e Afrodite.
E o mesmo sorriso que aparece nas estatuas arcaicas? Sobre o rosto dos
deuses, dos Kouroi vencedores- dos torneios atleticos, das Kbrai; nos labios do
Cavaleiro de Rampin ... Inabilidade,,talvez, do escultor, que ainda nao dominou as
sutilezas de sua tecnica. Presente, contudo, seculos depois, nas personagens de
Leonardo, o sorriso misterioso das figuras arcaicas nao poderia ser, tambem, um
signo? Desenhando, no rosto das imagens, o brilho e o desprendimento - a serenidade absoluta - dos imortais? e daqueles mortais que, por um instante fugaz,
escaparam a sua condicao:
Criaturas suspensas a um so dia: o que somos?
o que nao somos? sombra de um sonho,
o homem. Mas, quando a luz de um deus, do alto,
capta no seu resplendor o homem,
o durar do seu dia tem a docura do mel.
[Pindaro, VI11 Pitica, 95-98]
Nesse momento, ele pode ser talhado - sorrindo - no marmore.
Os helenos foram sensiveis a irredutivel finitude do homem: precario, fugaz,
ele brilha por um instante debaixo da luz do sol, pela merce dos deuses - lembram
uns versos de Mimnermo de Esmirna, do fim do seculo VI1 a.C. e logo se esvai.
Mas a morte nao e consolo: no sombrio Hades, as obscuras almas voam as cegas;
e ali que o fantasma de Aquiles, na Odisseia, diz estas palavras terriveis a Ulisses:
"Antes ser escravo de um homem pobre e sem recursos do que reinar sobre o
povo dos mortos".
"A exuberancia extraordinaria da alegria (dos deuses)" - escreve Andre Bonnard
-, "no seio da dor do mundo que dirigem, e uma terrivel confirmacao de sua divindade.
(...) Vivem a vida numa plenitude tao total que o crente nada mais pode fazer que
adora-los" ( B o ~ a r d1980,
,
p. 148). Quando Hipolito, agonizante, suplica pela presenca
de Artemis, a deusa bem amada, sua protetora - Tu me ves, 6 Soberana?, -, ela
responde: eu te vejo -, e acrescenta: mas aos meus olhos sao proibidas as lagrimas ~ar'liooov6'bu 8 E p p~ a k i v 6a~pu(Euripides,Hipblito, 1396).
O sorriso de Afrodite ocupa o centro exato do poema, seu ponto nevralgico;
dele partem e para ele convergem sentidos. De um lado, a serena luminosidade
dos deuses: imortais, livres dos cuidados e angustias. De outro, a Suplicante, na
vertigem da agonia amorosa. Vida e Morte: presas aos labios de Afrodite.
Tinhamos entrado no poema de Safo um pouco levianamente, como se ele
nao passasse de uma pequena alegoria mitologica, deliciosa e inconsequente. E
descobrimos, no sorriso de Afrodite, seu poder absoluto. A deusa ja havia aparecido
sob esse aspecto na Invocacao, e nao tinhamos percebido. Imortal, em trono de
cores e brilhos, jilha de Zeus, tecelu de intrigas. Nao sao apenas epitetos obrigatorios,
ou belas sonoridades, ou formulas para uso do declamador e do ouvinte que,
gracas a elas, reconhece imediatamente a personagem de quem se fala (Aubreton,
op. cit., p. 83) (sao isso tambt?m).Afrodite e a deusa do trono cintilante, fulgurante,
furta-cor: poikilbthron. Palavra, adverte Denys Page, incomum na literatura grega,
onde existe poikilbphron ("astucioso"), e onde geralmente se atribuem a deusa do
amor epitetos de outro tipo: dos cabelos de ouro, coroada de ouro, Kyprogenes.
Em alguns fragmentos de Safo, ela e designada assim:
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] eu falei, num sonho,
com a deusa nascida em Kypros [

] Aphrodite coroada de ouro!
se eu pudesse obter esse dom
no lance da sorte [
[Safo, frs. 134, 33, in Lobel e Page, op. cit.]
No seculo V a.C., uma galeria recoberta de quadros de Polignoto recebe o
nome de h&Poikfle, "a de cores brilhantes". Em Esquilo, o orgulho e a desmedida
do herbi Agamemnon manifestam-se quando, atendendo a provocacao de Clitemnestra, ousa penetrar no palacio, andando sobre magnificos tapetes bordados: ta
poikila (Agamemnon, 936). Essa palavra quer dizer, enquanto adjetivo, "matizado",
ltm~squeado'l,llsalpi~adolt.
Encerra uma ideia de cor e de brilho, em contextos
ligados a ourivesaria, a pintura, a arte dos bordados. A traducao que propus: "em
trono de cores e brilhos"
nao e, sem duvida, a melhor, mas pode sugerir o
esplendor, o altissimo grau de elaboracao tecnica do trono de Afrodite: recoberto
de trabalhos delicados, cintilante, colorido.
Signo de poder, o epiteto poikilbthron e retomado por outro, seu reflexo
fonetico e semantico: doloplbke. Tecela de intrigas, urdidora de tramas, ou de ardis.
Dblos e.todo objetivo que serve para enganar: armadilha, engodo, isca. O verbo
pldko significa "tecer": guirlandas, por exemplo. Plokk e a acao de entrelacar; ou
tecido. Aristoteles utilizara essa palavra na Pottica para a intriga da tragedia, ou
melhor: o entrelacar, o "n6"dos eventos (1456 a). Eis o que e Afrodite, no poema
de Safo de Lesbos: a deusa paciente, que tece c,om delicadeza suas astucias e as
intrigas amorosas. Na Etica a Nicomaco, citam-se uns versos, mais tarde indevidamente atribuidos a Safo: "... e o desejo, ao contrario, procura enganar, como se
diz de Afrodite: a deusa de Kj-pros, que urde suas tramas ..." (Etica a Nicomaco,
VII, 1149 b).
O trono de Afrodite, com suas cores de brilhos instaveis, reflete seu modo
de ser: cambiante, astucioso, irisado. Safo diz que a Persuasao d filha de Afrodite
- anota o escoliasta de Hesfodo, (Os Trabalhos e os Dias, 74); e debaixo desta
mascara, a deusa pergunta nos versos 18, 19 do poema:
Quem, de novo,
Deve trazer a Persuasiva para teu amor?
Para os gregos, a arte de seduzir sempre ocupou um lugar importante nas
relacoes de amor: e ~ r e c i s ofascinar o outro - com flores, presentes, palavras.
Afrodite preside a essa technk complicada das intrigas eroticas, a tessitura dos
discursos matizados. Sua palavra e furta-cor e cintilante, puro iris. As estrategias,
nesse dominio, exigem tempo e paciencia.
Tem-se a impressao, contudo, de que o amoroso, em Safo de Lesbos, e igual
as criancas e aos loucos; para ele, nao existem mediacoes: "tudo, nesselmomento!"
E a figura da Impaciencia, da Urgencia: "Agora, vem ate mim, e solta-me deste
aflito sofrimento!" "Meus desejos realiza!" Criatura suspensa na hora que foge, ele
experimenta, na revulsao do corpo e d6 espirito, os limites do humano: no instante
mesmo em que e atravessado por um desejo absoluto.
A energia obsessiva dessa vontade palpita em cada signo. Seu contraponto,
sua contra-melodia chama-se Afrodite: no centro do poema, ela responde com

Classica, Sao Paulo, 516: 69-82, 199211993

palavras astuciosas: sorrindo. Seu reflexo esta presente em cada palavra, em cada
verso; com seus auxiliares "Ip~poc(o Desejo), iloeoc (o Desejo do Ausente) e
il~t8W (a Persuasao). Longe de serem elegantes abstracoes, ou alegorias, eles
emergem na essencia das acoes: na forca das palavras gregas. A Persuasiva modula
gestos e vocabulos, os epitetos, as formas verbais, a dramatizacao da penultima
estrofe.

Numa das muitas e curiosas etimologias do Cratilo (420 a), Socrates ensina
que o desejo (himeros) e assim chamado porque flui impetuosamente (hiemenos
rhei) na perseguicao (ephiemenos) dos seres. E uma corrente, um fluxo que se
apoderada alma. Existe num presente absoluto: e o contrario, sob esse aspecto,
depbthos, desejo - e, portanto, corrente, fluxo - voltado para o que esta em outro
lugar e ausente. As palavras de Socrates sugerem que os dois principios .sao
correlativos: "de onde a denominacao depbthos dada ao que se chama de himeros
quando o objetivo esta presenten. Nao se trata de discutir a "fantasia" dessas
ligacoes: elas mostram um grego percebendo, nas palavras e sentimentos, a emergencia das forcas vitais; e seu ritmo. Elas vibram, no centro da Ode a Afrodite,
concentrando, no grito do ser amoroso, uma temporalidade~absoluta:o passado
(pbthos), o presente (himeros), o futuro (peithb). Captados no thymbs que, finalmente, podemos compreender atraves da metafora do jorro de sangue.
A palavra thymbs aparece em tres .momentos estrategicos do texto, morfologicamente modulada: thymbn (I,4); thymoi (V18); thymbs (VII,27), ganhando as
irisacoes a que a gramatica tradicional da o nome de acusativo, dativo e nominativo
- figura recuperada, no contexto da retorica, pela elegante denominacao de poliptoto (Quintiliano, Instirutio Oratoria. X, 3). Em cada uma dessas manifestaces,
aparecem cadeias fonicas e semanticas que se respondem umas as outras:
Na estrofe I:
lissomai se,/ me m'asaisi. med'oniaisi damna,/
potnia, thymbn (Aos tormentos e angustias nao
submetas,'b Rainha, meu coracao)
Na estrofe VII:
Khalepan de lysonl~ekmerimnan, ossa de moi
telessailthymbs imcrrei, teleson: (solta-me
deste aflito sofrimento; realiza os desejos
que o coracao quer realizar:)
Na primeira estrofe o "eu" e captado no movimento da angustia, numa
revulsao proxima a nausea. E verdade que os termos &ai e dviai sao considerados
quase sinonimos por Denys Page; eles apresentariam somente uma gradacao de
intensidade, genero "heart-ache" e "anguish (Page, loc. cit.). Embora asaisi reenvie
a um vocabulario de medicina, designando sintomas corporais: vomito, nojo, nausea. Sob esse aspecto, parece opor-se ao termo drvia. Em Hesiodo um verbo
cognato - dvta[rw - e empregado num contexto em-que ha referencia ao thymbs,
e significa os aborrecimentos e as aflicoes, os cuidados provocados pela mulher,
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"desgraca criada por Zeusn. Afinal, e possivel que os dois termos utilizados por
Safo apresentem uma gradacao de sentido: talvez aparecam no poema para captar,
dramaticamente, a agonia do thymbs em seu duplo movimento indissoluvel de
vontade e de 'sentimento, de "pensamento" e de paixao.
Naturalmente, seculos de tradicao poetica ja nos habituaram a ver o amor
como sentimento "espiritual": esquecemos de, nao queremos ou nao podemos
admitir que as dores da 'alma" se revelam, tambem, atraves da nausea e do nojo.
Demoramos um pouco a compreender que, na Ode a Afrodite, o amoroso e apresentado na completa revulsao do desgosto fisico e moral: aqui nao existem "nobres"
sentimentos e "baixas"sensacoes corporais.
No fecho do poema, o radical presente em onlaisi reaparece (um pequeno
delirio de interpretacao?) nas palavras que significam "aflicao" e "desejo"(merimna,
imt!rrei)6.~ele surge como impeto de libertacao; flui, do passado, para uma vontade
aberta sobre o futuro. Afrodite sera invocada, neste contexto, sob o aspecto de
S'makhos, Companheiros-nos Combates.
Entre estes dois momentos fundamentais, a estrofe V: "O que eu mais quero,
na loucura do coracao, obter...". 0 desejo, articulado a desrazao, no momento em
que Afrodite, a amiga dos sorrisos, aparece debaixo da mascara da Persuasiva.
"Convencer": agir no tempo, contra o tempo; falar seduzindo, para transformar.

No Cratilo (420 a), Socrates explicava a Hermogenes que o thymbs, o principio vital, deve seu nome ao fato de ser impeto, agitacao da alma. O registro
epico liga tambem essa palavra a ideia de movimento: e o thymbs que impele o
heroi a acao.
Em Safo de Lesbos, elevibra e se entrelaca, num ritmo de danca, a outra
forma de energia:. o Amor, A deusa, no rapto do corpoalma, avanca, compondo
o poema na trama do desejo: o sagrado manife$ta-se nas palavras e constitui a
essencia dos versos. Teofania da e na linguagem.

Voltemos a algumas questoes de carater "tecnicon.Chamando a atencao para
o equilibrio perfeito do poema, C. M. Bowra nota que sua estrutura tripartida
pontua com muita sutileza um discurso caracterizado pela fluencia: "existe uma
pequena pausa no final da primeira, sexta e ultima estrofes, isto e, da Invocacao,
da Confirmacao e da Suplica. Todo o resto esta ligado pela passagem das frases
umas nas outras. Quando uma ocupa todo um verso, como o 14:

chama nossa atencao, e n6s percebemos sua importancia. Quando o ritmo.de um
verso repete o de outro, exatamente, como (21):

repete (23):
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vemos que as promessas sao paralelas e apresentadas como taln(Bowra,op. cit., p. 205).
Essa e uma caracteristica geral da arte arcaica; Frankel chega a falar numa
"lein da continuidade (Frankel, 1975, p. 518), regendo um mundo no qual o todo
esta necessariamente presente nas partes. Em Safo, a harmonia das "palavras
constantes" revela-se nos detalhes mais simples. Apenas um exemplo, dizendo
respeito as ligacoes "sintaticas? na falta de Afrodite, a interrogacao indireta desemboca na direta sem que haja cortes verbais - desespero do tradutor, obrigado
a recorrer as convencoes de seu prbprio idioma, e marcar alguns momentos do
texto com as aspas convencionais:
Perguntaste (...) o que eu mais desejava obter( ...)
'Quem, 6 Psappho, te contraria?"
Nao ha ruptura entre esses dois momentos: o primeiro, tanto quanto o
segundo, indica um passado (a teofania) presente, como sua propria tessitura, nas
palavras do Amoroso; desembocam os dois tempos no grito da ultima estrofe,
tenso para o futuro: "solta-me deste aflito sofrimento!'
Ek-stasis do passado no presente e no futuro: indicando que a estrutura
tripartida do poema nao e linear: na Invocacao, existe uma Suplica (Nao submetas,
Senhora, meu coracao aos tormentos e angustias); e ela permeia o texto inteiro.
Aparece, como passado, na segunda estrofe e, depois, nas palavras da propria
deusa. Palavras vindas do passado e abertas para o futuro, atraves do presente:
se hoje ela esta fugindo, amanha perseguira. Na amada indiferente, ja podemos ler
o desenho de um amoroso que implora: inversao de papeis.
Acompanhando a Suplica, a Invocacao esta disseminada ao longo das estrofes: na palavra imortal do v.14; na tecela de intrigas presentificada em seu agir;
e projeta-se nos versos finais: onde Afrodite recebe um novo epiteto - Companheiro-nos-Combates Sjhnmakhos ).
Correspondendo a um nome "biformen, em grego, essa palavra pode ser
transposta, em portugues, para o genero masculino. Ela pertence ao vocabulario
militar, designando funcoes exercidas, consequentemente, por um homem: S ' makhos e o auxiliar nas batalhas, pelejando ombro a ombro com outro soldado,
no corpo a corpo com o inimigo. (Posteriormente, o termo significara aliado, forma
abstrata que, vertida para o feminino, aparece em traducoes que enfraquecem a
violencia do original grego).
Se nos lembrarmos de que esses versos demarcam a prece de um heroi
combatente, percebemos, com alguma surpresa, que a Afrodite Guerreira ja estava
presente na Invocacao; e que todas as suas acoes tem as caracteristicas de uma
estrategia militar: ela trabalha para derrubar um inimigo, para reverter o quadro
de um combate. O que Safo de Lesbos implora a deusa parece nao ser muito
diferente do que Diomedes deseja: Faze com que eu mate esse homem, traze-o ao

c

alcance de minha lanca, ele que me tocou primeiro e disto se ufana!

Constatando que o poema desemboca numa Invocacao, somos tentados a
pensar na figura do circulo: uma linha que gira para seu ponto de partida. Imagem
eficaz: mas somente se continuarmos a refletir em termos de um tempo vetorizado.
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As palavras, na Ode a Afrodite, sao como os gestos de um dancarino; a
temporalidade que rege os signos 6 a da musica. As cadeias vocabulares irradiam:
sonoridades, sentidos; cada movimento esta presente aos outros movimentos - e
e unico. As significacoes sao construidas no interior do texto e reenviam para a
Historia, o grande contexto da cultura grega: Homero. Suas personagens, suas
formulas, sua disciplina metrica. Seu universo aristocratico. Safo de Lesbos, poeta,
e um dancarino acorrentado:
"Dancar em cadeias. Diante de cada artista, poeta e escritor grego, deve-se
perguntar: qual e a nova coacao que ele se impoe e torna atraente para seus
contemporaneos (de modo que encontra imitadores)? Pois.0 que se denomina
'invencao' (na metrica, por exemplo) e sempre um tal grilhao autoimposto. 'Dancar
em cadeias', tornar as coisas dificeis para si e em seguida estender sobre elas a
ilusao da facilidade - essa e a habilidade que eles guerem nos mostrar. Ja em
Homero percebe-se uma grande quantidade de formulas herdadas e leis epicas de
narrativa, dentro das quais ele tinha de dancar: ele proprio criou novas convencoes
para os que viriam. Esta era a escola de educacao dos poetas gregos"(Nietzsche,
" 0 andarilho e sua sombra", 140).

Por um desses acasos inverossimeis, fechamos nosso volume de filosofia,
abrindo Homero ao acaso, num momento de combate:
Versos 297 e seguintes da Zllada. Campos de guerra. Afrontamento entre gregos
e troianos. Afrodite tenta proteger seu filho Eneias, caido por terra, com os tendoes
destrocados. Diomedes a persegue, e - com um toque impiedoso da lanca - fere a
deusa do amor; na carne do punho, acima da palma da mao. Lancando um grito, ela
deixa cair seu filho, e e forcada a ouvir as injurias de Diomedes: Deixa, 6 filha de
Zeus, a guerra e a carnificina. Ja nuo basta que tu estejas sempre seduzindo as fracas
mulheres? Ainda achas que podes enfrentar os combates? Doravante, creio que vais
estremecer com as batalhas, mesmo que acontecam longe de ti.
Abandonando o combate, a deusa sobe ate o Olimpo, onde e socorrida, mas
tem que fazer a ironia de Palas Atena e de Hera: com certeza Afrodite teria tentado
convencer alguma menina grega a seguir os troianos... Com certeza, foi ao acariciar
uma grega de belos veus que ela machucou a mao, num broche de ouro...
Ouvindo essas palavras, Zeus Portador da Egide consola a deusa do amor: Nao
competem a ti, minha filha, os trabalhos guerreiros. Deves presidir as delicias do casamento. Ares e Atena vao se ocupar dos combates.
Essa deusa delicada e inconsequente -feminina - reaparece, completamente
transformada, nos versos de Safo de Lesbos. Ao assumir um papel no drama vivido
pelo Poeta, ao envergar as armas do s$mmakhos, ela transfere para o discurso
amoroso a dignidade do registro epico; infunde nas palavras do Suplicante apaixonado a respiracao tensa das oracoes guerreiras, o ruido das armas e o zunir das
flexas - os corpos entregues aos combates singulares.
A Zlfada e o pano de fundo desses versos? Nao. Igual a Afrodite, ela esta
presente em cada signo: afirmada e negada. Sem que exista um movimento "dialeticon: num ritmo de danca, ouvimos; juntos, o obscuro passado guerreiro e o
presente, com seus novos valores; o registro epico, tradicional, e a novidade das
vozes liricas. Homero e Safo.

I

Classica, Sao Paulo, 516: 69-82, 199211993

Nesse cruzamento de falas, o poema e um combate, no campo das palavras.
Seguramente, com Homero, o Pai dos Poetas. Mas, atraves dele, com Afrodite.
Do fundo da agonia, brota uma voz melodiosa: Safo de Lesbos enverga a mascara
de Tecela de Signos e, astuciosa, lanca uma rede sobre a deusa do Amor, cujos
gestos e discursos sao contaminados pela urgencia do Suplicante: "prontamente
chegaram ..." ... "Logo, ela perseguira ...""Logo, presentes ofertara;.." Os versos
estremecem; Safo e Afrodite combatem lado a lado.

1- Cf. "Life of Dionysius", in: Dionisios de Halicamasso, 1968.
2- "Sobre a disposico das palavrasn, 23, in: Dion. Halic. 1985.
3- Garrett, "Ode a Venusn,in: Haddad, 1942:19-20.
4- Traducao de ~ u b r e k n 1968:223.
,
5- Odisseia, XI, 489 e sq.: "Ne me console pas de la mort, illustre Ulysse. J'aimerais
mieux, en vivant sur la glbbe, etre aux gages d'auttui chez un homme pauvre et
sans grandes ressoiiices, que de regner sur le peuple evanoui des mortsn. (Traducao
de Meunier, 1961).
6- F. B. J. Kuiper propoe para o cognato &via o etimo 'an-is-ya. Cf. sanscrito
anista, "funeston (Chantraine, 1984).
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RESUME: Comme un mourant, le Poete s'adresse a Ia divinitb et
prie: uuppa~oc&uuo. Ce cri de desespoir invoque, non seulement
11alli6e,mot en quelque sorte abstrait, mais aussl, et surtout. celui
(celle) qui assiste quelqu'un dans un combat, et nous invite a
relire un poeme de Sapho (plus connu.sous le nom d'Ode A Aphrodite) a travers Ia trame du lexique des combats: prise dans Ia
tessiture du chant, Aphrodite s'avance, dans le champ de bataille,
c8te de I'amoureux.
MOTS CLES: Sapho, Aphrodite, lyrique grecque, litterature grecque, Grece.
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A teoria literaria aristofanica

MARCOS MARTINHO DOS SANTOS
Departamento de Letras Classicas e Vernaculas
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas
Universidade de Sao Paulo

RESUMO: A par do tema socio-polltico, figura, na comedia aristofanica, o tema literario. Desenvolve-se este, de maneira esporadica, numa cena dos Acarnenses (407-78) e, de maneira incontingente, nas Mulheres que celebram as Tesmoforias - em especial
na cena em que aparece Agatao (Thesm. 97-265) - e na segunda
parte das Ras (738-1533). Pode-se dizer que a comedia aristofanica
elabora um sistema de crltica literaria, em que se distinguem dois
tipos fundamentais de poesia: a poesia que imita a propria poesia
(tkkhne), cujo modelo 6 Eurlpides, e a poesia que imita a natureza
(physis), cujo modelo e Esquilo.
PALAVRAS-CHAVE: Aristofanes, teoria literaria, teatro.

1. Poesia e t6cnica
Diz Agatao, no prologo das Mulheres que celebram as Tesmoforias, que a
poesia e reflexo da natureza do poeta (Thesm. 167), de modo que, como ele mesmo
exemplifica, se um poeta e belo e se veste bem, os poemas que este compuser
serao igualmente belbs (Thesm. 164-6), e assim por diante (cf. Thesm. 160-3,
168-70; Ach. 138-40). Essa relacao entre a natureza e a obra do poeta e, todavia,
fruto da "necessidade"(cf. Thesm. 167: ananke, 171: ananke). Porem, um poeta
pode querer fazer poesia distinta de sua natureza. Isso nao e impossivel, contanto
que ele recorra a um mecanismo que lhe permita escapar a necessidade. Ora, esse
mecanismo e a tecnica mimetica, ou, simplesmente,mimese (Thesm. 156: mlmesis)'.
A nimese permite ao poeta elaborar uma poesia que nao reflita a natureza
do proprio poeta (cf. Thesm. 155-6). Essa dissociacao entre a natureza do poeta
e a representacao poetica e pressentida, ainda no prologo das Mulheres que celebram as Tesmoforias, pelo parente torto de Euripides, que nao sabe se realmente
deve analisar a natureza do poeta Agatao pelas composicoes corais deste (Thesm.
144-5).
O procedimento a que recorre o poeta 6 o de participar artificialmente de
uma natureza alheia a.sua e, entao, construir a representacao poetica. Assim como,
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nosAcamenses, Euripides fica de pernas para o ar (Ach. 399-400,410) para elaborar
personagens de coxos (Ach. 411), se veste com farrapos (Ach. 412-3) para elaborar
personagens de mendigos @ch. 4U), assim, em Thesm. 136-43, Agatao, para elaborar
personagens femininas (Thesm. 151), se veste de mulher, chegando a confundir,
por sua figura androgina, o parente torto de Euripides (Thesm. 97-8, 143).
Desse modo, porem, a poesia, que seria a representacao da natureza, passa
a ser a representacao da representacao da natureza. A realidade empirica, que
serviria de base para a representacao poetica, substitui-se a propria representacao.
Assim, nao e necessario ser, por exemplo, um homem virtuoso para poder representar o carater virtuoso; na verdade, nem e preciso, nao sendo homem virtuoso,
imitar a propria virtude de outrem. O que e preciso imitar e aquilo que, no proprio
homem virtuoso, ja e representacao do carater do mesmo. O que seja mais precisamente essa representacao da representacao ensina-nos um passo do prologo da
Assemblkia das mulheres, em que Praxagora tenta ensinar suas companheiras a
representar a figura masculina. Ora, os apontamentos daquela chamam a atencao
nao exatamente para a maneira de ser (natureza), mas para a maneira de falar
(representacao da natureza) dos homens:
Age nGn hbpos andristl kal kalos ereis (Eccl. 149)
Vai! Agora discursaras a maneira dos homens e belamente.
Praxagora chama a atencao das companheiras para os habitos linguisticas
dos homens. Por exemplo, a interpelacao das duas deusas e um habito linguistico
das mulheres (Eccl. 156-8; cf. 189-91); os homens invocam Zeus (Eccl. 158, 213)
ou Apolo (Eccl. 160). Cuida Praxagora para que suas companheiras nao se deixem
trair pelas palavras (Eccl. 165-6).
Assim, e a palavra que reflete, ou representa, a natureza da pessoa, e,
consequentemente, a tecnica mimetica, representacao da representacao, deve, ao
modelar uma personagem, fazer que o discurso desta seja a representacao do
discurso da pessoa.
O citado passo da Assemblkia das mulheres assemelha-se, pela acao, aos
versos 213-68 do prologo das Mulheres que celebram as Tesmofbrias: la, Praxagora
quer preparar mulheres para falar a favor das mulheres na Assembleia, perante
os homens; aqui, Euripides prepara seu parente torto para infiltrar-se na celebracao
das Tesmoforias e, As mulheres, falar contra as mulheres. Ora, assim como Praxagora se preocupa com a representacao do discurso, no caso o dos homens - ela
propria sera a escolhida para falar em nome das mulheres apos demonstrar sua
habilidade em imitar o discurso masculino (Eccl. 171-240) -, assim Euripides, no
momento em que seu parente torto vai partir para sua missao, lembra este de
falar, mais exatamente "tagarelar"((loMo) como mulher:

[.,.I En lales d', hbpos to phthkgmati
gynaikeis eu [...I (Thesm. 267-8)
Se falas, faze-o de modo a afeminares bem a linguagem.
Mas tanto Euripides quanto Praxagora elaboram mais propriamente oradores, nao personagens dramaticas. Em outras palavras, a mimese pode ser tanto
tecnica poetica, como o demonstrou Agatao, quanto tecnica retorica. Como confessa Praxagora,.seu conhecimento da arte de discursar provem dos oradores (Eccl.
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244). E outra personagem feminina das Mulheres que celebram a s Tesmoforias,
habil no manejo do discurso (Thesm. 436), conhece nao so as formulas da oratoria
(cf. Thesm. 432), mas ate mesmo os tiques dos oradores (cf. Thesm. 381-2).
Porem, seja tecnica poetica seja tecnica retorica, ambas sao tecnicas da
palavra; a tecnica poetica constroi suas personagens por meio do discurso, tal qual
a retorica modela o eu do orador por meio do discurso. Assim, e caracteristico
de Agatao o cuidado minucioso com a estrutura linguistica, ou "carcaca do drama"
(Thesm. 52: dryokhous dramatos; cf. Thesm. 52-7). Quanto a Euripides, foi ele
quem ensinou aos homens medir o verso com o esquadro, aplicando a este regras
sutis (Ran. 956), e seu estilo e, por isso, "elegante" (Thesm. 9312.
Curiosamente, porem, a primeira personagem feminina do agon das Mulheres
que celebram as Tesmoforias, a que demonstrou conhecer os artificios retoricos do
discurso (Thesm. 381-2, 432), perdeu o duelo (Thesm. 459-61). E por que, senao
justamente por ter demonstrado conhecer aqueles recursos, ou melhor, por ter
deixado o ouvinte, no caso o coro, perceber a manipulacao retorica do discurso
(Thesm. 381-2)?
Pois as tecnicas poetica e retorica, embora manipulem o discurso com
meticulosidade, nao devem permitir que a mesma manipulacao transpareca aos
olhos do espectador3. O estilo euripidiano evita ao maximo o choque entre espectador e forma. A linguagem de Euripides, embora toda manipulada, e simples4
(Ran. 961-2, 939-43), e nao so a linguagem, mas toda a estrutura dramatica, que
sempre, quase didadicamente, apresenta, na voz da primeira personagem a entrar
no palco, toda a origem da acao dramatica5 (Ran. 946-7). O teatro de Euripides
e elaborado com o objetivo de tornar-se perfeitamente compreensivel ao espectador. Em Ran. 1434~,o adverbio saphos associa-se a Euripides, e o hemistiquio
euripidiano citado em Ran. 64 faz uma parodia da preocupacao do teatro de
Euripides com a "clareza" do discurso7:
Ar'ekdidasko to saphes e pera phraso;
E entao? Demonstro com clareza ou explicarei ainda mais?
Por outro lado, Euripides critica o estilo de Esquilo justamente pela "falta
de clareza" (Ran. 927), por ser ininteligivel para o espectador (Ran. 926);devido
aos excessos da linguagem (Ran. 922-5), que mais parece um hieroglifo (Ran.
928-32; cf. Ran. 937-8). Assim, se Euripides evita a percepcao metalinguistica do
espectador, o estilo de Esquilo fa-la vibrar. Em Ran. 930-2, ironiza-se essa "falha"
do teatro esquilino, ao dizer Dioniso que ficou a noite toda pensando no significado
de determinada palavra empregada numa tragedia de Esquilo '...
Mas o que exatamente pretende Euripides ao cuidar da clareza de suas
composicoes? Ora, essa mesma clareza permite ao espectador penetrar o teatro
euripidiano - a linguagem e a estrutura dramatica - com tal facilidade que aquele
nem percebe ter diante de si uma forma poetica, quer dizer, nao pensa estar
olhando para uma representacao poetica (tecnica mimetica), mas se sente diante
da propria realidade (natureza); enfim, e realismo o que pretende Euripides. Por
isso o argumento que o tragediografo lanca, no agon das Ras, contra a critica de
Esquilo ao teatro euripidiano (Ran. 1043-4, 1050-1) alega justamente a forca de
realismo deste teatro (Ran. 1052), efeito poetico impraticavel para o teatro do seu
contendor, em cuja linguagem tem de reparar a todo instante o espectador.
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Mas se o teatro euripidiano e obra da tecnica mimetica, isto e, um discurso
que imita um discurso, qual o exato tipo de discurso que deve imitar? Ora, uma
vez que pretende ser claro e realista, o que consegue nao deixando transparecer
os recursos tecnicos empregados na construcao de sua poesia, a que outro discurso
aplicara sua tecnica mimetica, senao aquele que por natureza nao 6 elaborado?
Em outras palavras, deve imitar a fala descuidada do povo, e o tipo mais informal
desta: a fala dos comerciantes, a fala da Agora (cf. supra notas 4 e 8). Em termos
tecnicos, Euripides teria aliviado a tragedia da linguagem rebuscada (Ran. 939-40,
961), conferindo-lhe uma forma mais enxuta (Ran. 941-2); teria elaborado um
estilo de tom pedestre, mais apto a representar o discurso cotidiano dos homens
da agora9 (cf. Ran. 1015) que o estilo preciosista (Ran. 836-9) e empolado (Ran.
839, 961) de Esquilo.
Mas se tal e o estilo, seria dificil, pela lei da verossimilhanca, que as
personagens do teatro de Euripides representassem grandes herois. E certo que
uma tragedia deva apresentar herois, mas os de Euripides sao todos deformados.
Deformados fisicamente, como o cego Fenix (Ach. 421), o coxo Belerofonte (Ach.
427), os feridos e esfarrapados Filoctetes (Ach. 424) e Telefo (Ach. 430); deformados moralmente, como as adulteras e incestuosas (Thesm. 392-4; Ran. 850,1044,
1079-81) Melanipas, Fedras e Estenebeias (Thesm. 547; Ran. 1043). Ora, que sao
essas personagens senao figuras que mais bem retratam a realidade empirica que
herois fortes e virtuosos, como os Patroclos e Teucros de Esquilo (cf. Ran. 1042)?
Enfim, apenas atencao a verossimilhanca, isto e, observacao da conformidade entre
o discurso e o carater da personagem dramatica, procedimento'tao caro a tecnica
poetica10.
E nao somente as personagens sao elaboradas em conformidade com o discurso,
mas tambem a acao. O proprio Eurfpides explica que o realismo de seu teatro se
deve ao cuidado de se elaborarem imagens que reproduzam cenas cotidianas da vida
dos homens (Ran. 959-61). Enfim, o realismo do discurso euripidiano estende-se, pela
atencao a verossimiihanca, as personagens e a propria acao dramatica.
Mas trata-se sempre de representacao poetica, isto e, se o discurso do
comerciante epor natureza descuidado, o da personagem euripidiana e descuidado
por imitacao. Ao mesmo tempo, porem, gracas ao efeito de realismo produzido
pelo discurso pottico e garantido pela lei da verossimilhanca, que ajusta o carater
e a acao da personagem dramatica ao discurso, a mimese, representacao da representacao do ser (tecnica), produz no espectador a sensacao do ser (natureza).
O realismo e um efeito estetico (tecnica mimetica), diferente, portanto, da
realidade, uma verdade empirica (natureza); mas a mimese faz o espectador tomar
aquela por esta. Numa palavra, a mimese produz ilusao no espectador. Euripides,
tao logo modelada, no prblogo das Mulheres que celebram as Tesmofdrias, a figura
feminina que seu parente torto representara, observa que a mesma nao passa de
"aparencia" de figura feminina (cf. Thesm. 266-7: eidos). O tragediografo conhece
perfeitamente a natureza "ilusorianda poesia, de que fala no inicio do epirrema
do agbn das Ras (910: exepata; cf. Eccl. 237-8: exapatetheis e exapatan).
Observe-se ainda que o discurso realista deve, a fim de parecer informal,
causar a impressao de nao ter sido preparado; vale dizer, deve imitar (tecnica
mimetica) a improvisacao espontanea (natureza) da linguagem empregada na agora. Para o coro das Mulheres que celebram as Tesmofbrias, venceu o agbn o discurso
da segunda personagem feminina, o que pareceu "nao ter sido premeditado"
(Thesm. 462: ouk akaira). A explicacao e simples. Se, pela lei da verossimilhanca,
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se exigem, para um discurso realista, personagens e acao dramatica realista, para
um discurso improvisado, espera-se uma personagem espontanea, ou ainda, sincera.
Como o realismo, a sinceridade e mais um efeito ilusorio da tecnica poetica.
O discurso, por meio da lei da verossimilhanca, produz a expectativa de sinceridade
da personagem (efeito mimetico), mas essa expectativa confunde-se, no espectador,
com a propria sinceridade (natureza).
Da ilusao de sinceridade, porem, decorre ainda outro efeito. Pois o espectador,
ja iludido pela aparencia de realidade, agora sente simpatia pelo discurso que ouve;
em outras palavras, se o discurso e, ou melhor, parece sincero, o espectador sentira
confianca nele. Assim, se a primeira personagem feminina do agon das Mulheres que
celebram as Tesmofonas falou de maneira imparcial (cf. Thesm. 383) e por meio de
argumentos (Thesm. 437), com certeza o coro reconhecera a justica do discurso
daquela, mas nao se comovera com ele, porque percebeu a frieza do mesmo, todo
sopesado pela perspicacia da oradora (Thesm. 439). A segunda personagem feminina,
contudo, por falar de maneira parcial (Thesm. 445) e por meio de imagens apelativas
(Thesm. 46-52), demonstra que o seu discurso e descontrolado pela emocao. Este,
sim, angariara toda a simpatia do coro (nesm. 459-65), que julgara o discurso "convincente" (Thesm. 464: pithana)ll.
Tra'ta-se do efeito da persuasao do ouvinte, efeito precioso para a tecnica
retorica. Que e isso o que o teatro de Euripides produz no espectador provam as
palavras do coro que comentam o discurso daquela segunda personagem feminina:
primeiro, qualifica-se este com o adjetivo kompsos (Thesm. 460), que bem se
associa ao estilo euripidiano (cf. supra nota 2); segundo, e mais importante, atribui-se o poder de persuasao do discurso a "inteligibilidade" do mesmo (Thesm.
463-4), que corresponde a qualidade fundamental de clareza do estilo euripidiano.
No prologo das Mulheres que celebram as Tesmofonas, o proprio Euripides recomenda a seu parente torto, na figura da personagem feminina construida pelo
poeta, falar "com persuasao" (Thesm. 268: pithanos). Tambem a Euripides lanca o
coro, no exodo da mesma comedia, o desafio de "persuadir" o arqueiro barbaro
(Thesm. 1171: peithe).
Pela lei da verossimilhanca, se o discurso aparenta sincero, produz no
espectador ou ouvinte a expectativa de tambem ser o que o profere sincero, e esse
efeito da tecnica mimetica sera confundido com a natureza do imitador; em outras
palavras, o espectador ou ouvinte julgara realmente sincero o que profere aquele
discurso. Logo a persuasao repousa unicamente na forma do discurso, isto e, na
clareza e aparente informalidade deste, e nas leis intrinsecas do discurso (as leis
da verossimilhanca). A citacao da Antigona de Euripides em Ran. 1391 proclama
a ascendencia da palavra na producao da persuasao'2:
Ouk esti PeitholZs hieron allo plen Logos
Nao existe outro templo da Persuasao alem da Palavra.
Assim, ao efeito poetico de realismo, sobrepoe-se o de sinceridade, que,
por sua vez, produz o efeito retorico da persuasao do espectador ou ouvinte. De
outros procedimentos retoricos pode valer-se agora a tecnica mimetica. Pode, por
exemplo, intensificar a forca da persuasao procurando, mais que conquistar a
confianca, excitar a piedade do espectador ou ouvinte. Elabora-se, entao, uma
personagem ou um orador apto a produzir tal efeito. Pode-se representar uma
figura tirada diretamente do cotidiano, como a segunda personagem feminina das
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Mulheres que celebram as Tesmofdrias, uma simples vendedora de flores (Thesm.
447-8), apta a excitar a piedade do espectador por sua singeleza natural.
No caso de Euripides, um tragediografo, o emprego desse efeito pode
causar algum embaraco, pois a tragedia deve, por sua particularidade formal,
nutrir-se de figuras mais nobres, que dificilmente excitariam a piedade do espectador. Assim, a solucao euripidiana, como ja vimos, e apresentar figuras que, se
bem que heroicas, sejam deformadas13. Diceopolis procura Euri ides porque
pretende excitar a "piedade" do coro (Ach. 383-4, 436: ath1idtaton)'q e Euripides,
por sua vez, esmera-se em modelar personagens que produzam tal efeito, justamente as personagens de coxos e mendigos (Ach. 410-3; cf. Pac. 147-8, 740; Ran.
842, 1063-4). Em Ach. 418-31 faz-se uma hilariante parodia desse recurso composicional de Euripides. E como se este pensasse: "Uma figura desgracada? Sim,
esta! Ou nao, talvez seja melhor esta outra, mais desgracada. Tambem nao, mas
esta terceira, ainda mais desgracada!" ...
Trata-se do efeito retorico convencionalmente chamado captatio beneuolentiae, que intensifica o efeito retorico de persuasao do espectador ou ouvinte.
Assim, a tecnica mimetica abdica da realidade, uma vez que e representacao
da representacao, discurso que imita discurso. Com o simples manuseio do discurso,
produz no espectador ou ouvinte a sensacao de realismo e confianca, isto e, constroi
o realismo (efeito -poetico) e recusa a realidade (natureza), produz a persuasao
(efeito retorico) e rejeita a sinceridade (natureza). Mas isso nao e tudo. A tecnica
mimetica nao so abdica da natureza, mas tambem a compromete,. pois, ainda que
um orador possuisse um carater (natureza), isso de nada lhe valeria, se nao soubesse
representa-lo retoricamente (tecnica mimetica). Em outras palavras, a confianca
do ouvinte, trabalhada por um jogo persuasivo puramente linguistico, nao seria
conquistada, e o proprio discurso, se mal formulado, comprometeria a natureza
do orador. Vale dizer, nao basta ao orador "ser (por natureza)", e necessario
"parecer ser (por imitacao)". Vao de encontro a essas palavras as do nlefo de
Euripides, citado em Ach. 440-1:
Dei gar me ddxai ptokhbn einai tdmeron,
einai mdn hdsper eimf, phafnesthai dd md
Necessito, pois, apresentar-me hoje como mendigo, ser o que sou, e
nao parecer.
Pode-se dizer que a tecnica mimetica nao so abdica da natureza, mas
tambem a vence. A qualidade da representacao reside na eficiencia dos proprios
mecanismos representativos (tecnica mimetica), nao na ualidade do ser real (natureza) que deveria servir de base para a representacaog. Euripides, manuseador
da tecnica mimetica, e experto nos "mecanismos"da mimese (Thesm. 927, 1132:
mekhandn16; cf. Ach. 391), isto e, nos artificios do discurso com que constroi suas
tragedias, como "frases feitas" (cf. Ach. 444, 447: rhematfois) e "versos prontos"
(Ran. 942: epyllfois).
'iao importante quanto os artificios do discurso e a atencao as leis intrinsecas
do discurso, as leis da verossimilhanca, que garantem a boa manipulacao daqueles.
Essas leis, todavia, confundem-se com as leis da logica. Dai defender Euripides,
nopntgos do agdn das R&, os "mecanismos da logica" (Ran. 973: logismon enthels
te tdkhne; cf. Ran. 774-5: hoi d'akrodmenoi t6n antilogiBn kal lygismdn kal strophdn).
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Em suma, a tecnica mimetica realiza o casamento das formas do discurso, ou
estetica, com as leis da veros~imilhan~a,
ou logica1'.
Do mesmo modo que a qualidade da representacao reside na eficiencia
dos mecanismos representativos, nao na qualidade do ser real que deveria ser
representado, o sucesso do poeta ou orador depende exclusivamente do conhecerem-se e empregarem-se os artificios do discurso (tecnica mimetica), e nao de
qualidades pessoais (natureza) que aqueles possam apresentar, tais como a sinceridade do poeta ou o carater do orador. Assim, se, por um lado, a tecnica mimetica
realiza o casamento da estetica com a logica, por outro, separa o discurso (tecnica
mimetica) do carater (natureza) de quem fala, isto e, separa a estetica da etica18.
A citacao do Hipblito de Euripides em Thesm. 275-6 propoe justamente a dissociacao entre a palavra e a intencao de quem fala:

[...I hbti he phrdn bmosen,
he glotta d'ouk ombmok' [...I
O coracao prometeu, mas a lingua nao prometera.
A tecnica mimetica e logica, mas aetica. Assim, como bem se definiu, a
qualidade da representacao e a qualidade do poeta ou orador que emprega a
tecnica mimetica sao, nao exatamente qualidade (natureza), isto e, virtude (etica),
mas eficiencia (tecnicallogica). Num passo do antephema do agbn das Ras, Euripides demonstra estar interessado, nao na virtude do individuo, mas na "eficiencia"
(Ran. 1009-ll), designada com a palavra bekion (Ran. 1009).
Enfim, a tecnica mimetica afirma sua natureza tecnica, por assim dizer. Ela
nao 6, nesse sentido, uma ciencia (epistkme), cujos principios se fundamentam
numa observacao da natureza, mas uma tecnica tkkhne , cujos mecanismos, e nao
principios, se articulam quase automaticamente1 . Assim, o verbo empregado por
Euripides no agbn das Ras para definir a arte que pratica e tekhnyazo (Ran. 957).
E quando Diceopolis -anunciasua intencao de recorrer aos artificios de Euripides
(Ach. 383-4), o coro dos Acarnenses nomeia a atitude daquele com o mesmo verbo
tekhnyazo ,(Ach. 385).

6

)

2. Poesia e natureza
Mas Euripides sera o poeta perdedor do agbn das Rus (Ran. 1469-73). A
comedia aristofanica deixa entrever, com isso, que nao e a poesia euripidiana o
modelo estetico que defende. Com um artificio sagaz, usa 'da citacao do Hipblito
de Euripides em Thesm. 275-6, que tao bem definiu o carater peculiar daquela
poesia (cf. supra), para, com uma parodia da mesma citacao, justificar a derrota
do poeta no agbn das Ras, mais precisamente, por que Dioniso, tendo dito que
iria ao Hades buscar o poeta Euripides, agora parte levando .consigo outro poeta
(Ran. 1469-73):
He glott'ombmok' (Ran. 1471)
A lingua prometera.
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A citacao e a parodia da citacao tem sentido inverso: naquela, enfatiza-se o
poder do discurso (Thesm. 276: glofta), a que se subordina a intencao (Thesm. 275:
phrdn) de quem fala; nesta, insinua-se justamente o contrhio, isto e, a supremacia
da intencao (cf. Ran. 1468: psykhd) em relacao ao discurso (Ran. 1471: gloft').
A comedia aristofanica discorda da autonomia tecnica da poesia euripidiana
em relacao a natureza. Para esta, como vimos, as qualidades da poesia e do poeta
significam nao exatamente qualidade (natureza), isto e, qualidade do objeto representado e qualidade pessoal do poeta, mas eficiencia (tecnica), isto e, funcionamento autonomo dos mecanismos do discurso e, para o poeta, conhecimento e
aplicacao destes. A comedia aristofanica, por sua vez, ocupa-se fundamentalmente
da natureza; importa-lhe a natureza do objeto a ser representado, bem como a
natureza do poeta.
E fundamental para a comedia aristofanica o carater etico da poesia, isto
e, o conteudo etico do objeto a ser representado e o compromisso etico do poeta
com a representacao.
Quanto ao objeto, este deve apresentar um conteudo etico elevado. No
prologo das Vespas, apos explicar aos espectadores o tema da comedia, Xantias
avisa que nao se deve esperar um tema muito elevado - este mais conviria a uma
tragedia -, mas de modo algum um tema vulgar (Vesp. 56-7). Mais claramente, 6
Diceopolis, cujas posicoes coincidem com as de nosso autor (cf. Ach. 502, 377-8
e 5-8), quem afirma, no discurso em trimetros da cena imediatatnente anterior a
parabasis dos Acarnenses, que o objeto da comedia pode e deve ser o "juston(Ach.
500-I)~'. Naparabasis da mesma peca, reafirma esse ponto de vista o corifeu (Ach.
645, 655).
Quanto ao poeta, este deve manter um compromisso etico com o discurso.
Ainda nos Acarnenses, Diceopolis declara, sempre em nome do Poeta, que fala o
que pensa (Ach. 369). Insiste-se na conciliacao da palavra com o carater daquele
que a profere: em dois passos quase identicos, naparabasis das Vespas (1036-7)
e naparabasis da Paz (759-60), anuncia o corifeu que o Poeta diz sempre o que
pensa, ainda quando ameacado por pressoes politicas (cf. Vesp. 1284-91).
Somente apos fundamentar-se na natureza, a comedia arjstofanica ira construir seu discurso, de modo que este seja decorrencia imediata do conteudo etico.
Assim, declara o corifeu da Paz, naparabasis da peca, que a comedia aristofanica,
uma "arte elevadan (Pac. 749: tdkhnen megalen), tem "palavras e pensamentos
elevados"(Pac. 750: dpesin megalois kal dianofais).
Do mesmo modo, as personagens devem ser personagens nobres. Assim,
afirma o corifeu, na parabasis das Vespas, que o Poeta nao poe em cena homens
comuns (Vesp. 1029). Uma personagem de carater nobre, contudo, dificilmente
sobreviveria numa comedia; a solucao de Aristofanes, entao, e por em cena homens
comuns mas perigosos (cf. Vesp. 1029-42; Pac. 751-8), com dentes pontiagudos e
olhares terriveis (Vesp. 1030-2; Pac. 754-5), semelhantes a Lamias (Vesp. 1035;Pac.
758) e outros monstros (Vesp. 1038), e que exijam oponentes a altura, homens
extremamente corajosos, de uma coragem herculea (Vesp. 1030; Pac. 752).
Na verdade, trata-se de atencao a verossimilhanca (cf. Vesp. 1027: epieike):
para um conteudo de valor etico elevado, um estilo elevado; para proferir um
discurso de estilo elevado, uma personagem de carater. Porem, e importante observar que, diferente da poesia euripidiana, em que as leis da verossimilhanca
constituem um mecanismo auto-suficiente, a comedia aristofanica dota as mesmas
de conteudo etico.
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Assim, a comedia aristofanica difere da poesia euripidiana nao por nao
empregar os mecanismos logicos que esta emprega, mas por dota-los de conteudo
etico, ou, simplesmente, por dota-los de sentido. Ja o carater auto-suficiente que
os mesmos apresentam na poesia euripidiana produz um discurso vazio. O termo
pejorativo empregado por Aristofanes para designar a vacuidade desse discurso
e lalko, 'tagarelar". Isso diz Euripides, no agbn das Ras, ter ensinado aos homens
(Ran. 954), o que confirma, no mesmo agdn, Esquilo (Ran. 1069; cf. 916-7). E
tagarelice tambem o que Euripides espera da personagem feminina que criou no
prologo das Mulheres que celebram as Tesmbforias (cf. Thesm. 267).
Poder-se-ia dizer que, ao transformar a comedia aristofanica o carater
puramente logico das leis da verossimilhanca, seu estilo e suas personagens passam
a ser, em vez de uma consequencia logica (tecnica), uma decorrencia natural
(natureza) do conteudo etico. A forma daquela comedia nao e representacao da
representacao da natureza, mas, fundamentada na natureza e, mais que isso, penetrada pela natureza, pretende ser apresentacao da natureza. Em outras palavras,
a comedia aristofanica repudia o efeito ilusorio da tecnica mimetica2l. Assim, na
parabasis dos Acarnenses, o corifeu declara que o Poeta nao quer "iludir" os
espectadores (Ach. 657: exapawon).
Em funcao do ponto de vista que defende, a comedia aristofanica critica
a poesia euripidiana. O carater tecnico da poesia euripidiana nao passa, para
aquela, de tecnicismo, uma vez que e fruto de mecanismos do discurso, que funcionam de maneira autonoma (cliches), e, consequentemente, vazia de conteudo
etico. Assim, o prologo das Ras abre-se com uma divertida parodia dos cliches da
comedia (Ran. 1-18). Ja no inicio da cena dos trimetros entre a primeira e a
segunda parabasis das Aves (903-58), parodiam-se os lugares-comuns das poesias
epica (Au. 907-10) e lirica (Au. 950), de que tanto se mostra conhecedora a
personagem do poeta. E no prologo das Mulheres que celebram as Tesmoforias,
parodiam-se os cliches do coro tragico, numa especie de parakhorkgema (Thesm.
101-291~~.
A poesia euripidiana, por ser representacao da representacao (tecnica),
pode dizer-se artificial, isto e, sem conteudo real (natureza); por outro lado, devido
a seu carater tecnicista, pode dizer-se artificiosa, isto e, cheia de formulas. Ora,
a artificialidade dos artificios teatrais de Euripides e bem demonstrada em passos
que parodiam a tecnica composicional do poeta. O passo de Ach. 431-79, a que
se assemelha o de Thesm. 213-63 e em que Diceopolis vai arrancando a Euripides,
um a um, os aparatos indumentarios das personagens coxas deste, ate que Euripides
exclame que nada lhe restara de sua tragedia (Ach. 464, 470), demonstra que,
suprimidos os artificios, nada fica da poesia euripidiana e que, consequentemente,
esta e artificial.
E nao s6 artificiais, mas ate superfluos sao os artificios da poesia euripidiana.
E o que se depreende do passo em que, ao tomar Diceopolis mais um dos aparatos
indumentarios de Euripides, o cestinho queimado, e ao perguntar o tragediografo
aquele a razao de querer tal peca, Diceopolis diz que justamente nao ha razao
alguma (Ach. 454-5)... No passo anteriormente citado das Aves, aponta-se, de
maneira mordaz, o superfluo dos lugares-comuns da epica e da lirica: o poeta
das Aves ja compusera um canto para a Nefelocucolandia antes mesmo de esta
ter sido fundada (Au. 920-3)...
Enfim, naparabasis das Nuvens, o coro reivindica para a comedia aristofanica
a qualidade de, diferente das demais comedias, evitar os lugares-comuns (Nub.
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537-59). Isso a comedia aristofanica reafirma em diversos passos (cf. Pac. 741-50;
P l ~ t 796-9).
.

3. A poesia e o duelo de tecnica e natureza
E facil notar. De um lado, Euripides, com uma poesia tragica cujo tema e
desavisadamente vulgar; de outro, Aristofanes, com uma poesia comica cujo tema
e inesperadamente elevado. Trata-se de uma simplificacao comica: de uma antitese
simplista, a comedia aristofanica produz o burlesco. Mas e Esquilo que, poeta
tragico como Euripides, ira opor-se mais imediatamente a este.
A poesia esquilina opoe-se a poesia euripidiana tal como o fez a comedia
aristofanica, isto e, fundamentando-se na natureza. Em rimeiro lugar, observa o
conteudo etico do objeto a ser representado. Assim, diz squilo que a poesia deve
eleger o que e "honesto" (Ran. 1056: khresta) e rejeitar o que e "vil" (Ran. 1053:
ponerbn). Em segundo lugar, constroi a forma poetica como decorrencia natural
daquele conteudo, isto e, observa as leis da verossimilhan a, mas preenche-as com
a qualidade natural do objeto representado. Assim, diz squilo que, pela "lei da
verossimilhanca" (Ran. 1060: eikbs), seu estilo e elevado porque seu pensamento
e elevado (Ran. 1058-61: megalon gnomon kai dianoion fsa kai ta rhbmata tfktein)
- Esquilo sabe que legou a poesia dramatica, nao o estilo mais elegante, como o
de Euripides, mas o "mais honesto" (Ran. 1062: khrestos, 1060: khresthai; cf. supra
nota 6) - e, consequentemente, as personagens que proferem o discurso devem
ser personagens nobres: semi-deuses (Ran. 1060) e corajosos herois, como Patroclo
e Teucro (Ran. 1042), mas principalmente como Aquiles, a que tantas vezes se
associa a figura do proprio Esquilo (cf. Ran. 992-3, 1264; cf. 832) e que, como
personagem dos Fngios deste, tanto apraz a Euripides criticar (Ran. 912).
A oposicao entre a poesia esquilina, fundamentada na natureza, e a poesia
euripidiana, articuladora da tecnica mimetica, desenvolve-se nas Ras, ao longo do
agbn desta e das demais cenas, ate o exodo.
Como vimos, Euripides acusa o estilo esquilino de alertar a percepcao metalinguistica do espectador e, consequentemente, nao produzir o efeito de realismo,
isto e, fazer o espectador sentir que esta diante, nao de um discurso poetico
(tecnica mimetica), mas de um discurso informal (natureza).
Ja Esquilo acusa a poesia euripidiana de vulgaridade. Em primeiro lugar,
vulgaridade do tema, pois o tema predileto desta e o adulterio (Ran. 1043-4,
1050-1); em segundo lugar, vulgaridade da forma, que apresenta estilo e personagens degradadas (Ran. 1062-3).
Assim, os poetas acusam-se mutuamente. Mas e necessario cuidado. Um e
outro poeta observam diferentes principios composicionais, e as criticas de um e
outro fundamentam-se em pontos de vista diferentes. Euripides pensa a poesia
como representacao da representacao, a que basta a articulacao autonoma dos
mecanismos do discurso para produzir o efeito de realismo, a ilusao poetica. Por
isso critica fundamentalmente, na poesia esquilina, o estilo e a incapacidade deste
de produzir a ilusao poetica.
Esquilo considera a poesia ancorada na natureza e penetrada por esta, quer
dizer, observa a natureza do objeto a ser representado e o compromisso do poeta
com a representacao poetica e, a partir dessa observacao, constroi uma forma
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poetica que os reflita da maneira mais imediata. Por isso critica basicamente, na
poesia euripidiana, os temas, isto e, o conteudo imoral daquela poesia, bem como
a falta de qualidade etica do estilo e das personagens euripidianas.
Assim, e necessario reconsiderarem-se as acusacoes de cada poeta. Euripides, ao acusar fundamentalmente o estilo da poesia esquilina, nao percebe que
este e decorrencia natural do conteudo etico do objeto representado. Do mesmo
modo, nao percebe, ao apontar a falta de realismo da poesia esquilina, que esta
se preocupa, nao com o efeito de realismo (tecnica), mas com a propria realidade
(natureza) do objeto a ser representado. Assim, a poesia esquilina, por nao produzir
o efeito de realismo como quer Euripides, nao deve ser acusada de anti-realista;
ela e simplesmente uma poesia da natureza.
Esquilo, ao acusar fundamentalmente os temas da poesia euripidiana, nao
percebe que eles sao apenas consequencia logica da tecnica mimetica, isto e, o
conteudo da poesia euripidiana e escolhido, nao em funcao de uma predilecao de
Euripides por temas vulgares (natureza), mas simplesmente pela aptidao do tema
para produzir o efeito de realismo (tecnica). Assim, a poesia euripidiana, por nao
apresentar um tema de alto valor etico, nao deve ser acusada de anti-etica; ela e
simplesmente uma poesia tkcnica.
Cada poesia tem as suas propriedades. A poesia euripidiana caracteriza-se
por ser ela mesma uma aparencia, isto e, representacao da representacao, mas
tambem por fazer-se parecer realidade aos olhos do espectador. Assim, Euripides,
ao pretender que o espectador se sinta diante da realidade, na verdade o ilude.
A poesia esquilina preocupa-se com a natureza do objeto a ser repreientado
e, por isso, faz um recorte na realidade, isto e, seleciona o que desta deva ser
representado ou nao. Por sua vez, essa selecao e feita em funcao do compromisso
etico que o poeta deve manter com a representacao poetica, isto e, seleciona-se
o objeto que o poeta julgue o mais elevado. Feito isso, constroi-se a forma poetica
- o estilo e as personagens - penetrando-a de todo o valor etico que possua o
objeto representado e que importe ao 'poeta. Assim, Esquilo, embora apresente
ao espectador um recorte da realidade, fa-lo de maneira viva, isto e, o espectador,
embora se perceba diante de uma ficcao poetica, e penetrado pelo conteudo real
do objeto e pelo sentimento real do poeta.
Em suma, a poesia euripidiana, representacao da representacao, aparenta
(e nao e) realidade; a poesia esquilina, apresentacao do ideal, 6 (e nao aparenta)
idealidade. Plagiando e adaptando a expressao aristotelica (Poet. XXV 166 1460
b 31-5), pode-se dizer que, de um lado, as personagens euripidianas representam
os homens tais como sao, enquanto as esquilinas apresentam os homens tais como
deveriam ser; ou- ainda, .as personagens euripidianas aparentam homens reais, as
personagens esquilinas sdo homens ideais.

Notas
1- Cf. o fragmento heraclitiano: He tbkhne teniphysin
-- .- .. .. .mimoumkne (Herdcl. B 10).
2- Na verdade, o adjetivo kompsds associa-se intimamente ao estilo euripidiano

(cf. Equ. 18: kompseuripikds). Assim, Terameno, um admirador de Euripides, tambem e "legante"(Ran. 967). Tambem o habil discurso da segunda personagem
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feminina das Mulheres que celebram as Tesmofbrias e qualificado pelo coro como
"elegante"(Thesm. 460).
3- Sobre a dissimulatio artis, cf. ARSTI: Rhet. I11 2 1404 b 18-21: Did def lanthanein
poiohtas, kal md dokefn lkgein peplasmknos alla pephykbtos (todto gar pithanbn,
ekefno dh tounantlon, hbs gdr pros epibouleuonta diabtillontai, kathaper pros toas
olnous tous memigmknous).
4- Diz Aristoteles (Rhet. I11 2 1404 b 24-5) que foi Euripides o primeiro a recorrer
a linguagem coloquial para produzir a dissimulatio artis (cf. nota anterior).
5- Sobre os prologos explicativos das tragedias de Euripides, cf. ARSTT. Rhet. I11
14 1415 a 19-20.
6- O verso e proferido por Dioniso apos terem Euripides e Esquilo exposto os
pareceres proprios a respeito de Alcibiades (Ran. 1422): a opiniao daquele e taxativa
(Ran. 1427-9) - como convem a clareza do estilo euripidiano -, a deste, metaforica
(Ran. 1431-2) - como convem a nobreza do estilo esquilino (cf. Ran. 1062).
7- A clareza e, para Aristoteles (Rhet. I11 2 1404 b 1ss.), a primeira qualidade da
expressao (l&eos aretd saphe), e associa-se diretamente a Euripides (id. 24-5).
8- Ao tratar da clareza do discurso e da dissimulatio artis (cf. supra notas 3 e 6),
Aristoteles privilegia o discurso que imita a linguagem coloquial, e nao poetica
(Rhet. 111 2 1404 b 3-24), e associa essa tecnica a Euripides (id. 24-5).
9- O proprio Euripides e filho de uma vendedora de legumes (Thesm., 387; cf.
Thesm. 456; Ach. 478), personagem tipica da agora. Do mesmo modo, e justamente
uma vendedora da agora (Thesm.,457) que vence o agbn das Mulheres que celebram
as Tesmofbrias (Thesm. 459-61). O nome da bem-falante personagem feminina da
Assembleia das mulheres, ~ r a x a ~ o rassocia
a,
a tecnica oratoria desta a maneira de
falar dos comerciantes.
10- Tambem pela lei da verossimilhanca o estilo esquilino exige caracteres afins,
o que bem demonstra saber o proprio bsquiio (cf. Ran. 1058-61).
11-Dira Aristoteles que o discurso deve "ocultar a sua construcao retorica"(Rhet.
I11 2 1404 b 18: lanthanein poiodntas) a fim de ser "persuasivo" (id. 19: pithanbn;
cf. supra nota 3).
12- Praxagora, que constroi oradores por meio da elaboracao do discurso, tambem
busca a persuasao do ouvinte (Eccl. 209, 239).
13- A ousada solucao euripidiana de elaborar um estilo e uma personagem dramatica diferentes dos convencionais e parodiada, com grande humor, em Ran.
1331-63, em que se apresenta uma situacao cheia de elementos tragicos: o sonho
da personagem (Ran. 1332), a interpelacao de divindades (Ran. 1335,1345,1361-2),
o rito de purificacao (Ran. 1338-40), e tudo por causa do roubo de um galo ...
14- Faz-se uma parodia do sentimento produzido pelo discurso poetico no espectador em Thesm. 130-3, em que se descrevem os sentimentos lascivos produzidos
pelo canto sedutor de Agatao no parente torto de Euripides.
15- Cf. ARSTT. Poet. XXV 162 1460 b 13-9.
16- Os filhos dancarinos de Carcino, mencionados em Pac. 781-4, sao designados
mekhanodiphai (Pac. 790; cf. Pac. 864), isto 6, dancarinos tecnicistas, malabaristas.
Em Vesp. 1474-537, faz-se uma longa parodia da danca moderna de Frinico. O
fato de ser Filocleo bebado quem vai dancar a Frfnico ja indica que a danca deste
nao passa de uma serie de tropecos (Vesp. 1484-6), na verdade, uma danca malabaristica (Vesp. 1523-s), que movimenta a coluna vertebral (Vesp. 1498-9), as pernas
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(Vesp. 1491), as articulacoes (Vesp. 1494), o femur (Vesp. 1495), mas tudo so para
causar sensacao no espectador (Vesp. 1525-6), para persuadi-lo, por assim dizer.
17- A relacao entre retorica e dialetica e o que primeiro se afirma na Retbrica
aristotelica: He rhetorikt! estin antfstrophos te dialektike (I 1 1354 a 1; cf. id. 1355
b 8-21; 2 1356 a 25-33).
18- Cf. ARSTT. Rhet. I 2 1356 a 20-5.
19- Segundo Aristoteles, a retorica nao pertence a nenhuma "ciencia"((Rhet. I 1
1354 a 3: Oudemids epistkmes aphorismt!nes; cf. id. 2 1356 a 32), mas e propria de
uma "tecnica, ou arte" (id. 11: Tkkhnes krgon einai).
20- Assim como o nome de Praxagora revela o tipo de discurso que a personagem
feminina conhece (cf. supra nota 9), assim o nome de Diceopolis revela o tipo de
objeto de que esta personagem se ocupa.
21- Da mesma forma, aquela comedia deprecia o efeito persuasivo da tecnica
mimetica (cf. Ran. 1396).
22. Ao mesmo tempo, parodiam-se as inovacoes das formas poeticas. No agdn das
Ras, parodiam-se, na voz de Esquilo, as inovacoes musicais de Eurlpides (Han.
1309-22), seja suas inovacoes melodicas (cf. Ran. 1314, 1347) seja suas inovacoes
ritmicas (cf. Ran. 1322-3). E que a tecnica poetica euripidiana, por ser apenas um
jogo tecnicista, so pbde usar de formulas, seja porque usou de formulas previamente
conhecidas seja porque tudo o que possa criar se transforma em formula.

SANTOS, M. M. La theorie litteraire aristophanique. Classica, Sao Paulo, 516:
79-91, 199211993.
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RESUME: Outre les thbmes sociaux et politiques, Ia comedie aristophanique presente le thbme litteralre. Celul-ci se d6roule. de
facon sporadique, dans une scbne des Acharniens (407-78) et, de
facon inconditionelle, aux Thesmophories - particulibrement dans
Ia scene jouee par Agathon (Thesm. 97-265) - et dans Ia deuxieme
partie des Grenouilles (738-1533). On peut dire que Ia comedie
aristophanique elabore un systbme de critique litteralre, dans leque1
on peut discerner deux types fondamentaux de poesie: Ia poesie
qui imite Ia poesie m6me (tdkhne), dont Euripide est le modele, et
Ia poesie ui imite Ia nature (physis), dont Eschyle est le modele.
MOTS CL S: Aristophane, theorie litteraire, theatre.
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A maior das maravilhas

ADRIANE DA SILVA DUARTE
Departamento de Letras Classicas e Vernaculas
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas
Universidade de Sao Paulo

RESUMO: A analise dos estasimos finais d'As Aves e o ponto de
partida para o exame do papel da fantasia na constituicao'da
imagem aristofanica e tambem para a interpretacao dessa comedia
como uma crltica a Atenas e aos atenienses (e nao, como quer
Murray, como uma comedia de escape).
PALAVRAS-CHAVE: Aristofanes, comedia atica antiga, teatro,
grotesco.

As Aves distingue-se entre as comtdias de Aristofanes pelo seu acabamento.
O cuidado dispensado a sua confeccao fica evidente durante a leitura. A harmonia
e o encadeamento do conjunto deixam a impressao de nao ter ficado um s6 ponto
sem no, sensacao incomum quando se trata da comedia aristofanica, ja que a
coerencia e a lo@ca nao eram considerados fatores de excelencia dramatica ou,
pelo menos, nao tinham o peso que se atribuiu a eles depois.
Comparavel aos mais altos momentos da poesia grega, a qualidade de sua
lirica tambem encanta os leitores. Mas aqui nao vale o dito que presume ser a
qualidade inversamente proporcional a quantidade. As Aves esta entre as pecas
de maior concentracao de passagens liricas de Aristofanes (McEvilley, 1970). A
lirica esta presente em todas as posicoes tradicionais l, algumas delas duplicadas,
e tambem aparece livre, sob a forma de cantos corais independentes. Ha quatro
desses cantos corais na peca 2, um numero expressivo quando o padrao e de dois
por comedia. Sao esses cantos o objeto da analise que se segue.
Os estasimos subdividem as cenas episodicas em pequenos atos. Fazendo
isso, nao so facilitam a compreensao do publico, individualizando e comentando
os varios episodios, mas tambtm solucionam um problema tecnico. Contando com
um maximo de quatro atores para desempenhar inumeros papeis, o estasimo propicia tempo habil para as trocas de mascaras e roupas. Entao, quanto maior o
numero de personagens e de cenas pos-parabasicas, maior a quantidade de estasimos em uma peca.
Isso e particularmente verdadeiro no caso d'As Aves, em que ha duplicacao
das cenas episodicas. O aumento no numero de cenas corresponde A quantidade
elevada de personagens presentes por episodio. Newiger (Newiger, 1975) compara
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As Aves as pecas anteriormente compostas e conclui que, enquanto essas ultimas
apresentam um unico grupo de impostores e aproveitadores (alazones), aquela
traz a cena dois desses grupos, interessados em tirar vantagem da nova ordem
estabelecida pelo heroi. As outras comedias apresentam cerca de dois componentes
por grupo, enquanto nesta a variacao e de tres a cinco elementos. Alem das duas
cenas com impostores mortais, As Aves tem tambem tres cenas com deuses: prisao
e interrogatorio da deusa fris, visita 'de Prometeu e embaixada de Poseidon, Heracles e Tribalo. O numero de estasimos, quatro, e o dobro do habitual em resposta
a extensao anormal dos episodios.
Muitas vezes os estasimos parecem desvinculados do tema principal da
comedia. Essa impressao deriva do uso de imagens complexas e altamente concentradas, o que, associado a mencao a fatos e personalidades contemporaneos
do poeta, pode desnortear os leitores de hoje. No entanto, uma analise interpretativa dos estasimos e capaz de resgatar plenamente seu sentido face a obra. No
que diz respeito AS Aves, os estasimos I e I1 inserem-se bem no contexto, uma vez
que limitam-se ao comentario de cenas vizinhas; ja os estasimos I11 e IV exigem
maior atencao, por seu c'arater de satira direta a individuos historicos, que nao
faziam parte do enredo da peca. Por isso, concentrarei o comentario sobre esses
ultimos, que reproduz0 a seguir em traducao propria.
Estasimo I11 (v. 1470-93)

Muitas novidades e maravilhas
ja sobrevoamos
e fatos assombrosos vimos.
Ha uma arvore,
de natureza .estranha,
pra la de Briosa: Cleonimo,
bom para nada e, alias,
covarde e muito.
Ela, na primavera,
desabrocha e delata;
no inverno, em compensacao,
deixa cair seus escudos.
Ha tambem uma terra
junto a Escuridao, la. longe,
no Ermo de Lamparinas.
La, homens com herois
almocam e convivem,
exceto ao entardecer.
Nessas horas encontra-los
nao era seguro mais.
Se algum mortal topava
a noite com Orestes, o heroi,
ficava nu, depois de ser surrado
em todo o seu flanco direito.

C

Estasimo IV (v. 1553-64; 1694-1705)

Junto aos p e s - ~ o m b r e i r ~ s
existe um lago, onde, sem se lavar,
Socrates atrai as almas.
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Ali tambem veio Pisandro,
pedindo para ver uma alma,
que o abandonou ainda vivo.
Segurando uma vitima,
um camelo-ovelha, cortou-lhe a goela e,
como Odisseu, recuou.
Em seguida surgiu-lhe de baixo,
rumo a sangoela do camelo,
Querofonte, o morcego.
Existe em Delacao,
junto .a Tribuna, uma raca velhaca
de ventrelinguarudos,
que semeiam, colhem
e vindimam com as linguas,
e tambem dao com a lingua nos dente^.^
Sao de raca estrangeira,
os gorgias e os felipes.
-Por causa.daqueles ventrelinguarudos, felipes, .
em toda a Atica, nos sacrificios,
a lingua e cortada e posta a parte.

1700

1705

Os estasimos I11 e IV estao estreitamente vinculados. Em primeiro lugar
transparece um paralelismo formal: ambos contam com 24 versos cada, divididos
em duas estrofes de 12 versos, enquanto os estasimos I e I1 contam com 14 e 8
versos respectivamente, tambem distribuidos em duas estrofes simetricas (717 e
414). O metro tambem aproxima os estasimos I11 e IV, ja que ambos empregam
trocaicos, e os distingue dos anteriores, que foram compostos em jambos'e docmiacos a vez.
Tambem pode-se notar que os estasimos I e I1 se inserem num contexto
predominantemente humano (sacrificio de fundacao da cidade, primeira procissao de aproveitadores, chegada do mensageiro dos homens), enquanto os
estasimos I11 e IV estao entre as cenas em que domina o divino (Prometeu e
a embaixada dos deuses). E verdade ue entre a estrofe e a antistrofe do
estasimo I1 ha o interrogatorio da deusa ris, que antecipa a participacao divina.
Mas sao os aproveitadores humanos que dao o tom a passagem com sua presenca
insistente (o primeiro grupo traz cinco elementos que relutam em deixar a
cena).
No estasimo I11 sao contiguas estrofe e antistrofe, produzindo um canto de
maior duracao (24 versos continuos para 12 de cada estrofe do IV, 7 do I e 4 do
11). A principal razao disso, ao meu ver, e enfatizar o fim da participacao humana
e marcar o inicio da presenca divina. Antecede a esse estasimo a segunda procissao
de aproveitadores (parricida, Cinesias, delator) e o segue a visita de Prometeu e
a embaixada dos deuses.
Os estasimos I11 e IV tambem estao ligados tematicamente. O tema que
neles predomina C introduzido logo nos primeiros versos do terceiro estasimo (v.
1470-72):

7

polla dd kal kaina kai thaumast' epeptomestha, kai
deincl pragmat' efdomen.
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Muitas novidades e maravilhas
ja sobrevoamos e
fatos assombrosos vimos.
Trata-se do tbpos do viajante, aventureiro desbravador de terras distantes.
O tema adequa-se bem ao coro de aves, composto por muitas migrantes sazonais.
Mas detalhes de ornitologo sao dispensaveis, bastando mencionar a grande imagem
das asas, eternamente associadas a mobilidade, a liberdade de ir e vir, de cruzar
fronteiras (Chevalier e Gheerband, 1973, p. 28-30). Asas sao metaforas gregas para
as velas, que transportaram os colonizadores atenienses por mar. Por mar tambem
as primeiras e maiores aventuras se fizeram, a expedicao dos Argonautas e a
Odisseia.
O viajante e o narrador sao lados da mesma moeda: "Quando alguem faz
uma viagem, entao tem alguma coisa para contar, diz a voz do povo e imagina o
narrador como alguem que vem de longe" (Benjamin, 1983, p.58). Para Walter
Benjamin, os primeiros narradores, detentores da experiencia comunicavel, foram
o lavrador sedentario, conhecedor das tradicoes locais, e o marinheiro mercante,
que traz as novidades do alem mar. Do primeiro tipo e representante Hesiodo,
do segundo, Odisseu de Homero e Herodoto.
As aves pertencem ao segundo tipo, sao narradoras das novidades. Ha uma
longa tradicao de aves mensageiras, cuja funcao abrange a previsao do tempo (p.
ex. As Aves, v. 699 sq.) ou o anuncio das intencoes divinas (As Aves, v. 719) - o
termo grego para ave tambem significa augurio. O uso de passaros como correio
reflete-se nos ditados populares "um passarinho me contou" e "ver um passarinho
verde", de abrangencia universal e difundidos ainda hoje4.
No estasimo I11 as aves propoem-se a relatar as novidades (kaina), maravilhas
(thaumasta) e fatos assombrosos (deina pragmata). O leitor de Herodoto vai se
sentir a vontade. Desde a analise de Francois Hartog (Hartog, 1980, p.243-49)
sabe-se da importancia do thauma na organizacao do discurso etnografico do
historiador. Em Herodoto o thauma e, por definicao, algo assombroso (deina) ou
desconhecido (kaina).
Vale lembrar tambem o registro epico da palavra, sempre associada a intervencao milagrosa da divindade, como nesta passagem da Odissdia (XIX, 36):
b pater, e mkga thauma tbd' ofthalmoisin horbmai.
Pai, esta grande maravilha certamente com os meus olhos vejo!5,
em que Telemaco dirige-se a Odisseu para descrever os indicios da presenca de
Atena. Embora o Ciclope, os Lotbfagos, Cila e Caribdis nao sejam seres comuns,
e de fato nenhum deles compoe a paisagem domestica de ftaca, Odisseu nao se
refere a eles como maravilhas. O maravilhoso restringe-se ao ambito dos deuses.
Em Herodoto o thauma deixa de constituir um sinal de epifania para se
transformar em uma categoria do discurso etnografico, responsavel nao s6 pela
organizacao do Jbgos, mas tambem pela veracidade do relato do historiador. Segundo Hartog (Hartog, 1980, p.243-49), as maravilhas-curiosidades sao requisitos
indispensaveis a apreensao de outras culturas, relacionando-se a descoberta do
outro pelo contraste com o eu, a questao da identidade. Em Homero, o mortal
confronta-se com o imortal, mas tambem, como em Herodoto, o grego com o
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barbaro. A alteridade e, em consequencia, a identidade, sao sublinhadas pelo
thauma, que pode ter origem humana (monumentos, costumes) ou natural (fauna,
flora, anomalias climaticas). Por este motivo o thauma sempre pertenceu ao universo dos viajantes e dos exploradores. E, sendo assim, nao poderia faltar a narrativa das aves.
Ainda no campo das palavras, Hofmann (Hofmann, 1976) e Moulton (Moulton, 1981) percebem nos versos iniciais desse estasimo 111 um eco do famoso canto
coral da Antfgone de Sofocles (v. 335-79, que principia assim:
polla ta deina kouddn anthrbpou deinbteion pelei.
Muitas sao as coisas assombrosas, mas nada e mais assombroso que
o homem.
Tambem aqui se destaca a palavra deina que, juntamente com thauma, caracteriza a visao das aves. O parentesco entre os estasimos de Aristofanes e de
Sofocles vai alem do vocabular. Os versos d'As Aves nao tardarao a confirmar que
o homem e o que ha de mais assombroso (deindteron) sobre a terra. Mas enquanto
Sofocles enuncia e enumera o que existe de assombroso no ser humano, Aristofanes
o sugere atraves de imagens.
A investigacao do processo de formacao e encadeamento das imagens dos
estasimos 111 e IV, uma amostra do que ocorre no restante da peca, levara a
abordagem do papel da fantasia na obra de Aristofanes, mas nao no sentido comum
da palavra, i. e, imaginacao desenfreada, devaneios desligados da realidade. Aqui
deve-se entender fantasia como uma estrutura mental responsavel pela criacao
poetica, espaco paralelo a realidade, mas nunca apartado dela. De acordo com
Whitman (Whitman, 1964, p.260-61) "a fantasia aristofanica e uma estrutura [...I
que desperta a reacao da mais basica funcao mental: a transformacao da corrente
caotica da experiencia em uma sequencia de agrupamentos inteligiveis. [...I a mente
primeiro forma classes e lhes da nomes; os nomes estimulam o processo atraves
de sua propria propensao a conotacao, combinacao e ambiguidade. Por esse processo o mundo inteligivel alca-se a alturas imaginativas espantosas, que poderiam
nao ser significativas se nao fosse o fato de que a amplificacao verbal, poetica, da
realidade e paralela e parte da formacao mental da realidade mesma. [.. I E
devemos supor que estruturas poeticas sao, de qualquer modo, significativas." Essa
definicao norteara a analise das imagens dos estasimos 111 e IV.
Nas estrofes que compoem os estasimos I11 e IV sao apresentados quatro
exemplos das maravilhas vistas pelas aves: 1) Arvore-Cleonimo (v. 1470-81); 2)
heroi-bandido Orestes (v. 1482-93); 3) Socrates e Pisandro no Hades (v. 1553-64);
4) ventrelinguarudos Gorgias e Felipe (v. 1694- 1705). Todas partilham a introducao
("existe em tal lugar, tal coisa") que as situa geograficamente num ponto remoto
do mapa, em terras de dificil acesso ou em regioes miticas, mas, de qualquer
forma, distantes de Atenas.
A arvore-Cleonimo, primeira das maravilhas, situa-se "longe de Briosa" (em
grego, Kardia), cidade da desconhecida Tracia. E, sem duvida, a imagem mais bem
trabalhada e mais rica em significados, muitos deles ja apontados por Taillardat
(Taillardat, 1965, 726 e 896).
Essa e uma imagem de cunho essencialmente grotesco, onde se tem, em
primeiro plano, a fusao entre o homem e o vegetal. Em contraposicao a estetica
classica que elege o contorno claro, delineador das formas, preservador da indi-
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vidualidade e da identificacao, a grotesca promove a dissolucao de linhas e a fusao
entre as formas, como entre as especies, colocando elementos diversos em contato.
A concepcao grotesca leva a constituicao de um corpo hibrido e esta no cerne das
fantasias anatomicas, responsaveis por boa parte do fabulario folclorico. Alem
disso, o corpo hibrido, segundo Bakhtin (Bakhtin, 1987, p.245), consolida o "encontro entre o homem e o mundo", ja que o aproxima de elementos de origem
variadas.
Nesse contexto insere-se a arvore-Cleonimo. Note-se que essa imagem de
cunho fantastico (nao existem seres meio homens, meio plantas) tem como nucleo
um individuo empirico, nomeado e reconhecivel. Cleonimo foi um politico ateniense
de pouca expressao, somente lembrado por ter sido uma das vitimas preferenciais
de Aristofanes que, em varias oportunidades, satirizou-lhe a obesidade, a glutonaria, a covardia, o carater traicoeiro (p. ex. As Aves, v. 288-290). Nesse estasimo
d'As Aves dois de seus defeitos sao ressaltados: covardia e carater traicoeiro,
evidente ja no habito que cultivava, a delacao. Talvez sua obesidade seja tambem
aludida, como acredita Taillardat (Taillardat, 1965, 425), mas nao com a mesma
enfase dos defeitos anteriormente mencionados, o que permite ignora-la.
A arvore-Cleonimo conjuga atividades humanas e vegetais: desabrochar,
mostrar figostdelatar, perder folhaslperder escudos. Predominam tracos do reino
vegetal, ja que o verbo sukofantein significa literalmente "mostrar figos" (i.e, frutificar) e so figuradamente "delatar" efillorroein quer dizer "perder as folhas", a
ideia de "perder os escudos" so e obtida pela imposicao do objeto direto aspidas
(escudos) ao verbo, intransitivo.
Dessa perspectiva percebe-se que o fator determinante na formacao da
imagem e a livre associacao de ideias, em que atuam dois elementos poderosos:
1) concretizacao de conceitos ou literalizacao de expressoes, 2) encadeamento de
palavras, ordenadas pelo campo semantico a que pertencem (palavra-puxa-palavra).
Cleonimo e sicofanta, que habitualmente significa delator. Aristofanes entende a palavra ao pe-da-letra e, em seguida, a concretiza e contextualiza: sicofanta
= mostrador de figos, figo (ekon), figueira (suke), arvore (dendron). Dai a imagem
da arvore-Cleonimo, naturalmente uma figueira.
E esse caminho tem mao-dupla na medida em que um objeto concreto, assim
reconhecivel pelo contexto, pode ser tomado em seu sentido figurado. Assim se
explica o "bom para nada" (literalmente do grego chresimos ouden, v. 1476), que
substitui o adjetivo Qkinos, referente a figueira e, figuradamente, ao que e mole
e imprestavel como o tronco da figueira, que nao serve para nada. Portanto a livre
associacao de ideias conduz a formacao de uma imagem grotesca que joga com
inumeras variaveis previsiveis logicamente.
Outro motivo de interesse nessa imagem e a relacao que se estabelece entre
ela e a sua coordenada geografica. A arvore-Cleonimo fica longe de Briosa, que,
como ja foi adiantado, e uma localidade da inexplorada Tracia. Naturalmente,
dentro do esquema de afastamento da civilizada Atenas, pode-se entender a localizacao como uma tentativa de situar a maravilha em terras desertas ou barbaras.
Mas parece que foi o nome da cidade, mais do que a sua posicao geografica, que
determinou a escolha do poeta. O nome grego Kardia significa coracao e evoca
coragem, brio, como indica a traducao por Briosa. Assim, opoe-se a "covarde e
muito" (v. 1476): a arvore-Cleonimo fica longe de Briosa (Kardia) e e muito covarde.
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Alem de explorar o valor geografico e semantico do termo, apresentar Kardia
como uma cidade permitiu a Aristofanes manter a ambiguidade do termo Lktopos
(v. 1474) que quer dizer estranho, mas tambem estrangeiro (literalmente: o que
esta fora de lugar). A escolha da cidade pelo seu sentido e localizacao, assim
como a do substantivo enquanto toponimo, responde a trama semantica que esta
na raiz dessa imagem: um covarde em Kardfa e um estrangeiro.
Ha ainda o cruzamento da deilfa (covardia) de Cleonimo com o fato curioso
da arvore perder seus escudos no inverno, referencia a ato semelhante do homem
em uma batalha. Completa-se a imagem e o retrato de Cleonimo: covarde, alcaguete
e imprestavel. Nada se perde, cada palavra e aproveitada nessa caracterizacao,
prova da inexistencia da fantasia desenfreada, saida do nada, em Aristofanes. A
fantasia aristofanica e derivada da livre associacao de ideias, que parte sempre
de um nucleo concreto, identificavel, com como e com porque.
Bem mais simples que a anterior, a segunda imagem apoia-se sobre uma
homonimia. O nome Orestes designa tanto o heroi tragico, filho de Agamenao e
Clitemnestra, quanto um arruaceiro, ladrao de roupas, atuante na Atenas de Aristofanes. Joga-se com a sobreposicao entre as duas personagens, o heroi e o bandido.
Essa degradacao do elemento mitologico atraves da fusao de um heroi com
um mero mortal, e ainda ladrao, e o traco mais visivel do grotesco nessa estrofe.
Toda vez que a enfase recai na parodia do mito ou da literatura, o uso de elementos
grotescos puros e deslocado para o segundo plano, dos protagonistas para as
pessoas ou coisas que os cercam (ver a estrofe do estasimo IV). Isso porque o
recurso a parodia, em si, ja esta no ambito do grotesco ao promover o rebaixamento
do que e nobre e serio, tornando-o vulgar e festivo.
O Orestes apresentado por Aristofanes nao e o jovem atormentado que deve
vingar na mae a morte do pai, mas o perseguido pelas Erinias vingadoras do sangue
parental, vitima de delirios constantes, que podem torna-lo violento. A violencia
e um predicado dos dois Orestes, pois os metodos do ladrao de roupas incluiam
um nocaute que facilitaria o desnudamento da vitima (p. ex. As Aves, v. 493-98).
Mas o perigo vem com a noite, com a escuridao. Periodo preferencial para o
ataque dos bandidos e para a aparicao das assombracoes, das quais faziam parte os
herois. Uma crenca popular estabelecia que o mortal que visse um heroi seria tomado
de estupor, ficando paralisado temporariamente, como se tivesse visto um fantasma.
A localizacao geografica e adequada a esses seres noturnos. Eles habitam
uma terra situada (v. 1482-84):

r...]

pros autbi,
tbi skbtoi pbrro tis en
tLi W n o n eremfai.
...junto a Escuridao, la longe,
no Ermo de Lamparinas.
Em grego ha um trocadilho entre &&on eremfa (Ermo de Lamparinas) e
Skuthbn eremfa (deserto Cita), que e uma regiao selvagem e desabitada. Carroll
Moulton (Moulton, 1981) nota que nesse deserto fica aprisionado o Prometeu de
Esquilo (Prometeu Acorrentado, v. 2). Sua alusao aqui prenunciaria a entrada de
Prometeu em cena, que ocorre logo apos esse estasimo. Essa leitura pode parecer
um pouco forcada, especialmente para os descrentes do poder da sugestao sonora
no ambito de uma cultura predominantemente oral. Mas nao se deve deixar de notar
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que, nesse estasimo 111, a estrofe, que trata do sicofanta Cleonimo, e antecedida
da procissao de aproveitadores humanos, assim como a antistrofe, que trata do heroi
Orestes, e seguida da visita do Tita Prometeu. Isso indica que esse estasimo realiza
a transicao das cenas em que predominam seres humanos para as comandadas por
deuses, o que ja foi mencionado antes ao se comentar a razao da maior extensao
desse canto, que apresenta estrofe e antistrofe contiguas.
Apos a cena com Prometeu, segue-se a estrofe do estasimo IV. Como a
antistrofe do estasimo 111, esta estrofe tambem esta centrada na parodia mitologica.
Nela e parodiada a nekuia (descida ao Hades) de Odisseu no canto XI da Odisskia.
So que na comedia quem tem sua nekuia e o politico demagogo Pisandro que,
ainda vivo, procura sua propria alma. Como nota Ruck (Wasson, 1992), o tema do
sacrificio, presente nesse estasimo, esta diretamente ligado a visita de Prometeu,
que o instituira como um vinculo entre deuses e.homens (As Aves, v. 1546).
Novamente a presenca da parodia produz um deslocamento dos elementos
grotescos puros que, nem por isso, desaparecem. Grotesca e a vitima que Pisandro
sacrifica aos mortos: um camelo-ovelha, animal hibrido, fabuloso, adequado as
terras longinquas e concorde com a concepcao grotesca do corpo.
Tambem faz parte da estetica do grotesco o acoplamento de palavras na
criacao de neologismos atraves de processo similar ao usado na composicao da
imagem grotesca: a fusao.eliminadora de contornos. Exemplo disso e a palavra
laima (v. 1563). A sua traducao por "sangoelan evidencia a derivacao de laimbs,
garganta e haima, sangue. Com excecao do dicionario Bailly, que registra a palavra
como um neologismo comico, comentadores recusam-se a ver nela qualquer sentido, apostando em um erro de copista6. Mas um dos comentadores mais habilitados
de Aristofanes, Kock (Kock, 1876, p.229), recusa a explicacao corrente, ate porque
todos os manuscritos atestam a mesma forma7. E do ponto de vista do grotesco
realmente nao ha erro.
Outra imagem acessoria apresentada sob a otica grotesca e a de Querofonte-morcego (v. 1564). O morcego foi escolhido por sua atracao por sangue, pelo
par de asas - na antiguidade era classificado entre as aves -, e pela atividade
noturna, como o nome grego sugere: nykteris de nfi, noite. A escolha de Querofonte
foi determinada pela presenca de Socrates, seu mestre, na mesma estrofe (v. 1555),
assim como por sua fama de morto-vivo, muito adequada ao Hades.
O Hades de Pisandro situa-se junto aos Pes-Sombreiros (Skiapodes), povo
fabuloso que utilizaria seus grandes pes como guarda-sol. Sua mencao aqui talvez
se deva a Prometeu, que poucos versos acima utiliza-se de um guarda-sol para
escapar ao olhar vigilante de Zeus. Os elementos componentes do nome desse
povo, skia, sombra e pous, pe, dominam a estrofe: as trevas que envolvem esse
Hades, pressupostas pela presenca do morcego; o movimento de ir e vir, enfatizado
pelo triplo emprego do verbo krchomai, ir (v. 1556, 1561, 1562, com diferentes
prefixos). Alem disso, Pes-Sombreiros tambem pode ser entendido como pes-sujos,
justamente uma das caracteristicas de Socrates, que e satirizado na sequencia.
Para obter tal efeito, Aristofanes usa um processo semelhante ao da estrofe do
estasimo 111, quando, partindo do termo sicofanta, concretiza os elementos que o
compoem, dando-lhes vida propria, de modo que passam a atrair palavras pertencentes ao seu campo semantico ou ideias pertinentes a ele.
Tambem a covardia e um elo entre essa estrofe e a do estasimo 111, o que
nao e de se admirar quando um Prometeu medroso acaba de sair de cena. La o
covarde era Cleonimo, que perde seu escudo, aqui e Pisandro, que procura sua
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propria alma. A palavra alma,psyche, tambem significa coragem em grego. Atraves
do sacrificio de uma vitima, Pisandro, imitando Odisseu, busca recuperar sua
alma/coragem, mas tudo o que consegue e Querofonte-morcego.
Alem de Pisandro, nessa estrofe tambem Socrates esta interessado em almas,
mas de forma diferente. Ele conduz ou seduz almas, ambiguidade mantida pelo
verbo psychagogein. O verbo indica tanto a habilidade socratica de encantar o
ouvinte pelo discurso, quanto seu efeito sobre a aparencia de seus discipulos. Os
jovens, voltados mais para os exercicios do espirito do que do corpo, privam-se
das atividades ao ar livre e adquirem uma palidez cadaverica, assemelhando-se
aos mortos. Socrates, a maneira de Caronte ou Hermes, guiaria esses mortos-vivos
ate o Hades sombrio, i.6, sem sol. O estereotipo do discipulo socratico na comedia
antiga e Querofonte (v. 1564), descrito como assustador pelo mesmo Aristofanes
n'As Nuvens (v.102-04).
Outro alvo de satira nessa estrofe e o proverbial desleixo socratico com a
propria aparencia. Mesmo estando junto a um lago (v. 1554), o filosofo resiste a
tentacao de um banho, o que reforca o sentido figurado de Pes-Sombreiros como
pes-sujos.
A antistrofe do estasimo IV e a mais bem amarrada com as outras. O ataque
aos sofistas ("Socrates", Gorgias e Felipe) e o contexto sacrificial (imolacao do
camelo-ovelha e corte e separacao da lingua) aproximam-na da sua estrofe. A
critica aos delatores (Cleonimo, Felipe) a liga a estrofe do estasimo 111.
Carro11 Moulton (Moulton, 1981) aponta a importancia da lingua na composicao dessa estrofe. Seguindo-se a embaixada dos deuses, ela nao poderia deixar
de destacar o poder da lingua, simbolo do discurso persuasorio com que Pisetero
(literalmente, o companheiro persuasor, Bom de Labia) obtem Soberania em casamento. Realmente a lingua constitui o nucleo desse canto coral, fazendo-se
presente por toda a parte, especialmente na caracterizacao dos seres fantasticos
ali descritos, os ventrelinguarudos (egglottogastor).
Neologismo formado por analogia a egcheirogastor (o que obtem seu sustento
com as maos), a palavra e resultado da aglutinacao de glbtta , lingua e de gaster,
ventre. A imagem derivada e de gosto grotesco. O corpo esquartejado tem partes
suas destacadas e e remontado ao bel-prazer do autor numa fantasia anatomica
que so obedece as necessidades fisiologicas basicas: comer e procriar - o maior
sinal da gravidez e justamente o inchaco do ventre. Acoplados, ventre e lingua
dao origem a um ser, concreto, que tem como funcao exclusiva o comer e o falar,
ou o comer mediado pelo falar (egglottogastor, o que obtem o seu sustento com a
Iingua). A imagem aplica-se aos sofistas Gorgias e Felipe, que supostamente viviam
dos seus ensinamentos, i.6, da sua Iingua.
O corpo esquartejado e signo nao s6 do grotesco, mas tambem do sacrificio.
O ato ritual de cortar e separar a lingua das vitimas, autonomizando-a, e interpretado pelo coro como simbolo da persuasao pela palavra, que em Atenas esta
associada aos sofistas. Alem disso, por serem na sua maioria estrangeiros, os
sofistas sao classificados como barbaros. Palavra onomatopaica que descreve o
balbuciar ininteligivel do estrangeiro, do que nao fala grego, barbaro designa um
engrolar de lingua que inviabiliza a comunicacao. Ou seja, para Aristofanes, a
ideia de lingua e indissociavel dos sofistas.
Outra forma de se obter o sustento com a lingua e a delacao. Esse tema ja
havia sido abordado na estrofe do estasimo I11 atraves da imagem da arvore-Cleonimo, que "mostrava os figosn(sykofantef) na primavera. Nessa antistrofe o processo
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de formacao da imagem e aproximado. O adjetivopanourgos (v. 1695) tem duplo
sentido. Literalmente significa o que e capaz de fazer tudo, cujo valor positivo
corresponde a ativo, industrioso e o pejorativo a velhaco, patife. Seguem-se a ele
tres verbos coordenados que designam atividades agricolas: colher (therizo), semear
(speiro) e fazer a vindima (trygao). Nesse contexto e natural eleger o sentido
positivo do adjetivo, que se adequa perfeitamente a ideia de egcheirogastor, presente
subliminarmente. O que desmonta, ou remonta, a interpretacao e o acrescimo de
um quarto verbo, colher figos (sykazo), que, associado ao tema principal, a lingua,
vincula-se definitivamente a sicofanta, por pertencer ao mesmo campo semantico
de sjkon (figo), explorado antes.
Os ventrelinguarudos habitam FanasIDelacao (Fanai), cidade da ilha de
Quios, aliada dos atenienses. A escolha dessa localidade obedece um criterio
analogo ao de BriosaJCardia na estrofe do estasimo III. Cardia foi escolhida principalmente devido ao seu significado (brio), assim tambem Fanas. Da mesma raiz do
vernofaino (mostrar, revelar, delatar), componente de sicofanta e sykofanteo (v. 1479),
Fanas quer dizer delacao. Portanto o habitat antecipa o carater de seus habitantes.
O fato de dessa vez tratar-se de um lugar que esta no mapa e, mais do que
isso, de uma cidade aliada e significativo. Das quatro estrofes que foram aqui
examinadas essa e a unica que tem uma localizacao acessivel e civilizada. O contexto, reconhecidamente grego, torna-se ateniense com a mencao a clepsidra (v.
1695), o relogio de agua que marcava o tempo dos oradores na agora8. Dessa
forma, nao e de se estranhar que a Atica apareca no penultimo verso (v. 1704).
Interrompe-se nessa antistrofe o procedimento de situar os seres fantasticos
em terras remotas e fabulosas. Eles habitam o mundo grego, estao nas pracas de
Atenas. E isso vale nao so para os ventrelinguarudos, mas tambem para todos os
anteriores. Os estasimos confirmam, a sua maneira, os versos de Sofocles: "muitas
sao as coisas assombrosas, mas nada e mais assombroso que o homem". Afinal,
quem sao os seres fantasticos? Cleonimo, Orestes, Socrates, Pisandro, Querofonte,
Gorgias e Felipe. Todos figuras familiares aos atenienses e que poderiam, inclusive,
estar sentadas ali no teatro, ouvindo esse coro cantar.
A interligacao entre as estrofes e entre os estasimos foi demonstrada e foram
indicados alguns tracos que os integram ao contexto imediato em que se inserem, i.6,
as cenas episodicas. Resta agora relacionar esses estasimos a comedia como um todo.
CardiaIBriosa na Tracia desconhecida, a deserta Citia, o lago dos Pes-Sombreiros9 e FanasIDelacao: as terras distantes, nao menos que seus habitantes,
revelam Atenas. Partindo disso, pode-se imaginar ainda um outro estasimo que,
embora nunca tenha sido escrito, faz-se sentir por toda a peca. Este estasimo
imaginario, caso tivesse sido composto, comecaria assim:
La no ceu, entre as nuvens,
fica Cuconuvolandia,
onde Cuco-Pisetero, com a lingua,
mandou erguer um muro
para combater os deuses ...
Como na maioria das estrofes antes examinadas, tambem o grotesco predomina na figura de Pisetero, meio homem, meio passaro. Na peca ele se transforma
efetivamente em ave apos ingerir certas raizes oferecidas por Tereu (As Aves, v.
655), embora sua aparencia deixe muito a desejar.
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Tambem o nome da localidade antecipa ou determina as qualidades dos seus
moradores. Cuconuvolandia, nome pomposo da cidade das aves, e formado da
juncao de neftle, nuvem e kbkkyx, cuco. Nuvem remete ao ceu, espaco por excelencia
dos passaros. A nova cidade, situada entre o ceu, a terra e o eter, paira no ar
como as aves que a habitam. Ao mesmo tempo, a nuvem, composto de agua e ar,
aponta para o carater impalpavel da cidade que, feita de nevoa, e nada.
Cuco e referencia a Pisetero, homem-passaro que usurpou a Soberania aos
herdeiros legitimos, as aves. Agindo assim, ele se comporta exatamente como o
cuco que, nascido no ninho de outros passaros, chocado e alimentado por pais
adotivos, retribui esses cuidados matando os filhotes verdadeiros para nao ter que
dividir com eles a comida. Pollard (Pollard, 1977, p . 4 4 , em seu livro sobre as aves
na vida e no mito gregos, atesta que esse mau costume dos cucos ja era largamente
conhecido pelos antigos.
Pisetero e um ateniense e Cuconuvolandia um reflexo de Atenas. A cidade
aerea reproduz Atenas por ser esse o modelo de cidade que seus fundadores,
Pisetero e Evelpides, conhecem. Se eles, aparentemente, rejeitam delatores e sofistas - uma investigacao sobre o carater de Pisetero deixaria muita pulga atras
da orelha -, adotam metodos imperialistas de conquista. Afinal, o primeiro ato
de Pisetero e murar a cidade e promover um cerco aos deuses, tatica similar as
empregadas por Atenas e Esparta contra os inimigos durante a Guerra do Peloponeso e cujo exemplo mais significativo e o sitio a ilha de Melos. Ocorrido no
ano anterior a encenacao d'As Aves, o episodio impressionou vivamente toda a
Helade por seu desfecho violento: o massacre de ilheus neutros que se recusavam
a apoiar Atenas. Mas Melos e apenas um caso, o extremo, em uma longa serie
que Pisetero parece ter assimilado bem.
De todos os locais arrolados nos estasimos Cuconuvolandia e o mais maravilhosolo, assim como o homem-passaro Pisetero, que desbanca os deuses, e a
maior das maravilhas. Atraves da analise do texto isso fica claro, o que nao acontece
quando se opta por uma leitura da obra que encare os estasimos como detalhes
ou os separe do contexto. Lugar comum entre os helenistas, reforcado pela solidez
intelectual e pelo estilo encantador de Murray (Murray, 1933), e considerar As
Aves uma comtdia de escape, voltada para o reino da fantasia e totalmente desvinculada da vida real. Essa linha de raciocinio deriva na interpretacao da peca
como expressao de uma utopia, o reencontro entre o homem e a natureza, ou a
idealizacao da cidade perfeita, que nada teria da pervertida Atenas do sec. V (!).
Mas o fato e que a presenca de Atenas e fortemente sentida durante toda a obra,
nos atos e nas palavras de Pisetero, na procissao de aproveitadores que assola a
recem fundada cidade celeste. Nunca Atenas esteve mais presente em uma comedia
de Aristofanes. So que, como nos estasimos analisados, ela esta disfarcada. Atenas
e Cuconuvolandia, Briosa, o Ermo de Lamparinas, o Hades dos Pes-Sombreiros,
Delacao. E esse o segredo revelado no canto dos passaros.
Recusar a visao da comtdia de escape nao equivale a admitir que, no caso
d'As Aves, trate-se de um roman a clefs, em que Pisetero seria Alcebiades, o
Olimpo representaria o Peloponeso, as aves os atenienses e assim por diante1'.
Essa interpretacao e demasiado mecanicista e, na ansia de provar os vinculos da
comedia aristofanica com a realidade, termina por negar o lugar privilegiado da
fantasia no processo de criacao do poeta, como se a obra fosse um retrato fiel da
vida. Atenas e a chave da comedia, sim, mas nao ha charada a matar. O dialogo
entre poesia e sociedade, norma no teatro grego, nao cabe numa formula rigida.
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A fantasia tem grande importancia nessa comedia. Mas, como ficou demostrado atraves da analise.das imagens dos estasimos, pode-se concluir que fantasia
para Aristofanes assume um sentido muito diferente do senso comum. Toda a
imagem tem um nucleo concreto e reconhecivel a partir do qual se desenvolve em
multiplas direcoes, aproveitando as coincidencias sonoras, as ambiguidades semanticas, etc. Esse processo associativo, que pode resultar em algo tao absurdo
como uma,cidade nas nuvens ou em seres ventrelinguarudos, e perfeitamente
logico, podendo-se recuperar cada etapa do raciocinio que os gerou - como comprova a analise dos estasimos I11 e IV.
A fantasia que predomina n'As Aves e regida pela imaginacao grotesca.
Bakhtin, referindo-se a Rabelais (Bakhtin, 1987), notou que o predominio do
grotesco inibe a presenca da satira direta - embora nao a suprima -, o que e um
motivo para Atenas vestir a mascara nessa comedia. Mas por tras da mascara seu
rosto deixa-se ver por momentos, como quando se percebe que a maior das maravilhas nao e o homem em geral, mas, sim, o ateniense.

Notas

1- As posicoes tradicionais sao parodo, agon, parabase e exodo.

2- I) 851-857, 895-901; 11) 1189-1195, 1262-1266; 111) 1470-1481, 1492-1493; IV)
1553-1564, 1694-1705.
3- Literalmente: "e com elas tambem apanham figos"
4- Cf. Cascudo, 1986, p.195: "Viu passarinho verde? - Denuncia de novidade feliz,
ventura, alegria. i...] O passarinho verde representara o psitacideo, falante e secularmente mensageiro de amores, levando no bico dourado a carta da namorada".
5- Todas as traducoes sao de responsabilidade da autora.
6- Cf. Sommerstein (Aristophanes, 1987) que o aproxima do verbo laiein, degolar;
Casevitz (Casevitz, 1978) que chega a pensar em neologismo, mas prefere a correcao
para Iema, coragem; Cantarella (Aristofane, 1949) que emenda o manuscrito para
Iemma, pele.
7- Embora Kock nao defenda a ideia de neologismo, tambem nao corrige o seu
texto: "v. 1563 - laima ist kein Wort [...I. Es fehlt bis jetzt genuegenden Verbesserung
und Erklaerung der Stelle".
8- A traducao por Tribuna visa associar imediatamente o delator ao orador profissional, o sofista.
9- Ruck (Wasson, 1992) localiza o lago como o pantano das Leneias, onde haveria
um teatro e um templo de Dioniso. La seria o cenario das Antesterias, festa de
celebracao dos mortos e por isso e visto por Aristofanes como uma entrada do
Hades. O restante da analise, que supoe ser o estasimo IV uma satira a recente
profanacao dos Misterios e que identifica os Pes-Sombreiros com um tipo de
cogumelo alucinogeno, pareceu-me um tanto forcada.
10- Devo a Whitman (Whitman, 1964, p.194) a percepcao de Cuconuvolandia como
"a maior das maravilhas geograficas".
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11-Para uma visao d'As Aves como roman h clefs, Arrowsmith (Arrowsmith, 1973)
e Katz (Katz, 1976) apud Thiercy (Thiercy, 1986, p.198,n.22); como utopia, Reckford (Reckford, 1987) e Rodrigues (Cardoso, org., 1991, p.50-56).
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RESUME: L'etude des dernieres strophes lyriques des Oiseaux est
le point de depart qui permet d'examiner le role de I'imagination
dans Ia poesie d1Aristophane et aussi d'interpreter cette comedie
comme une critique d' Athenes et des atheniens (elle n'est pas
une comedie d'evasion, comme veut Murray).
MOTS CLES: Aristophanes, comedie attique antique, theatre, grotesque.

Classica, Sao Paulo, 516: 111-1 16, 199211993

La intriga en Ia Samia de Menandro
el error y Ia ironia

PATRICIA MABEL SACONI
Facultad de Filosofia y Letras
Universidad de Buenos Aires
RESUMO: A intriga da Samia de Menandro, visto que nao existe um
sucesso concreto que impossibilitea realizacao da boda, estrutura-se
em funcao dos obstaculos secundarios que retardam o desenlace
final. A analise da relacao eritre os personagens permite identificar
a estrutura da composicao e determinar a intencao da criacao poetica,
que se enquadra no tema do' conhecimento da verdade.
PALAVRAS-CHAVE: Menandro, Samia, com6dia, literatura grega,
Grecia.

La Samia de Menandro presenta un desarrollo escenico particular ya que
eu e1 comienzo de la obra no existe obstaculo concreto que impida la realizacion
de la boda de la pareja de jovenesl. La intriga se estructura eu funcion de 10s
obstaculos secundarios y de este modo se retarda la resolucion hasta e1 final de
la comedia.
E1 poeta conforma e1 universo de la accion frente a un espectador que conoce,
a partir de1 prologo de Mosquion, &mo se han desarroliado 10s hechos pasados,
cuaies sou 10s sentimientos de1 mismo Mosquion hacia Plangon y eu parte - dado
que e1 texto es fragmentario - e1 grado de participacion de la Samia para mantener
eu secreto la identidad de 10s padres de1 niiio hasta que se celebre la boda.
E1 personaje de Mosquion presenta eu e1 prologo (w. I - 57) la estructuracion
organica de hechos concretos de existencia real o ideal, que funciona como referente de verdad: macrocosmos real-lQ.A1 mismo tiempo, Mosquion establecera,
a 10 largo de la obra, un universo paralelo, falaz, eu e1 cual participaran todos 10s
otros personajes.
Cada personaje se relacionara con 10s demas dentro de microcosmos particulares, considerandose como'microcosmos a la unidad estructural cuyos espacios
funcionales estan integrados:
A- por 10 que 10s personajes saben o creen saber sobre la realidad
B- por e1 referente de sus discursos
C- por las hipotesis que 10s personajes construyen a partir de la combinacion
de 10 receptado con su propio saber.
Los microcosmbs, de acuerdo con 10s datos de1 prologo, constituiran e1 universo
falaz y tendran apariencia de verdad para 10s personajes que se situen eu ellos.
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En e1 presente trabajo se realizara el analisis de 10s microscosmos en forma
individual y de Ias conexiones entre 10s mismos para definir que funcion tiene Ia
relacion que se estabelezca con respecti al desarrollo de Ia intriga y, a partir de
este analisis, definir Ia intencion de Ia creacion poetica.
La enunciacion de 10s hechos de1 prologo es verdadera en tanto su referente
son sucessos determinados, con existencia concreta, ya en e1 pasado inmediato, ya
en un pasado anterior. Estos hechos - que comprenden por un lado 10s acontecimientos propiamente dichos (w. 7-8, 13-22, 35-52) y, por otro, las reflexiones de
Mosquion (w. 3, 22, 23, 24, 27, 53) - coforman el macrocosmos lQ,como un eje
con realidad objetiva para Ia confrontacion de 10s constituyentes de 10s microcosmos particulares.
Los primeros versos de1 prologo contienen el problema que desencadena Ia
peripecia posterior: hemarteka (v. 3 ) . La descripcion y Ias acotaciones subjetivas
(w. 39, 47-48) connotan la hamartia como un error involuntario con inesperadas
consecuencias.
El encuentro de Crysis, Mosquion y Parmeno en el Acto I establece e1
microcosmos A. A pesar de1 caracter fragmentario de1 texto esta explicitado el
conocimiento de 10s tres personajes acerca de 10s elementos de1 macrocosmos lQ:
- existencia de un nitio recien nacido
- paternidad de1 nitio (hijo de Mosquion)
- maternidad de1 nitio (hijo de Plangon) - voluntad de Mosquion para
concretar Ia boda con Plangon
- promesa de Mosquion a la madre de Ia joven en cuanto a realizar Ia boda.
Entre 10s tres personajes acuerdan que Crysis, Ia Samia, alimentara al nino
hasta que Mosquion comunique a su padre adoptivo, Demeas, lo sucedido y se
realice Ia boda. La Samia y Parmeno saben que Mosquion conoce Ia relacion
amorosa de Demeas con Crysis, relacion que Demeas ha ocultado. Saben ademas,
que debido a la vergiienza Mosquion demorara en hablar con su padre.
Tambien en el Acto I se establece e1 microcosmos B con Ia aparicion en
escena de Demeas y Nicerato, quienes, aunque desconocen Ia relacion entre sus
hijos, han planeado desposarlos. Este acuerdo no interfiere con 10s constituyentes
de1 microcosmos A.
Con el encuentro entre Mosquion y Demeas en e1 Acto I1 se establece el
microcosmos C. A partir de aqui el espectador puede inferir Ia inmediata resolucion
de1 problema de Mosquion en funcion de1 plan de su padre; pero, justamente en
este punto, comienza el enredo provocado por el manejo inadecuado de Ia informacion que Mosquion transmite. Demeas revela a Mosquion que tiene una esposa,
Ia Samia, que ha tenido un hijo durante su ausencia y que por esto Ia echara de
la casa: lathrio[s tils hy[os], hos eoike, gegone moi (v. 132)~.Mosquion finge
desconocer Ia existencia de tal esposa, no averigua como se ha enterado su padre
de Ia maternidad, defiende la condicion de "hijo bastardo" y finalmente, comunica
a Demeas que esta enamorado y desea casarse. Esta es la primera actitud elusiva
operada por un personaje que participa de1 microcosmos A: Mosquion ha perdido
una oportunidad para aclarar el asunto y su silencio funciona como un implicito
sobre e1 cual Demeas construira su pensamiento sobre Ia realidad.
En e1 Acto 111 se establece el microcosmos D a partir de Ia experiencia
sensible de Demeas, con cuyo discurso comunica que a hora sabe que el nino es
de Mosquion y, aunque no explicita que lt ha escuchado, repite Ias palabras de
Ia antigua nodriza de Mosquion al nitio: nyn d'epei / paidion ekeinou gegone (w.
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247-248). Demeas confirma tambien que la Samia es la madre, pues la ve amamantando a1 nilo.
E1 escuchar y e1 ver legitiman para si mismo e1 conocimiento que Demeas
tiene sobre Ia realidad y de este modo se establece e1 universo falaz paralelo a1
macrocosmos I. Los constituyentes de ese universo falaz son 10 unico que Demeas
acepta como verdadero cuando ha confirmado su saber anterior a partir de la
confrontacion con 10 que ha percibido. Adquiere, ademas, un saber certero: la
paternidad de Mosquion. E1 universo, constituido por exterioricidades engalosas,
es falaz en tanto ostenta una cualidad que no tiene, la apariencia de verdad.
Con e1 enfrentamiento de 10s microcosmos A y D (w. 295-324) se establece
la situacion comunicativa desencadenada a partir de la interdiscursividad que
opera como supuesto entre 10s interlocutores3: Demeas "sabe" que Parmeno "sabe",
Parmeno no sabe "cuanto" sabe Demeas. De 10s dos elementos supuestamente
conocidos por Demeas, la paternidad y Ia maternidad de1 nilo, Parmeno le confirma
e1 primero. Esta es la segunda actitud elusiva operada por un personaje que
participa de1 microcosmos A: Parmeno ha perdido una oportunidad para develar
Ia verdad frente a Demeas. Para Demeas, la legitimidad de su saber esta garantizada
por un componente psicosocial: la condicion de esclavo de Parmeno que 10 obliga
a ser veraz con su amo.
E1 universo falaz se completa con la interpretacion de Demeas sobre la boda
de su hijo: a la luz de "todo 10 que sabe" infiere que Mosquion se casaria con
Plangon para escapar de la Samia.
Con e1 encuentro de Demeas y Crysis (w. 369-382) se establece e1 microcosmos E. Tiene lugar, entonces, una situacion monolocutiva en e1 plano semantico,
articulada como dialogo en la estructura superficial, donde Demeas exhorta a la
Samia para que abandone la casa junto con e1 nilo. Justifica este deseo con las
razones acerca de la conducta de la mujer. Incluye e1 discurso de Demeas:
1- Ia apelacion reforzada por una invocacion calificativa peyorativa que
retoma la reflexion de Crysis sobre si misma (w. 369-370).
2- 10s enunciados afirmativos que respaldan la orden (w. 371 ss.)
E1 discurso de la Samia esta constituido por ocho sintagmas interrogativos,
ninguno de 10s cuales recibe respuesta satisfactoria, 10 que demuestra que no logra
ser reconocida como hablante por parte de1 receptor (Demeas). La Samia no sabe
que Demeas cree que e1 nino "esnde ella y de Mosquion, pero en tanto no aclara
nada respecto de este punto se opera Ia tercera actitud elusiva por parte de un
personaje que participa de1 microcosmos A, perdiendose otra oportunidad para
solucionar e1 probleina.
Demeas ha quedado aislado en e1 universo falaz por la serie de actitudes
elusivas operadas por quienes, paradojicamente, cooperarian para resolver de
manera satisfactoria e1 problema de Mosquion frente a su padre adoptivo.
E1 Acto I11 finaliza con e1 establecimiento de1 microcosmos F por e1 encuentro de Crysis y Niceratos. Niceratos, que pertenece a una clase social inferior
a la de Demeas, es un personaje psicologicamente simple 10 que justifica que no
interpretara suspicazmente 10 que percibe. Sabe que la Samia recogio un niiio, no
comprende la actitud de Demeas y, de acuerdo a como 10 ve actuar, dice acerca
de Demeas 10 que mas se ajusta a la definicion de su conducta: pauseth'houtos
apomaneis (v. 419).
En e1 Acto IV se establece e1 microcosmos G en tanto se reunen Niceratos,
Demeas y Mosquion con e1 siguiente resultado: por encontrarse presente Niceratos,
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Mosquion no aclara quien es la madre de1 nilo aunque acepta su paternidad,
perdiemdo otra oportunidad de develar -;a verdad a su padre. Esto refuerza la
conviccion de Demeas, ubicado en e1 universo falaz, de que e1 "sabe todo" (v. 466).
A1 retirarse Niceratos de la escena se establece e1 microcosmos H: Mosquion
comunica a su padre la forma en que se produjeron 10s acontecimientos y a partir
de esto (v. 521) Demeas comienza a participar de1 macrocosmos lQ,quedando
anulado e1 universo falaz cuyo soporte era la perspectiva de Demeas.
E1 establecimiento de1 microcosmos I se produce con e1 encuentro entre
Demeas y Niceratos, quien desea vengar la deshonra de su hija. E1 discurso de
Demeas contiene una alusion mitica (w. 589-591), referida a la posible participacion divina en e1 nacimiento de1 nilo cuya finalidad es tranquilizar a Niceratos.
Si bien Niceratos sabe que e1 padre es Mosquion, simula haberse persuadido y asi
acelerar la concrecion de la boda.
Los personajes quedan asimilados a1 macrocosmos I una vez que ha desaparecido e1 obstaculo retardador de1 desenlace de la accion, es decir, e1 conjunto de
estados mentales y emocionales de 10s personajes: verguenza de Mosquion (microscosmos A, C, G), temor de1 amo en Parmeno (microcosmos A + D), desesperacion
y confusion de Crysis (microcosmos E y F), ofuscacion y persistencia en e1 error de
Demeas (microcosmos C, D, E, G), y colera de Niceratos (microcosmos I).
E1 Acto V comienza con otro monologo de Mosquion (w. 616-640), de tono
solemne, sobre e1 amor, la honra y e1 castigo a la desconfianza de su padre, temas
que se relacionan con e1 desarrollo posterior de la accion, donde e1 motivo de1
miles gloriosus funciona como instancia desencadenante de otro engaiio. E1 monologo tiene doble funcion en tanto presenta e1 raconto de 10 sucedido hasta e1
momento y establece las pautas de una nueva intriga que involucrara a Parmeno,
Nicerato y Demeas. E1 discurso de estos personajes - que actuan creyendo en la
intencion de Mosquion - manifestara las suposiciones acerca de las consecuencias
de esta intencion (partir como soldado) para Plangon, que no podria casarse.
E1 monologo comunica la finalidad de1 enga8o producido voluntariamente: ei
methdn dll, autonphobesai boulomai (635). Este monologo presenta la estructuracion
organica de 10s hechos que funciona como referente de verdad para esta nueva
secuencia: e1 macrocosmos real-2*. Sucesivamente se establecen 10s microcosmos J y
K, e1 primero cuando Parmeno, Nicerato y Demeas creen que Mosquion desea partir
e intentan persuadir10 para que no 10 haga (w. 657-694); e1 segundo cuando Demeas
y Nicerato creen haberlo persuadido y este se dispone a casarse (w. 695 ss.).
Los personajes engalados no podran participar de1 macrocosmos-2" pues
ninguno sabra que ha presenciado una farsa urdida por Mosquion.
Existen en la obra dos monologos (Acto I y Acto IV), pronunciados por
Mosquion, cuyo referente esta constituido por circunstancias objetivas de existencia
real o ideal. Los hechos a 10s que se hace referencia seran punto de partida para
la reaccion de 10s demas personajes. A partir de la emision de 10s monologos
Mosquion se presenta como e1 "nico que sabeVy es el, en ultima instancia, e1
personaje de quien depende la develacion de la verdad. Este caracter confiere a
Mosquion una jerarquia superior respecto de 10s otros personajes, que dependen
"de1 que sabe"para conocer la 'verdad'.
En funcion de la relacion de las comedias de Menandro con las tragedias
de ~ u r i ~ i d ees
s ~posible
,
comparar 10s dos prologos con aquellos pronunciados
por personajes de naturaleza humana o divina en esas tragedias. Por su parte,
Mosquion, quien pronuncia 10s monologos, es presentado como un joven que
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comete errores, se acobarda frente a las circunstancias adversas y engaiia a su
padre. Estas caracteristicas de1 personaje en relacion con su funcion de "develador"
constituyen e1 eje de la intencion ironica eu la obra.
En segundo lugar, es posible identificar una relacion en cuanto a la organizacion formal entre la Samia y las tragedias euripideas, donde se presentan
intrigas sucesivass. En la Samia se presentan dos intrigas sucesivas, la primera,
producida por e1 error involuntario d,e Mosquion, con consecuencias no deseadas
por e1 y que se resuelve en e1 plano de la verdad; la segunda, producida por un
engaiio voluntario, con consecuencias deseadas por Mosquion y que se resuelve
eu e1 plano de la apariencia. En ambos casos e1 agente desencadenante de la
intriga es e1 joven Mosquion quien, a diferencia de 10s otros, tiene un atributo
que 10 acerca a1 plano divino: e1 poder sobre verdad y sobre la apariencia.
Respecto de1 engaiio, la confrontacion de este personaje con 10s de las
tragedias de Euripides, de naturaleza humana o divina, y la presencia de la alusion
mitica evidencian e1 elemento ironico de esta comedia6. E1 error en e1 plano de
10s personajes, cuya consecuencia es e1 retraso de1 desenlace, es e1 vehiculo mediante e1 cual se hace presente la ironia.
E1 error se manifesta, con su caracter de involuntario, en todas las instancias
de la obra a traves de 10s personajes: Mosquion ha engendrado un niiio por
encontrarse donde no estaba permitido (Prologo); Demeas comete un error en la
interpretacion de aquello que ha percibido (Acto I1 - 111); Nicerato comete un
error por desconocimiento a1 considerar que la Samia es la madre de1 nino (Acto
111); hay un error de omision de la verdad en Mosquion (Acto I1 - IV), Parmeno
(Acto 111) y Crysis (Acto 111) que refuerza e1 error de Demeas; voluntariamente
Mosquion inducira a otros personajes a1 error de creer verdadera su intencion de
partir como soldado (Acto V).
Los diferentes errores constituyen e1 andamiaje para la estructuracion de
las intrigas donde Mosquion - tambien involucrado en e1 sistema de errores - es
vehiculo para la expresion de la ironia.
E1 tema de la obra es e1 problema de1 conocimiento. Menandro postula en
la Samia la existencia de un limite para la percepcion de la verdad y la apariencia.
Con evidente influencia de1 poeta tragico eu la forma de composicion, cuestiona
para e1 hombre, para su publico, -por la resolucion de la ultima intriga- la capacidad
de reconocer si es posible permanecer en la esfera de la verdad o de.la apariencia.

Notas
1- Acerca de Ia falta de obstaculo inicial en esta comedia cf. KLULS.
2- Cf. MENANDRO, Commodie, nota nQ26, a 10s w. 129-130, donde se interpreta que
Crysis intenta convertirse en esposa legitima de Demeas por no haber expuesto a1 niiio.
3- Interdiscursividad: este concepto es definido por CHARAUDEAU, Patrik en
e1 seminario intensivo Analisis de1 discurso. Un modelo de comunicacibn, dictado
en la Facultad de Filosofia y Letras-UBA (1 y 2 de septiembre de 1988) como "10
comun entre 10s interlocutores desde e1 punto de vista de1 saber; entre lospartenaires estan las representaciones de1 mundo y para que. se de la comunicacion es
necesario buscar las representaciones minimas compartidas -supuestamente compartidas- en cuanto a1 sabern.
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4- Acerca de la relacion entre la obra de Menandro con las tragedias de Euripides
cf. ARNOTT, DWORAKI; POOLE; POST.
5- De las diecinueve tragedias existentes, por 10 menos ocho presentan intrigas sucesivas: Alcestes w. 1 - 836 y w. 837 - 1163; Ion w. 1--675 y w. 676 - 1622; Hipdlito w.
1- 789 y w. 790 - 1466; Andromaca w. 1 - 765 y w. 766 - 1288; Hecuba w. 1- 655 y
w. 656 - 1295; Electra w. 1 - 581 y w. 582 - 1359; La locura de Heracles w. 1 - 700 y
w. 701 - 1429; Las Fenicias w. 1 - 1018, w. 1019 - 1479 y w. 1480 - 1766.
6- De las diecinueve tragedias existentes, por 10 menos doce presentan personajes que
realizan engaiios con fines determinados: E1 Ciclope: Odiseo (w. 441 - 468); Medea:
Medea (w. 364 - 375 y w. 764 - 789); Hipdlito: Fedra (w. 855 - 890); Ion: Creusa (w.
1029 - 1038); Hecuba: Hecuba (w. 952 - 1036); Ggenia en Tauride: Ifqenia (w. 1029 1051); Electra: Electra (w. 1124 - 1146); Orestes: Orestes y Pilades (w. 1105 - 1130);
Las Fenicias: Meneceo (w. 985 - 1018); Zfigenia en Aulide: Agamenon (w. 87 - 114);
Helena : Helena (w. 1049 - 1082); Las Bacantes: Dionisos (w. 848 - 861). Por 10 menos
en cinco tragedias existen personajes que a1 ocultar informacibn retarda e1 desenlace
de la intriga: Admeto en Alcestes, Creusa y la sacerdotisa de Apolo en Ion, la nodriza
en Hipblito, Ifigenia y Orestes en Ifigenia en Tauride, Orestes en Electra.
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A significacao das estruturas

formulares dos epimitios da fabula
esopica anonima
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RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados da analise da
organizacao textual das fabulas esopicas anonimas. O exame das
marcas linguisticas que fazem a coesao textual dos dois textos
constitutivos da fabula - a narrativa e o epimitio - mostrou que a
fabula e um genero discursivo que se configura como um tipo
particular de ato de palavra realizado por meio de uma narrativa
que se deve interpretar segundo as orientacoes de seu locutor.
Nas fabulas de colecoes anonimas, estas orientacoes se acham
explicitadas linguisticamente por verdadeiras formulas metalinguisticas, situadas, topicamente, no inicio do epimitio. Pode-se demonstrar o estatuto formular destas expressoes metalinguisticas
tanto pela sua constante repeticao em um grande numero de fabulas, como, e sobretudo, pela elevada frequencia das marcas de
elipses nominais, verbais e oracionais que estas formulas apresentam. Observou-se, tambem, que a recuperacao das unidades lexicais que completam os esquemas subjacentes as construcoes
elipticas se torna possivel somente se se recorrer a outras fabulas
do corpus. Estes fatos nos permitem pressupor a existencia de
paradigmas de formulas acumuladas na competencia linguistica
do locutor e do ouvinte grego, do mesmo modo que nos revelam
um engajamento da fabula esopica para assinalar linguisticamente
sua condicao de enunciado.
PALAVRAS-CHAVE: Esopo, fabulas, epimitios, linguistica, literatura grega, Grecia.

1. Fabula e discurso
Grande parte dos estudos que se fizeram sobre a fabula esopica anonima,
com vistas a descrever as caracteristicas comuns aos textos que a tradicao nos
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transmitiu sob o rotulo de Aisbpou m9thoi -Fabulas de Esopo, centra-se na analise
dos textos narrativos que compoem tais fabulas1. Haja vista a variedade de tipos
de narrativas que elas empregam, torna-se inviavel, so pelo exame dessas estruturas
narrativas, encontrar um denominador comum que justifique o agrupamento de
tais textos numa mesma classe. Geralmente, constatada a variedade, acaba-se por
excluir do genero fabula os textos que por ventura se desviam do que cada analista
estabelecera, previamente, como "fabula-padraon.
O maior ou menor sucesso na descricao das fabulas esopicas anonimas
depende, fundamentalmente, da relevancia que se concede ao que ja os antigos
retores denominavam promithium ou epimithium2, termos com que eles nomeavam
a moralidade da fabula, usando o primeiro se ela estivesse colocada antes do texto
narrativo, e o segundo, caso ela viesse depois. Promitios sao frequentes nas fabulas
de Fedro. Nas fabulas esopicas anonimas, porem, a moralidade vem sempre expressa em forma de epimitio.
Estudos recentes reconhecem, por meio de evidencias linguisticas, a "veneravel antiguidadeUdoepimitio3. Contudo, ele nao tem recebido a devida atencao
como componente sistematico da fabula esopica. E por mais que se tente desconsiderar sua funcao constitutiva do genero, uma hora ou outra a analise exige que
se lance mao dele para explicar a condicao de fabula de certos textos narrativos.
Isto significa que a condicao de fabula de um texto nao se reduz a sua condicao
de narrativa. A fabula e mais que uma narrativa; ela e, antes de tudo, uma fala,
como ela propria traz registrado em seu proprio nome -fabula4 -, um Logos, que
se realiza por meio de uma narrativa, por meio de um m$hos5. Logo, o proprio
ato de narrar esta, na fabula, sobredeterminado por intencoes comunicativas que
governam qualquer ato de fala6.
S. Suleiman afirma que as "narrativas exemplares", entre as quais ela insere
a fabula, sao estruturadas com base em um verbo ilocutorio: "demonstrar". E ela
mostra que o funcionamento discursivo de tais narrativas se da pela articulacao
de tres discursos, dispostos hierarquicamente: um narrativo, inferior, um interpretativo e um pragmatico, o mais alto da hierarquia, por meio do qual o destinador
da fabula apresenta ao destinatario (leitorlouvinte) uma injuncao, extraida do
discurso interpretativo.
A natureza ilocutoria da fabula tambem foi apontada por A. D. Lima como
um aspecto de seu funcionamento que ela deixa manifesto na moralidade. Esta,
segundo Lima, nao se constitui apenas de discurso interpretativo, como se esta
habituado a pensar; alem do discurso interpretativo, a moralidade apresenta ainda
um outro discurso, que Lima nomeia "metalinguistico", expresso por recursos de
natureza segmenta1 ou nao, entre os quais se encontram as frases do tipo "a fabula
mostra", "a fabula ensina". Esse discurso metalinguistico, alem de promover a
articulacao da narrativa com a moral, permite que se recupere tanto a enunciacao
do discurso que a fabula e, como as marcas de seu enunciador e do valor ilocutorio
que ele confere a sua enunciacao. "Nao ler esse discurso, diz Lima, e no minimo
deixar incompleta a tarefa linguistica de analise do discurso pelo qual o texto da
fabula se atualizan (Lima, p. 64).
Nas fabulas esopicas, discursos interpretativos e discursos metalinguisticos
se expressam em epimitios. Entao, quando se trata de descrever a sua organizacao
discursiva, e necessario que se de ao epimitio o mesmo grau de relevancia que se
tem dado a narrativa, ja que ele e o espaco onde as propriedades discursivas do
genero se explicitam por meio de enunciados linguisticas.
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Considerando-se, pois, que o discurso metalinguistico e a instancia que
funda um enunciado narrativo como.fabula,examinaram-se os epimitios das fabulas
esopicas anonimas, para se detectar neles os enunciados metalinguisticos e descrever os expedientes de que eles se servem para estruturar esses enunciados.

2. Estruturas discursivas do epimitio
O exame de 348 fabulas mostra que os epimitios apresentam estruturas
discursivas muito variadas7. Essa variedade fica evidente quando se tenta decompor
os epimitios em duas porcoes de textos, correspondentes, uma, ao enunciado
metalinguistico, e outra, ao enunciado moral ou interpretativo. Para que tal decomposicao seja possivel, e necessario que o discurso moral esteja explicito, o que
nem sempre acontece, como se mostrara a seguir.
Nesse procedimento de decomposicao do epimitio em dois enunciados, considerou-se como enunciado moral a porcao de texto do epimitio que, destacada do
contexto, mantivesse autonomia significativa, como a que apresenta o epimitio seguinte:
Certas pessoas que sao responsaveis pelos proprios males direcionam
totalmente a censura a divindade. (Ch 99)
Esse epimitio, que explicita apenas o discurso moral, constitui um caso
singular na coletanea8. Retirado do contexto, ele poderia ser enunciado como se
fosse uma maxima, sem prejuizo algum de seu significado.
Contudo, a grande maioria dos epimitios esta elaborada de outro modo.
Como se pode observar nos exemplos abaixo, muitos epimitios permitem que se
isole do enunciado moral, uma outra porcao de texto que nao compoe seu significado. Enquanto o enunciado moral mantem sua autonomia significativa, a porcao
de texto isolada fica pendente9.
Assim (houtos), a competicao com os superiores, alem de nao levar
a nada, ainda faz rir das infelicidades. (Ch.5)
Assim, tambkm (houto kai) certos homens que nao conseguem realizar
seus negocios por incapacidade, culpam as circunsta.ucias. (Ch 32)
O discurso mostra que (ho Lbgos deloi hbti) muitos, por interesse
particular, nao hesitam de modo algum em dar falso testemunho de
coisas impossiveis. (Ch 10).

Pois bem. Portanto, tar+?m (atar oi2n kai) n6s e preciso que evitemos
a amizade daqueles cuja postura e ambigua. (Ch 60).
Existe, porem, um segundo grupo de epimitios que apresenta outra estrutura
discursiva. Em vez de explicitarem um enunciado moral, os epimitios desse grupo
indicam um destinatario especifico para a fabula, identificado como portador de
algum tipo de falha moral. Em relacao a esse destinatario, a quem a fabula reserva
a tarefa de elaborar o discurso moral implicito, fazem-se diferentes predicacoes
ao texto narrativo. Ve-se, pois pelos exemplos que seguem abaixo, que esses epimitios sao inteiramente metalinguisticos.
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O discurso e oportuno para (ho Lbgos eukairbs estin prbs) um homem
libertino que esta perdido por causa da luxuria. (Ch 157)

Essa fabula recrimina (hofitos ho mjthos elegkhei) os' ambiciosos que
passam a vida no fingimento e na presuncao. (Ch 63)
Esse discurso uma pessoa pode usar em relacao a (touto t6 Ldgo
khresaito an tis prbs) um homem ladrao. (Ch 110)
Segundo esse criterio de decomposicao do epimitio, foi possivel identificar
varios tipos de textos que expressam o discurso metalinguistico da fabula anonima.
Dispostos em quadros, como se veem a seguir, cada tipo e suas variantes vem
acompanhados do seu numero de ocorrencias bem como do numero de uma fabula
de coletanea que pode ser consultada como exemplo. Os quadros de 1 a 5 contem
enunciados metalinguisticos que introduzem um discurso moral explicito; referemse, pois, ao primeiro grupo de epimitios, que foram apresentados como passiveis
de serem decompostos em dois enunciados, um metalinguistico e um moral. Ja os
quadros de 6 a 12 contem construcoes metalinguisticas dos epimitios que nao
trazem discurso moral explicito.
Quadro 1
ho m$hos deloi hbti
ho Ldgos delof hbti
ho Lbgos delof ( + - infiiitivo)
ho Lbgos deloi ( + nome)
ho Logos didaskei ( + nome)
houtos' ho Lbgos didaskei ( + infinitivo)
didaskei hemds ho Lbgos hbti
Quadro 2
houtos
houtos kaf
houtos kaf (hemdsJ
Quadro 3
atar ofin kai ( h e m h )

7

atar odn kaf (hemds) ho Lbgos didaskei

1

Quadro 4
hbti

63

Ch 1

I

Classica, Sao Paulo, 516: 117-132, 199211993

Quadro 5
horas (hbson)

1

'

C h 210

I

Quadro 6
ho Lbgos harmbdios estin' prbs

1

ho Lbgos eukairos estin prbs

1

ho Lbgos eukairos prbs

18

ho Lbgos harmbzei prbs

2

houtos ho Lbgos hannbttei prbs

1

houtos ho Lbgos harmbseien an pros
houtos ho Lbgos harmbseien an epi

2
1

ho mythos harmbzei en

1

Quadro 7

. ho Lbgos eiretai prbs

2

ho Lbgos eiretai en

1

ho Lbgos Lekhthefe an epi

3
1
1

houtos ho Lbgos Lekhtheie hn epi
houtos ho Lbgos eikbtos dn Lkgoito epl
Quadro 8
ho Lbgos prbs

1

ho mjthos pros

7

ho mjthos peri

1

ho mythos hofitos prbs

1

Quadro 9
touto t Lbgo khrksaito hn tis prbs
touto t khrksaito hn tis epf

8
1

C h 110

1

C h 340

1

C h 33

4

( C h 115

C h 65

Quadro.10
tofito eikbtos eipoi an tis prbs
todto paskhousin hoi ( + participio)
Quadro 11
prbs

I

I
I

M. C. C. Dezotti: A significacao das estruturas
formulares dos epimltios da fabula esopica andnima

Quadro 12
ho m!thos elkgkhei

5

Ch 345

houtos ho mjthos elkgkhei

1

Ch 63

h o parbn mjthos steliteuei

1

Ch 133

O exame dos quadros anteriores mostra que os epimitios das fabulas esopicas
se estruturam, permanentemente, com enunciado metalinguistico. Se o enunciado
moral pode nao se explicitar em 67 epimitios, o enunciado metalinguistico, por
sua vez, esta presente em todos.
Nota-se, tambem, que o fato de existirem 281 epimitios compostos com os
dois enunciados, mostra que sao predominantes, na coletanea, fabulas que realizam
os tres discursos constitutivos do genero, apontados por A. D.Lima.
Alem disso, e facil observar que os enunciados metalinguisticos se expressam
por construcoes linguisticas recorrentes, que devem ser consideradas como verdadeiras formulas de natureza metalingiiisticalO. Observa-se, ainda, que elas tendem, muito significativamente, a ocupar a posicao inicial do epimitio.

3. A natureza coeslva das formulas metalinguisticas

As fabulas anonimas se caracterizam por expressar, como ficou apontado,
enunciados narrativos e enunciados metalinguisticos, podendo ou nao explicitar-se
o enunciado moral. Cada um desses enunciados se concretiza em textos, resultando,
pois, da articulacao deles o texto maior da fabula, que, como todo e qualquer texto
completo, constitui uma "unidade semantica"(HALL1DAY; HASAN, p. 2). Isto
implica que nao se deve buscar entre as frases que realizam esses diferentes
enunciados as mesmas relacoes estruturais de natureza sintatica, que se verificam
entre as oracoes que compoem uma frasei1. Entre o texto da narrativa e a frase
que realiza o texto do epimitio existem, isto sim, relacoes semanticas, de natureza
interfrasal, que conferem ao texto maior a condicao de todo coeso.
Dada a relevancia que o enunciado metalinguistico demonstra ter na estruturacao do texto da fabula, procurou-se identificar que marcas linguisticas de
coesao textual ele contem, que lhe permitem desempenhar o papel de articulador
do texto, uma vez que ele, a um so tempo, instaura relacoes coesivas com o
enunciado narrativo, e promove a coesao desse enunciado com o enunciado moral.
Examinaram-se, entao, as formulas metalinguisticas para se identificar quais
seriam os itens linguisticos que elas usam para estabelecer os tais elos coesivos.
O isolamento daqueles itens, por sua vez, mostrou que a fabula seleciona, para
atuar nas formulas metalinguisticas, quatro tipos de elos: a referencia, a coesao
lexical, a conjuncao e a elipse (HALLIDAY; HASAN). Ver-se-a, a seguir, que
cada um desses tipos se expressam por variados expedientes linguisticos.
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3.1. Referencia e coeso lexical: ho Logos e ho mythos
O principio da referencia, aliado ao da coesao lexical, constitui o expediente
coesivo predominante nas formulas metalinguisticas, estando presente, pois, em
187 epimitios.
A coesao lexical se opera por meio dos nomes gerais Logos e mythos, cujo
estatuto metalinguistico e facilmente apreendido em vista de tais termos serem
nomes de "enunciados linguisticas". Modificados pelo artigo definido, ao qual se
junta, algumas vezes, uma forma demonstrativa (hodtos), aqueles nomes entram
na composicao de sintagmas que instauram referencia anaforica. Por meio da
anafora, os nomes Logos e mjthos fazem pressupor que seus referentes existem e
que constituem informacoes encontraveis na porcao precedente do texto. Esta
corresponde, na fabula, ao texto narrativo. Nota-se, porem, que o referente de ho
Iogos e de ho mjthos naosera uma pessoa ou coisa mencionada no texto narrativo,
mas sera o proprio texto narrativo, como um so enunciado, em sua totalidade.

3.2. Referencia: tofito
Duas fabulas da coletanea apresentam epimitio introduzido pelo demonstrativo todto ("isso"), mas o seu comportamento semantico difere nos dois textos.
Em Ch 33, narra-se o caso de uma raposa que, invejando o tamanho de uma
cobra, desejou igualar-se a ela e, para isso, foi-se esticando tanto que acabou se
rebentando. Segue-se, entao, o epimitio:
Isso (toz'ito) sofrem os que lutam contra os superiores; e que eles
proprios se arrebentam antes de conseguir atingi-los.
Enquanto item de referencia demonstrativa, o pronome todto aponta para
a porcao final do texto narrativo que o precede, e com a qual ele mantem relacao
de proximidade. Nota-se, porem, que nesse epimitio o demonstrativo toz'ito constitui
o nucleo do sintagma. Ora, quando um demonstrativo ocupa a posicao de nucleo,
a referencia que ele instaura pode ampliar-se a classe geral referida pelo item qpe
ele pressupoe. Assim, o pronome touto, e tambem o pronome "isso" que o traduz,
retoma nao apenas o arrebentar-se da raposa relatado no texto narrativo, mas
tambem o "arrebentar-se em geral" que ocorre com os que ousam competir com
os superiores.
Ja em Ch 340, a referencia que o pronome todto estabelece incide sobre o
aspecto discursivo do texto narrativo, e nao sobre seu conteudo. Veja-se o texto
dessa fabula:
Dizem que as hienas mudam de natureza de ano em ano, tornando-se
ora machos, ora femeas. E assim, certa vez uma hiena macho se
comportou, com uma hiena femea, de modo contrario a sua natureza.
Entao ela tomou a palavra e disse: "Mas faca isso mesmo, meu caro,
que logo a tratamento identico voce vai se sujeitar."
Isso (todto) pode dizer, com razao, em relacao a que ja esta governando,
uma pessoa que esta para sucede-la, caso recebesse, da parte dela, um desaforo.
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Ve-se que o pronome toilto, nesse epimitio, complementa uma forma do
verbo Lkgo ("dizer"), que pressupoe como complemento um enunciado. Sendo o
pronome esse complemento, ele deve, necessariamente, referir-se a um enunciado.
O texto narrativo que precede o epimitio oferece duas alternativas que podem
funcionar como referentes do pronome: uma delas e o enunciado que a hiena
femea dirige a hiena macho, encerrando a narrativa; a outra e o proprio texto
narrativo, que tambem constitui um enunciado. E que tanto a fala da hiena femea,
como a propria narrativa sobre as hienas sao adequadas para a situacao prevista
pelo epimitio.
Tanto num caso como no outro, a referencia que o pronome toilto estabelece
e de natureza metalinguistica, pois o seu referente e, de qualquer modo, um
enunciado, seja ele retomado quanto ao seu conteudo, como em Ch 33, seja ele
retomado quanto a sua forma, como em Ch 340.

3.3. Conjuncao
A conjuncao constitui o segundo tipo de relacao coesiva mais usado nos
epimitios das fabulas anonimas. Ela se realiza por meio de tres diferentes formulas
metalinguisticas, sendo as duas primeiras que a seguir se apresentam, 'muito recorrentes, e a ultima, muito rara, embora seja extremamente valiosa para o estudo
da historia do epimitio.

3.3.1. O valor conclusivo de houtos
O adverbio houtos ("assim") aparece no inicio de 83 epimitios, mas a descricao de seu comportamento sintatico nesse conjunto mostra que na realidade,
ele deve ser interpretado de dois modos diferentes, de acordo com a estrutura
sintatica em que ele se encaixa. Ha epimitios em que houtos vem imediantamente
seguido de nominativo + genitivo, como ocorre, por exemplo, em Ch 196: houtos
hoi ponerol ton anthrbpon ("assim, os homens perversos"); em outros, ele vem
seguido de kai + genitivo + nominativo, como em Ch 8: houtos kaf ton anthrbpon
hoiponeroi ("assim, tambem os homens perversos"). Essas duas diferente estruturas
sintaticas correspondem a duas diferentes formulas, expressas pelo mesmo item
gramatical. No primeiro caso, ele instaura, entre o epimitio e a narrativa, uma
relacao coesiva de natureza causal; no segundo, de natureza comparativa, como
se vera mais adiante.
Veja-se a fabula "Zeus e Apolo" (Ch 121):

Zeus e Apolo disputavam a arte de manejar o arco. Apos ~ ~ o terl b
retesado o arco e lancado o dardo, Zeus esticou uma perna ate o
ponto que Apolo havia atingido.
Assim (houtos), os que competem com os superiores, alem de nao sobrepuja-los, ainda se expoem ao riso.
O enunciado moral dessa fabula seleciona, da narrativa, a sequencia de fatos
vivenciados por Apolo e a reitera como sequencia de fatos virtuais em relacao a
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qualquer ser humano que, como ele, ousa competir com seus superiores. Trata-se,
pois, de uma generalizacao do particular para o geral, de modo que o conteudo
do texto moral abrange o conteudo do texto narrativo.
Essa relacao de inclusao que se estabelece entre narrativa e moral confere
ao adverbio houtos um valor conclusivo, explicitando-se, por meio dele, a condicao
de conclusao, que caracteriza o texto moral, extraida do texto narrativo.

3.3.2. O valor comparativo de houtos kai
Veja-se, agora, a fabula "O orador Demades" (Ch 96)
O orador Demades falava, certa vez, ao povo de Atenas. E como d e s
nao ihe prestavam atencao de jeito nenhum, pediu-lhes permissao
para contar uma fabula esopica. Tendo eles consentido, comecou a
dizer: "Uma andorinha, uma enguia e Demeter seguiam por um mesmo
caminho. Quando chegaram a um rio, a andorinha voou e a enguia
mergulhou."Disse isso e calou-se. Entao eles perguntaram: "E Demeter? O que aconteceu com ela? Ai ele respondeu: "Ela esta bronqueada
com voces, que deixaram de lado os assuntos da cidade para se ligar
em fabulas esopicas."
Assim, tambem (houtos kai) dentre os homens, sao irracionais os que
negligenciam os afazeres necessarios e dao preferencia as coisas prazerosas.
Verifica-se, nessa fabula, que a form-a "assim, tambem "estabelece, entre a
narrativa e a morai, uma relacao semantica de natureza comparativa. Nessa relacao
coesiva, cada um dos itens que compoem a formula privilegia um aspecto diferente
dos textos que eles articulam. O adverbio houtos ("assimn)faz a coesao dos dois textos
enquanto enunciados potencialmente comparaveis num dado contexto. Trata-se, entao,
de uma conexao semantica de natureza discursiva, que privilegia os enunciados como
etapas constitutivas de um processo de interacao comunicativa (HALLIDAY; HASAN,
p. 241). A particula kai ("tambemn),por sua vez, completa aquela conexao semantica
instaurada pelo adverbio, na medida em que incide sobre o conteudo dos dois enunciados, apresentando-o8 como conteudos passiveis de comparacao, embora cada um
deles organizem diferentes mundos referenciais.
So assim 6 que se pode explicar a comparacao de uma narrativa que fale
de "homensn,os atenienses, no caso, com uma moral que tambem fale de "homens".
E que o texto narrativo deve ser considerado um enunciado ficcional, que instaura
seu proprio mundo de referencias. Deve-se, pois, considera-lo uma "realidade
linguistica", constituida pela palavra, que narra fatos sobre os quais nao se coloca
em questao se eles acontecem ou nao, no mundo extralinguistico. O mesmo nao
se pode dizer do texto moral, pois este faz assercoes a respeito de entidades do
mundo extralinguistico, o mundo das relacoes humanas, para o qual remete a
natureza exofbrica do artigo definido que forma a expressao "dentre os homens"
(ton anthrbpon).
Observa-se, entao, que o adverbio hbutos, tenha valor conclusivo, tenha valor
comparativo, funciona, nas formulas introdutoras de epimitios, como expediente
coesivo de natureza metalinguistica, pois ele fundamenta a conexao semantica que
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opera entre o epimitio e a narrativa sobre a condicao de enunciado, de produto
discursivo, que eles sao.

3.3.3. O complexo atar ofin kai
Usada como formula introdutora de epimitio em oito fabulas anonimas (Ch
23, 53, 60, 163, 245, 272, 284, 356), a expressao atar oun kai ("Pois bem. Portanto,
tambem") acumula tres itens gramaticais conferidores de coesao entre o texto
narrativo e o epimitio.
Ela aparece, poy. exemplo, na fabula "O homem e o satiro" (Ch 60), que se
reproduz a seguir.
Conta-se que, certa vez, um homem firmou um pacto de amizade com
um satiro. E ai, quando sobreveio o inverno e chegou o frio, o homem
levava as maos a boca e soprava. Como o satiro lhe perguntasse o
motivo pelo qual fazia aquilo, disse que estava aquecendo as maos
por causa do frio. Mais tarde foi-lhes servida a mesa e, como a comida
estivesse muito quente, o homem tomava uma pequena porcao, levava-a a boca e soprava. Quando o satiro lhe perguntou d e novo por
que ele fazia aquilo, ele disse que estava esfriando o alimento, pois
estava quente demais. Entao aquele lhe disse: "So que dispenso sua
amizade, meu caro, pois da mesma boca voce lanca tanto o frio como
o calor."
Pois bem. Portanto, tambem (atar odn kai) nos e preciso que evitemos
a amizade daqueles cuja po~turae ambigua.
A interpretacao dos valores semanticos de cada um dos itens que compoem
a formula atar oun kal - que na traducao acima equivale a "Pois bem. Portanto,
tambem" - incide sobre diferentes ambitos do texto. Nota-se que a forma .tambemu
(kai) incide sobre o pronome "nos"; a conjuncao "Portanto" ( o h ) incide sobre o
enunciado moral como um todo, e a forma "Pois bem" (atar) incide sobre a propria
enunciacao do periodo. Ver-se-a que cada um desses itens estabelece um tipo
diferente de relacao coesiva.
Usada na formula com valor comparativo, a particula kai estabelece um
ponto de igualdade entre duas realidades diferentes. Contrasta-se, por meio dela,
um nos, do texto moral, com um nao-nos, representado no texto narrativo pela
figura do satiro, cujo comportamento se mostra modelar.
A conjuncao o h , por sua vez, tem valor conclusivo, conferindo ao enunciado
moral a condicao de "etapa seguinte" de um processo argumentativo que se iniciou
com a enunciacao de uma narrativa. Tem-se, portanto, uma conclusao que se
especifica em forma comparativa.
Ja a particula atar tem um funcionamento mais complexo. Alias, o seu valor
semantico so pode ser determinado pela analise de suas ocorrencias fora do conjunto das fabulas anonimas.
Adrados (ADRADOS, Estudio ..., p. 236) nota que essa particula ocorre na
Retorica de Aristoteles, especificamente num texto de Esopo que Aristoteles cita
em discurso direto. Trata-se da fabula que Esopo teria pronunciado ao povo de
Samos, quando se estava acusando de crime capital um demagogo. Esopo, segundo
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Aristoteles (Arte Retorica, 1393 b), teria encerrado sua narrativa sobre a raposa
que fora atacada por um grande numero de carrapatos, com o seguinte epimitio:
Pois bem. Tambem (atarkai) a voces, homens de Samos, esse demagogo
em nada mais vai prejudicar (pois esta rico), mas se o matarem, virao
outros, pobres, que vao lhes roubar e dilapidar o restante dos bens.
As informacoes de Aristoteles fazem pressupor que a fabula de Esopo se
realiza num contexto maior em que ele discorria a respeito das vantagens ou
desvantagens de se acusar o demagogo naquele momento. Pressupoe-se, entao,
que ele tenha interrompido suas consideracoes para introduzir a narrativa sobre
o caso da raposa. Finda a narracao, ele enuncia o epimitio. A particula atan marca
exatamente essa passagem do nivel narrativo.para o nivel argumentativo, ancorando
o enunciado narrativo na situacao em que ele foi produzido, e'anunciando que se
vai apresentar, em seguida, uma justificativa para o fato de ele ter sido produzido
naquela situacao. Assim, essa particula nao so torna coesos o texto narrativo e o
epimitio, como tambem confere a fabula inteira a condicao de texto adequado
aquela situacao.
Essas constatacoes orientam a interpretar a particula atar nos epimitios das
fabulas anonimas, como uma marca da condicao oral da fabula, preservada no
texto escrito. Pode-se mesmo supor,que, no inicio de sua historia, o epimitio fosse
estruturado com partfculas proprias da fabula enquanto pratica oral, vinculada a
uma dada situacao discursiva. So depois e que se processariam alteracoes com a
finalidade de se eliminarem do texto as marcas da oralidade e lhe conferir o
estatuto de texto escrito autonomo, desvinculado de uma situacao particular12.

3.4. Elipse
Elipse e a omissao de algum item da estrutura de sintagmas ou de oracoes.
Essa omissao e feita de tal modo que deixa "pegadasnque favorecem a recuperacao,
no contexto, do item eliptico (HALLIDAY; HASAN, p. 143). Deve-se considerar,
portanto, que a elipse se define em relacao a uma 'norman, representada pelo
"esquema canOniconque a estrutura completa preenche (CHERCMI, p. 118-128).
Nos epimitios das fabulas anonimas encontram-se varios tipos de itens omitidos,
que podem fazer parte de sintagmas nominais, verbais ou de oracoes.
A elipse oracional constitui o tipo mais fre uente. Sao 63 ocorrencias, e
todas em fhbulas extraidas da Parafrase Bodleian$> O marcador Lingiiistico da
elipse oracional e a conjuncao hdti ("quen),tal como aparece no inicio do epimitio
seguinte, extraido de Ch 1:
[Que] ([hbti]) com bens ninguem depara rapido, mas pelos males cada
pessoa e a cada passo atingida.
E interessante observar que se fosse suprimida do epimitio a conjuncao hbti,
ele ficaria reduzido a mera expressao do texto moral. Por outro lado, fica evidente
que essa conjuncao tem a funcao de indicar que o epimitio, tal qual ele se apresenta,
nao esta completo; ela marca que C necessario recuperarem-se os itens elipticos
que tornariam completa a sua estrutura.
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A conjuncao hbti indica que o texto moral que a segue deve ser tomado
como oracao completiva, que se articula, sintaticamente, a uma oracao principal.
Ora, e justamente essa oracao principal que esta eliptica. O problema e que ela
nao se encontra nem na porcao de texto precedente, nem na porcao seguinte. Em
suma, ela nao se encontra "disponivel" no contexto.
Em nossa condicao de leitores modernos, podemos recuperar essa oracao,
necessaria para preencher o esquema, em outras fabulas da coletanea que apresentam epimitios estruturados sintaticamente por oracao principal acompanhada
de completiva introduzida por hbti. Assim, podem-se citar como opcoes para
preencher a elipse oracional, tres das formulas apresentadas no Quadro 1, citado
anteriormente. Tanto poderia ser ho lbgos ou ho mythos deloi ("o discurso" ou "a
fabula mostra"), como didaskei hemds ho lbgos ("o discurso nos ensina"). Essas
alternativas constituem, pois, tres possiveis 9xquemas canonicos" em funcao dos
quais a elipse oracional marcada por h'oti se realiza.
Vista, porem, da perspectiva do leitor grego, a recuperacao dessa oracao
eliptica tem que ser colocada de outro modo. Esse leitor nao precisava, como nos,
recorrer as outras fabulas da coletanea, que apresentam o esquema completo, para
recuperar itens elipticos. Com certeza ele os recuperava em sua propria memoria,
onde deviam estar estocados entre os procedimentos discursivos que constituiam
sua competencia discursiva, paradigmas de construcao de epimiticos. Entre esses
paradigmas estariam as formulas metalinguisticas.
Encontram-se na coletanea alguns casos de epimitios introduzidos por hbti
em que essa conjuncao nao esta convenientemente integrada a estrutura sintatica
do texto. E o que se observa em epimitios como o de Ch 345, citado a seguir:
[Que] ([hbti]) Os dorminhocos e preguicosos que ate do esforco alheio
se alimentam, a fabula censura.
Embora registrado entre colchetes, o emprego de hbti nao se ajusta nesse
epimitio por lhe conferir o estatuto sintatico de oracao completiva, em total desacordo com a condicao sintatica de oracao absoluta que o epimitio apresenta.
O interessante e que, assim como Ch 345, os outros epimitios (Ch 93, 133
e 227) que vem introduzidos inadequadamente por hbti apresentam suas formulas
metalinguisticas deslocadas para a posicao final do epimitio. Nesse deslocamento
poderia estar a explicacao para aquela inadequacao.
A tendencia dominante na coletanea e o uso da formula no inicio do epimitio.
E possivel que, quando a formula se encontra em posicao final, o epimitio se
mostrasse, a primeira vista, constituido so de texto moral, o que teria levado
alguem, em algum momento, a completar sua estrutura discursiva, acrescentando
um marcador de elipse, por meio do qual se faria recuperar uma formula metalinguistica.
Esses fatos permitem supor que havia uma,certa resistencia em se aceitar
epimitio que so explicitasse o texto moral. O fato de se acrescentar ao epimitio a
conjuncao hbti permite concluir, por outro lado, que as formulas metalinguisticas
expressas pelas oracoes que aquela conjuncao pressupoe, ja deveriam estar consagradas pelo uso, bastando, pois, um simples marcador de elipse para integra-las
a estrutura do epimitio.
O mesmo processo de recuperacao, fora do texto da fabula, de itens elipticos
vale tambem para as elipses nominais e verbais.
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O tipo mais frequente de elipse verbal e o que ocorre na formula ho lbgos
tukainos pros ("o discurso, oportuno para"), que apresenta eliptica a forma verbal
estin ("e"). Alias, como se pode observar no Quadro 6, o esquema canonico dessa
construcao aparece uma unica vez na coletanea.
Sao menos frequentes os casos de elipses marcadas pela preposicao prbs.
Elas ocorrem nas estruturas ho lbgoslm~thosprbs ("o discurso/fabula para"). Tais
elipses supoem varias alternativas de itens recuperaveis, pois aquelas estruturas
podem se completar com qualquer dos sintagmas verbais que regemprbs
acusativo, dentre as alternativas mencionadas nos Quadros 6 e 7.
Ja a elipse marcada porprbs e a-queconta com o maior numero de alternativas
para preencher seu esquema canonico. Um epimitio como o de Ch 115, que diz:

+

Para-(pros) homem perverso que empreende tarefas penosas.
pode se completar com qualquer - estrutura de que participe prbs + acusativo,
dentre as citadas nos Quadros 6, 7 e 8 ou nos Quadros 9 e 10.
Como observacao geral a respeito do uso de formulas com construcoes
elipti.cas nas fabulas anonimas, importa ressaltar que o emprego de marcadores
de elipses como a conjuncao hbti e a preposicaoprds representa o expediente mais
economico possivel para se deixar indicada, na estrutura do epimitio, a.existencia de
um,discurso metalinguistico, pois os itens lexicais lbgos ou m$thos se encontram
presentes em qualquer dos esquemas recuperados. Por meio da elipse, registra-se,
economicamente, uma intencao de se organizar o texto da fabula de tal modo que
se possa ostentar a condicao de discurso, que ela e.

3.5. Um caso particular: Ch 210
Trata-se da fabula "O leao, Prometeu e o elefanten (Ch 210), que narra a
historia de um leao desesperado por ter medo do galo. Embora Prometeu, seu
criador, procurasse consola-lo, ele so se conforma com sua fraqueza quando descobre que o elefante recuava diante do mosquito, um animal muito menor que o
galo. E encerra com o seguinte epimitio:
Voce esta vendo quanta forca tem o mosquito, a ponto de amedrontar
ate um elefante.
O que se ve, nesse epimitio, e que o enunciado metalinguistico esta representado exatamente pela expressao "Voce esta vendo", com que se traduziu a
segunda pessoa do singular 'do Verbo hordo ("ver").
A forma verbal, nesse caso horas, estabelece uma relacao coesiva de tipo
lexical entre o enunciado narrativo e o enunciado moral de'um modo muito particular: em vez de focalizar a producuo do discurso, como fazem os outros itens
coesivos ja.analisados, ela focaliza o ato de fala do ponto de vista de sua recepcuo
por parte do ouvintelleitor da fabula. Afinal, ver nada mais e, em se tratando de
um epimitio de fabula, que o pr'ocesso resultante de um pressuposto ato de mostrar,
que, e necessario ter sempre em vista, constitui o ato verbal explicitado na formula
metalinguistica mais reiterada na coletanea: "o discurso I a fabula mostra".
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4. O estatuto paradigmatico do epimitio
As fabulas anonimas documentam, como se pode verificar, varias alternativas
de expressao linguistica do enunciado metalinguistico. Este ppde explicitar-se por
meio do vocabulario, atraves de itens lexicais como Ugos e mytos, que se referem
ao texto narrativo enquanto entidade lingziistica, ou por meio da gramatica, atraves
de itens demosntrativos e conjuntivos que realizam sua acao coesiva mediante a
pressuposicao de que os enunciados que eles relacionam contituem eventos linguisticos.
Por outro lado, o exame e a,interpretacao que se fizeram das marcas coesivas
presentes nas formulas metalinguisticas permitem concluir que a fabula, ao optar
por realizar, entre o texto narrativo e o epimitio, relacoes coesivas de natureza
discursiva, se caracteriza como um texto que se organiza de modo a escancarar a
sua condicao de enunciado, de discurso. E reserva, para confessar sua identidade,
um espaco bem delimitado o inicio do epimitio.
O dado que melhor comprova esse empenho do texto sao as elipses. Elas
significam, em ultima analise, uma recusa, por parte do locutor da fabula, em
compor seu texto sem metalinguagem.
Alem disso, o uso da elipse como fator coesivo mostra que as formulas
metalinguisticas ja constituiam um paradigma estocado na competencia discursiva
do falante grego, que deve ser visto como o legitimo destinatario das fabulas
gregas. Esse fato obriga que se veja a fabula anonima como documento de um
estagio da historia da fabula esopica em que esta ja se encontrava fuada como
tipo discursivo composto de texto narrativo e de epimitio. Afinal, o estilo formular
e as construcoes elipticas constituem provas de que o epimitio esteve, necessariamente, sempre presente nesse processo de fixacao do genero "fabula", como sua
parte integrante.

Notas
1- Ver, por exemplo, PERRY; NOJGAARD; GASPAROV.

2- Promythium aparece, pela primeira vez, em Aftonio (sec. V) e epimythium, em
Luciano (sec. 11). Cf. NOJGAARD, p. 121. Dada a frquencia com que esses termos
serao usados neste estudo, optou-se pelo aportuguesamento dos termos latinos em
promftio e epimitio, respectivamente.
3- Cf. NOJGAARD, p. 236; ADRADOS, 1948; CHAMBRY, 1967.
4- O termo fabula C um derivado de "fari", "falar". Cf. BENYEMSTE, "Fasn.
5- Resgata-se, assim, o alcance da pripeira definicao de fabula que se conhece,
formulada por Teon, retor do sec. I: mythos esti Ldgos pseudb eikonizon aletheity
(apud NOJGAARD, p. 55). Quanto a delimitacao do sentido de "miton como
"narrativan,ver VERNANT, p. 196-210.
6- ADRADOS (ADRADOS, 1982, p. 33-36) propoe que os promitios e os epimitios
surgem como uma solucao que a fabula, ja na condicao'de texto escrito, encontra
para explicitar uma intencao comunicativa que, na pratica oral, podia ser recuperada pelo ouvinte no contexto de sua enunciacao.
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7- A Edicao consultada e a de CHAMBRY, o.c., que abriga 358 fabulas, das quais
dez, apenas, sao estruturadas sem epimitio.
8- Tem-se ai um caso de ocorrencia de discurso metalinguistico de natureza suprassegmental, prevendo-se, pois, na enunciacao do epimitio, uma mudanca de
tom, para mais baixo. Cf. LIMA, p. 64.
9- Grifou-se, nesses epimitios, a porcao de texto correspondente ao discurso metalinguistico.
10: ADRADOS (ADRADOS, 1978) observa que o proprio texto narrativo das
fabulas, sobretudo das fabulas da colecao Augustana, a mais antiga que nos chegou,
apresenta um verdadeiro estilo formular.
11- Equivocos dessa natureza e que levam Nojgaard, p. 54, a afirmar que entre o
epimitio da fabula e o texto narrativo nao ha ligacao nem mesmo de natureza
gramatical.
12- Que as expressoes lexicais como "ho Iogos" e 'h0 m9hosn vao se sobrepondo
as gramaticais, provam as formulas que introduzem o epimitio de Ch 356, apresentadas no Quadro 3.
13- NOJGAARD, p. '364. Trata-se de uma colecao de fabulas que constituem
parafrases em prosa das fabulas de Babrius, fabulista do seculo 11.
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CONSOLIN DEZOTTI, M. C. La signification des structures formulaires des
epimythia de la fable esopique anonyme. Classica, Sao Paulo, 516: 113-128,
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RESUME: Ce travail presente les resultats de I'analyse de I'organisation textuelle des fables esopiques anonymes. L'examen des
marques linguistiques qui font Ia cohesion textuelle des deux textes
constitutifs de Ia fable - Ia narrative et I'epimythium - a montre que
Ia fable est un genre discursif qui se configure comme un type
particulier d'acte de parole realise au moyen d'une narrative qu'on
doit interpreter selon les orientations de son locuteur. Dans les
fables des collections anonymes, ces orientations se trouvent explicitees linguistiquement par des veritables formules metalinguistiques, situees, topiquement,' dans le debut de I'epimythium. - 0 n
peut demontrer le statut formulaire de ces expressions metalinguistiques tant par leur constante repetition dans un grand nombre
des fables, comme, et surtout, par Ia frequence elevee des marques
d'elipses nominaux, verbaux et orationelles qui ces formules presentent. On a o b s e ~ e aussi,
,
que Ia recuperation des unites lexicales qui completent les schemas sousjacents aux constructions
eliptiques devient possible seulement si I'on recourt a d'autres
fables du corpus. Ces faits nous permettent de presuposer I'existence de paradigmes de formules accumules dans Ia competence
linguistique du locuteur et de I'auditeur grec, de meme qu'ils.nous
pour signaler linguis. .
revblent un engagement de Ia fable Asopique
tiquement sa condition d'enonce.
MOTS c~Es:-Esope,
fables, epimythia, linguistique, litterature grecque, Grece.
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Religiao e politica na Grecia,
das origens ate a polis aristocrhtica.

JOSE ANTONIO DABDAB TRABULSI
Departamento de Historia
Faculdade de Filosofia e CiQncias Humanas
Universidade Federal de Minas Gerais
A Pierre LEVEQUE

RESUMO: Os estudos sobre religiao grega do grupo de Paris e a
visao da pdltica antiga oferecida por Finiey tQmdominado a cena
dos estudos antigos nos ultimos vinte anos. No Brasil, depois de
longa demora, as traducoes de Vernant e Detienne se multiplicam
atualmente, o que 6, evldentemente, excelente. Entretanto, o leitor
brasileiro e sobretudo os estudantes universitarios merecem saber
que a visao desses autores nao 6 a Unica e que, aiem disso, como
toda visao, 6 passlvel de crltica. Em especial, os estudos ditos
estruturalistas tQm grande dificuldade em dar conta do movimento
da religiao grega enquanto historia. Ora, uma outra visao nao e
apenas posslvel, como ja existe. No prosseguimento da obra de
Georges Dum&il, Pierre Leveque e outros desenvolveram uma
visao da religiao grega antiga substancialmente diferente do modelo estruturalista. O meu objetivo aqui R portanto apresentar ao
publico brasileiro um pouco desta outra visao, mas de forma concreta, de conteudo, e nao sob uma forma de crltica metodologica
(o que fiz em outro trabalho) ou de apresentacao historiografica.
PALAVRAS-CHAVE: Grecia antiga, religiao, poiltica, historia social.

A delimitacao do tema e do periodo tem por objetivo analisar problemas
um pouco esqueddos pelos estruturalistas, mais preocupados com as epocas arcaica
e classica. Como se trata de apresentar uma reflexao coletiva, preferi dar a forma
de ensaio, sem notas, e remeter o leitor ii bibliografia, no final, onde deixo de
lado os livros mais conhecidos (e traduzidos) de Vernant et cia, para listar um
pouco da contribuicao alternativa, que poderiamos chamar, na falta.de outro termo,
interpretacao gendtica.
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Das origens ao inicio do periodo arcalco
E habito comecar enquetes como a deste trabalho do inicio do periodo
arcaico; habito insustentavel e anacronico, na minha opiniao. Com efeito, as escavacoes de Ifoia e Micenas no seculo.passado e, em meados do seculo XX, a
decifracao do Linear B dos tabletes micenicos revelaram a continuidade da civilizacao grega desde o ~e~undo'milenio
a.C. Tomemos, pois, desde o inicio, a historia
das relacoes entre politica e religiao na Grecia.

Os gregos antes da Grbcia

Os gregos fazem parte de uma cultura bastante diversa da do Oriente e
mesmo da do Mediterraneo antigo. E nas estepes ao norte do Mar Negro que
devemos buscar o ponto inicial da religiao dos gregos, junto aos seus primos
indo-europeus. Agricultura, pastoreio, metalurgia rudimentar do cobre, nao ha
aqui nada de muito singular. E no dominio linguistico que se situa a novidade,
pois os indo-europeus praticam uma lingua flexionada que requer e ao mesmo
desenvolve qualidades intelectuais muito diferentes das linguas aglutinantes de.
outros grupos.
Contrariamente ao que se passou no Oriente, a diferenciacao social se da
aqui no interior de grupos limitados em beneficio de sacerdotes que controlam as
relacoes com o sobrenatural, de chefes militares que utilizam desde o IV milenio
o carro puxado por cavalos. Essas duas camadas dirigentes dominam uma massa
de agricultores-pastores, numa hierarquizacao social estrita. Ao mesmo tempo,
vemos uma estrutura do mundo religioso dividida em tres partes que explicaremos
a seguir, estrutura que e um instrumento ideologico de hegemonia e consenso
social. Nao ha como negar, portanto, ao menos na origem, uma correspondencia
entre a organizacao social e politica e o mundo religioso dos indo-europeus.
A partir do nucleo central da estepe do sul da Russia, por ondas,sucessivas,
os diversos povos indo-europeus ocupam vastissimos territorios que vao da Europa
do norte ao sub-continente indiano, alem da quse totalidade da Europa ocidental
e mediterranica, que e o que nos importa aqui, de tal maneira que com as raras
excecoes dos bascos, do Caucaso e da Hungria, a totalidade das linguas europeias
do periodo historico serao indo-europeias.
E dificil explicar fenomenos de tao grande envergadura por meio de um
unico argumento, mas podemos sem receio afirmar que, pelo menos em parte, o
dinamismo e a forca de expansao dos indo-europeus deve-se a grande coesao
social proporcionada pelo esquema ideologico-religioso das tres funcoes.
No que se refere aos estudos indo-europeus, as pesquisas de linguistica
comparada, desde o seculo XIX, fizeram progressos marcantes, ampliando os
nossos conhecimentos sobre a organizacao social e a cultura desses povos, salvo
entretanto no dominio religioso. A razao principal e que sao poucos os nomes de
deuses comuns a varias das linguas indo-europbias. Sabe-se que o nome para
"deus", de uma raiz que significa "brilhar", e comum: grego Zeus, latim Jupiter,
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sanscrito Dyauh, germanico 'Qr; o que e importante, mas, no total, este tipo de
aproximacao e raro.
Diante do impasse linguistica, o linguista e historiador frances Georges
Dumezil propos, ao longo de sua vida intelectual (que durou a maior parte do
seculo XX) um esquema dito "das tres funcoes", inspirado num certo estruturalismo.
Suas interpretacoes provocaram inumeras polemicas, mas, por diversas razoes, que
nao posso desenvolver aqui, penso que nenhum dos seus criticos antigos e recentes
(entre os quais destaco A. Momigliano, C. Guinzburg e C. Renfrew) conseguiu
abalar o cerne do esquema dumeziliano.
Dumezil mostrou, pela analise dos diversos panteoes, que em todos os
povos indo-europeus ha uma chave de classificacao do mundo divino em tres
funcoes: a primeira e a funcao da soberania e do poder magico-religioso; a
segunda, a funcao da forca, destacando-se ai a guerra; a terceira, finalmente,
da fertilidade, da fecundidade, da riqueza, em resumo, da producao e da reproducao. A triparticao do mundo divino (os deuses de cada funcao tem "atributos"c0rrespondentes As suas atividades) se encontra em ambientes tao diversos quanto Roma (Jupiter, Marte, Quirino) e os escandinavos (Odin, Thor,
Freyr). O trifuncionalismo nao e somente um esquema religioso, mas ao mesmo
tempo uma maneira de interpretar o mundo e a sociedade, e um instrumento
de controle ideologico sobre a realidade.
Em varios desses complexos religiosos o mesmo esquema se repete: conflitos
opoem deuses das duas primeiras funcoes, o que poe em risco a ordem cosmica.
E preciso entao restaurar o equilibrio 1+2, o que e conseguido in extremis e que
garante a continuidade da supremacia 1 + 2 sobre 3. Dumezil mostrou que as
aparentes incoerencias das historietas mitologicas de fato escondem uma rigida
organizacao que garante a supremacia, entre os primitivos indo-europeus, das duas
primeiras funcoes sobre a terceira, portanto, da camada dos sacerdotes e guerreiros
sobre os camponeses.
Uma vez constituida dessa forma, a triparticao funcional e um esquema que
perdura de forma surpreendente em sociedades que nao estao mais organizadas
dessa maneira. Ha quem afirme que a sua durabilidade e tao grande que a encontramos ainda na Europa carolingia, base para a estruturacao do sistema feudal,
mas o ponto e polemico. O que e certo e que, com o passar do tempo, a correspondencia mundo humano-mundo divino tende a se afrouxar.
No fim do Neolitico, quando emerge uma sociedade de classes, o esquema
trifuncional e uma construcao magnifica, pois garante a supremacia dos sacerdotes,
e do rei saido deste grupo (sanscrito ruja, latim rex, celta rix, portanto origem
comum indo-europeia), ao lado do conselho dos nobres chefes da guerra, sobre
os produtores, ao projetar no mundo sobrenatural a mesma hierarquia da sociedade
humana. Esta solucao trifuncional assegura a dominacao da elite mas ao mesmo
tempo integrando fortemente os deuses da terceira funcao. Contrariamente ao
Oriente antigo, o poder se encontra aqui mais disperso, os grupos sao menores e
a participacao de todos mais necessaria.
Assim se colocavam entre os gregos, povos indo-europeus, as relacoes entre
a religiao e a organizacao socio-politica, antes do momento em que esses grupos
se destacam do nucleo comum e descem em direcao a Peninsula balcanica. La,
encontrarao uma situacao muito diferente.
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A Gr6cia antes dos gregos

Sem voltar ainda mais no tempo, uma regiao da Grecia apresenta, no I1
milenio a.C., uma brilhante civilizacao palaciana, no centro do mundo mediterranico. Enquanto os gregos dominavam o continente, a partir de c. 1950 a.C., a
grande ilha do sul escapava durante longos seculos aos invasores, talvez ate 1500.
Aqui, as influencias determinantes sao as anatolicas, desde o Neolitico ate
o Bronze. No dominio religioso, as estruturas naturistas oriundas do Neolitico
guardam a sua preponderancia. Podemos observar em Creta o surgimento simultaneo das monarquias palacianas e de edificios sagrados em pontos elevados, como
o de Hamaizi.
A grande originalidade da Creta pre-aquCia, e a importancia primordial da
Grande-Mae, representada junto a animais como a serpente e as feras selvagens,
encarnacao das forcas vividas da natureza, junto a arvores ou colunas, ligada
tambem a locais como o alto de montanhas ou as cavernas. Diante da importancia
dessa deusa, os deuses sao figuras de segundo plano, o deus-touro ou o Senhor
das feras. Abundam os demonios e os genios, ligados a diversos animais, a fertilidade. Dentro da multiplicidade dos deuses encontramos alguns grupamentos,
como o casal da Deusa e seu companheiro, a Deusa com o "divine-child", o gruparnento das Duas Deusas. As vezes ha uma combinacao que agrupa Mae-crianca
e as Duas Deusas, compondo a "Santa familia"neo1itica.
As forcas essenciais sao portanto uma continuidade da religiosidade neolitica, as Grandes Deusas sao as dispensadoras de fecundidade, fertilidade e vida
eterna. Nesse contexto tem grande importancia os temas do casamento sagrado
como fonte de renovacao do universo. A "Santa fami1ia"de tipo anatolico e muito
diversa da familia patriarcal dos indo-europeus.
Finalmente, no periodo minoico, os cultos funerarios sao muito importantes:
desde o minoico antigo ha thbloi ou tumulos redondos. As especulacoes sobre o
alem foram muito longe. Alias, a propria nocao grega dos Infernos C de origem
minoica, pois sabemos que nao ha etimologia grega para os "Campos Eliseosn. No
alem tumulo, os grandes do mundo continuam sendo honrados, tornam-se herois
(de heros (o senhor), masculino de Hera (nome feminino da importante deusa "A
Senhoran)).
Tambem os misterios tem quase que certamente uma origem cretense, apesar
de nao estarem formalmente atestados, uma vez que estao presentes nos tabletes
micenicos mas sao completamente estranhos a religiosidade dos indo-europeus.

A Gr6cia e os gregos: um encontro criador
A descida dos migrantes gregos nos Balcas e seu estabelecimento definitivo
na peninsula quebra o quadro de hqmogeneidade entre o continente e Creta.
Dentre as contribuicoes dos recem-chegados destaca-se a lingua, que se vai impor
rapidamente ao conjunto da regiao de tal forma que os primeiros documentos
escritos no continente o serao.em grego, lingua dos conquistadores.
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Do ponto de vista religioso ha certamente uma diminuicao da importancia
do alem-tumulo, manifesta na diminuicao da riqueza das sepulturas quando passamos do I11 ao I1 milenio. A religiao indo-europeia estava mais preocupada no
estabelecimento de relacoes entre homens e deuses e na caucao da ordem social.
Por volta de 1750 observamos uma evolucao que tende a reforcar a organizacao,
monarquica numa verdadeira reestruturacao do sistema palaciqno, evolucao que
transparece na importancia renovada do material funerario, resultado de uma
extracao de .excedente mais elevada.
nido isso eclode de maneira mais intensa no periodo do Bronze recente
(1580-1100), com a instalacao de monarquias burocraticas onde a escrita (adaptada
da escrita cretense dita Linear A) surge como instrumento eficaz de controle da
sociedade. Ha aqui uma especie de revanche dos pre-gregos, pois tanto a estrutura
palaciana quanto o proprio nome que designa o rei (wanar) nao sao de origem
grega.
E, portanto, nos quadros de um Estado que organiza a extracao do excedente
e que domina uma massa rural importante que podemos compreender a religiao
micenica. A religiao faz agora parte do Estado. O rei assume papel central nas
manifestacoes do culto, como encarnacao da unidade da comunidade e mediador
entre os homens e os deuses. Do testemunho dos tabletes pouco podemos retirar
no que concerne a espiritualidade da religiao micenica, mas muito podemos saber
das relacoes entre religiao e estrutura do Estado. As oferendas tem aqui dois
objetivos: a parte que se destina ao "consumo do deusn tem por fim a manutencao
da elite sacerdotal que apoia o wanar no seu papel de ocultador dos antagonismos
sociais; o que e estocavel (ouro, objetos de luxo) representa a forma de acumulacao
de riquezas provenientes da extracao do excedente. Os santuarios sao praticamente
um anexo do tesouro real.
Uma analise das mencoes religiosas nos tabletes micenicos da um quadro
dos principais deuses micenicos: Poseidon se impoe como o deus mais importante
do panteao, mas vemos tambem Zeus, Ares, Dioniso, Hermes, Hera, Artemis,
Atena, Wanax. As Duas Rainhas, Potnia. No conjunto, os deuses se equilibram
com as deusas, e ha uma maioria de deuses nao-gregos (cretenses) em relacao aos
gregos. Encontramos ainda os grupamentos deusldeusa com o mesmo nome.(no
masculino e no feminino), os grupamentos hierogamicos '(como Zeus e Hera), um
grupamento de duas deusas. Os cultos heroicos sao muito limitados.
Se fizermos uma comparacao entre este panteao e o que encontramos mais
tarde, a partir do periodo arcaico, constatamos ausencias como a de Apolo e
Afrodite; porem, o que impressiona e o inverso,'uma grande continuidade. Mas
o equilibrio do panteao e bem diferente: Zeus assumira o papel primordial de
Poseidon; deuses importantes nao sobreviverao senao como epftetos de outros,
como Zagreus em relacao a Dioniso.
Podemos, portanto, constatar na religiao micenica um peso muito grande
da antiga religiao egeia, proveniente do Neolitico e das influencias da Anatolia.
E evidente que os conquistadores gregos tambem contribuiram neste sincretismo
religioso. O nome da divindade, thdos (sopro, espirito) e indo-europeu. Uma figura
como Zeus (equivalente a deus indo-europeu = "luz do ceu") e bastante significativa. Divindade tipicamente indo-europeia ate no seu nome, deus do raio, deus
pai e rei, ele nao deixa de assumir aspectos do "divine-childn,deus crianca, tipico
da religiao pre-grega. A reuniao dos dois aspectos tao distintos e mesmo contraditorios deve ter sido bastante 6til e operatoria, pois securizante para duas popu-
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lacoes, grega e pre-grega. Bem mais tarde, as imagens de Zeus oscilarao ainda
entre o grande macho barbudo e o adolescente delicado e imberbe.
Por vezes, o sincretismo guarda mais da personalidade das duas figuras
divinas conservando dois nomes, como e o caso de Persefone-Gore.
Entretanto, nesse sincretismo entre a religiao mediterranica e a religiao
indo-europeia, a Grecia representa uma enorme surpresa.
Como aconteceu em outras regioes, deveriamos esperar uma predominancia
da religiao dos conquistadores, tanto mais que a estrutura trifuncional era fortemente integradora das correntes naturistas do Neolitico. A terceira funcao, da
fecundidadelfertilidade, poderia acolher as divindades dos conquistados e integra-las no conjunto trifuncional. Integracao que ao mesmo tempo submetia esses
deuses, e sobretudo deusas, as duas primeiras funcoes; mas que, ao mesmo tempo,
representaria o reconhecimento e aceitacao da religiao dos vencidos.
Ora, nao foi o que se passou na Grecia. Aqui, o substrato pre-helenico era
tao importante que, como reconhecia ja Georges Dumezil, houve uma verdadeira
explosao da estrutura tripartida e uma nova sintese onde apenas fragmentos da
religiao indo-europeia foram integrados ao novo sincretismo. E importante observar ainda que o mesmo aconteceu paralelamente no nivel politico, onde a monarquia despotica representa uma solucao muito diferente do que seria um governo
indo-europeu tipico, baseado na realeza tribal menos complexa, menos estruturada
e menos cerimonial que a estrutura palaciana adotada.
No que se refere a organizacao do culto, os tabletes nos informam a respeito
de uma grande variedade de oferendas, com destaque para o incenso e os oleos
tipicos dos cultos orientais. Nao temos conhecimento de sacrificios e o touro,
muito presente,, guarda o valor mediterranico tradicional de forca reprodutora.
Ficamos sabendo tambem da provavel existencia de misterios, ja que ha a mencao
da "iniciacao do wanax" e a arqueologia mostrou a continuidade direta entre a
epoca micencia e o arcaismo no santuario de Eleusis.
De forma global, podemos afirmar que, apesar da migracao dos gregos, os
sacerdotes, as liturgias e os santuarios (domesticos, palacianos, mas tambem, a
arqueologia mostrou recentemente, por vezes independentes da habitacao humana)
guardam uma analogia e uma homogeneidade bastante grandes com a vasta area
cultural do Mediterraneo Oriental. Um ultimo exemplo da permanencia das potencias da fecundidade e da fertilidade e dada pela importancia dos tumulos
micenicos e pelo culto dos mortos. A propria palavra "heroi" e cretense e chegou
a Grecia arcaica pelo intermedio micenico, pois um tablete nos fala do "tres vezes
heroi". Essas elaboracoes sobre o tumulo e o alem (cultos heroicos) se coadunam
perfeitamente com a estrutura politica do mundo micenico, oferecendo as massas
duramente exploradas uma esperanca de sobrevivencia para alem da morte, ligada
a terra; verdadeiro cimento para a unidade dessas comunidades rurais, esperanca
tambem para os reis que, mortos, transformam-se as vezes em herois.
O sincretismo creto-micenico vai ser alterado no seguimento da destruicao
dos palacios. Varias hipoteses foram avancadas para explicar o fim do mundo
micenico e nao podemos aqui discuti-las em detalhe. Constato apenas que a tese
mais antiga, ou seja, a das invasoes doricas, a mais criticada tambem, tem sido
reabilitada em parte. Por uma razao muito simples: ha uma grande coincidencia
cronologica (numa datacao larga) entre a destruicao dos palacios (c. 1200) e as
migracoes doricas (seculo XII) e, por outro lado, basta uma rapida observacao do
mapa linguistico da Grecia no I milenio, com os dorios ocupando a quase totalidade
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do Peloponeso, para concluirmos que nao e possivel minimizar demais O fato
dorico, como foi feito ha algumas decadas.
A chegada dos dbrios representa a ultima onda de chegada dos gregos a Grecia,
mas o contacto foi preparado por um etapa intermediaria em que, contemporaneamente a civilizacao micenica, os dorios estiveram estabelecidos ao norte da Peninsula
balcanica. Quando eles chegam, entretanto, possuem ainda uma forma de organizacao
social tribal muito diferente da estrutura palaciana e uma experiencia religiosa ainda
livre das influencias do sincretismo creto-micenico.
Abre-se entao um periodo de varios seculos (1200-800) em que a escrita
micenica desaparece junto com os palacios, a populacao regride antes de se recuperar num segundo momento, em que os contactos do mundo grego com outras
regioes diminui. Nao obstante, um mundo novo se prepara, em especial com a
lenta difusao da metalurgia do ferro, enorme progresso tecnico que vai elevar
consideravelmente o nivel das forcas produtivas, prenuncio de uma nova prosperidade. A maior prova de que esta epoca nao foi toda de regressao e a migracao
e ocupacao da costa da Asia Menor (a partir de 1050); uma sociedade em declinio
nao se expande, ao contrario.
No que se refere a religiao da Idade Obscura, nossos conhecimentos sao
limitados pela ausencia de textos e pela pobreza do material arqueologico. A
destruicao dos palacios eliminou um ponto preferencial onde a observacao das
continuidades religiosas poderia se dar; no caso de Atenas temos a certeza da
continuidade do culto entre o periodo micenico e a epoca arcaica, mas por exemplo
em Delfos, onde a continuidade de ocupacao e certa, nao sabemos se na epoca
micenica os vestigios sao religiosos ou nao.
Mas o reconhecimento das continuidades e rupturas nao deve ocultar o fato
de que se trata agora de um equilibrio religioso completamente modificado em
relacao ao mundo aqueu. Dois fatos novos se destacam: por um lado, o reforco
da autoridade de Zeus, como resultado do novo influxo de populacao indo-europeia
que sao os dorios; e, por outro lado, a chegada de deuses novos vindos da Asia.
Zeus comeca a assumir o papel preponderante no panteao, com a valorizacao
de sua funcao social de rei dos deuses, seu culto assume proporcoes "internacionais"
com os grandes santuarios de Dodona e Olimpia. Sua funcao no mundo divino tinha
paralelo no mundo humano com a emergencia do poder do basileus que, personagem
secundario no mundo dos grandes palacios, e o beneficiario direto da fragmentacao
da soberania politica em unidades menos importantes.
O reforco da posicao dominante de Zeus e da trifuncionalidade em geral e
acompanhada da introducao de deuses estrangeiros em posicao subordinada, equivalente a terceira funcao indo-europeia.
Assim como os principais santuarios de Zeus, Dodona e Olimpia sao etapas
do caminho dos dorios rumo ao sul, os principais santuarios dos novos deuses
orientais, Apolo e Afrodite, em Delos e Chipre. mostram o caminho por onde eles
chegaram a Grecia. Sao figuras novas, ausentes dos tabletes micenicos. Em Delos
como em Delfos Apolo desaloja a Grande Mae. Afrodite, que talvez seja uma
forma grega da Astarte cipro-fenfcia, deusa do desejo amoroso e da beleza, chegou
a Grecia pela mediacao dos aqueus de Chipre no extremo fm do perfodo micenico.
A introducao dessas divindades orientais tao ligadas as forcas profundas da
terra (ctonianas) vem contrabalancar o reforco indo-europeu que notamos anteriormente. Alias, embora as migracoes dos dbrios tenham tocado de forma direta
apenas uma parte da Grecia, nao notamos uma grande diferenca, em materia
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religiosa, entre as cidades dorias e as outras, sem duvida porque a catastrofe dos
palacios micenicos tinha sido total e as consequencias indiretas da chegada dos
dorios muito importante. Mas, para sermos exatos, cumpre dizer que num ponto
preciso ha uma especificidade doria: e em lugares de ocupacao doria como Creta
e Esparta que encontraremos no periodo arcaico e classico maior numero de
reminiscencias trifuncionais, ainda que sob a forma de fragmentos, ja que como
estrutura o trifuncionalismo nao sobreviveu em parte alguma da Grecia.

A religiao da cidade aristocratica
A chegada dos dorios e as recentes contribuicoes orientais trazem os elementos restantes do que sera a paisagem politica e religiosa da Grecia a partir
de entao. Mas o que se passa nos anos que veem a transicao entre os s6culos IX
e VI11 e uma evolucao nova e surpreendentemente rapida, que lancara as bases,
para os futuros seculos da historia grega. O acontecimento decisivo aqui e sem
duvida o surgimento da pblis ou cidade-Estado, forma revolucionaria de organizacao social que vem substituir a monarquia micenica e, depois, patriarcal. O
proprio nome e carregado de sentido. Pblis vem de uma raiz indo-europeia encontrada em outras linguas de mesma origem, sempre com o sentido de altura
fortificada, cidadela. E so na Gracia do periodo arcaico que o sentido de pblis
vai como que deslizar para um sentido mais geral de conjunto da cidadania. Isso
so foi possivel historicamente com o fim das monarquias centralizadas e burocraticas do periodo micenico. Agora, as planicies que circundam o centro civico fazem
parte integrante da comunidade, e nao mais parte submetida. Um novo vocabulo,
"acropole", vira designar este lugar topografico da colina que conserva evidentemente um grande prestigio, sobretudo religioso.
A principal novidade da pblis 6 que se trata de uma forma republicana e,
portanto, colegiada, de governo, e nao mais uma forma monarquica. O antigo rei
nao desaparece completamente: em alguns casos, como em Esparta (onde ha
mesmo dois reis) ele se integra numa estrutura mais vasta; em outros, a maioria,
como em Atenas, ele passa a exercer as funcoes religiosas e e assimilado a um
dos magistrados da cidade. Em geral, a nova forma de governo compreende tres
mecanismos basicos: os magistrados, o Conselho e a Assembleia. O sucesso da
pblis e tao grande que aproximadamente tres decenios depois do seu surgimento,
quando comeca a expansao colonial arcaica, vemos o modelo poliade se implantar
em toda parte nas margens do Mediterraneo.
Se esse modelo poliade, rompendo com o quadro monarquico, deixa abertas
as portas do futuro, inclusive o caminho da democracia, e muito provavel que num
primeiro momento, para as camadas populares, ele tenha representado um recuo.
Parece, com efeito, bastante claro que apblis foi no inicio uma grande vitoria dos
nobres, que concentraram no seu circulo o que ja podemos chamar sem anacronismo o poder politico, despojando o demos da influencia que ele podia esperar
da sua relacao com o rei.
Na nova estrutura de governo, os nobres monopolizaram completamente o
exercicio das magistraturas e a composicao do Conselho, orgao que no inicio
concentra todas as decisoes importantes, em detrimento da Assembleia, onde tem
assento todos os homens Livres adultos, onde o demos e predominante numerica-
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mente (demiurgos, que prestam diversos servicos A comunidade, pequenos proprietarios agricolas, thktas que alugam sua forca de trabalho aos aristocratas).
O monopolio dos nobres encontra sua base concreta no controle da maior
parte da terra, principal meio de producao. Mas isto nao basta e sobretudo nao
se manteria sem o resto: o controle da justica, por sua vez garantida pela supremacia
religiosa, o grande prestigio proveniente da origem divina das suas linhagens familiares. Sem falar do seu papel na guerra.
A forma poliade incorpora outras instancias de organizacao social, vindas
do fundo indo-europeu, familia, genos, fratria, tribo, que constituem instrumentos
eficazes de integracao social. Ainda que apblis nao se explique como coroamento
de uma estrutura piramidal a partir dessas "instancias de basen, como o queria a
tese tao longamente predominante de Fustd de Coulanges, nao podemos esquecer
sua forca integradora, que fazia com que todos os "cidadaos" tivessem o sentimento
de participar e que garantia ao mesmo tempo seus privilegios em relacao aos
estrangeiros, aos dependentes e escravos.
Sobre esse acontecimento fundador na historia grega, o aparecimento da
cidade, a analise e delicada. Podemos entretanto assinalar como "elemento motor"
da evolucao o que o helenista frances Pierre Leveque chamou de 'a dinamica do
ferron. A passagem. definitiva da Grecia do Bronze ao Ferro se deu no seculo IX,
apesar da lenta introducao no novo metal desde o seculo XI. A generalizacao do
ferro se da em dois dominios: no militar, a adocao de armas mais eficazes reforca
o poder dos guerreiros, a capacidade agressiva e defensiva da comunidade, uma
militarizacao do grupo; no dominio agricola, os instrumentos mais eficazes melhoram o rendimento do trabalho e facilitam a transformacao de florestas em campos,
o que aumenta globalmente a capacidade de producao de alimentos. O crescimento
demografico e rapido, como mostram as necropoles do periodo, a expansao colonial
que se seguira, e o surgimento de uma camada urbana mais numerosa.
Esse crescimento global, o restabelecimento de relacoes maritimas com o
Oriente (Al-Mina, por exemplo), tambem com o Ocidente, renova e vai mesmo
alem da expansao micenica. Os beneficiarios diretos sao ainda aqui os nobres, que
dispoem de um excedente para participar das trocas longiquas, que comandam as
expedicoes coloniais, que acumulam objetos preciosos e raros, aumentando o seu
prestigio.
Comunidade fortemente estruturada sob o comando e 'para o beneficio da
aristocracia, a pblis, pelo seu crescimento global, prepara o germe da sua transformacao. Com os seus nucleos urbanos maiores e mais ricos, com os seus campos
cada vez mais produtivos, ela se torna presa cobicada pelos vizinhos, donde os
inumeros conflitos armados que comecam com o arcaismo. Em breve, a camada
dos nobres cavaleiros nao bastara para assegurar a sua defesa e, com a perda do
monopolio da guerra, e tambem o exclusivo do seu poder politico que sera posto
em questao.
A chave do poder dos,nobres repousa no sucesso da empresa de garantir a
caesao do grupo sob a sua hegemonia. Para isso todas as armas sao utilizadas,
elementos gregos, pre-gregos e nao gregos. Analisando com os olhos de um historiador de hoje, a sintese pode parecer, e de fato e, incoerente. Mas o que importa
e que ele nao apareceu assim aos olhos dos contemporaneos. Tome-se, por exemplo,
o caso da insercao social dos individuos. A estrutura tribal, de origem indo-europeia, que integrava os adultos, foi somada uma revalorizacao de ritos muito antigos
do Mediterraneo, de iniciacao dos adolescentes segundo as classes etairias, ritos
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de passagem que preparavam a solidariedade social e militar dos futuros cidadaos
e guerreiros, atraves de cerimonias de resistencia a duras provas fisicas e retirada
provisoria do ambiente familiar e civico. Processos analogos sao facilmente observaveis no campo dos mitos e dos ritos.
O mundo divino dos gregos no inicio do periodo arcaico C de uma riqueza
rara. nata-se ainda de um politeismo e, como frequentemente nestes casos, a
multiplicidade dos deuses permite muitas adaptacoes, alteracoes, composicoes. A
profusao quase anarquica de personalidades divinas 6 dificilmente corrigida pelo
reforco da autoridade de Zeus, bastante sensivel e que acompanha a tendencia
geral de reforco dos deuses em detrimetno das deusas. Ha portanto um esforco
de hierarquizacao do mundo divino. Mas, em Homero ainda e observavel com que
dificuldade isso acontece. Zeus, chefe do panteao, acima como Agamemnon, chefe
dos guerreiros da Zllada, tem as maiores dificuldades em manter a sua ordem,
apesar de possuir nominalmente a autoridade e ter relacoes familiares com os seus
comandos. Deste ponto de vista, o meio seculo que separa a Iliada de Hesiodo e
palco de uma evolucao sensivel, pois na Teogonia as relacoes de engendramento
(partenogenese ou uniao sexual) sao precisamente instrumentos de hierarquizacao
e coerencia do sistema divino.
Vemos, de maneira geral, o periodo arcaico privilegiar os filhos de Cronos,
que dividem o mundo, Poseidon (mar), Hades (infernos), Zeus (ceu e terra), Hera,
Demeter, Hestia, em detrimento dos deuses primordiais. Sao sobretudo os filhos
de Zeus, que exerce um atividade produtora intensa e mesmo desregrada, os
beneficiarios dessa reorganizacao divina. Os gregos desta epoca organizam as
forcas do universo em torno a figuras divinas antropomorficas e individualizadas.
Esses dois aspectos fazem com que as historias miticas assumam o aspecto de
cronica mundana e as vezes ate policial. Os vicios, as paixoes, os amores e os
odios, a obediencia e a revolta, o castigo e os presentes, alem do sexo, importante
sempre, pela presenca e att pela ausencia, tudo contribui para fazer do mundo
divino dos gregos uma transposicao do mundo humano. O homem no centro das
preocupacoes, medida de todas as coisas; o impulso decisivo deste traco essencial
do mundo grego se encontra desde o inicio do arcaismo pelo menos.
O esforco de classificacao do mundo divino coincide em Hesiodo, na Teogonia, com a busca de uma explicacao das origens. Contrariamente a Homero, que
se situava na epoca da geracao de Zeus e das suas relacoes com os guerreiros
aqueus, Hesiodo volta ao inicio, ao Caos, a Terra, ao Ceu e ao Mar, o que revela
uma preocupacao que e ja prenuncio da forte corrente racionalizante do periodo
arcaico. Pouco a pouco uma lista dos deuses mais importantes vai se delineando,
os doze grandes deuses, cuja composicao alias variara de uma regiao a outra. De
forma geral, tanto na geracao de Zeus como antes dele a questao do poder, do
seu exercicio e da sua transmissao ocupam lugar de destaque nos relatos mitologicos, o que nao se pode explicar sem a analogia da preocupacao com as questoes
do poder entre os homens.
A cidade (polis) do inicio do periodo arcaico portanto uma cidade dominada pelos aristocratas, palavra que etimologicamente quer dizer o governo ou o
poder dos "melhoresn. Ora, "melhores" e uma nocao perfeitamente subjetiva, e a
manutencao da supremacia desses nobres dependia do seu sucesso na construcao
social da imagem de prestigio dessa camada social. O controle da religiao revestia-se entao de importancia primordial. E portanto sem surpresa que constatamos
que a religiao da cidade e dominada por eles. Tres grandes componentes da religiao
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da cidade sao facilmente observaveis, todos eles diretamente administrados pelos
nobres. Sao eles: (1) a religiao poliade propriamente dita; (2) os cultos heroicos;
(3) os santuarios pan-helenicos.
A religiao poliade stricto sensu e aquela dos deuses protetores da cidade. A
pblis se articula em torno a dois espacos distintos: a a or6 ou praca, onde se resolvem
os assuntos humanos; a acropole, morada dos deuses. interessante lembrar o caminho
percorrido; no periodo micenico a altura fortificada concentrava todos os aspectos
da soberania, o "po1itico"e. o wreligioso"eramperfeitamente homogeneos, o plano
divino e o plano humano nao se distinguiam. Com o declinio dos palacios, este local
deixa de ser o centro preferencial do poder politico, que "descehm direcao as
encostas e a planicie, deixando este espaco para a morada divina.
Assim, os deuses que habitavam a acropole tem por missao assegurar a
protecao e a prosperidade de toda a comunidade. Ha aqui uma continuidade em
relacao a epoca micenica, pois observamos que os deuses. protetores das .cidades
continuam em geral os mesmos. E o caso de Poseidon em Pilos, por exemplo, e
tambem o de Atena em Atenas. Por vezes, a continuidade fisica e total, como em
.Atenas, onde e sobre o palacio do rei Erecteu que se eleva o Erecteion que encerra
o tumulo de Cecrops e a oliveira dada a cidade por Atena no "concurso" que a
opos a Poseidon pelo titulo de padroeiro de Atenas.
Deusa protetora da cidade, portanto de todos os membros da comunidade.
Todos participam das suas festas e e a cidade que desembolsa o que e necessario
para a organizacao do culto. A festa em honra do deus da cidade e uma ocasiao
ideal para reforcar os lacos sociais, por vezes tensos, num contexto alegre de
celebracao. Isso era do mais alto interesse para a camada dominante dos aristocratas, reforcando a coesao social em torno de sua lideranca. Eles dominavam
esta religiosidade como dominavam a cidade. E preciso observar que, salvo excecoes, o sagrado faz parte da cidade, nao e privilegio de um grupo a parte, o que,
desde o inicio do arcaismo, da um tom "secularwa religiao grega. A administracao
do culto e entao, como o resto da administracao (financas, guerra, etc.), exercida
exclusivamente pelos nobres. A nossa palavra "padre" e portanto inadequada para
definir a situacao e ate "sacerd6cio"pode levar a um erro de compreensao, sendo
"magistratura sagrada" a melhor definicao para essa atividade.
Mas eu diria que, se a religiao poliade stricto sensu ajuda a garantir o
controle aristocratico da cidade, ela nao e no fundo o melhor sustentaculo para
a supremacia social da nobreza, pois ela nao se destina aos nobres mas a todos.
Isso ficara patente na evolucao do final do arcaismo.
As vertentes que eu numerei de (2) e (3), estas sim, ajudam a definir uma
cultura aristocratica que garante a identidade da elite. De que maneira?
O heroi e um morto ilustre, que em vida realizou acoes magnificas ao servico
do grupo. Cumpre portanto manter viva a chama da memoria atraves da organizacao
de um culto. A funcao do culto e a de conservar o poder vital do heroi que, mesmo
morto, pode continuar beneficiando a comunidade com a sua energia.
Nos vimos que a palavra "heroi" e de origem minoica; portanto, os cultos
heroicos nao foram expressamente inventados pelos aristocratas do arcaismo. Eles
tem uma historia complexa. O fato de que essas antigas manifestacoes sao agora
reativadas mostra a grande plasticidade da religiao grega.
No periodo arcaico a imagem do heroi tem uma dupla funcao, a de antepassado e a de modelo. Homens na origem, mas elevando-se a condicao sobrehumana pelas suas acoes, ocupam um lugar intermediario entre os mundos humanos
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e divino. Sao verdadeiros "super-homens".As diversas.famiiias aristocraticas reivindicam uma filiacao direta em relacao a essas figuras ilustres, construindo engenhosamente arvores genealogicas que autentifiquem a genealogia pretendida.
Uma vez reconhecida pelo senso comum, estas origens sao uma enorme fonte de
prestigio e autoridade social para os aristocratas vivos.
No periodo arcaico podemos destacar dois tipos de herois: os grandes guerreiros e os grandes viajantes. Em certas necropoles arcaicas observamos mesmo
o sepultamento de armas de bronze micenicas para autenticar a origem mitica do
heroi, ainda que em alguns casos ele seja do VI11 e mesmo do VI1 seculo. E tipico
tambem o herdon, pequeno edificio cultual junto ao qual sacrificios podem ser
realizados em honra do morto. O sepultamento no interior da cidade, por vezes junto
a agora, marca o reconhecimento social pelas grandes acoes do heroi, e os objetos
de luxo que o acompanham marcam o seu estatuto real ou nobre.
Ha tambem os herois viajantes, como Jasao ou mesmo Heracles, cujas aventuras longinquas balisam e justificam aos olhos dos gregos a grande aventura da
colonizacao arcaica, empresa obviamente imperialista que necessitava uma justificacao ideologica dada pelos grandes antepassados. Conquistando terras, vencendo monstros, buscando trofeus valiosos, vencendo os perigos do mar, eles dao um
sentido grandioso e divino a expansao das cidades arcaicas.
Ha figuras que se aproveitam do hlan dado pelo culto heroico para ir alem
dele: um bom exemplo e Asclepio, heroi pai dos medicos na epopeia, e que
consolidara seu estatuto sobre-humano alcando-se ao status de deus.
A figura do heroi e fundamental para a definicao da etica aristocratica, pois
heroi e aquele que se destaca, que realiza algo fora do comum, fora do alcance
do vulgo. Ele ajuda portanto a forjar os contornos do individuo de excecao e que,
por ser de excecao, merece mais que os outros comandar. Nao e a toa que vemos
na Iliada uma multidao de combatentes presentes; mas a sorte das batalhas sendo
sempre definidas em combates individuais entre os guerreiros mais valorosos dos
dois campos.
Nobre e tambem o tom dos grandes santuarios pan-helenicos. A Grecia do
periodo arcaico e um mundo dividido numa multiplicidade de cidades que conservam de forma ciumenta a sua autonomia e buscam impor a sua superioridade
sobre as vizinhas, o que causa um conflito quase permanente entre elas. Em alguns
lugares privilegiados, entretanto, um acordo e encontrado e se estrutura uma
especie de supra-nacionalidade. Duas atividades principais animam esses locais:
a mantica ou pratica da adivinhacao e os jogos atleticos.
No que se refere a mantica, a propria forma pode variar. No caso do oraculo
de Zeus em Dodona, a adivinhacao se da pela interpretacao dos sons provocados
pelo vento numa arvore sagrada, simbolo muito antigo, que representa as forcas
provenientes da Terra e o seu contacto com o mundo atmosferico, Ja no oraculo
de Apolo em Delfos, a adivinhacao se da, nao "diretamente", mas pelo intermedio
da pitonisa, que em estado de entusiasmo (ou seja, etimologicamente, tendo o
deus em si), quer dizer possuida pela divindade, da a sua mensagem, incompreensivel, que t depois decifrada ou traduzida pelos sacerdotes.
O oraculo e um poder consideravel no mundo em crise do arcaismo, pois
a sua possibilidade de intervencao sobre o curso dos acontecimentos e altamente
tranquilizador. Ele nem tanto preve o que vai acontecer quanto instrui (de-maneira
ambigua) sobre a conduta a adotar. No caso de Delfos, as maximas "Nada demais"
ou similares, a ideologia do "justo meio", a mensagem do oraculo em geral e um
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apoio consideravel aos aristocratas, "0rientando"as expedicoes coloniais, encorajando acoes politicas dos nobres, "censurando" os primeiros tiranos, resolvendo
pendencias entre cidades. Dai uma politica de aproximacao bastante intensa por
parte das ricas familias da Grecia, consultando com frequencia, elevando templos
e santuarios em Delfos.
Ainda mais intimos e coerentes com a visao aristocratica do mundo sao os
concursos. Os mais importantes se desenrolavam em Delfos, no Istmo de Corinto
e, sobretudo, em Olimpia. Mas se estes sao os locais dos jogos mais importantes,
havia uma infinidade de outros, de influencia local.
Os jogos sao aristocraticos pelas suas justificacoes miticas; em Olimpia,
foram fundados em memoria de Pelops e mantidos por Heracles. Em geral, comemoravam um nobre morto, cuja vida alem da morte a energia vital dispendida
nos jogos devia manter. Sao portanto rituais religiosos de renovacao e nao devemos
dissociar o aspecto religioso do atletico, pois e a sua associacao que da sentido
aos concursos.
Esta renovacao de forcas esta ligada de forma mais geral as energias c6smicas. Na origem, eles comemoravam provavelmente o "grande ano", ciclo de oito
anos que marca a coincidencia dos ciclos solar e lunar do calendario. Mas, ja no
inicio dos jogos na Olimpia arcaica, esse intervalo e partido e os jogos sao pentatericos como diziam os antigos, ou seja, de quatro em quatro anos, pois eles
contavam o ano inclusive. 'iao importante foram os jogos para a elaboracao de
uma cultura grega mais vasta, que fosse alem das cidades individuais, que a realizacao dos primeiros jogos, em 776, foi tomada como marco inicial do calendario.
Os gregos contavam o tempo dizendo tal ano de tal olimpiada, como n6s, ainda,
o fazemos a partir do nascimento de Cristo.
Na verdade, ainda aqui, trata-se de uma renovacao, um reinicio, e nao uma
criacao absoluta, pois sabemos que o santuario e os jogos sao mais antigos que isso.
Os jogos sao ainda aristocraticos pela participacao. S6 os nobres tem tempo
livre para o treinamento indispensavel a participacao nos jogos, s6 eles podem
arcar com as fortes despesas de viagem ate Olimpia, s6 eles possuem os cavalos
necessarios a participacao nas importantes provas hipicas.
Finalmente, os jogos sao aristocraticos pelos valores que supoem: os concorrentes lutam pelo primeiro lugar (s6 ele tem valor) e a vitoria 6 uma prova de
superioridade do jovem aristocrata sobre os outros. Trata-se portanto de uma
moral competitiva que visa a escolher os "melhores", 0 que 6 como vimos o proprio
nome que designa os nobres, aristoi.
Uma vitoria nos jogos, o fato de ser um "olimpionice", dava um grande
prestigio ao jovem nobre e a vitoria vinha realimentar a virtude da sua linhagem,
fazendo com que ele e a sua famiiia tivessem uma grande vantagem na luta politica
interna pelo poder na cidade. O encontro de toda a juventude dourada da Grecia
nos jogos 6 ao mesmo tempo ocasiao de reforcar a solidariedade dos nobres, forjar
sua consciencia de grupo, formular ou reformular aliancas internacionais, combinar
relacoes matrimoniais.
Nada mais proximo, como podemos observar, que politica e "esporte", contrariamente a ingenua critica a mistura entre as duas coisas nos jogos atuais, que
seria supostamente oposta a "pureza" dos jogos antigos. Ate os "boicotes" e manipulacoes nao estavam ausentes, pois foram inlmeras as tentativas de controle, ate
militar, do santuario, algumas com sucesso. Por outro lado, o prestigio proveniente
de uma vitbia era enorme. Segundo Pindaro, "toda a vida o vencedor saboreia o
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mel da felicidaden. O que estimulava a busca da vitoria por meios ilicitos e temos
a prova de que varias fraudes foram descobertas e punidas.
Diversos aspectos da religiao grega aparecem pois, no inicio do periodo
arcaico, como instrumentos operatorios na sustentacao ideologica da supremacia
nobre sobre o'conjunto social. Outros aspectos da sensibilidade religiosa dos gregos
sao como que ocultados pela ideologia dominante, o que nao quer dizer que fossem
inexistentes ou menos importantes para as camadas dominantes da populacao.
Desse mundo nobre, a Zliada e um magnifico testemunho. O que conta sao
os sentimentos dos nobres, a protecao que recebem dos deuses, o seu valor no
combate, a eficacia dos sacrificios que realizam em direcao dos deuses. Que alguem
se revolte contra a ordem aristocratica, como Tersites, que faz um violento discurso
contra os nobres em geral e a sua conduta na guerra, e imediatamente vem o
castigo, a lembrar que mesmo a palavra, neste mundo, deve ser o privilegio dos
nobres. Nao e a toa que divindades nao diretamente nobres ou poliades tem uma
importancia tao pequena nos poemas, como acontece com Demeter e Dioniso. Em
breve a situacao vai mudar, mas isso e uma outra historia.
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RESUME: Les etudes sur Ia religion grecque du groupe de Paris et
Ia vision de Ia pditique ancienne offerte par Finley ont domine Ia
scene des atudes anciennes pendant les vingt dernibres annees. Au
Bresil, apres un long retard, les traductions de Vemant et de Detienne
se multiplient actuellement, ce qui est evidemment excellent. Neanmoins, le lecteur bresilien et surtout les btudiants universitaires meritent savolr que Ia vision de ces auteurs n'est pas Ia seule et qu' en
plus, comme toute vision, est sujette a des critiques. Les etudes dites
structuralistes ont, sp6clalement, eu une grande difficulte de montrer
le mouvement de Ia religion grecque en tant qu'histoire. Or, une autre
vision n'est pas seulement possible comme elle existe deja. A Ia suite
de I'oewre de Georges Dumbzil, Pierre Leveque et autres ont developp6 une vision de Ia religion grecque ancienne substantiellement
differente du modele structuraliste. Mon but ici est donc de presenter
au public bresilien un peu de cette autre vision, mais d'une maniere
concrete, en contenu, et non pas sous une forme de critique methodologique (ce que j'ai d6jA fait dans un autre travaii) ou de presentation
historiographique.
MOTS CLES: Grece ancienne, religion, politique, histoire sociale.
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Grenouilles-deesses de Grhce

PIERRE LEVEQUE
Centre de Recherches d'Histoire Ancienne
Faculte de Lettres
Universite de Franche-Comte (Besancon)

RESUMO: A partir da referhcia a ras, na inscricao da base de um
trlpode d6ific0, pretende-se, h luz de dados epigraficos e literarios,
definir a figura de Deusas-ras na Grecia. Assim, na Maceddnia, existiu
uma Artemis-ra (Artemis Blaganilis); o simbolismo religioso das ras
transparece nas Rds de Aristofanes, onde elas constituem o coro.
Sua importancia A assinalada ao se comparar o texto de Aristofanes
com um hino do Rig-Veda (V11,13) consagrado hs ras. Pouco'integrada
no mito, deve-se, no entanto, ressaltar alguns mitos de transformacao
de Inimigos em ras, na Grecia e tambAm em outras culturas. Finalmente o estudo do vocabulario acrescenta novas luzes h documentacao discutida. A ra nao A uma protagonista, como outros animais,
no imaginario grego, mas representa tamb6m um papel que merece
destacar. Tem uma funcao semantica que 6 a de significar a vida
saltitante e criativa do meio aquatico e dos animais que o povoam.
Esta ligada & mulher, associada h sua vida sexual, encarna a fecundidade, a fertilidade, a renovacao do mundo. Dal ser proxima das
deusas a quem ela 6 ofertada e das quais A uma saltitante hipostase,
quer se trate de Maes ou de uma filha como Artemis, que se deleita
tambAm na umidade dos pantanos.
PALAVRAS-CHAVE: Ras, deusas-ras, literatura, mitologia, religiao,
Grecia.

Cette base du trepied est enigmatique et, avant de declencher les curiosites
avides des modernes, elle questionnait les Anciens, comme on le voit bien dans
deux textes de Plutarque. Dans le Banquet des sept sages (164 A), Pittacos demande
a Periandre la raison de ces grenouilles et quelles relations elles ont avec le dieu
Apollon ou avec le dedicant. Le tyran refuse de repondre tant qu'il n'aura pas
appris ce que veulent dire le Rien de trop et le Connais-toi toi-meme.
Dans les Oracles de lu Pythie (399 F), Diogenianus s'etonne de ces grenouilles
et de ces serpents d'eau: le palmier ne pousse pas dans les marais et n'aime pas
i'eau; la grenouille d a aucune relation avec les Corinthiens et le dieu prefere
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corbeaw, cygnes, loups et faucons. Serapion donne alors un avis motive: "Cauteur
aurait voulu signifier par 1a que I'element liquide fournit au soleil le principe de sa
nourriture, de sa naissance et de sa respiration, soit qu'il se souvint du vers d'Homere:
Et le soleil levant monta du lac splendide, soit qu'il sfit que les Egyptiens prenaient
comme symbole de I'origine et du lever de I'astre un enfant nouveau-ne assis sur un
lotus". La discussion continue a partir de cette interpretation stoicienne. Et grenouille
de reparaitre, dans ses connexions avec le soleil (400 B-C): "Vous representez ce
meme soleil comme un etre vivant issu de Ia terre ou comme une plante de marecages,
en l'inscrivant d'office dans Ia patrie des grenouilles et des serpents d'eau! Laissons
plutot cela au fatras melodramatique des Stoiciens et ce que les artistes ont fait
d'accessoire, considerons-le aussi comme accessoire." Sage proposition; sinon, Ia grenouille finirait par devenir aussi grosse que le palmier auquel elle ne fournissait qu'un
decor, ce qui n'est pas a dire que ce decor etait prive de sens.
Saluons au passage I'interpretation de Waldemar Deonna qui a consacre
tant d'articles aux batraciens et un memoire special a ce monument delphique et
qui conclut qu'il n'y a rien d'etonnant a ce que le palmier, symbole de fertilite,
de fecondite, de duree, de renaissance, de victoire, s'appuie sur ces animaux
fecondants et createurs que sont les hydres et les grenouilles.
Retenons en tout cas que Ia symbolique de Ia grenouille pese deja lourd
chez les Anciens, et que les penseurs qui entourent Plutarque dans cet entretien
ne pensent pas pouvoir resoudre le probleme sans sortir de Grece et sans evoquer
les antecedents egyptiens.
Si nous rouvrons le dossier des grenouilles, c'est que I'exegese d'inscriptions
macedoniennes connues depuis 1939, mais jamais vraiment comprises, vient d'etre
presentee par Miltiade Hatzopoulos (1987,397 sq.) et qu'elle introduit une Artemis
Juste Grenouille. I1 s'agit d'une pierre inscrite exhumee a Palatitsa et qui fait partie
d'un lot de 14 inscriptions sur un autel voue a une Artemis (parfois simplement
thea) dite Digaia Blaganeitis/Blaganitis (ou en Blaganois).
S'appuyant sur une glose d'Hesychius blakhan: ho batrakhos, sur Ia presence
vraisemblable aussi dans un acte d'affranchissement de Ia region d'Edessa-Beroia
(ibidem, 399-380) d'une deesse des grenouilles, Theai ton batrakhon, le savant
epigraphiste propose de voir dans cette Blaganitis Ia deesse des grenouilles.
Certes le premier probleme qu'il doit se poser concerne Ia philologie: le
Blakhan d'Hesychius (avec un khi) peut-il etre assimile au Blaganitis de I'inscription
(qui comporte un gamma)? I1 est resolu dans une demonstration, appuyee sur
nombre d'exemples empruntes au dialecte macedonien, et qui se revele pleinement
convaincante. Nous nous trouvons donc en presence d'une donnee nouvelle: une
Artemis (ou deesse) grenouille, tout a fait inconnue jusqu'ici, qui est en outre
qualifiee d e Digaia, c'est-a-dire, en appliquant les memes equations phonetiques,
I'homologue de Dikaia, Ia Juste, dans les autres dialectes grecs.
Cette Blaganitis ne retient pas moins I'attention de I'historien des religions
que celle du philologue. I1 faut d'abord liquider le mauvais conseil donne par L.
Robert (Hatzopoulos, 1987, 400-401) d'attribuer un sens purement local a cette
epiclese, conseil dont on voit combien il est reducteur de Ia realite religieuse. Les
grenouilles de I'Haliacmon ne sont pas en cause, ou pas seules en cause; sinon en
combien de lieux en Grece aurions-nous une Artemis Grenouille?
Au reste, I'exegete du texte sait bien qu'en Grece, Ia problematique de Ia
grenouille s'etend largement dans ie temps et dans I'espace et, bien que ce ne soit
pas son propos, il fournit un faisceau d'indices:
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les statuettes de grenouilles exhumees sur le site voisin de Nea Nikomedeia et qui datent du Neolithique ancien (400);
- les anthroponymes formes sur le nom de la grenouille et qui sont signales
en Grece septentrionale, en Thessalie notamment (401, n.13b et Addendum, 412);
- les statuettes votives en bronze du sanctuaire d'Artemis Orthia a Sparte
(Addendum, 412).
Au-dela de ces notations auxquelles se limite volontairement Miltiade Hatzopoulos, i1 y a tout un dossier concernant l'imaginaire de la grenouille en Grece
que nous souhaitons rouvrir, sans avoir la pretention d'etre exhaustif.
Nous exposerons ce que la litterature, les mythes, le vocabulaire peuvent
nous apprendre.
Si nous commencons par la litterature, i1 faut d'abord exclure de notre
enquete deux textes qui ne nous apportent pas grand-chose: la Batrakhomyomakhie
(Combat des rats et des grenouilles) et les fables.
La Batrakhomyomakhie etait attribuee a Homere. C'est, en fait, un pastiche
des combats de l'lliade, mettant en scene d'humbles animam autour, non d'une viiie
assiegee, mais d'un marecage. Naturellement les dieux sont presents. Sur la demande
de Zeus, Athena repond qu'elle ne soutiendra aucun des adversaires, car les rats
mangent ses vetements et les grenouilles l'empechent de dormir de leurs cris. Cependant le pere des dieux a pitie des pauvres grenouiiies, en train d'etre aneanties: il
accepte de lancer sa foudre, comme Ares l'en prie, et i1 envoie des secours aux
batraciens en la personne des crabes qui rongent a pleine bouche la queue des rats.
La parodie du grandiose epique est d'autant plus forte et plus plaisante qu'elie met
en scene des animaux pour lesquels il est difficile de se passiomer.
Quant aux fables, voici un releve des themes principaux Cenquete est faite a
partir de la totalite du corpus antique (Perny, 1965): Esope (E), tradition esopique (TE),
Phedre (R epoque d'Auguste) et Babrius B (seconde moitie du I ~ 'siecle apres JesusChrist). Rien de positif dans le tableau qui en resulte: les grenouilles sont faibles et
craintives, ce qui ne les empeche pas d'etre vantardes et mechantes, quand elies trouvent
moins fort qu'elies. Peinture traditiomelie et psychologie convenue d'un animal qui se
sauve des qu'on l'approche et a qui l'on ne recomait ni courage ni vertu.
vanite et vantardise
aussi grosses que boeuf et vache
faux exercice de ia medecine
mechancete sournoise
noyade de la souris
incapacite B s'organiser
demandent un roi
faiblesse
impuissantes a aider
encore plus faibles que les lievres
inconscientes du danger
craintes constantes
craignent l'assechement du puits
craignent le mariage du soleil
craignent les combats de taureaux males
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Si les grenouilles de la fable sont par trop insignifiantes, i1 est une fameuse
comedie d7Aristophane dont elles sont les choreutes-titres. Les batraciens ne sont
pas ici seulement destines a provoquer Dionysos deguise en Heracles pour sa
descente aux infernaux palus; ils revelent leur nature profonde de demons des
eaux. Ces filles des ondes, "enfants lacustres des fontaines" (vers 210) - comme
i1 est dit ailleurs des fleuves (Motte, 162) -, se caracterisent elles-memes par
I'harmonie de leurs chants et par leurs liens etroits avec de jeunes dieux. Alors
qu'elles chantent et dansent leur limpidite aquatique, Dionysos se montre le plus
ignoble des personnages, tonitruant et petant de toutes ses forces, n'ayant a Ia
bouche que son croupion (orrys) ou son anus (proktos) en sueur. Elles, sont entourees d'une aura de musique et d'harmonie. "Elles se rejouissent de leurs melodies
entrecoupees de plongeonsn (vers 244-246). Elles creent un mot immense de 19
lettres pour evoquer le petillement des bulles (247): pompholygopaphlasmasi. Les
gutturales, si nombreuses dans leur chant de triomphe, s'effacent dans I'harmonie
et elles creent une poesie qui, comme souvent, est Ia forme Ia plus sublime de la
troisieme fonction. Elles ne sont que musique delicate, dans toutes les circonstances: "Aux jours de soleil, nous sautames parmi le souchet et le jonc, joyeuses de
nos melodies entrecoupees de mille plongeons; ou, fuyant I'averse de Zeus, au
fond de I'eau, nous entonnames d'allegres choeurs de danse au bruissement des
bulles" (vers 242 sq.). Leurs jeux d'eau dans la gloire creative des marais, fussent-ils
infernaux, donnent a leur choeur assez de personnalite religieuse pour preparer
le vrai choeur, celui des inities. On est dans un monde a part, ce dont temoigne
aussi le schema metrique, si etrange, si difficile a definir (so singular a composition:
White, 159), fonde surtout sur des dimetres trochaiques et iambiques et sur quelques dactyles lyriques.
On pourrait chicaner sur les dieux invoques comme amis par les grenouilles.
L. Bodson (1978, 60) estime que "le contexte dans leque1 Aristophane insere Ia
declaration solennelle n'est pas sans importance: c'est pour defendre leur chant
raille par Dionysos que les grenouilles invoquent, en tant que divinites de la
musique, Apollon ..., les Muses et Pann.
' Cela est vrai. Les dieux a qui en appellent nos batraciens sont des professionnels de la musique et c'est en tant que tels que leur sympathie pour les
grenouilles est rappelee. Mais, chose etonnante, Dionysos - qui se conduit envers
elles de maniere si ignoble et qui fait honte aux dieux en face de ces animaux
inspires - est prie le premier, bien qu'il ne soit pas specialement une divinite
musicale, et ce dans une atmosphere cultuelle bien definie, au Limnaion, dans la
journee en partie funeste des Marmites saintes, 'quand Ia foule des hommes s'avance en [leur] pourprisn: vers 219, ou i1 faut bien noter que le quartier des Marais,
dont on connait les cultes chthoniens et ou sont localisees les plus anciennes fetes
de Dionysos (Thucydide, 2,15), est qualifie de sanctuaire des grenouilles (tkmknos):
khorei kal emon tkmenos ladn bkhlos.
Le choeur des Grenouilles est un document d'une exceptionnelle importance
pour la connaissance de ces demons des eaux, si gais, si chaleureux dans leur
participation a la vie grouillante des marais et a sa reproduction, et qui incarnent
si fortement les puissances de l'elan vital, avec un interet pour les morts, comme
on le voit bien dans Ia fete des Marmites dont les resonances funeraires sont
claires.
Ce texte prende d'autant plus d'importance qu'on peut le comparer a un hymme
du Rig-Vkda (VII, 13) qui est vou6 aux grenouilles: beaucoup plus religieux, mystique
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meme, celebrant avec ces animaux le premier jour de la mousson, solemel entre
tous dans la mesure ou i1 ranime, en presence des brahmanes, la vie du cosmos
dans une liturgie de l'eternel retour, le poeme indien participe de la meme femeur,
du meme enthousiasme envers la gent des marais que le choeur d'Aristophane.
Au surplus, ces savantes compositions litteraires reposent sur des formes
populaires, non litterarisees, anterieures. Jusque dans le folklore francais (Sebillot,
reimpression 1968,111, 260) subsistent des saynetes inspirees par les croassements
des grenouilles et ou s'engage un authentique dialogue entre un coryphee et une
sorte de choeur.
La grenouille est peu integree dans le mythe. On s'en rend compte, si l'on
constate que le mot de batrakhos ne figure pas une seule fois dans la Bibliotheque
d'Apollodore. Ce qui est signifiant, car ce mythographe du 2e ou siecle de notre
ere fait la synthese de tous les grands mythes. I1 ne sert de rien non plus de tenter
des rapprochements non convaincants, comme on a voulu le faire en transformant
le heros Broteas (fils de Tantale) en heros-grenouille, en ne se fondant que sur la
(tres vague!) homologie des noms (Eitrem, 1982, 113-113).
Restent seulement des mythes de transformation d'ennemis en grenouilles.
Notons d'abord que, de tous les phenomenes merveilleux qu'on rencontre dans
.les recits populaires, la metamorphose est "sans doute l'operation magique la plus
frequente et la plus spectaculaire" (Jean, 1981, p.66). Ces metamorphoses, tout en
mettant la gent grenouille en connexion avec l'eau et dans I'etroite mouvance d'une
deesse Mere (au moins dans le premier d'entre e u ) , positionnent cependant la
grenouille a sa place dans l'echelle des etres (inferieure a celle de l'homme).
Une Iegende importante, localisee en Lycie, berceau des Letoides, met la
grenouille en connexion etroite avec Leto, mere feconde d ' ~ r f e m i set d'Apollon.
Les bouviers de Xanthos avaient tente d'empecher la deesse d'approcher d'un
etang ou elle voulait s'abreuver avec ses enfants (Antoninus Liberalis, 35; Ovide,
Mktamorphoses, 6, 317-381; cf. Galiet de Santerre, 1958, 145; Hatzopoulos, 1987,
399, n.9a). La transformation est narree dans Ovide en termes particulierement
sinistres. A preuve la fin du recit (6, 380-381):
Leur tete rejoint leurs kpaules et leur cou disparait; leur kchine verdit;
leur ventre, lu plusgrande partie de leur corps, blanchissent. De nouveaux
etres sautent duns les profondeurs bourbeuses, des grenouilles.

Cet episode a ete justement compare a un mythe australien, de fait tres
proche (Lang, reimpression 1968, 147-148; Deonna, 1951, 20):
Une femme met au monde d e u enfants et cherche une source pour les
y baigner; mais des pdtres l'kloignent d'une fontaine qui, disent-ils, sert
a abreuver leurs bestiaux; des loups la conduisent o une riviere ou elle
peut se dksaltkrer et baigner ses enfants. De retour a lu fontaine, elle
change en grenouilles les pdtres qui s'y baignent et c'est depuis que les
grenouilles vivent dans des marais et au bord des rivieres.

Mythe qui est plus complexe que le grec, puisqu'il est etiologique et sert donc
a domer une explication a la localisation des batraciens dans des lieux humides.
On peut aussi penser a un mythe particulierement rare, celui d'Euphorion

(Ptolemee Hephaistion, Novae historiae libri 4, 1): Euphorion l'aile, ne des amours
d'Achille et d'Helene, est poursuivi par Zeus, a qui i1 resiste en fuyant. Rejoint a
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Melos, i1 est tue d'un coup de foudre. Les Nymphes l'enterrent, mais Zeus, dans
sa colere, les change en grenouilles.
Ces transformations en grenouille comme punition ne sont pas rares dans
la mythopoietique universelle. Je veux en donner un exemple, mesopotamien, concernant Inanna, la Mere supreme du pantheon sumerien, qu'on trouve dans une
version assyrienne, donc tardive, de l'Epopke de Gilgamesh. La deesse est presentee
par le heros comme une allumeuse:
'Itr as aimd le jardihier de ton pdre qui ne cessait de t'offrir des dattes
par couffins et te procurait tous les jours un menu plantureux. Tu avais
levd les yeux sur fui et tu l'dtais allee provoquec Jouissons de ta vigueur;
8 mon Ishullanu. Oh! sors la 'main' et me touche la vulve... Et puis tu
l'as frappd et changd en grenouille assignde en rdsidence dans ton palais
[Bottero, dans Kramer, 1983, 1771.

Cette version ninivite tardive fait d'lnanna une effrontee passant de bras en
bras: c'est meconnaitre sa nature essentielle de Grande Mere de fecondite dont
les etreintes renouvellent l'univers. L'episode est, au reste, interessant, parce qu'il
narre ses amours avec un jardinier: le jeu, tres librement evoque ici, des organes
sexuels introduit dans un monde d'abondance rurale, fruit de l'hierogamie qui unit
la deesse supreme avec son amant-horticulteur.
Et l'on peut bien se demander que1 est le sens profond et &e1 de la metamorphose en grenouille, adjuvant de la reine des dieux et vivant a jamais en son
palais? N'est-ce pas une magie d'heroisation d'un humble jardinier qui a su exciter
les ardeurs sexuelles de l'insatiable deite?
Le recours au folklore n'est pas sans interet. Retenons ici deux contes du
folklore francais (Sebillot, reimpression 1968, I1 177 et 411). Un couple de jeunes
arnoureux trouve enfin la serenite, transforme en grenouilles d'or cachees dans
une fontaine (origine: Bretagne). Une mechante fee change en grenouille son
amoureux, qu'eile porte ensuite au vivier. La transformation est ambivalente et je
note que, dans ce dernier cas, c'est l'action d'une fee = deesse qui liquide (ou
glorifie) son amant. Ces mythes mettent en scene un personnel divin feminin.
L'etude du vocabulaire peut encore ajouter a notre documentation. I1 y a
d e u mots en grec pour designer la grenouille et le crapaud, le plus souvent mal
distingues. Batrakhos est la grenouille. P. Chantraine (s.v.) confirme que le mot
n'a pas d'etymologie etablie. I1 pose le probleme d'un rapport avec le latin bothrau,
lezard et se demande, du fait de la multiplicite des formes du mot s'il n'y a pas
ici "l'action d'un tabou linguistiquen. Le cas dephrynd, plutot le crapaud, est tres
different: le mot est indo-europeen, mais la racine designe seulement un animal
de couleur marron et qui, en celtique et en germanique, s'applique non aux batraciens, mais aux castors (Chantraine, s.v., qui rappelle que les batraciens n'ont
pas de nom en indo-europeen commun).
Les anthroponymes crees sur ces d e u noms ne sont pas rares. Pour batrakhos
Hatzopoulos (1987, 412, Addendum) en signale de nouveaux en Thessalie. Ceux
qui sont formes sur phrynd sont encore beaucoup plus nombreux: R Chantraine
en dresse une liste considerable, en remarquant que certains exemples remontent
au 7e siecle: Phrynion, Phrynon, Phrynichos, Phryniskos, Phrinitas, et au feminin,
Phryne et Phrynis. Tous ces mots sont de bon augure et, si la fameuse courtisane
Phryne (qu'elle soit une ou plusieurs, peu nous importe ici) a emprunte ce nom,
ce n'est evidemment pas que cette tres belle fille eiit la bouche trop grande et le
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nez camus (hypothese examinee serieusement par A. Raubitschek, PW, s.v., 1941),
mais parce que c'etait une brune ravissante ...
On n'a aucune raison de supposer non plus que la vieille Phryne, aux epouvantables m a d r e s , qu'Aristophane appelle aussi du nom de la larve Empousa
(Assemblee des femmes, 1101 et 1056) montre un degout du crapaud. Elle etait
une jolie brunette, mais i1 y a fort longtemps et c'est de cette ambiguite que vient
le comique du passage.
Sans etre jamais, dans l'imaginaire grec, une protagoniste - comme le sont
l'ours et le loup, d e u grands predateurs qu'il fallait se propitier -, la grenouille y
joue sa partie. Elle a une fonction semantique qui est de signifier la vie bondissante
et creatice du milieu aquatique et des animau qui le peuplent. Elle est liee a la
femme, associee a sa vie sexuelle, "symbole de la matiere primitive, humide, informe"
(Deorna 1951, 28 et surtout 1952). Elle incarne la fecondite, la fertilite, le renouvellement du monde. Sa morphologie fait d'elle une femme ouverte, directement en prise
sur le renouveau de l'univers. I1 n'est pas etonnant qu'elle soit si proche des deesses
a qui on l'offre et dont elle est une bondissante hypostase, qu'il s'agisse de Meres ou
&une fille comme Artemis, qui se complait elle aussi dans l'humidite des marais.
Deja plusieurs niveaux de comprehension sont apparus. Nous pourrons peutetre en savoir davantage en menant une enquete plus poussee dans l'espace et
dans le temps et en evoquant aussi les documents figures. L'integration de la
grenouille dans les cultes en Macedoine depuis le Neolithique jusqu'a l'epoque
romaine laisse entendre que cette tentative n'est pas vaine...

Notes
1- Aristophane dit lui-meme (Grenouilles, 1060) "qu'il sied que les demi-diew usent
de termes plus grandioses", ce qui contribue a donner une aura divine a ses grenouilles.
2- Le mot batrakhos est toujours masculin; mais a cote dephryne, feminin, le plus
courant, i1 y a unphroz'inos au masculin.
3- Ce mot de basse latinite n'a lui-meme de rapprochement possible qu'avec botrakhos, doublet de batrakhos (Meillet-Ernout, S. v.). Boisacq proposait un rapprochement qu'il juge mui-meme "pas tres sur" avec v. h. a. chrota, crapaud.
4- Ce que n'infirment pas les rapports etroits du latin rana (derive peut-etre de
racco, crier) et du celtique: irl. et britt. ran (Meillet et Ernout, S. v.).
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deesses de Grece.

RESUME: A partir de Ia reference aux grenouilles dans une inscriptlon de Ia base d'un trepied delphique, on pretend, a Ia lumiere
de donnees epigraphiques et litteraires, definir Ia figure de Deesses-grenouilles en Grece, Ainsi, en Macedoine, il y a eu une Artemis-grenouille (Artemis Blaganitis); le symbolisme religieux des
grenouilles apparait dans les Grenouilles d'Aristophane, oli elles
constituent le choeur. Son importance est signalee en comparant
le texte d' Aristophane avec un hymme du Rig-Veda (VII, 13) consacre aux grenouilles. Peu integrees au mythe, on doit, neanmoins,
souligner quelques mythes de transformations d'ennemis en grenouilles, soit en Grece soit egalement dans d'autres cultures. Finalemente, I'etude du vocabulaire ajoute une lumiere nouvelle a la
documentation discutee. La grenouille n'est pas une protagoniste,
comme le sont d'autres animaux, dans I'imaginaire grec, mais y
joue aussi sa partie. Elle a une fonction semantique qui est de
signifier Ia vie bondissante et creatice du milieu aquatique et des
animaux qui le peuplent. Elle est liee a Ia femme, associee a sa
vie sexuelle, elle incarne Ia fecondite, Ia fertilite, le renouvellement
du monde. II n'est pas etonnant qu'elle soit si proche des deesses
a qui on I'offre et dont elle est une bondissante hypostase, qu'il
s'agisse de MAres ou d'une fille comme Artemis, qui se complail
elle aussi dans I'humidite des marais.
MOTS CLES: Grenouilles, deesses-grenouilles, litterature, mythologie, religion, Grece.
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Inscricoes beticas ineditas
provenientes de Vindolanda

PEDRO PAULO A. FUNARI
Departamento de Historia
Instituto de. Filosofia e Ciencias Humanas
Universidade Estadual de Campinas

RESUMO: Este artigo trata de tres inscricoes latinas encontradas
em escavacoes recentes em Vindolanda, Inglaterra. As tres eplgrafes em anforas olearias beticas de tipo Dressel 20 incluem um
selo e dois tituli picti. Cada Inscricao e estudada em detalhe e
conclui-se com a apresentacao das principais informacoes novas
que estes tituli fornecem aos estudiosos.
PALAVRAS-CHAVE: epigrafia latina, anforas romanas, Principado.

Introducao
O Diretor das escavacoes arqueologicas em =ndolanda, Robin Birley, submeteu ao autor tres inscricoes encontradas em junho e julho de 1993 no sitio
(Chesterholm, Northumberland, Forte Romano fundado por Agricola). Vindolanda
tem sido escavada, ha muitos anos, e e, atualmente, bastante conhecida port suas
tabuinhas singulares, usadas para escrita quotidiana no quartel (Bowman & Thomas, 1983; Birley, Birley & Birley, 1993). As condicoes ambientais nos niveis mais
antigos de Vindolanda sao ideais para a preservacao nao apenas de tabuinhas
como, tambem, das inscricoes pintadas em anforas. Titulipicti em anforas romanas,
ainda que provavelmente muito comuns na Antiguidade, nao sao fdceis de serem
encontradas pelos arqueologos. As anforas Dressel 20, usadas para o transporte
do azeite produzido na Provincia Romana da Betica (hoje, Andaluzia, entre Sevilha
e Cbrdoba), foram produzidas por mais de dois seculos, do inicio do Principado
ate 259 d.C. Exportadas para todo o mundo romano, sao consideradas o tipo
anfbrico mais frequentemente com inscricoes (Rodriguez-Almeida, 1984): talvez
metade delas tivessem selos elou tituli picti. As Dressel20 sao as mais importantes
anforas encontradas na Inglaterra, tanto em termos de numeros de exemplares
como de evidencias epigraficas produzidas. Vindolanda constitui-se uma .fonte
particularmente rica de novas inscricoes. Quando publiquei quatro tituli picti descobertos ate 1989 (Funari, 1991), chamava a atencao que constituiam evidencias
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unicas da epigrafia anforica de tipo Dressel20 para um periodo de outra maneira
com muito pouco material datado (fins do primeiro seculo e inicio do segundo
seculo d.C.). As tres novas inscricoes permiten, novamente, estudar a epigrafia
produzida em periodo pre-Antonino.
As seguintes abreviaturas sao usadas no catalogo:
LA = Local de-achado.
LC = Local de conservacao.
VAT = Vindolanda Archaeological Trust (os numeros que seguem a abreviatura
referem-se ao inventario da peca).
CALL = M. Callender, Roman Amphorae. Oxford, Oxford University Press, 1965.
Os numeros referem-se ao catalogo de selos.
CIL XV,2 = H. Dressel, Corpus Znscriptionum Latinarum, vol.m2 (os numeros
referem-se ao catalogo de inscricoes).
Ponsich = M. Ponsich, Zmplantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, vol.
ZZ, Paris, De Boccard, 1979. Os numeros referem-se ao volume, pagina e numero
do sitio no catalogo.
As olarias produtoras das anforas estao localizadas no mapa (Figura nQ1).
SELO
PLFMAR (Figura nQ2)
Inedito, sem paralelos.
Cf. Call. 1002,1023; CIL XV,2, 2612,3395; Ponsich 2,3,n.13.
LA: Vindolanda.
LC: VAT (no. 6249).
Tamanho: 2.2 x 1.9 polegadas romanas.
Data: periodo IV = 104-c.120 d.C.
Figlina: Mingaobez (numero 55, no mapa).
Conuentus: Corduba.
Leitura: PL(acidi) F(ig1ina) MAR(sianensis)
Em Mingaobez, Ponsich (1979, p.155) achou diversos selos.MARSIANENSIS. Esta olaria era ainda conhecida como marsianensis em 212-222 d.C., considerando-se que Dressel encontrou dois selos M.AT DE FICLINAS MARSIA(nenses)' no Testaccio, forma littera H. Nenhum outro selo Marsianensis foi datado.
Ponsich encontrou, tambem, selos M.EM.PLACID1, em Mingaobez e Dressel publicou um deles em CIL XV,2,1002, sem datacao. Este e a primeira vez que o
nome da olaria e encontrado, em um mesmo selo, com Placidus. O fato que PL
estao escritos ligados neste selo de Vindolanda e nos selos de Mingaobez reforca
a suposicao de que a mesma pessoa esta representada nos selos. Em Dehesa de
Arriba (numero 54 no mapa, Figura nQI), na margem norte do Rio Guadalquivir,
havia, tambem, selos M.AEM.PLACID1 e podemos supor que este produtor de
azeite usava, as vezes, anforas produzidas no lado oposto do rio. No momento,
ainda e impossivel saber se o fundus de propriedade de Placidus localizava-se na
margem sul ou norte do Rio Baetis (ou se tinha propriedades de ambos os lados).
E interessante notar, de qualquer forma, que usava duas olarias diferentes, Trebeciano ao norte e Marsianensis ao sul. Como o escavador encontrou-o associado
ao nivel IV, datado de 104-c.120 d.C., esta poderia ser, tambem, a data dos selos
ja conhecidos M.AEM.PLACID1. Esta' olaria permaneceu com o mesmo nome
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marsianensis (ou no plural marsianenses) por um longo periodo de tempo (1041120
a 212-222 d.C.). Este e o segundo selo proveniente do couentus cordubensis encontrado em Vindolanda (o outro e Q.S.P.; ~unari,1991,~.67).

Inscricoes Pintadas
A classificacao dos tituli picti nas anforas (como alpha, beta, gamma, delta)
segue a convencao proposta por Heinrich Dressel em CIL Xy2, p.560-5; cf. Dressel,
1978, p. 223-38; Peacock & Williams, 1986, p.13-4.
1. Beta: C SEMPRONI SEMPRO c niani? >

Gamma: CCIII ... (Figuras nQs3 e 4)
Inedito.
LA: Vindolanda.
LC: VAT (SF6282).
Tamanho: segundo o escavador, texto = 90mm x 36mm (3.8 x 1.6
polegadas romanas),. numeral = 90mm x 25mm (3.8 x 1.0 polegadas
romanas).
Data: periodo V = 120-140 d.C.
Esta e a primeira referencia ao mercator Caius Sempronius Sempronianus.
Os outros tituli referentes aos Sempronii sao TI ou M SEMPRONI LIVIANI (CIL
XV,2, 4000, sem data), SEMPRONIORVM LIVIANI ET AGATHONIS? (Rodriguez-Almeida, 1984, p.230, datado de c. 149 d.C.), SEMPRONIORVM (CIL XV,2,
4001, sem data). Gracas ao uso de um programa visual, foi possivel escanear as
fotos e concluir que minha leitura original do cognomen Simplex estava errada e
que o nome mais provavel do comerciante e Sempronianus. Certas letras sao muito
claras e algumas delas permitem-nos datar mais precisamente a epigrafe no interior
do periodo 120-140 d.C. A letra e e o melhor caso: sua forma e mais semelhante
a uma inscricao datada de finais do primeiro seculo d.C. (Funari, 1991, pp.70-71)
do que dos tituli normais de meados do segundo seculo (Rodriguez-Almeida, 1972,
pp.204,206,208, CIL Xy2, 3763, 3922, entre outros exemplos; Figura numero 5).
Todas as outras letras, entretanto, sao mais semelhantes as inscricoes antoninas,
como o c em CIL XV,2,3759 (c. 160 d.C.), e o I em CIL XV,2, 3755 (cf. CIL XV,2,
3762, 3763; Figura numero 5). O numero CCIII ... esta escrito com uma separacao
muito clara de cada letra, em oposicao frontal as contignationes de regra em epoca
antonina (cf. CIL Xy2, 3703, 3785, 3810, entre outros exemplos; Figura nQ5). Por
estas razoes paleograficas, dataria a anfora mais perto do inicio do que do fim do
periodo 120-140 d.C.
2. Delta: ..Cord.. x p xccl(?)
n (?).ci..aa ccuii..
r acp aug
. .....o..ma
(Figura nQ6)
LA: Vindolanda.
LC: VAT (no. 6248).
Data: periodo IV = 104-c.120 d.C.
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Este e uma inscricao de controle interessante (titulus delta), mas infelizmente
as letras nao sao claramente visiveis, litterae euanescentes lectuque dificillimae,
para usar as palavras de Dressel (CIL XV,2,4456). Minha leitura original era ..pxl
a...aa ccxii...Ir acp astig(?)/ ...ma. Contudo, gracas ao escaneamento da fotografia
e aos comentarios do Professor Jose Remesal, foi possivel reinterpretar todo o
titulus delta. A primeira linha comeca com uma referencia a capital do conuentus
cordubensis, seguida de x p(ondo) xccl(7) (cf. CIL XV,2, 3806: astig p uii ccx).
Neste caso, o ato de ponderator poderia referir-se, tambem, a segunda linha,
significando p(ondo) ccxii... "Confirmo o peso do azeite na anfora: 212 libras
romanas". O uso de dois numeros, um referindo-se ao peso do azeite e o outro a
algo que nao sabemos, e muito comum (cf. CIL XV,2, 3810). Na segunda linha,
ha algumas letras que nao sao visiveis, mas e possivel supor que a presenca de ci
ou ti seguida por dois grandes a refira-se a um nome no genitivo. Estas letras a
estao como uma abreviatura de arca, uma agencia de controle. Normalmente,
quando usadas desta maneira, as letras recebem apices. O mais antigo exemplo
desta pratica, ate o momento, provem de Vindolanda (Funari, 1991, p.70-71), de
antes de 95 d.C. Nesta inscricao, entretanto, nao e possivel estar seguro se o traco
no topo da segunda letra a faz parte do x da primeira linha. E possivel que o
escritor nao tenha colocado um traco sobre o primeiro a, como seria normal,
porque tenha sido enganado pelo traco de seu x, na medida em que servia para
marcar o segundo a. Esta sigla era, algumas vezes, usada de ois de um nome no
genitivo or apos um adjetivo terminado em -num ou -ese. possivel, portanto,
interpretar a letra antes dela como um i, indicando o final de um nome no genitivo.
A sigla arca podia ser acompanhada do peso do azeite em libras romanas (por
exemplo, CIL XV,2, 4221: aaa clrrrriii, de 149 d.C.).
A terceira linha comeca com um R cortado por um traco. Esta e uma
abreviatura comum, usada nestas anforas desde, ao menos, o periodo antonino. A
sigla R e semelhante a exemplos provenientes do conuentus cordubensis, como CIL
XV,& 4052 e 4352 (cf. 4466; Figura numero 5). Encontra-se, em geral, no inicio
de uma linha e Dressel interpretou-a como r(eceptum) ou r(ecognitum), "recebido"
ou "reconhecido" (in CIL XV,2, p. 562). Rodriguez-Almeida (1984, p.208-9), ainda
que recohecesse s6 encontrarmos o seu uso a partir dos Antoninos, em especial
gracas ao material do Testaccio, em Roma, propunha que, talvez, um titulus datado
do ano 71 d.C. contivesse a sigla R (non posso dire se in un'epoca cosi precoce
l'anfora avesse gia anche lu sigla R, "50 posso dizer se, em uma epoca tao antiga,
a anfora tivesse ja, tambem, a sigla R"). O unico outro titulus delta datado depois
de 71 d.C. e antes de 140 d.C., encontrado em Vindolanda e, contextualmente,
datado antes de 95 d.C. (Funari, 1991, p. 70-I), nao possui a sigla R (embora
possua a mais antiga referencia a abreviatura de arca). Isto significa que este
exemplo do uso da sigla R, em uma peca de epoca pre-antonina, constitui a mais
antiga evidencia do seu uso (antes de 120 d.C., segundo Birley). Rodriguez-Almeida
(1984, p.236-7) ressaltava que a expressao oleum recensere ("controle da producao
de azeite"), usada no famoso monumento, de epoca anotinina, dedicado a Sex.
Iulius Possessor, em Sevilha (CIL 11, 1180), refere-se "exclusivamente as anforas
de azeite espanhol". Neste caso, o uso da expressao oleum recensere e a sigla
epigrafica resultante R deveriam ser anteriores a referencia epigrafica monumental.
Sendo assim, e facil entender que a sigla viesse sendo usada, por certo tempo,
provavelmente desde as primeiras decadas do segundo seculo d.C., antes que um
alto funcionario romano fosse encarregado do controle do azeite (ad oleum Afmm
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et Hispanum recensendum, "ao controle do azeite africano e espanhol"). Remesal
(1986, p.101-103) estudou em detalhe a carreira de Possessor e esta claro que
Iulius Possessor apenas poderia controlar o azeite africano e espanhol a partir de
Roma, como um alto funcionario encarregado desta tarefa administrativa. Portanto,
a recensio ou controle de Possessor nao era exatamente a mesma daquela dos
controladores quotidianos das anforas na Betica e a palavra deve, assim, referir-se
ao mesmo controle do azeite, porem em niveis administrativos diversos. O controle
quotidiano deveria, necessariamente, ter precedido o controle de alto nivel, politico, em Roma. Isto explica o uso da sigla R em um contexto pre-antonino.
As tres letras seguintes sao, aparentemente, de facil identificacao, acp, interpretadas como accepit ("recebeu") (cf. CIL XV,2, 3954). Neste caso, deveria
seguir-se um nome servil no nominativo, o acceptor e as letras a direita poderiam
ser lidas como Aucti(nus?), um nome encontrado em CIL XV,2, 3954 e 3955 (154
d.C.), nao necessariamente a mesma pessoa. Entretanto, as letras a direita nao
estao claras e acp poderia aparecer sem nenhum nome proprio (como parece ser
o caso. em CIL XV,2, 4436). Outra interpretacao poderia ser xciii, referindo-se ao
peso do vaso em libras romanas (cf. CIL XV,2, 4023: xrci), ja que a primeira letra
poderia ser interpretada como um A ou como um X (ha um apex, representando
parte de um X?). Uma terceira possibilidade e que as letras representem astig,
como em CIL XV,2,3735 ou 4076 (Figura numero 5). Entretanto, parece que aug()
seja a melhor interpretacao destas letras, pois a letrag e, agora, claramente visivel
gracas ao escaneamento computadorizado da fotografia. Na ultima linha e possivel
ler apenas duas letras de maneira clara, ma, muito semelhantes a exemplares de
epoca antoni (CIL XV,2, 3703; Figura numero 5), precedidas de duas letras,
talvez do ou, o.

"B

Conclusao
Os novos dados epigraficos de epoca anterior aos antoninos permitem-nos
acrescentar alguns pontos ao nosso conhecimento das Dressel 20 e do comercio
do azeite betico:

1. Foi possivel identificar e datar um novo selo (PLFMAR);
2. A identificacao de C. Sempronius Sempronianus acrescenta um novo nome de
mercator A lista de comerciantes das anforas Dressel 20);

3. O mais antigo uso da sigla R pode ser datado, agora, em periodo anterior aos
antoninos.
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Figura nQ I
Centros de producao de anforas (segundo M. Ponsich). 1. Cruz Verde; 2. Villar de Brenes; 3. Huertas
de Alcolea; 4. Alcolea de1 Rio; 5. El Tejillo; 6. A N ~ ;7. Guadajoz; 8. Adelfa; 9. Juan Barba; 10.
EITesero; 12. Tostoneras; 13. Azamaque-Castillejo; 14. El Judio; 15. La Estacada de Herrera; 16. Lora
de1 Rio; 17. Alamo Alto; 18. Cortijo de Mochales; 19. La Catria; 20. Catria Alta; 21. Huertas de1 Rio; '
22.Lora Ia Vieja; 23. Cortijo de1 Guerra; 24. Haza de1 Olivio; 25. Manuel Nieto; 26. El Acebuchal;
27. La Ramblilla; 28. Madre Vieja I e 11; 29. El Marchante; 30. Las Sesenta; 31. La Mayena; 32. La
Maria; 33: El Berro; 34. El Tesero; 35. La Botica; 36. Calonje Bajo; 37. Peiiaflor; 38. Huertas de
Beldm; 39. Casas de Picon; 40. Cortijo de Romero; 41. Isla de Ia Jurada; 42. Cerro de 10s Vuelos; 43.
Villacisneros; 44. Casa de1 Encinarejo; 45. La Umbria de Moratalla; 46. Casa de1 Guarda; 47. La
Correjidora; 48. Soto de1 Rey; 49. Haza de 10s Laticos; 50. Cortijo de1 Bramadero; 51. Barrancodel
Picacho; 52. La Dehesilla; 53. La Dehesilla; 54. Dehesa de Arriba; 55. Mingoabez; 56. Guadiato; 57.
Villaseca; 58. Almodovar; 59. El Temple; 60. El Temple (Este); 61. Cortijo de Ia Reina; 62. Malpica
Sur; 63. Tierras de1 Judio; 64. Malpica; 65. Cortijo de1 Judio; 66. Cortijo de Villalata; 67. Tarancon;
68. Las Valbuenas; 69. Isla Grande; 70. Alcotrista; 71. Las Delicias.

Figura nQ 2
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Figura nQ3

Figura nQ4
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Figura nQ 5
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Figura nQ 6

165

166

i? i? A. Funari: Inscricoes beticas ineditas
provenientes de Vindolanda

Referencias Bibliograficas
BOWMAN, A.K. & THOMAS, J.D. Vindolanda: the Latin writing tablets. London:
Britannia Monograph series n.4, 1983.
BIRLEY, E, BIRLEY, R. & BIRLEY, A. Vindolanda. The early wooden forts.
Reports on the auxiliaries, the writing tablets, inscriptions, brands and graffiti.
Bardon Mill: Vindolanda Trust, 1993.
DRESSEL, H. Saggi sull'Instrumentum romanum. Perugia: Eucoop, 1978.
FUNARI, P.P.A. Dressel20 amphora inscriptions found at Vindolanda: the reading
of the unpublished evidence. In: V.A. Maxfield & M.J. Dobson (eds), Roman
Frontier Studies 1989. Exeter: University of Exeter Press, 1991,.p. 65-72.
PEACOCK, D.P.S. & WILLIAMS, D.F. Amphorae and the Roman economy. An
introductory guide. London: Longman, 1986.
REMESAL, J. La annona militaris y lu exportacion de1 aceite betico a Gennania.
Madri: Editorial de la ~niversidadComplutense de Madrid, 1986.
RODRIGUEZ-ALMEIDA, E. Novedades de epigrafia anforaria de1 Monte Testaccio. In: -.Recherches sur les amphores romaines. Rome: Ecole Francaise
de Rome, 1972. p. 107-211.
RODRIGUEZ-ALMEIDA, E. I1 Monte Testaccio. Rome: Quasar, 1984.

Agradecimentos
Agradeco, em especial, a Robin Birley e ao Vindolanda Archaeological Tmst
pelo acesso ao material epigrafico inedito e ao Professor Jose Remesal e Piero
Berni Millet por seus comentarios e ajuda na analise computadorizada das fotografias. Agradeco, ainda, aos seguintes amigos e colegas que me forneceram textos,
inclusive ineditos, trocaram ideias e ajudaram de diversas maneira: Cesar Carreras
e Emilio Rodriguez-Almeida. As ideias expostas sao de responsabilidade esclusiva
do autor.

FUNARI, P.P.A. Unpublishe,gi Spanish Inscription from Vindolanda. Classica, Sao
Paulo, 516, 153-162, 199211993.

ABSTRACT: This paper deals with three Latin .inscriptions found
in the recent excavations at Vindolanda (Hadrian's Wall, Britain).
The three inscriptions on Dressel 20 Spanish olive oil arnphorae
include a starnp and two tituli picti. Each inscription is studied in
detail and the paper concludes with the rnain new data these tituli
provide the scholars.
KEY-WORDS: Latin eplgraphy, Rornan arnphorae, Principate.
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Poder e parentesco
a familia Julio-Claudia1(*I

MIREILLE CORBIER
Centre National de Ia Recherche Scientifique
Paris

RESUMO: Este artigo estuda como se construiu, se reproduziu e
se perpetuou a casa principesca oficialmente chamada de domus
Augusta, uma unidade familiar original, distinta das demais famllias
aristocraticas romanas da 6poca. Sao analisadas as praticas seguidas pela familia reinante na construcao da "domus" imperial:
adocao, casamentos, divorcios, aliancas familiares, assassinatos,
salientando a participacao das mulheres na transmissao da legitimidade.
PALAVRAS-CHAVE: Roma, familia romana, parentesco, transmissao do poder.

A famiiia de ~ u ~ u s t o ( " subsistiu
)
por cinco geracoes e por mais de um
seculo, desde o assassinato de Cesar, em 44 a.C., ate o de Nero, em 68 d.C. Convem
acrescentar, nesse computo, as duas geracoes anteriores, a de seus pais e a de seu
tio-avo materno e pai adotivo, Cesar: as origens do principado estao marcadas
com o selo dessa relacao avuncular preparada pela adocao. O proprio Augusto
sera o avunculus magnus de ~ e r m a n i c oe ~de seu irmao Claudio, futuro imperador.
Por sua vez, Claudio sera 'o tio-avo paterno de Nero, seu sucessor - mas, neste
caso, opatruus magnus, irmao do.avo - que Agripina, sua quarta esposa e sobrinha,
persuadira a adotar.
A erudicao moderna restituiu, com maior ou menor certeza, segundo se
situem mais ou menos perto da sucessao, os elos de parentesco e de afinidade de
uma centena de personagens principais. Mas ela pesquisou sobretudo as regras
da transmissao do poder imperial - tornada mais dificil a cada geracao, pela
ausencia de filho herdeiro vivo e ate pela exclusao, paradoxal a nossos olhos, de
tal filho quando este existia '(Britanico) - pesquisou tambem a composicao dos
clas rivais e os complos politicos. "Paixao e politica na epoca dos Cesares" e o
titulo de uma obra de sucesso, de Jerome Carcopino, publicada ha trinta anos.
(O)
Traducao de CONSUELO FORTES SANTIAGO, Departamento de Letras Romanicas da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais.
(**) Nota do Editor: alguns nomes proprios foram mantidos em latim de acordo com o original.
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Meu proposito e outro. Consiste, na realidade, em estudar como se construiu,
se reproduziu e se perpetuou uma unidade familiar original, diferente, em muitos
pontos, da linhagem patrilinear - a gens ou a familia (ramo da gens) - que era a
estrut.wa necessaria da familia aristocratica romana e cujo modelo ela respeitava
formalmente. Uma unidade a qual - mais ou menos em 20 d.C., como o testemunha
um documento importante, descoberto recentemente (a tabula Siarensis, sobre a qual
voltaremos a falar) - foi atribuido oficialmente, com o nome de domus Augusta, o
status de casa principesca, que desde o ano 33, foi distinguida com o nome de domus
divina, e que a lingua de Tacito, antecipando os trabalhos de Claude L. Strauss (1983a;
1983b, 1990), nos leva a chamar tambem de "Casa dos Cesares" - domus Caesarum.
Alguns lembretes se fazem necessarios aqui:
Os Romanos gozam de grande liberdade na criacao de parentesco (Corbier, 1988 e 1989). Nao sao limitados - como seus sucessores da epoca medieval,
aos quais a Igreja impos regras estritas de filiacao e de alianca - nem pela
ordem das geracoes, instituida pela natureza, nem pelos elos baseados na consanguinidade (no sentido atual do termo) e na afinidade. A adocao lhes permite
criarem "consanguineos", no sentido romano do termo, colocando-os na mesma
relacao de agnatio que os filhos biologicos. Mas eles podem igualmente recriar
o parentesco pelo sangue: transformar um parente colateral em descendente
direto, promover um neto ao status de filho, etc. O fato de as mulheres poderem
se casar novamente, conio os homens, devido ao divorcio e nao somente a
viuvez, aumenta suas chances de multiplicar os elos familiares de toda ordem,
no decorrer da vida. Nos jogos de alianca, ospriuigni (enteado e enteada) sao
utilizados por seu uitricus (padrasto) e, as vezes, sua nouerca (madrasta), como
fazem com seus proprios descendentes.
Os Romanos utilizam um vocabulario extenso para as varias representacoes
da familia e do parentesco3. Limitada aos portadores do nome, a familia (quando
o termo e aplicado as pessoas e nao aos bens, e entre os primeiros, so aos membros
da familia agnada e nao aos escravos) e objeto de duas definicoes jurfdicas. Uma,
no sentido estrito, a restringe ao grupo primordial dos homens e das mulheres,
colocados sob a potestas ou a manus do pater familias; a outra, no sentido amplo,
a identifica ao "ramo" da linhagem patrilinear (agem), e ate - sobretudo em autores
da epoca imperial - a propria gens, referindo-se a um ancestral comum. Mas o
grupo de parentes se estende tambem ao parentesco bilateral e ao parentesco por
alianca: cognati e adfines, chamados tambem de propinqui ou proximi
Para indicar a unidade de residencia, compreendendo a esposa4, que nao e
membro da familia, domus e o termo mais adequado. Largamente utilizado pelos
autores da epoca imperial, esse termo pode exprimir, segundo o contexto, os tres
sentidos: "casa" (habitacao), "o grupo vivendo na casa" e "casa nobre".
Tacito usa esse vocabulario diferenciado; assim, na apresentacao da familia
imperial, por ocasiao da morte de Augusto, com a qual se abrem os Annales, ele
alterna a referencia a familia Caesarum - a proposito das integracoes na familia
por adocao - com a referencia a domus Caesarum - relatando a censura feita a
Livia por agir como "madrasta (nouerca) fatal a casa dos Cesares".

1 . Domus Caesarum
A domus Caesarum e uma construcao ao mesmo tempo original e vduntaria.
O acaso biologico, privando Augusto de filhos, o obrigou a criar uma descendencia
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legitima com a ajuda de seus parentes por parte das mulheres. A morte, ceifando
os herdeiros escolhidos - na epoca em que seus filhos adotivos Caio e Lucio Cesar
viviam e moravam em sua casa, esta nos e descrita por Tacito como integra... domus
sua - o levou a repetir a operacao tres vezes. Augusto assumia 'assim as responsabilidades de pater familias, utilizando os recursos que lhe oferecia o direito
romano. A domus Caesarum nao e, pois, o resultado da aplicacao automatica de
regras de sucessao imutaveis.
As implicacoes dessa politica sao multiplas, pois os bens a serem transmitidos
pertencem a duas categorias. Alguns sao bens classicos - um nome, um patrimonio,
clientelas ou fieis -, cuja importancia e prestigio o proprio sucesso de Augusto
ampliara prodigiosamente. Um outro, ao contrario, e um bem novo: o proprio
poder. Otaviano so herdara de Cesar os primeiros bens: seu nome (por adocao
testamentaria, confirmada por uma lei curial), o nucleo inicial de seu patrimonio
e de sua clientela; ele levara dezesseis anos, de 44 a 28 a.C., para conquistar o
segundo. Faltava-lhe ainda transmiti-lo.
Por um lado, para regular essa transmissao, Augusto - como Cesar fuera a seu
favor pela adocao, e como seus sucessores fueram depois dele - utiliza os recursos
classicos de composicao da f a m i a romana (a adocao; o divorcio; o respeito a primogenitura) e reatualiza comportamentos outrora praticados pelo patriciado (como
o casamento precoce dos herdeiros). De Cesar a Claudio, vemos tambem serem
praticados outros comportamentos usuais: o nao reconhecimento dos bastardos como acontece com Ptolomeu Cesario, filho de Cesar e Cleopatra - e a rejeicao dos
filhos adulterinos - como uma filha nascida da segunda esposa de Claudio.
Por outro lado, ele adota uma serie de medidas novas: a invencao de um
nome ou, mais exatamente, de dois nomes, com objetivos diversos - Caesar e
Augushts; a execucao dos concorrentes masculinos; novas regras de transmissao
da fortuna e da legitimidade, visando a transmissao do poder; a introducao de
titulos de dignidade; o aumento do capital simbolico, com a ajuda dos vivos e dos
mortos, pela exploracao sistematica da imagem familiar e da memoria genealogica.
Uma observacao rapida: a palavra domus nao remete ao sentido &ico do termo.
Da mesma forma que Otaviano nao morou na casa de Cesar, seus sucessores tambem
construiram outras residencias, no essencial, proximas 'a sua, no Palatino. Assim,
Caligula mora na casa de Tiberio - cujo nucleo inicial era a do seu pai consanguineo,
T(iberius) Claudius Nero - a qual ele acrescenta a de seu proprio pai Germanico.
Em todo caso, sob o reinado de Tiberio, o Palatino representava o bairro da "linhagem".

2. A invencao do nome
E esta certamente a medida mais extraordinaria.

O personagem que os historiadores chamam, por convencao, de Otavio,
antes de 44, de Otaviano, de 44 a 27, e de Augusto, de 27 a.C., ate a sua morte
em 14 d.C., nascido C(aius) Octavius, tornou-se, por adocao testamental, C(aius)
Julius Caesar Octavianus. Sua nomenclatura, conforme os costumes da epoca, associa,
pois, a partir de 44, o nome completo de seu pai adotivo - prenome, gentilico e
cognomen5 a um apelido formado a partir de seu gentiiico original, lembrando sua
filiacao consanguinea. Mas, se seus contemporaneos o chamavam as vezes de Otaviano,
nao parece que ele proprio tenha se designado dessa forma.
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Muito ao contrario, para lutar contra seu rival Marco Antonio - um M(arcus)
Antonius que, segundo os costumes ancestrais de sua familia, os Antonii, nao possuia
cognomen - que zombava de sua origem modesta, o jovem Otaviano inventou para si
mesmo um nome prestigioso: o de Zmperator Caesar, no qual Caesar, um apelido
tradicional na Gens Julia, fazia o papel de gentiiico, e Zmperator - a aclamacao dos
soldados ao seu general vencedor, estimulo ao triunfo - servia de prenome6. Desde
o ano 40, encontramos, entao, Otaviano com o nome de Zmp(erator) Caesar, depois,
a partir de 27 de janeiro, quando o Senado lhe concedeu solenemente o apelido, com
forte conotacao religiosa, de Augustus, Zmp(erator) Caesar Augusfus. E o nome que,
em 69, a dinastia flaviana, por sua vez, adotara e que se tornara traco distintivo da
funcao imperial.
A invencao desse nome novo e acompanhada de um jogo complexo entre
o gentilico e o cognomen, tanto para os homens como para as mulheres da
familia augustana.
Os principes, situados, pela filiacao adotiva ou natural, em posicao sucessoria, levam o nome de Caesares7 embora pertencam a gens Julia.
Ao subir ao trono, o novo soberano torna-se, alem de soberano, Augustus.
Os imperadores julio-claudianos - Tiberio (de 14 a 37), Caligula (de 37 a 41),
Claudio (de 41 a 54), Nero (de 54 a 68) - nao retomaram, com excecao de Nero,
numa certa etapa de seu reinado, o prenome Imperator; mas o nome Caesar
Augustus, constitui, a partir dai, o nome duplo - gentilico e cognomen - proprios
do imperador. Claudio, que nao se tornara um Caesar por adocao, se outorgou o
nome duplo Caesar Augustus, quando subiu ao poder.
Os dois Julii (Tiberio e Caligula) fazem-no simplesmente preceder do prenome,
sem mencionar o gentilico Julius que deixam para as mulheres, ao passo que os
dois Claudii (Claudio e Nero) fazcm-no preceder do prenome e do gentilico:
Ti(berius) Claudius, para Claudio, Nero Claudius, para ~ e r o *Mas
.
o proprio Nero
escamoteia propositalmente seu gentiiico claudiano, para se denominar, em suas
moedas, Nero Caesar Augustus; alias, Suetonio (Nero, 46, 3) confirma que ele
gostava que o chamassem de Augusto.
Como os autores antigos, os modernos designam Tiberio pelo seu prenome;
Claudio, por seu gentilico9, e Nero, pelo seu apelido distintivo do ramo dos Claudii
(os Claudii Nerones), ao qual pertencia o primeiro marido de Livia, apelido que
lhe foi atribuido pelo Senado em 50, com sua admissao na familia Claudia e que
ele utilizou como prenome. A afronta sofrida por ~ e r o " , quando o jovem Britannicus, seu irmao adotivo, continuou a chama-lo de Domitius (segundo Tacito), como
no passado, ou de Ahenobarbus (segundo Suetonio), e nao Claudius ou Nero, acarretou
a desgraca dos preceptores do jovem principe. Quanto ao terceiro imperador - Caligula
- cujo nome oficial era Caius Caesar Augustus Germanicus, ele e citado pelos autores
antigos, ora pelo seu prenome - Caius - ora pelo diminutivo afetuoso inventado pelos
soldados de seu pai - Caligula - palavra formada a partir de caliga, sandalia militar
com tiras que o menino calcava nos campos de batalha. Chamado de Caius pelos
anglo-saxoes, ele e Caligula, na historiografia francesa.
Era usual na Roma daquele tempo evocar o nome dos avos - e consequentemente
o de suas linhagens - no nome dos netos. Porem, passada a geracao de seus proprios
filhos, Marco Antonio e Agripa so tiveram sua lembranca perpetuada nos ramos
centrais da familia imperial atraves das filhas, que haviam recebido o nome da mae,
como Agripina 11, ou da avo, como Antonia, filha de Claudia. Todos os descendentes
de Livia, os Claudii, que entraram na familia Julia por adocao, e seus filhos, assim
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como os Claudii, pelo nascimento ou adocao1l, receberam os tres nomes Tiberius,
Nero e Drusus, usados pelos seus dois filhos - Ti(berius) Claudius Nero (Tiberio) e
Nero Claudius Drusus (Drusus I) - ospriuigni de Augusto e que evocavam a linha
paterna (os Ti(berii) Claudii Nerones) e materna (os Liuii Dmsi). Eles utilizaram
tambem o prenome Caius, usado pelos Julii e os Octavii, acrescentado dos nomes de
vitoria, ~ e r m a n i c u s el ~~ritannicusl~.
Todas as mulheres situadas pelo nascimento ou adocao na descendencia agnada
de Augusto sao Juliae, identificaveis logo como princesas, como o serao, posteriormente, as Claudiae (filhas de Claudio, depois de Nero). Por adocao testamentaria,
Livia, viuva de Augusto, tornou-se, estranhamente para nos, sua filha: ela trocou, pois,
em 14 d.C., seu nome de nascimento, Livia Drusilla, para Julia ~ u ~ u s t a ' ~ .
As princesas julio-claudianas serao as primeiras grandes damas romanas a
usar sobrenomes oriundos das mulheres de sua familia. A evolucao parece clara
nesse ponto. As duas primeiras geracoes de mulheres, a das irmas, esposas, filhas
e sobrinhas de Au usto, usam somente, no feminino naturalmente, o nome do pai:
ora, so o gentilicof5, ora, o nome duplo gentilico-cognomsn16, as mais velhas e as
caculas, sendo diferenciadas umas das outras pelos termos Maior e Minor. Na
terceira e na quarta geracoes, as princesas - com excecao de Julia, filha de Drusus
11, cujo unico nome C em si um programa - recebem normalmente um nome duplo:
ao gentiiico, paterno por definicao, e associado um apelido, servindo de nome
usual, retomado ou derivado do gentilico ou do cognomen da mae1', da av618, da
bisav619, ate da tia2'. E verdade que esses nomes tornavam-nas ainda mais proximas
de Augusto e de sua esposa.
Confirmacao disso e dada, pelo exemplo de Claudio. Na falta de parentesco
agnado (ele nao passou para a gens Julia), Claudio, no nome de suas filhas, Claudia
Antonia e Claudia Otavia, evocou sua brilhante cognatio: a linha feminina que
fazia de Augusto seu auunculus magnus. Essa escolha e sem duvida alguma intencional: no mesmo momento, suas primas continuam a usar nomes duplos, so evocando a ascendencia paterna21.
Se o nome de Caesar nao teve feminino, Augustus teve o seu, Augusta, mas com
uma defasagem temporal. A primeira Augusta, Livia, nao recebeu esse nome durante
a vida de Augusto, mas o usou desde a morte de Augusto (em 14 d.C.) ate a sua
morte (em 29) em virtude da adocao testamentaria, decidida por seu defunto marido.
Para a segunda Augusta, Antonia Minor, esse titulo lhe foi dado, em 37, pelo novo
imperador, Caligula, orgulhoso em homenagear, em sua avo, a ultima parente proxima
de Augusto, ainda em vida22. O primeiro casal de Augustus e Augusta foi formado
por Claudio e Agripina 11, em 50; o segundo, por Nero e sua segunda esposa, Popeia,
alcada a distincao de Augusta em 63, quando do nascimento de sua filha, Claudia
Augusta - primeira e ultima princesa da f a d a augustana a receber, ao nascer, esse
nome prestigioso que foi trocado pelo de Diva Claudia, por ocasiao de sua morte,
aos quatro meses.
As mulheres, pois, como os homens, tem vocacao para serem divinizadas.
Mas, isso e outra historia.

3. A entidade d o "corpus"
Para os ramos principais da familia augustana, aqueles que deram origem
a imperadores, todos os homens sao conhecidos e todas as mulheres tambem. Mas,
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fora desse ambito, a documentacao se desequilibra a favor dos homens, como,
alias, para o conjunto da classe senatorial. O indice dos personagens encontrados
por Ronald Syme, em seu livro recente (1986) The Augustan Aristocracy - que se
propoe precisamente listar a quase totalidade do corpus - demonstra claramente
isso. Muitas mulheres nao sao para nos senao nomes (mas e verdade que muitos
homens tambem nao sao conhecidos de outra maneira). Mas nem sempre e necessario nomear as mulheres: rapazes sao apresentados pelos autores antigos como
noivos "de uma filha de Germanico" (Gemtanicifiliae), sem que se cite com precisao
o nome da prometida; o que, alias, e logico: e a alianca com Germanico que e
procurada atraves de suas tres filhas; nao importa que a noiva seja Agripina 11,
Livilla ou Drusilla.
Uma pesquisa prosopografica rigorosa e, pois, necessaria, para constituir
nossa base de dados, e sobretudo para "restituir" os ausentes. Mas o metodo nao
resolve todas as incertezas. Analisarei aqui dois exemplos caracteristicos: a identificacao das mulheres e das filhas de Agripa; e a identidade de Claudia Pulchra.

3.1. As mulheres e filhas de Agripa
Conhecem-se tres esposas de M(arcus) Vipsanus Agrippa, amigo e braco
direito de Augusto. A primeira foi Caecilia Attica, uma herdeira rica, casada por
volta de 37 a.C., filha unica, tardia, do celebre amigo de Cicero, Atticus, que,
apesar do elogio tecido pelo seu biografo Cornelio Nepos, continuava a ser, para
os romanos nobres de sua epoca, um simples cavaleiro. Agripa divorciou-se de
Caecilia Attica para esposar uma sobrinha de Augusto, cujo nome nao e citado
pelo historiador Dion Cassio quando anuncia o seu casamento (53, 1, 2), em 28,
ou o seu divorcio, em 21 ( 5 4 , 6 , 5 1 ~ ~
Essa
. sobrinha, por eliminacao, e identificada
pelos prosoprografos como a mais velha, Marcella Maior. O segundo divorcio
permitia a Agripa esposar Julia I, filha de Augusto, mencionada, como se pode
imaginar, com os cinco filhos do casal, por numerosas fontes.
Alem dos cinco netos (tres rapazes e duas mocas24) que ele deu, assim, a
seu amigo Augusto, Agripa teve pelo menos tres filhas de seus casamentos precedentes, talvez quatro, segundo Ronald Syme - filhas as quais e preciso acrescentar
o nome de Vipsania.
A filha mais velha aparece na biografia de seu avo materno Atticus, redigida
por Cornelio Nepos: na realidade, ela foi noiva de Tiberio, enteado de Otaviano,
desde a idade de um ano; e essa alavanca, estabelecida de fato peloprinceps com seu
pai, Agripa, teve como efeito, diz o biografo, fazer com que Atticus se torrlasse parente
por afinidade do futuro Augusto. Ela reaparece varias vezes em Tacito, sensibilizado
pela injustica de seu destino: ele evoca nao so a ternura que ela inspirou a seu esposo
Tiberio, como o repudio a que este foi obrigado, em 11 a.C., para esposar JGlia I,
filha de Augusto, viuva de Agripa, e tambem seu novo casamento com o senador
C(aius) Asinius Gaiius, dando origem a familia futura dos ~sini?'.
A existencia de uma Vipsania foi deduzida do nome do jovem senador D(ecimus)
Haterius Agrippa que, em 17 d.C., por ocasiao da morte de um pretor em exercicio,
criando uma vacancia, foi contemplado, na competicao, na qualidade de "parente propinquus - de Getmanico" (Tacito, Annales, 2, 51, 1). Seu pai Q(uintus) Haterius,
cijnsul em 5 a.C., teria, pois, esposado uma filha de Agripa - ela mesma fdha de
Marcella Maior ou de Caecilia Attica. Por parte de Marcella ~ a i o rmeio-irma
~ ~ ,
de
sua mae Antonia Minor, Germanico poderia ser um primo, paralelo em 5Qgrau, de
Haterius Agnppa. Mas, por parte do proprio Agripa, se a mae fosse Caecilia Attica,
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Agripina I seria a tia materna de Haterius Agrippa, logo, Germanico seria seu
primo por. alianca. Como decidir? Q(uintus) Haterius, consul tardiamente, tinha
poucos meritos, escreve Ronald Syme, para pretender casar-se com uma sobrinhaneta de Augusto (por parte de Marcella Maior). Na lingua de Tacito, propinquus
aparece ora sozinho, ora nos sintagmasproprinqui et adfnes e propinqui et amici. No
primeiro grupo, os propinqui sao realmente os parentes distintos dos parentes afins;
mas, no segundo, os propinqui englobam provavelmente tambem os parentes por
alianca. A questao fica, pois, em aberto, havendo duas alternativas:
Hipotese 1:
A '
Augusto

O
Otavia

'

.Q

(2)

A

I

O
Marcella Maior
O

Vipsania

.

I
d

O
Antonia Minor

I

A
Germanicus

Q; ' ~ a t e r i u s
A

D. Haterius Agrippa
Hipotese 2:
Caecilia o
Attica

Q. Haterius

(1) A @ ~ P P
(3)~
A

Vipsania

d o

(2) Julia I
O

Agrippa I
O

Germanicus
A

D. Haterius Arippa

Uma terceira Vipsania, casada com P(ub1ius) Quinctilius Varus, consul em
13 a.C., veio a tona ha pouco tempo, com a publicacao de um papiro contendo
um fragmento, em grego, do elogio funebre de Agripa, pronunciado por Augusto,
em 12 a.C.: os dois consules do ano 13, Tiberius (Claudius) Nero e Quinc(c)tilius
Varus, sao evocados como "seus genros". Sabia-se ja que Tiberio era casado com
uma Vipsania (a filha de Caecilia Attica); mas, ate entao, para Varus, conhecia-se
o nome de uma s6 esposa, o de Claudia Pulchra. E preciso, pois, que ele tenha
tido um novo casamento e com uma f i a de Agripa. Filha de Caecilia Attica ou
de Marcella Maior? Na segunda hipotese, Varus poderia ter esposado sucessivamente, depois da vi vez, as duas primas, filhas respectivas de Marcella Maior e
de Marcella Minor2'. Em que ordem? Para Ronald Syme, Claudia Pulchra, mae
do jovem Varus, de quem falaremos mais adiante, seria a segunda, mas nao necessariamente a segunda esposa. Talvez a terceira.
E ainda Ronald Syme que restitui a Agripa uma quarta filha, nascida antes
do casamento com Jiilia I. A partir de uma dedicatoria a Agripa, seu avo (auus)
- feita por um tal de Aemilius Paullus, cujo nome infelizmente esta destruido dedicatoria achada na basilica Aemiiia, e tradicionalmente ligada ao casal formado
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por Julia I1 e L(ucius) Aemilius Paullus, consul no ano 1Qd.C., ele chegou a
conclusao de que existiu um casamento de uma hipotetica Vipsania, filha de Marcella Maior e Agripa, com M(arcus) Aemilius Paullus, consul em 6 d.C., irmao do
precedente. Mas essa hipotese esta longe de ser aceita por todos os prosopografos.

3.2. Claudia
,
Pulchra
Um segundo exemplo vem lembrar-nos que muitas reconstituicoes genealogicas dos prosopografos s6 se fundamentam na mencao de elos de parentesco: e
o caso da identidade de Claudia Pulchra, mencionada acima, cujo nome evoca
um Claudio Pulcher, como pai ou como avo, e que se apoia em algumas indicacoes
dadas de passagem por Tacito e Suetonio. Essa grande dama aparece duas vezes
nos Annales (4,52,1; 4,66), onde e apresentada como sobrina (prima-descendente
de primos germanos) de Agripina I, ao passo que seu filho, o jovem Varus, e
designado com um propinquus de Tiberio. Procurou-se, entao, Claudia Pulchra do
lado das consobrinae (primas germanas), de Julia I, mae de Agripina I, isto e, as
quatro filhas de sua tia Otavia I.
Bor hesi fez dela uma irma de M(arcus) Valerius Messalla Barbatus, pai de
Messalina' ele proprio filho de Marcella Minor e de M(arcus) Valerius Messalla
~ ~ ~ i a n u s ~ nome
~ . ' ~de
e lsua
o filha, o esposo de Marcella Minor, nascido App(ius)
Claudius Pulcher e adotado por um M(arcus) Valerius Messalla, evocaria sua
familia de origem. Mas essa "identidade" de Claudia Pulchra e posta em duvida
por alguns. Assim, T. P. Wiseman (1987) sugere pesquisar a sobrina de Agripina
I nao do lado de Marcella Minor, mas do lado de Marcella Maior e de um hipotetico
(primeiro) casamento desta com Pulcher Claudius, o priuignus de Antonio, cuja
irma, ~ l a u d i aOtaviano
~~,
esposou, em 43 a.C., por pouco tempo. Nao resta duvida
de que, se a uniao de Marcella Minor com um Claudius Pulcher pelo nascimento
e atestada - uniao da qual nasceu pelo menos um filho, ele proprio pai de Messalina,
a uniao de Marcella Maior nao o foi ainda.
Segundo Borghesi e Syme:
Appius Claudius Pulcher
cos. 38 a.C
A

M. Valerius Messalla
cos. 32 a.C.
A - -M. Valerius Messalla Appianus
cos. 12 a. C.
A '

Domitia
Lepida
O

.

M.Valerius
Messala Barbatus
7
"

Marcella ,Minar
O

I

Claudia
Pulchra

P. Quinctilius
Varus
A

Valeria Messalina
(Messalina)

Quinctilius Varus

I

---

filiacao adotiva
filiaEao natural

1

I
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Basta para as delicias da prosopografia. O que e importante e que todo um
estudo sobre a alianca e o parentesco sob Augusto e os Julios-Claudios e fortemente
prejudicado pelas lacunas da documentacao. Se se torna possivel demonstrar a
existencia de certos elos de parentesco ou de imaginar outros, a titulo de hipotese,
nunca e permitido assegurar, para um grupo social relativamente restrito, que
fulano e sicrano nao eram
\
Porque, nao o esquecamos~~pa~a,o's
membros da familia imperial, o jogo da
alianca, em principio, nao poderia, de maneira alguma, praticar-se fora da ordem
senatoriaP2. O unico cavaleiro romano33aceito na adfinitas, os Julii e os Claudii,
foi o prefeito do pretorio de Tiberio, Sejano, cuja filha foi noiva, por um breve
periodo, do filho de Claudio, morto pouco depois; mas Sejano tinha-se tornado
senador da categoria consular, quando, pouco antes de sua queda, em 31, obteve,
parece, para ele proprio,.a promessa de um casamento com Livia, neta de Tiberio,
viuva de Nero Caesar. Nessa condicao, ele era considerado como um membro da
domus imperial - e pelo menos o que seus antigos amigos invocavam, em sua
defesa, apos sua queda.

4. As aliancas

. .

Entre o assassinato de Cesar e o de Nero, o contexto politico mudou profundamente: dos ultimos sobressaltos da Republica romana, marcados por uma
forte competicao dos nobres pelo poder, passou-se a um regime monarquico. Nos
decenios de 50-40-30 a.C., as aliancas feitas pelo proprio Cesar, depois pelo seu
sobrinho-neto Otaviano, eram fortemente submetidas aos riscos das aliancas politicas passadas, feitas com seus rivais. Para o imperador Nero, tataraneto (abnepos)
de Augusto, o unico problema era conservar o poder para si e transmiti-lo, se
possivel, a um herdeiro de seu sangue34: o perigo nao se situava mais fora da
familia, mas no seu proprio seio. Nesse interim, na realidade, as estrategias da
alianca e do parentesco, realizadas a partir de 25 a.C., acarretaram a constituicao
de uma familia imperial ramificada, cujos ramos praticaram sistematicamente,
durante tres a quatro geracoes, a renovacao da alianca.
Essas geracoes se individualizam bem claramente; no entanto, as mocas se
casam mais jovens, o intervalo entre as geracoes sendo mais curto no que diz
respeito a linha feminina. Entre 43 e 36 a.C., nascem os filhos respectivos de
Augusto, de sua irma Otavia e de sua esposa Livia: Julia I em fins de 39, Marcellus
e as duas Marcellae, depois as duas Antoniae entre 43 e 36, parece; Tiberio e
Drusus 11, entre 43 e o inicio do ano 38. Na decada de 20-10 a.C., os nepotes3':
os cinco netos de Augusto (por parte de Julia I e Agripa) e os quatro netos de
Livia (um por parte de Tiberio e Vipsania; tres por parte de Drusus I e Antonia
Minor). Em fins do ultimo seculo, nasceu a primeiraproneptis de Augusto, Aemilia
Lepida (por parte da mais velha de suas netas, Julia 11), que lhe deu, em 14, o
unico abnepos que lhe foi possivel conhecer, seguido de varios outros. Mas os
(doze) nascimentos dos outrospronepotes de Augusto elou de Livia (por parte de
Germanico e Agripina I e por parte de Drusus I1 e Livilla) se distribuem entre 5
e 19 d.C. A defasagem nao deixou de acentuar-se: e a mesma faixa etaria, gerada
entre os anos 37 a 41 d.C., que reune o primeiro adnepos de Augusto (Junius
Silanus, neto de sua neta Aemilia Lepida), seu abnepos, por parte das mulheres
(Nero) e os pronepotes de Livia, por parte de Claudio (Britanico e Otavia).
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4.1. O estoque de partida
O jovem Otaviano e cercado de mulheres: uma irma germana, Otavia, filha,
como ele, de C(aius) Octavius e de Atia, e uma irma "consanguinea", Otavia, a
mais velha, oriunda do primeiro casamento de seu pai com Ancharia, sem esquecer
sua jovem materfera tia^^, irma cacula de sua mae, homonima desta.
Ele nao teve filhos, mas uma filha unica (Julia I) nascida de sua segunda
esposa Escribonia, repudiada no mesmo dia do nascimento da filha, mas tambem
quatro sobrinhas de sua irma Otavia (as duas Marcellae e as duas Antoniae) e
ainda uma prima germana (Marcia) que era sua parente proxima, por parte de
seus dois pais37. Tambem um sobrinho bem amado, M(arcus) Claudius Marcellus,
que morreu em 23 a.C., aos vinte anos. Seus dois outros sobrinhos, nascidos de
sua meio-irma Otavia, a mais velha - Sex(tus) Appuleius (consul em 29) e M(arcus)
Appuleius (consul em 20) - eram de fato proximos dele pela idade e de nobreza
muito recente. Por parte de sua mae Escribonia, Julia I tinha uma meio-irma
~ o r n e l i a e~ tambem
~,
meio-irmaos.
Augusto, enfim, teve filhos homens, com sua esposa Livia - que ele "roubou"
(em 39 a.C.), de um Ti(berius) Claudius Nero, com certo consentimento deste que, por sua vez, ja tinha um filho de tres anos e estava gravida do segundo.
Tiberio e Drusus I, os priuigni de Augusto, tinham ancestrais; descendiam, por
sangue, dos dois ramos de Claudii, atricios, os Claudii Nerones e os Claudii
Pulchn, e, por adocao, dos Livii Drusi5 9 .
A casa de Otavia, irma de Augusto, era cheia de filhos. Viuva de C(aius)
Claudius Marcellus (desde 40), e divorciada de Marco Antonio (desde 32), ela
propria tinha cinco filhos - tres do primeiro marido, dois do segundo -, mas criava
tambem Iullius Antonius e Cleopatra Selene, filhos que Antonio tinha tido de
Fulvia e da rainha Cleopatra, respectivamente.

4.2. As aliancas do periodo 43 a 28 a.C. inscrevem-se no
contexto da guerra civil e da luta pelo poder
Otaviano vai seguir a politica de Cesar que, depois de ter casado (em 54)
sua filha unica com seu rival Pompeu, projetou, quando esta morreu de parto (em
52), substitui-la pela sua sobrinha-neta Otavia - cujo casamento com M(arcus)
Claudius Marcellus precisaria ser desfeito.
Com a ajuda da irma, da prima, da filha, da enteada, das sobrinhas, mas
tambem do sobrinho e do enteado, Otaviano tentou, durante mais de dez anos,
manter, atraves de casamentos e de promessas de casamento, uma rede de aliancas
politicas que ele tentava tambem consolidar pelas suas proprias, e alias breves,
unioes. Pois nao efetivou ele seu parentesco com Marco Antonio, depois com Sexto
Pompeu, esposando, primeiro em 43, sem mesmo consumar o casamento, Claudia,
a bela enteada de ~ n t o n i o ~ 'depois,
,
em 40, Escribonia, uma irma de L(ucius)
Scribonius Libo, de. quem, no mesmo momento, Sexto Pompeu esposava a filha?
No outono do mesmo ano 40, ele dava a Antonio sua irma Otavia, op,ortunamente
viuva, mas gravida de M(arcus) Claudius Marcellus, sem mesmo esperar o parto.
.
Em 39, Marcelo, aos quatro anos, foi noivo da filha de Sexto Pompeu e, em
37, Julia, com dois anos, foi noiva do filho mais velho de Marco Antonio (entao
casado com sua tia Otavia I), Antillus, filho de Fulvia, um menino de dez anos.
,
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Pouco depois, Tiberio, o mais velho dos priuigni de Otaviano, se tornava noivo da
filha - de quem ja falamos - de Agripa, uma crianca de um ano, filha de Caecilia
Attica. Em 28, para manifestar sua "confianca" em Agripa (como escreve Dion
Cassio, 53,1, 2), Augusto lhe deu uma de suas sobrinhas, Marcella Maior; para
essa brilhante alianca com o pnnceps, Agripa renunciou a Caecilia Attica, apresentando, parece, como pretexto para o divorcio, uma suposta ligacao desta com
um escravo liberto de seu pai - Caecilius Epirota - que se refugiou no Egito.
Cornelia, sua enteada, Marcia, sua prima germana, Macella Minor e Antonia
Maior, duas outras sobrinhas suas, asseguram a Augusto aliancas com outros poderosos personagens, que, alem do mais, ao contrario de Agripa, sao descendentes
de grandes familias: Paullus Aemilius Lepidus, Paullus Fabius Maximus, M(arcus)
Valerius Messalla Appianus - um Appius Claudius Pulcher adotado por um Valerius
Messalla, como vimos -, L(ucius) Domitius Ahenobarbus. Mas a uniao de Antonia
Maior e de Ahenobarbus tinha sido decidida, na epoca em que eram apenas
criancas pequenas, pelos seus pais respectivos; Marco Antonio e Cn(aeus) Domitius Ahenobarbus: antigo partidario de Bruto e Cassio, aliado de Antonio com
sua frota, em 40, esse ultimo passou para o lado de Augusto ainda a tempo42 para
que a alianca matrimonial fosse mantida, mesmo depois d e sua morte.
O casamento da filha unica, Julia I, e do sobrinho de Augusto, Marcelo, em
25, marca uma reviravolta: o inicio da construcao sistematica de uma domus Caesarum endogamica. A segunda etapa foi o casamento da mais jovem das sobrinhas
de Augusto, Antonia Minor, com o cacula de seus enteados, Drusus I. Pois a
proximidade e medida tambem em relacao ao casal fundador, formado por Augusto
e Livia, durante cinquenta'e dois anos, os quais favorecem o noivado e o casamento
de seus parentes respectivos: sobrinha e filho (Antonia Minor - Drusus I); filha e
filho (Julia I, na sua terceira uniao - Tiberio, na sua segunda), netos e netas (Caius
Caesar - Livia; Agripina I - Germanico), proneptis e nepos (Aemilia Lepida e
Claudio, cujo noivado foi rompido).

4.3. A construcao progressiva da familia: os ajustes sucessivos
Muitas vezes comparados pelos modernos, os destinos de Luis XIV e de
Augusto, esses soberanos de excepcional longevidade, que viram desaparecer seus
sucessores naturais, na realidade s6 tem um ponto comum: a sobrevida antinatural
do ancestral em relacao a seus descendentes diretos. Do ponto de vista da sucessao,
as duas situacoes sao, na realidade, radicalmente diferentes. Em razao das regras
estritas de primogenitura e em razao da presenca de irmaos em cada geracao,
Luis XIV, com filhos, netos e bisnetos na linha masculina, nao deveria mais intervir:
ele proprio e os homens de sua familia tinham exercido sua unica liberdade que
era a de procriar. Embora sem progenitura masculina, Augusto podia ainda criar
uma linha legitima.
Privado de toda esperanca de paternidade com Livia, da qual s6 teve um
filho, morto recem-nascido, ele tentou efetivamente, por tres vezes, ter uma descendencia masculina, usando de suas prerrogativas depaterfamilias e de sua autoridade
de pnnceps e utilizando-se de todos os recursos permitidos relativamente as mulheres de sua familia43.Servindo-se, assim, da adocao para ter descendentes diretos,
com a ajuda de descendentes por parte da filha, de colaterais ou de parentes por
adfinitas (seus enteados), e fundindo pelo casamento seu parentesco natural e seu
parentesco adotivo, Augusto combinou toda uma gama de possibilidades oferecidas
pelo casamento, por novos casamentos e pela adocao.

178

M. Corbier: Poder e parentesco, a familia Julio-Claudia

As duas primeiras solucoes foram construidas em torno de sua filha Julia I.
Esta, em 25 a.C., casou-se com o filho de sua irma - M(arcus) Claudius Marcellus.
Essa combinacao classica nao lhe deu descendencia. Foi preciso esperar o segundo
casamento de Julia I, com Agripa, do qual nasceu, em 20, um primeiro fdho, Caius.
Em 17 a.C., a adocao dos dois netos, nascidos de sua filha, por ocasiao do nascimento
do segundo, Lucius, deu a Augusto dois filhos, Caius Caesar e Lucius Caesar, a quem
ele chama defilii, em seu elogio autobiografico - o Res Gestae - e que ele e~corajava
ao mimetismo: ele lhes ensinava a ler e a escrever, imitando sua escrita. E o mais
velho que se casara com a unica neta de sua esposa Livia, Livia.
Em 4 d.C., depois do desaparecimento prematuro de-Caiuse Lucius, Augusto
reconstruiu uma familia - uma familia agnata: ele criou novamente dois filhos,
atraves de adocao, seu enteado e ex-genro ~ i b e r i eo seu
~ ~ ultimo neto de sangue,
Agrippa Postumus. Mas ele adotou, alem disso, dois netos que, pelo sangue, sao,
todos dois, netos de sua esposa Livia, obrigando Tiberio a adotar seu sobrinho
~ e r m a n i c o ~e' a dar um irmao mais velho a seu proprio filho unico, Drusus 11.
Casando Germanico com sua neta Agripina I e casando novamente Livia, viuva
de Caius Caesar, com seu primo patrilateral Drusus 11, ele criou na domus Caesamm
dois ramos "julianos", destinados a procriar pronepotes de Augusto - Caesares e
Juliae - mesmo se os jovens pais nasceram, todos os dois, Claudii. Os filhos,
nascidos dos dois jovens casais - casal mais velho - Germanico e Agripina I casal mais novo - Drusus I1 e Livia - serao duplamente primos: Germanico e o
irmao biologico de Livia e irmao de Drusus 11, por adocao.
Ate a morte de Augusto, em 14 d.C., essa estrutura piramidal Cfilii, nepotes,
pronepotes) ficou sob suapotestas, antes de passar, entao, sob a de Tiberio - que,
no inicio de seu reinado, gozava assim da vantagem, segundo Tacito, de uma "casa
cheia de Cesares", isso e, de herdeiros. Por essa via, mantinha-se tambem indiviso
o patrimonio dos Cesares, sob o controle do imperador.
Em 4 ou 5 d.C., o casamento da neta de Augusto, Agripina I, com Germanico
- ao mesmo tempo neto de sua irma Otavia e o de sua esposa Livia - era uma
combinacao associando ao mesmo tempo, mas para a geracao seguinte, a do primeiro (com Marcellus) e a do terceiro (com Tiberio) - casamento de sua filha
Julia I Ele lhe deu nove bisnetos (pronepotes) dos quais seis atingiram a idade
adultad6, c que eram tambem bisnetos de Livia. Ele so conheceu os rapazes. As
tres jovens nasceram depois de seu desaparecimento.
Sem filhos nascidos de sua uniao, o "casal imperial" encontrara, assim, sua
descendencia, como observou Tacito (Annales, 5, 4: "a uniao de Agripina e de Germanico tendo misturado seu sangue ao de Augusto (lhes) deupronepotes comuns").
Por duas vezes; primeiramente com seus filhos adotivos, em seguida com
seus netos adotivos, Augusto tomou a precaucao de prever duas linhas sucessorias
possiveis: um casal destinado a reinar (Caius Caesar, seu neto, casado com Livia,
unica neta de sua mulher; depois Germanico, seu sobrinho-neto e neto de sua
mulher, casado com sua propria neta Agripina I), um outro casal de reserva (Lucius
Caesar, seu neto, e Aemilia Lepida, de alta nobreza; Drusus I1 e Livia, um e outro
netos de Livia, sendo Livia, alem disso, sobrinha-neta de Augusto).

4.4. Unioes de principes
S6 a falta de homens nos Julii obrigou o recurso aos Claudii. Passada a
primeira geracao, o desequilibrio dos nascimentos de rapazes e mocas acabou.
Mas o deficit dos homens adultos persistia: os principes morrem jovens, de doencas
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(Marcellus, Lucius Caesar, um jovem Caius, filho mais velho de Caligula), algumas
das quais fazem suspeitar envenenamentos (Germanico, Drusus 11); morrem de
gangrena, resultado de uma queda de cavalo (Drusus I), de sequelas de ferida
recebida em combate (Caius Caesar), mas sobretudo de morte violenta, com arma
de ferro (Agrippa Postumus e Nero Caesar; mas tambem Caligula e Nero) ou
veneno (Britannico), com variantes: a morte por privacao, na prisao (Drusus Caesar) e suicidio imposto (Tiberius Gemellus). Sao numerosos, pois, os principes
mortos antes de terem procriado. Entretanto, alguns ja eram casados ou pelo
menos noivos, o que permite analisar as estrategias de alianca subjacentes.
Em contrapartida, as mulheres da familia imperial so cairam em desgraca
depois do casamento; a maioria delas ja era ate mae nessa epoca. Pode-se, pois,
reconstituir as politicas matrimoniais que lhe dizem respeito.
Em Roma, o casamento dos filhos e das filhas, sob poder
e decidido
pelo paterfamilias: Augusto, Tiberio, Claudio desempenharam esse papel. Mas as
mulheres, maes e avos, participam da decisao; em certas escolhas, detecta-se o
peso das amizades femininas, como as de Livia ou de Agripina I.
Em Roma, nao se pode nem pensar em casar um principe ou uma princesa
com a filha ou o filho de um soberano estrangeiro4'; somente as "nupcias justasn
de um romano e de uma romana darao filhos legitimos. Em Roma, principes e
princesas s6 podem se casar com homens ou mulheres de seu meio social: a ordem
senatorial. A alianca de Claudio e de Sejano foi julgada uma ma alianca. Confirmacao oposta: Cleopatra Selene, filha da rainha Cleopatra e de Antonio, sera
casada por Augusto, conforme a linhagem materna, com Juba 11, rei da Mauritania.
Nem pensar tambem em se casar com a irma - pratica normal entre os
soberanos helenisticos -, nem em manter relacoes sexuais com ela4! Tampouco
com sua irma adotiva: a adocao de Tiberio interveio, na medida em que seu elo
matrimonial com Julia I ja estava rompido; para evitar uma u i a o incestuosa com
Nero, Otavia I1 passou para outra gens. Fica permitido casar-se com uma parente
afim, criada com voce como irma, pois os casais, ou o conjuge sobrevivente, casam
de bom grado seus filhos, nascidos de unioes precedentes: assim, na familia imperial, Iullius Antonius e Marcella Maior; Tiberio e Julia I; Nero e Otavia 11.
Acontece igualmente de casarem o filho ou a filha de um com a irma ou o irmao
do outro: assim L(ucius) Marcius Philippus e Atia; Antonia, filha de Claudio, e
Faustus Sulla, meio-irmao de Messalina.
Tios e sobrinhas, tias e sobrinhos sao conjuges proibidos. Para defender-se
contra a acusacao de incesto, quando do projeto de casamento de Claudio com sua
sobrinha Agripina (em"49 d.C.), o senador Vitelio, com um discurso complacente
(Tacito, Annales, 12,5 e 6) obteve sem dificuldade o consentimento dos senadores e
ate um senatus-consulto, legitimando para o futuro o casamento dos tios paternos
com as fdhas de seus irmaos. A favor de Agripina, ele observou que ela era "a primeira
pelo brilho de sua raca". Para justificar um afrouxamento das proibicoes ligadas ao
parentesco, ele invocava a e t n ~ l o ~ei oa ~sentido
~
da historias0.
Neto de Agripa por parte da mae, Drusus 11, filho unico de Tiberio, viu proibida,
pois, qualquer uniao com as netas de Augusto: as fdhas de Agripa, Jtiiia I1 e Agripina
I sao, na verdade, suas tias maternas. A morte de Caius Caesar, em 4 d.C., permitiu-lhe
entrar no jogo, esposando-lhe a viuva, Livia: esse casamento com a fdha do tio paterno
(Drusus I), que nao havia sido o primeiro a ser programado, nao foi tambem chocante5'. Qualquer outra uniao o teria afastado do casal imperial.
Ate 49 d.C., a primeira parente autorizada como tal e efetivamente a prima
germana - a consobrinas2. O casamento entre parentes proximos foi o de Marcellus
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e Julia I (primos cruzados), de L(ucius) Aemilius Paullus e Julia I1 (primos paralelos
matrilaterais), de Drusus I1 e Livia (primos paralelos patrilaterais), de M(arcus)
Valerius Messalla Barbatus e Domitia Lepida (primos paralelos matrilaterais).
Esposa-se de bom grado tambem a prima em 59 grau (Agripina I1 e Cn(aeus)
Domitius Ahenobarbus; Claudio e Messalina) ou em 6Qgrau - a sobrina. Encontraremos multiplos exemplos disso, ligados a estrutura de partida - Julia I tendo
uma meio-irma e quatro primas.
Entre os netos (nepotes) respectivos de Augusto e de Livia, de quem as
maes, Julia I e Antonia Minor, eram primas germanas, procedeu-se por troca
direta, mas com cinco anos de intervalo: em 1 a.C., Livia, irma de Germanico, e
dada a Cai s caesarS3, principe herdeiro de entao; desde 4 ou 5 d.C., e dada a
GerminicoY4 - que, nesse interim, se tornara principe herdeiro, pela avalanche
de adocoes do ano 4 - Agripina I, irma de Caius Caesar, que ja ultrapassara a
idade de casamentosS, e que haviam, entao, reservado para ele.
Faltava casar Claudio, o terceiro neto de ~ i v i a ' ~Augusto
;
nao tinha mais neta
para casar, mas a mais veiha, Julia 11, lhe deu, pouco antes da passagem do seculo,
sua primeiraproneptis, Aemilia Lepida: uma diferenca de sete a oito anos entre os
dnjuges era comum na aristocracia senatorial; Claudio e Aemilia Lepida ficaram,
pois, noivos. A proximidade maior entre eles era de serem os descendentes respectivos
de Livia e de Augusto (o nepos e aproneptis); mas eles eram igualmente primos em
79 grau por parte das mulheres (Julia I1 e Antonia Minor); a anulacao do noivado
em 8 d.C., em virtude de Julia I1 e de seu esposo L(ucius) Aemilius Lepidus terem
caido em desgraca, privou Claudio de uma descendencia de sangue angustiniano.
Tendo esgotado as possibilidades por parte de Augusto, e provavel que
tenham procurado uma esposa por parte de Livia, caso a segunda noiva escolhida
por ele, Livia Medullina (que morreu no dia previsto para as nupcias), fosse na
realidade sua prima em 6Qgrau: segundo conjeturas de certos prosopografos, que
nao gozam de unanimidade, o neto de Livia teria como prometida a neta do irmao
adotivo de sua avo, M(arcus) Livius Drusus Libo. Essa hipotese se baseia somente
na onomastica e na possibilidade para a jovem Livia de dever seu nome a sua mae:
na realidade, a esposa de M. Furius Camillus nao e conhecida de outra forma.
M. Livius Drusus Claudianus
pai adotivo de
pai natural de
----- I

2

Livia Drusilla (Livia)

M. Livius Drusus Libo (cos. 15 a.C.)

I

(Livia?)

I

M. Furius Camillus (cos. 8 d.C.)

b A
Livia Medullina

noiva de

A
Claudio

Na geracao dos pronepotes de Augusto e de Livia, os conjuges sao ligados
entre si por relacoes de parentesco (bisnetos) multiplos. Tiberio formou, em 20
d.C., o primeiro casal de sucessores potenciais pela uniao de seus netos (por
sangue e por adocao): Julia e Nero Caesar eram primos cruzados (em 4Qgrau),
por parte de Livia e Germanico e primos paralelos patrilaterais, por parte de
Drusus I1 e ~ e r m a n i c o ~ 'primos
,
tambem (em 5Qgrau), por parte do bisavo e avo
comum, Agripa. O anuncio do casamento suscitou grande entusiasmo. Tratava-se
da fusao das duas "casas", de Germanico -e de Drusus.
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Para os principes, ha opcao de praticar-se uma politica de fechamento,
baseada no parentesco, ou de abertura, baseada nas familias amigas ou familias
ilustres, mantidas a distancia. Para os mais velhos e sucessores, obedece-se comumente a primeira formula. Mas h&algumas raras excecoes. E as mesmas familias
amigas ou ilustres com as quais fizera-se alianca pela primeira vez, tornaram-se
parentes, quando foi renovada a alianca na geracao seguinte.
Os nepotes e pronepotes de Augusto e de Livia tinham conjuges potenciais
entre seus primos e primas respectivos, entre os Aemilii Lepidi - sobrinhos de
Julia I, por parte de sua meio-irma Cornelia -, os Valerii Messallae, os Domitii
Ahenobarbi, os Antonii - todos primos de Julia I e primos matrilaterais entre si os Fabii e os Apuleii - primos-netos de Julia I, por parte de Augusto. As netas de
Agripa, mas nao suas filhas, na posicao de tias, podiam casar-se com os netos de
Agripa, na familia dos Asinii ou dos Quinctilii Vari. Havia alguns parentes, por
parte de Livia tambem, como acabamos de ver. E justamente nessas familias que
se observa nao so a frequencia de casamentos proximos, mas trocas privilegiadas,
repetidas em varias geracoes.
Mas o parentesco gira tambem em torno da
de Augusto. Foi ele, talvez,
quem casou suaspropinqui: Fabia Numantina, a filha de sua prima germana matrilateral
Marcia, e seu sobrinho-neto Sex(tus) Appuleius, que nao eram parentes entre si.
(1)

L. Marcius
Philippus (2)

(2) Atia (1)
O

7"

Atia
L. Marcius
(irma) Philippus
I

Paullus Fabius
Maximus
A

I

(2) C. Octavius I()

"r0

d

Augusto

Odavia
Maior

Sex.
Appuleius

o-l----A

O
Marcia

Quinctilia

O

O

A
O
Paullus Fabius
Fabia
Persicus
Numantina (1)

Ancharia

A

I

A

Sex. Appuleius M. Appuleius

I

A
Sex. Appuleius

A
O
Appuleia Varilla

A
Appuleius
"ultimus gentis suae"
Dois homens poderosos, na decada de 30 a.C., Paullus Aemilius ~ e ~ i d u s ' ~
e Cn(aeus) Domitius ~ h e r o b a r b u s ~eram
'
talvez cunhados - se Domitius esposou
uma Aemilia Lepida, hipotese sugerida a Ronald Syme pelo nome de Domitia
Lepida, usado pela sua filha. Ora, Paullus es'posou sucessivamente - depois da
viuvez - a enteada (Cornelia) e a sobrinha (Marcella Minor) de Otaviano; e o
filho de Ahenobarbus, uma outra prima (Antonia Maior).
Durante um seculo os Aemilii Lepidi, descendentes de dois filhos de Paullus
e de Cornelia - Lucius e Marcus - receberam princesas e deram filhas a principes
da familia augustana. Mas essas princesas tinham irmaos em abundancia e esses
principes eram sempre caculas. Casando-se com a mais velha das netas de Augusto,
Julia 11, sua prima paralela matrilateral, Lucius (o consul do ano 1) inaugurou
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uma linha augustana que, pelo casamento de sua filha unica Aemilia Lepida passou
para os Junii Silani, depois da ruptura do noivado com Claudio. Mas o projeto
nao foi esquecido, ja que Claudio ofereceu sua'filha Otavia I1 ao mais jovem filho
de sua antiga noiva.
Marcus, o consul do ano 6, que era, alias, o mais velho dos dois irmaos,
chamado por Veleio Paterculo nomini ac fortunae Caesarum proximus, talvez tenha
esposado, segundo hipotese de Ronald Syme, uma sobrinha-neta de Augusto, filha
de Marcella Maior e de Agripa; mas que nao seria a mae dos filhos que nos
conhecemos (?). Em todo caso, ele casou sua filha. com Drusus Caesar, segundo
filho de Agripina I. Mais tarde, e seu filho, Aemilius Lepidus, que esposara Julia
~ r u s i l l a ,irma de Drusus Caesar e de Caligula, e ate por algum tempo, por parte
de seu primo e enteado,'viu-se candidato h sucessao do imperio. Mas essa troca
de irmaos e irmas (primos em 6* grau) originalmente nao estava prevista.
As aliancas com os Aemilii Lepidi
Octavius
A
I

Atia
O

Au usto

Otavia I

7

P

Julia I

Antonia Minor

?

O
Julia I1

L!

L(ucius) Aemilius
Lepidus (cos. 1)
A

O
M. Iunius
Silanus
A

M.Iunius
Silanus
COS. 46

+ 54

I
A

L.Junius
A

I

~ilanus
Torquatus

+ 65

?

Claudio

O

A

A

O
Otavia I1

Aemilia ~ e ~ i d a ~ l

Messalina

A
Britannicus

O

I
D.Iunius
Silanus
Torquatus
COS. 53.

+ 64

L.Iunius
Junia
Silanus
Lepida
~ o r ~ u a t u s ~O~

+ 49

I

Junia
Calvina
+ 79
O

L. Vitellius
COS. 48
A

A
C. Cassius Longinus
COS. 30
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Os Aemilii Lepidi, grande familia da nobreza republicana, nao deixaram,
por outro lado, de respeitar as tradicoes, anteriores ao principado, de ligacao
matrimonial com os Junii Silani e os Cassii Longini.
Os Domitii Ahenobarbi - representantes de uma familia da nobreza plebeia,
que conseguiu a proeza de exercer o consulado, de pai para filho, durante dois
seculos - receberam primeiramente uma sobrinha de Augusto - mas, enquanto
filha de Antonio - Antonia Maior (cujo unico esposo foi Lucius, consul em 16
a.C.), depois, uma neta de Augusto, Agripina I1 (casada com Cnaeus, seu primo
em 5Qgrau), enfim (atraves de Nero), uma princesa claudiana, Otavia 11, que, por
parte de pai e de mae, descendia de Otavia I, irma de Augusto. Isso quanto aos
filhos, mas Antonia Maior teve tambem duas filhas das quais uma, Domitia, foi
casada "fora" com o riquissimo C(aius) Sallustius Passienus Crispus - filho adotivo
do amigo e confidente de Augusto - e a outra, casada "dentro" com seu primo
paralelo matrilateral Valerius Messalla Barbatus.
A posteridade desse Valerius Messalla terminou com uma filha unica, Valeria
Messaliia, notavel tanto pela beleza, quanto pelo "pedigreeW,'jaque descendia, por
parte de pai e de mae, de Otavia I (como abneptis), de quem o proprio Claudio (de
quem se tornou a terceira esposa, em mais ou menos 39) era o nepos; logo, uma prima
em 59 grau. A filha, nascida dessa uniao, foi denominada Otavia (11). como a avo.

As aliancas com os D o m d Ahenobarbi

COS = C6nsul
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I

A
Augusto

I

O
M. Valerius
~ m l k Messalla
Minor
Ap~ianus

o

I

I

O
Antonia
Maior

L. Domitius
Ahenobarbus

o

Dnisus I

o
o

A
M.Valerius
Messalla
Barbatus
A

O
Antonia
Minor

I

A
(1) Domitia (2) L. Cornelius ClBudio
Lepida
Faustus Sulla
A
O
A

Aelia
Paetina

o

I

O
Messalina

O

A
Faustus Sulla

A

O
Claudia
Antonia

o

Mas procedeu-se tambem com os principes - caculas (Lucius Caesar, Claudio) ou mais velhos (Nero Caesar, mas tambem Caligula, se o padrasto que lhe
fora dado em 33 nao tivesse ja sido escolhido, quando seus irmaos mais velhos
ainda estavam vivos) - a novas aliancas.
Para Lucius Caesar, o cacula de seusfilii, Augusto escolheu um outro ramo
da antiga familia, extremamente ramificada, os Aemilii Lepidi, que descendia justamente do triunviro ~ e ~ i dAonoiva
~ ~ aliava
.
o esplendor herdado da linha materna
ao da linha paterna: neta de Lepido, ela tinha efetivamente Sylla e Pompeu como
bisavos maternos 64.
Alias, fizeram-se aliancas varias vezes com os descendentes de Sylla e de Pompeu: mais ou menos em 20, Domitia Lepida, sobrinha-neta de Augusto, viuva de seu
primo M(arcus) Valerius Messalla Barbatus, esposou, em segundas nupcias, L(ucius)
Cornelius Faustus Sulla (consul em 31). Quanto a Sulla Felix (consul em 33), o irmao
deste e mencionado numa inscricao como genro de Germanico; talvez tenha sido
casado por algum tempo com Agripina 11, entre sua segunda viuvez e seu novo
casamento com Claudio (?).Foi sempre o esplendor - o decus - o procurado, em 41,
atraves da uniao de Claudia Antonia - cujo pai, Claudio, se tornara imperador - com
um jovem que seu pai havia denomina40 Cn(aeus) Pompeius Magnus, para evocar
seus ancestrais (mas a genealogia precisa e controvertida).
No reinado de Tiberio, verifica-se uma onda de unioes nos Junii Silani, uma
grande familia, tao ramificada quanto a dos Aemilii Lepidi, e que desafia a reconstrucao genealogica.
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Em 17, quando seu pai Germanico ainda vivia, Nero - o mais velho; porem,
que tres anos mais tarde esposara, com entusiasmo popular, sua prima (uma juliana16' - nos e apresentado como noivo de uma filha de Q(uintus) Caecilius
Metellus Creticus Silanus (consul em 7), entao governador da Siria - um Junius
Silanus adotado pelo ultimo dos Caecilii Metelli. Em 33, o proprio Caligula teve
como mulher Junia Claudilla, filha de M(arcus) Junius Silanus (consul em 15 d.C),
amigo de Tiberio. No inicio de seu reinado (41), Claudio casou novamente sua
prima e madrasta Domitia Lepida (mae de Messalina), viuva pela segunda vez,
com C(aius) Appius Junius Silanus, que assim se tornou padrasto do im erador
por pouco tempo, pois Claudio o mandou executar pouco tempo depois6k' .
Para os principes bem situados quanto a sucessao, os casamentos com parentes proximos tem como funcao aproxima-los ainda mais dela. Mas, uma vez no
poder, os imperadores se beneficiam de uma total liberdade em relacao a eles
proprios. Tiberio. usou da liberdade para nao se casar de novo; talvez porque sua
domus ja era plena Caesarum. Caligula e Nero, passado o tempo das primeiras
nupcias programadas para eles, se singularizaram por escolhas feitas, naturalmente,
no meio da aristocracia, mas nao entre seus parentes. Cada um deles teve, pois,
varias esposas: Caligula, quatro e Nero, tres.
Claudio, ao contrario, que, duas vezes casado fora da familia - com Plautia
Urgulanilla e Aelia Paetina - numa epoca em que o mantinham afastado do poder,
casa-se primeiramente (por volta de 39) - quando se tornou tio do imperador
reinante, Caligula, que o elevou ao titulo de consul - com sua prima em 5Qgrau,
Mqssalina - como ele, descendente de Otavia I, irma de Augusto - depois (em
49), quando se tornou imperador, casa-se com sua sobrinha Agripina I1 - que ela era uma Julia - descendia de Augusto por adocao e por sangue. Os dois noivos
escolhidos sucessivamente para sua filha Otavia 11, L(ucius) Junius Silanus e Nero,
eram descendentes de Augusto da mesma geracao (abnepotes). Infelizmente, nada
sabemos dos projetos matrimoniais feitos por Britannicus. Na epoca de seu casamento com sua prima Messalina, Claudio uniu sua filha mais velha Claudia Antonia,
viuva depois do assassinato de seu primeiro esposo Pompeius Magnus, ao meioirmao de sua esposa, Faustus Sulla - um casamento em 6Qgrau67, que deu a Claudio
um neto que morreu jovem.
Gracas as praticas endbgenas, a arvore genealbgica da familia imperial se
reduz em vez de se ramificar. Mas ha um outro meio de podar a arvore: o assassinato. Ele tambem e praticado.

5. Assassinatos
Se os Julios-Claudios nao praticaram, como fizeram mais tarde os sultoes
otomanos, o assassinato sistematico de todos os homens proximos do novo soberano, quando da sua ascensao ao poder, eles nao hesitaram em eliminar os portadores de uma legitimidade potencial. Augusto havia dado o exemplo, em 29 a.C.,
depois da derrota de Antonio e Cleopatra, mandando executar Ptolomeu Cesario,
filho que a rainha tinha tido de Cesar, e Antyllus, filho mais velho de Antonio e
de Fulvia, com a idade de 17 e 15 anos respectivamente. O primeiro, ja associado
por parte de sua mae ao poder, foi alias condenado, mais como Ptolomeu do que
como Cesario, ja que o objetivo primeiro de Augusto era de nao deixar um sucessor
de Cleopatra. Parodiando um verso do canto I1 da Zlfada: "Nao e bom que haja varios
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chefes: que somente um comande!" para "Nao e bom que haja varios Cesares!", o
filosofo alexandrino Areios teria encorajado o vencedor nessa decisao fatal.
O conselho nao foi esquecido. Com Tiberio no 'poder, encontrou-se alguem
- o cavaleiro Sallustius Crispus, antigo chefe de gabinete e confidente de Augusto
- para dar ordem de matar Agrippa Postumus, filho adotivo doprinceps, como o
novo imperador, mas tambem seu neto consanguineo. Uma execucao que Tiberio
teve a imprudencia de comandar. Com Caligula no poder, seu primo Tiberius
Gemellus, outro neto de Tiberio, foi primeiramente poupado: o senado anulou a
clausula do testamento do principe defunto que fazia do menino o co-herdeiro de
sua fortuna; mas dois anos mais tarde, o adolescente que Caligula havia, no
entanto, adotadob8 e virtualmente designado como herdeiro, foi condenado ao
suicidio. No que se refere a Britannicus, este nao sobreviveu nem seis meses depois
da ascensao de seu irmao adotivo Nero ao poder: foi envenenado a mesa das
criancas, na vespera de seu decimo quarto aniversario.
Mas os assassinatos nao estao ligados somente a epoca da ascensao ao poder.
Tiberio, que, na decada de 20, se achava a frente de umaplena Caesarum domus,
provocou, em 30, a morte dos dois filhos mais velhos de Germanico, so conservando,
entao, como herdeiros, um menino de onze anos, Tiberius Gemellus, seu neto
consanguineo, e um adolescente de dezoito anos, seu neto adotivo, Caligula terceiro filho de Germanico.
Visando ao interesse de seus proprios filhos, as esposas sucessivas de Claudio, imperador, Messalina e Agripina 11, exerceram sua intervencao em relacao
aos descendentes de Augusto e as familias aliadas da familia imperial. Nero
continuou essa politica.
Em 46, Messalina mandou envenenar M(arcus) Vinicius, viuvo de Julia
Livilla, irma cacula de Caligula, mas tambem mandou assassinar o genro de
s ~ ~
como
, os pais deste. Agripina I1
Claudio, Cn(aeus) Pompeius ~ a ~ n uassim
livrou-se de dois dos tres irmaos Junii Silani em cinco70, enquanto Junia Calvina,
irma deles, era abandonada numa ilha. Em 64 e 65, Nero, por sua vez, condenara
os ultimos Junii Silani do sexo masculino: o terceiro irmao D(ecimus) e seu
sobrinho Lucius, filho de Marcus, criado por sua tia Junia Lepida e o marido
desta, o jurista Cassius Longinus. Rubellius Plautus - bisneto de Tiberio por
parte da mae, Julia, que, em virtude da adocao de Tiberio, por Augusto, podia
se vangloriar, como Nero e os Junii Silani, de ter o primeiro Princeps tataravo
(abauus) - sera morto tambem.
As mulheres, no inicio, foram menos atingidas. Julia I e sua filha Julia I1
tinham sido condenadas somente ao exilio, por Augusto, seu pai e avo. Por outro
lado, Agripina I, perseguida por Tiberio, teve que se suicidar. Mas as tres mulheres
ja possuiam descendencia. Os conjurados assassinos de Caligula quiseram destruir
sua raca, matando sua filha e a mae desta. Quanto as duas filhas de Claudio, elas
foram vitimas de Nero; uma, Otavia 11, por ter se casado com ele, a outra, Claudia
Antonia, por te-lo recusado, quando, viuvo de Popeia, ele tentava reforcar sua
legitimidade. Tratava-se de evitar que essas princesas de sangue, casando-se de
novo, atraissem rivais de Nero. No entanto, e significativo que a ultima descendente
de Augusto, de sangue (em todo caso, conhecida por n6s) seja uma mulher, Junia
Calvina, morta no reinado de Vespasiano - e mencionada por ele, segundo Suetonio,
como "e gente Augusti. (Gens tem aqui o sentido de "estirpe" que pode ser expressa
tambem por stirps e genus).
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6. O papel das mulheres na transmissao da legitimidade

* O papel das mulheres como "operadoras do poder", segundo a formula
de C. Levi-Strauss, e bem observado aqui; sao utilizadas muito cedo; nao se hesita
em reutiliza-las. As estrategias da alianca nao deixam de ser modificadas por
casamentos sucessivos eventuais.
As jovens ficam noivas desde a tenra infancia; casadas pouco depois da
puberdade, entre 13 e 15 anos; sao logo casadas novamente, pelo menos na epoca
de Augusto, como Otavia I, Julia I ou Marcella Maior, desde que uma viuvez ou
um divorcio as priva de marido. Mas Antonia Maior, viuva de Drusus I, recusou
um segundo marido, por fidelidade a lembranca do morto.
Tanto quanto as outras mulheres da aristocracia senatorial, as princesas e as
imperatrizes nao sao autorizadas a enganar o marido. O adulterio feminino e severamente reprimido; adulterio, aborto e incesto sao as acusacoes classicas contra as
mulheres - irmas (Caligula no final de seu reinado, em relacao a Agripina I1 e a Julia
Livilla), esposa (Nero, em relacao a Otavia) - das quais querem se ver livres.
Julia I, filha de Augusto, depois, Julia 11, filha desta, pagaram com o exilio
e com uma exclusao total da familia imperial seus amores adulteros - interpretados, e verdade, em virtude da qualidade dos amantes, como complos politicos71.
Aproximar-se das mulheres da familia imperial e considerado sinal de ambicao
politica, ate mesmo de conspiracao. Messalina, esposa de Claudio, perdeu a vida
em razao disso: ela cometera a imprudencia de celebrar as segundas nupcias com
o amante Silius.
Conhecem-se dois casos de abandono de recem-nascidos: Augusto recusou que
fosse criado o fdho - que ele supunha nascido de relacoes adulteras - de sua neta
Julia 11, e Claudio fez o mesmo com o segundo filho, uma menina, de sua esposa
Plautia Urgulaniila, suspeita de adulterio, de quem se divorciou pouco depois.
Nao se espera das mulheres a iniciativa do divorcio. Os novos casamentos
das Juliae e das Claudiae, mas tambem os de Domitia Lepida, estao relacionados
com a viuvez. Em contrapartida, para esposar Julia I, viuva, Agripa, depois Tiberio,
tiveram que se divorciar. As mulheres divorciadas da familia imperial, bem identificaveis, sao Otavia I, irma de ~ u ~ u s tMarcella
o ~ ~ , Maior, scibrinha de ~ u ~ u s t o ~ ~ ,
Domitia, sobrinha-neta de ~ u ~ u s t o ~ ~ .
* Por falta de irmao, a filha do principe reinante deve dar a luz ao sucessor.
Os dois primeiros casamentos, de Julia I, com seu primo cruzado Marcellus, depois
Agripa, nao tem outra razao de ser. Deixam a Augusto o recurso de adotar seu
genro - genro e sobrinho na primeira combinacao - ou um neto. Dando-lhe como
noivo Nero, depois casando-o com Otavia 11, filha de Claudio, Agripina I1 se
situava na mesma logica, embora Otavia I1 tivesse um irmao, Britannicus: bastava
eliminar este ultimo.
* Varios casais formados para reinar ou transmitir a sucessao se caracterizavam pela superioridade de origem da esposa sobre o esposo. Assim, Agripa e
Julia I, Tiberio eJulia I, Germanico e Agripina I, Drusus I1 e Livia. A arrogancia
nobiliaria da maioria dessas princesas e confirmada por diversas anedotas. Assim,
Agripina I, dirigindo-se a Tiberio, teria se apresentado como a "imagem viva" de
Augusto, "nascida de seu sangue celeste" (Tacito, Annales, 4, 52); neta de Augusto,
por parte de mae, ela era, porem, uma Vipsania (filha de Agripa).
.

. .
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Dos dois jovens casais de netos adotivos de Augusto, formados por volta de
4-5 d.C., o casal mais velho superava em magnificencia o casal cacula. E esse

esplendor desigual vinha precisamente das mulheres - ao mesmo tempo das maes
e de suas esposas respectivas. Pela linha paterna, eles tinham porem os mesmos
avos Ti(berius) Claudius Nero e Livia. Mas, por parte da mae, Antonia Minor,
~~,
Germanico tinha Marco Antonio como auus e Augusto, como a u u n c u ~ u s como
diz muitissimo bem o latim de Tacito, e, por parte de sua esposa, Agripina I,
Augusto novamente como avo, mas, dessa vez, por alianca. Drusus 11 descendia,
por parte de mae, de um senador sem ancestrais, Agripa, e de um simples cavaleiro
romano, Atticus. Se sua esposa Livia compartilhava dos mesmos parentes paternos,
ela o superava pelos seus parentes maternos, os mesmos que os do seu irmao
Germanico; mas, simples colateral de Augusto, seu auunculus magnus, ela nao
chegava ao nivel de Agripina I, descendente direta do princeps. Agripina I a
superava tambem, como informa Tacito, em fecunditas: ela possuia seis filhos vivos
(depois de nove partos), enquanto que Livia nao tivera mais de tres.
O preconceito nobiliario era tao forte - e o desejo de uma ligacao com o
i ~
fundador - que Caligula, no dizer de Suetonio, teria negado que ~ ~ r fosse
seu verdadeiro avo materno, por pretender ter-se originado - por parte de sua
mae Agripina I - da uniao incestuosa de Augusto e de sua filha Julia I.

* As mulheres, nao tendo direito a nenhum papel politico oficial, investem
em seus filhos. Otavia, dizem, mae porem de quatro filhas e avo feliz, passou o
resto da vida chorando o filho unico, Marcellus - morto com a idade de vinte anos
e destinado a reinar - e invejando o interesse demonstrado por Augusto pelos
dois filhos de Livia. Tacito mostra - recorrendo, alias, aos mesmos termos - primeiro, Livia (em 14 d.C.), depois Agripina I1 (em 54 d.C.), fazendo manobras para
assegurar a transmissao do poder a seus filhos respectivos, Tiberio e Nero, por
ocasiao da morte dos maridos (Augusto e Claudio). Messalina e acusada tambem
de eliminar os provaveis rivais de seu jovem filho Britannicus.
* Se se tem em mente que, em Roma, a filiacao deriva do pai77 e somente
do pai, compreende-se o despeito do imperador Tiberio quando, na morte de sua
mae, em 29 d.C., o senado sugeriu conceder-lhe o nome de "filho de Julia Augusta".
Ele podia, de direito, dizer-se filho do divino Augusto, que o tinha adotado em 4
d.C., e nao havia necessidade de lhe lembrarem que devia e s h adocao - e consequentementea sucessao - ao novo casamento de sua mae com o princeps.
* As filhas so sao utilizadas na ausencia de descendencia masculina. Se a
descendencia e assegurada por um sucessor, nao se tem mais necessidade das
irmas, que se tornam, alias, perigosas. Ora, em Roma, onde o celibato nem era
concebivel - com relacao as mocas de familia - e preciso casa-las todas78.
Sua eliminacao, desde que a perpetuacao da familia estivesse assegurada
por um ou varios irmaos era, pois, praticada sistematicamente por Tiberio que,
em 33 d.C., casou duas de suas netas, por parte de Germanico - a terceira, Agripina,
,ja era casada - e casou novamente sua unica neta - por parte de Drusus 11, viuva
de seu primo Nero - fora da familia e com senadores de segunda categoria, para
eliminar a concorrencia com seus netos, previstos como herdeiros, Caligula e
Tiberius Gemellus. Uma politica matrimonial em ruptura com as intencoes manifestadas pelos seus noivados anteriores e pela tradicao da geracao precedente.
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Em 28 d.C., com a idade de 13 anos, a mais velha das tres filhas de Germanico,
Agripina 11, tinha esposado efetivamente um parente proximo, escolhido, com esse
fim, certamente ha muito tempo, L(ucius) Domitius Ahenobarbus. Tacito (Annales,
4,75,1-2) e perfeitamente explicito sobre esse assunto: em Domitius, Tiberio havia
escolhido "mais que um rebento de uma famflia antiga, um sangue aparentado com
os Cesares"; na realidade, continua ele, Domitius tinha como avo, Otavia e, por
parte dela, ele podia orgulhar-se de ter Augusta como tia-avo (auunculus - subentendido magnus).
Para. as duas outras irmas, Drusilla e Livilla, os primos Asinius Saloninus
e Quinctilius Varus foram tambem cogitados e a escolha diferente feita por
Tiberio em 33 foi, pois, muito consciente. Asinius Saloninus era um primo
germano paralelo matrilatera179 que morreu em.22, quando sua noiva, "filha de
Germanicus" tinha quatro anos (se fosse Livilla) ou cinco anos (no caso de
Drusilla). Quanto a Quinctillus Varus - que, rapaz bem jovem (praetextatus) e
noivo tambem de uma "filha de Germanicus", tinha sido humilhado em publico
por um tribuno, lembrando-lhe o desastre do pai80 - era filho de Claudia
Pulchra, apresentada por Tacito, como, vimos, como a sobrina de Agripina I; e
considerado, em 27, como "homem rico e parente do imperador". Sua avo materna8' era a prima germana de ~ u l i aI e, logo (por adocao), de Tiberio, e tia
materna de Germanico. Se os noivados dos jovens tivessem sido concluidos
pelas duas sobrinae, que Tacito nos descreve como ligadas afetivamente, os
prometidos eram, porem, parentes mais proximos, por parte de Germanico (6Q
grau romano) do que por parte de Agripina (8Qgrau - que, na realidade, em
Roma, coloca voce fora do circulo de parentesco). Quinctilius Varus, pai, e
.Tiberio, unidos todos os dois em primeiras nupcias com filhas de Agripa, tinham
sido cunhados, em certa epoca.
C. Octavius
A

Atia

O

I

-

-

Otavia I
O

Augusto

1

I

Marcella
(Minor?)
O

Julia I
O

Agripina I
O

Claudia
Pulchra
O

I

I

P. Quinctilius
Varus
A

Antonia
Minor
O

I

A
Germanicus
A

I

Varus

O
filia

noivado
No inicio do ano 33, Drusilla e Livilla, nascidas em 17 e 18, continuavam
solteiras; e a opiniao publica culpava Tiberio disso. Os eleitos, L(ucius) Cassius
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Longinus, para Drusilla, M(arcus) Vinicius, para Livilla, haviam exercido o consulado juntos, no ano 30. O primeiro pertencia a nobilitas plebeia; o segundo,
apesar de filho e neto de consul, era de geracao mais recente. Os dois maridos
eram cerca de dezoito anos mais velhos que as mulheres. Essas escolhas sem brilho
nao suscitaram, porem, rumoresg2.Em contrapartida, a decisao tomada por Tiberio,
no mesmo ano, de casar novamente sua neta Julia (viuva de Nero Caesar, irmao
mais velho de Caligula) com um personagem consular idoso, Rubellius Blandus,
foi apresentada por Tacito como uma ma alianca: o novo genro-neto do imperador
era somente o segundo senador de sua familia, um partido pifio para uma princesa
que, caso o primeiro esposo tivesse vivido, teria reinado.

* O perigo potencial representado pelas viuvas dos principes que possuiam
herdeiros, caso se casassem novamente fora da familia, e levado em conta.
Mal ficou viuva de Agripa, Julia I foi dada novamente em casamento, por
Augusto, a seu enteado Tiberio, obrigado pelo princeps a se separar da esposa
amada, Vipsania, que lhe havia dado um filho e estava de novo gravida. Um filho
eventual de Tiberio e ~ u l i nao
a ~ poderia
~
ofuscar os doisfilii de Augusto, que se
tornaram, de direito, jovens irmaos da mae.
Antonia Minor, viuva de Drusus I, em 9 a.C., que Augusto teria autorizado a
se casar novamente se ela quisesse, nao constitui excecao: nao era, entao, mae de
principe herdeiro; seu filho Germanico so adquiriu esse status no ano 4 da nossa era.
Mas as duas noras de Tiberio, Agripina I, que perdeu Germanico em 19
d.C., e Livia, que teria mandado envenenar - dirao mais tarde - Drusus 11, em 22
d.C., uma com seis filhos, a outra com tres, depois dois filhosE4,viram negada a
permissao de se casarem novamente. A mao de Livia, sabe-se, foi recusada, em
25, por Tiberio, a seu amante, o ambicioso prefeito do pretorio, Sejano. Em sua
resposta dilatbria ao pedido apresentado por Sejano, Tiberio teria, segundo Tacito
(Annales, 4, 39-41), evocado da mesma maneira, as hesitacoes de Augusto na
escolha dos maridos de Julia; "prevendo a que altura ascenderia aquele que tal
alianca (coniunctio) elevasse acima dos outros".
Quanto aos projetos de Agripina I, eles permanecem desconhecidos. Ronald
Syme imagina que eles tenham sido feitos com o personagem consular C(aius)
Asinius Gallus, viuvo, em 20, de Vipsania (ex-esposa de Tiberio), que lhe havia
dado cinco filhos - um enteado, pois, para Agripina I, de quem Vipsania era
meio-irma. A hipotese e baseada numa calunia ou maledicencia de Tiberio: quando
Agripina I se suicidou em 33 d.C., ele a acusou de ter ido reunir-se no tumulo
com seu amante Asinius Gallus, que se deixou morrer de fome no mesmo ano. De
qualquer maneira, se o casal tivesse sido formado antes de 22 (ano da morte de
Asinius Saloninus), ele teria tornado proximosgSonze primos germanos - seis Julii,
filhos de Germanicus e cinco Asinii - dos quais dois (Asinius Saloninus e uma das
Gennanicifiliae) ja estavam prometidos um ao outro. Uma hipotese tao sedutora
quanto inverificavel. Tal casamento - que teria feito passar os cinco meio-irmaos
de Drusus I1 (tios paternos do ou dos netos consanguineos de Tiberio) para o cla
de Agripina I, a nora arrogante, e de seus tres filhos, netos de Tiberio, por adocao
- teria tudo para desagradar o imperador.
Em 41, por ocasiao da morte de Caligula, alguns suspeitavam M(arcus)
Vinicius de pretender ao trono, em virtude de seu nascimento nobre e de seu
casamento com Julia Livilla, irma do imperador assassinado.
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Curiosamente, Silius, amante de Messalina, havia cortejado a propria imperatriz. Tacito lhe atribui a intencao de esposar Messalina (conhece-se o triste fim
desse banquete de nupcias), e depois, adotar Britannicus.

* Mas as mulheres ajudam tambem a.captar linhagens concorrentes. A
inumacao - decidida pelo Senado em 25 d.C. (Tacito - Annales, 4, 44, 6), com o
necessario consentimento de Tiberio - do neto de Marco Antonio e de Otavia I
(nascido de Iulius Antonius e de Marcella Maior, e morto no exilio, em ar se lha)^^
- no tumulo dos Otavii, constitui um simbolo da absorcao da familia rival na casa
augustana, que havia recuperado tambem a maior parte do patrimonio colossal
adquirido por Marco Antonio no Oriente.
7. Trajetorias de vida
7.1. A educacao de uma serie de filhos, de mae, mas muitas vezes tambem

de pai diferentes, na mesma casa, e um traco caracteristico da aristocracia
senatorial da epoca8'.

Em Roma, devido ao exercicio do patria potestas, a infancia se passa, em.
principio, na casa do pai; os filhos tem, pois, maior probabilidade de coabitar com
uma nouerca - vitima em geral, da imagem de madrasta - do que com um uitricus,
que desempenha mais a figura de protetor. No entanto, se acontece de o pai
morrer, quando ainda sao criancas, elas vao viver com a mae, isto e, na casa do
padrasto, caso este tenha se casado novamente, ou, entao, sao acolhidos por um
ou outro parente, avo ou tia na maioria dos casos. Mas o.filho que Popeia, amante,
depois, esposa de Nero, tinha tido de seu primeiro casamento com Ruffius Crispinus
nao teve em Nero um uitricus acolhedor: ao saber que o menino brincava de general
e de imperador, mandou-o afogar.
O futuro Augusto, orfao de pai aos quatro anos, foi, assim, criado por sua
mae Atia e L(ucius) Marcius Philippus; Tiberio e Drusus I, orfaos de pai aos nove
e dez anos, criados pela mae Livia e Augusto, mas, junto com Julia I, filha deste
(e cuja mae, Escribonia, vivia sempre a seu lado). Messalina, orfa de pai, morou
com sua mae Domitia Lepida, com um padrasto e um meio-irmao Faustus Sulla.
Quando ja estava casada com Claudio, nos anos 40, foi seu irmao germano, o
futuro Nero, nascido em 37, e orfao de pai aos tres anos que, durante o periodo
de exiiio da mae (correspondente ao fim do reinado de Caligula) veio morar com
eles - em casa de sua tia paterna omitia Lepida.
Os jovens rapazes crescem com suas irmas e primas em casas cheias de
mulheres de idade madura e de mulheres idosas, pois estas tem maior chance de
sobreviver do que os homensgg. Quando da morte de Drusus 11, em 22 a.C., a
domusAugusta comportava um imperador de 65 anos (Tiberio), e quatro "Caesares",
distribuidos entre a idade de 16 ou 17 anos e a idade de 3 anos (Nero Caesar,
Drusus Caesar, Caligula e Tib,erius Gemellus, o gemeo sobrevivente), mas tambem
quatro viuvas, Livia, Antonia, Agripina I e Livia, e quatro princesas "julianas" (as
tres filhas de Germanico e a filha de Drusus 11), sem falar de Claudio, afastado
das honras por incapacidade fisica, sendo um simples senador pretoriano, aos 32
anos, permanecendo sempre um Claudius.
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Amizades femininas estao tambem presentes atraves dos Annales de Tacito:
amizade de Urgulania e de ~ i v i a de
~ ~Claudia
,
Pulchra por sua sobrina Agripina
I, da esposa de A(u1us) Plautius por Julia, neta de Tiberio, etc.
7.2. As relacoes sentimentais evoluem no decurso de uma vida

Uma primaj uma sobrinha, uma irma (adotiva) torna-se uma esposa. Mas
uma ex-cunhada pode tambem tornar-se.uma esposa (Agripa e Julia I). Casa-se,
as vezes, com uma mulher com quem se passou uma parte de sua infancia na
mesma casa, sem partilhar os mesmos pais (Marcella Maior e Iullius Antonius;
Julia I e Tiberio; Otavia I1 e Nero). E mesmo que tenham crescido em casas
diferentes (como Drusus I e Antonia; Caius Caesar e Livia; Germanico e Agripina
I; Drusus I1 e Livia; etc.), eles se conhecem ha muito tempo. Na epoca em que
ele projetava casar-se' com sua sobrinha Agripina 11, Claudio, no dizer de Suetonio,
chegava a "inconsciencia" de apresenta-la em seus discursos como "sua filha e
pupila, nascida e criada no seu colo".
Otavia I1 e Britannicus ainda nao tinham dez anos quando o primo ~ e r o ~ '
veio morar no palacio por ser filho da nouerca deles; depois, viu-se noivo de
Otavia 11, antes de ser adotado pelo pai deles. A mesa das criancas, onde
Claudio se divertia reunindo, ao redor dos jovens principes, a jovem aristocracia,
Nero acostumou-se a implicar com sua futura esposa, o que foi o bastante para
comprovar,por seu comportamento posterior, a tese de alguns sobre o pouco
apetite sexual do casal, criado como irmaos ... Embora Claudio, tornando noivas
as duas criancas, tivesse tomado a precaucao de mudar a filha de gens, essa
ficcao juridica, destinada a evitar a acusacao de incesto, nao apagou o elo de
parentesco: nas inscricoes oficiais e nas moedas, Otavia I1 e chamada de "irma
e esposa do imperador".
7.3. As trajetorias de vida dao lugar, de um lado, ao acaso, de outro, as
estrategias individuais - na maioria das vezes, estrategias das maes a

favor de seus filhos.

Membros da familia imperial que, na primeira juventude, nao estavam destinados a reinar, se veem de repente imperador (como Tiberio, Caligula, Claudio
e Nero) ou esposas de um imperador (como Messalina e Agripina 11). So o desaparecimento dos homens - por doenca (o primeiro Caius, Germanicus Gemellus)
ou por assassinato (Nero e Drusus Caesar, Tiberius Gemellus) - explica o acesso
ao trono de Caligula, depois o de Claudio. Mas a ascensao de Tiberio deveu-se
tanto as manobras de sua mae Livia, quanto ao desaparecimento prematuro de
Caius e Lucius Caesar: em 4, Augusto poderia ter escolhido diretamente Germanico. Dizem que pensou nisso, mas foi dissuadido por Livia. Ele tinha, porem,
outra razao para preferir um homem adulto a um jovemg1: o principado era concebido entao como uma magistratura superior.
Quanto a ascensao de Nero ao poder, ela e o resultado da politica de
supressao de Britannicus, praticada deliberadamente por Agripina 11. A trajetoria
matrimonial de Agripina nesse aspecto e exemplar: com tres irmaos, ela nao tinha,
em principio, nenhuma chance de reinar. Casada aos treze anos pelo seu avo com
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seu primo Domitius Ahenobarbus; ela propria - duas vezes viuva e mae de um
filho unico, Nero - escolheu posteriormente seus maridos, um pela sua fortuna, o
outro, .pelo seu poder. "Roubou", de sua cunhada e prima Domitia, seu riquissimo
esposo, o personagem consular C(aius) Sallustius Passienus Crispus, um homem
mais velho que ela, destinado, assim, senao a adotar o enteado Nero, pelo menos
a lhe legar os bens, o que alias ele fez92. Em 49, a morte de Messalina oferece-lhe
a oportunidade - por uma estrategia de charme exercida sobre o imperador Claudio, seu tio paterno, e com o apoio de seu circulo - de tornar-se imperatriz - a
primeira esposa de imperador a receber (em 50) o titulo de Augusta - e de colocar
Nero na posicao de sucessor, gracas ao mesmo status depriuignus que ja lhe havia
valido a heranca de Passienus Crispus.
Inversamente, princesas, destinadas por nascimento ao sucessor, se veem
alijadas, depois da morte deste: curiosamente, mae e filha compartilharam desse
destino: Livia, depois da morte de Caius ~ a e s a er sua
~ ~propria filha Julia, depois
da morte de Nero Caesar.
Na epoca em que nao era tolhido por nenhuma responsabilidade sucessorial,
Claudio viveu seus casamentos sucessivos como aventuras pessoais, que o levaram
a ter tres series de filhos de tres esposas diferentes. O desaparecimento e o nao
reconhecimento dos dois filhos94,nascidos da primeira esposa, Plautia Urgulanilla,
deixou, no entanto, a Otavia I1 e Britannicus uma meio-irma Claudia Antonia,
nascida de Aelia Paetina e cerca de doze anos mais velha que eles, cujos casamentos
Messalina tentou controlar. Nero achou no proprio palacio tres rivais a serem
neutralizados; um irmao adotivo, que ele mandou envenenar, depois de alguns
meses, o que em si tinha se tornado banal; mas ele inovou, mandando matar as
duas irmas que ele, ou nao queria mais esposar (Otavia 11, que repudiou para se
casar com Popeia) ou nao conseguira obter como esposa (Claudia Antonia, depois
da morte de Popeia).
7.4. O seculo que vai da derrota de Antonio (em 31 a.C.) ao assassinato de
Nero (em 68 d.C.) testemunhou grandes mudancas nos modos d e vida
respectivos dos homens e das mulheres da familia imperial. O reinado
de Augusto caracterizou-se por um impulso imperialista, ao asso que a
ascensao de Tiberio marcou o fim dos episodios guerreirosW. Passa-se,
pois, de uma epoca em que, desde a entrada na idade adulta, entre 17
e 18 anos, os homens devem receber uma educacao militar fora - ao
passo que as mulheres da mesma idade, casadas com homens mais
velhos, ficam em Roma, em sua domus - a uma epoca em que homens
e mulheres vivem constantemente juntos na corte.

Os principes da primeira geracao, Tiberio, Drusus I, e da segunda, Caius e
Lucius Caesar, Germanico e Drusus 11, sao criados realmente segundo o modelo
militar para adquirir a gloria e o titulo de imperatores. Assim, passam longos anos
longe de Roma, nas provincias e nos exercitos. Certamente, a primeira inovacao
deles foi fazer-se acompanhar de suas esposas - quando tinham se casado com
uma princesa da familia augustana - para aumentar o proprio prestigio e difundir
a imagem de um casal de principes destinado um dia a ascender a sucessao: mas
essa pratica s6 se torna sistematica com Germanico.
A morte de Drusus 11, em 22 d.C., marca o fim de uma epoca em que os
homens da casa augustana gozavam do prestigio de terem servido nas fronteiras
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e de terem obtido algumas vitorias. ~ a l i ~ u lClaudio
a ~ ~ , e ~ e r o ~passam.
'
diretamente do palacio ao imperio; so conheceram a vida da corte, com suas intrigas,
cercados por um mundo de mulheres e de libertos. Se cada um deles fez pelo
menos uma "viagem" durante o reinado, deslocou-se com a corte, sem nunca conhecer a vida no campo de batalha.

8. A legitimacao
8.1. O "sangue azul"

Pelas mulheres que transmitem o sangue de Augusto, os homens - filho
(Caius e Lucius, filho de Julia I) ou maridos (Germanico, esposo de Agripina I)
- entram, por adocao, na domus Caesarum. De Augusto a Nero, atraves de Julia
I, Agripina I e Agripina 11, descende uma linhagem cujo brilho "juliano" foi renovado pela adocao de Germanico e pelo prestigio pessoal desse principe.
Filho de Germanico, Caligula valoriza as duas mulheres que sao os elos de
sua genealogia juliana: ele presenteia sua avo Antonia Minor, sobrinha de Augusto,
ainda em vida, com o titulo de Augusta - ela foi, pois, a segunda a receber esse
titulo depois de Livia - e cultiva a memoria de sua mae Agripina I, neta de Augusto,
transportando solenemente suas cinzas para o Mausoleu de Augusto.
Quanto a Nero - nos veremos - ele joga sabiamente com sua ascendencia
materna: mas para tornar-se um Claudius.
8.2. As fidelidades

Sabe-se que, em Roma, um nome suscitava fidelidades. O de Germanico, o
principe coroado pela gloria militar, favoreceu o acesso ao poder do filho Caligula,
depois, do irmao Claudio, e, finalmente, do neto Nero. Muito cedo a admiracao
popular provocou a aparicao de pretendentes. Um falso Agrippa Postumus, em
14, na Italia; depois, um falso Drusus, filho de Germanico, surgido, em 31, nas
Ciclades, e, finalmente, em 69,80 e 88-89, tres falsos Neros encontraram partidarios.
Como os funerais do jovem Agrippa Postumus, de Drusus Caesar e de Nero nao
tivessem tido carater publico, suas mortes - na realidade, assassinatcis - podiam
ser postos em duvida.
Esse prestigio se estendia as princesas e se transmitia atraves delas. Dai a
sua popularidade: a noticia de que Nero ia divorciar-se de Otavia 11, filha do
imperador Claudio, o povo de Roma se levantou em favor da imperatriz abandonada; Nero teve que adiar seu projeto. Ele so pode quebrar a fidelidade popular
em relacao a familia de Claudio, maquinando contra a esposa uma acusacao de
adulterio (com um de seus escravos libertos) e de aborto, que fez com que ela
perdesse seus zelosos protetores.
8.3. A legitimidade familiar

Mulheres e criancas desempenham um grande papel na propaganda augustana: estao presentes nas cerimonias oficiais. Seus nomes e imagens sao difundidos,
na propria Roma e atraves do imperio, atraves de efigies, nos monumentos publicos
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(relevos da ara Pacis), nas moedas, nas gemas, atraves do envio de bustos e de
estatuas atraves do Im erio. Os juramentos de fidelidade dirigem-se tambem a
"familia"; sob Augusto9g com referemia a seus descendentes; depois, a partir de
Tiberio, sob o nome de otkos, em grego, a "casa": a domus Augusta da tabula
Siarensis - uma inscricao que acaba de revelar o detalhe das honras funebres,
decididas pelo senado para Germanico, no inicio do ano 2 0 ~ Em
~ . 17, quando do
triunfo de Germanico, seus cinco filhos vivos, rapazes e mocas - Nero, Drusus,
Caligula, Agripina, nascida em 15, Drusilla, nascida naquele mesmo ano - empoleirados no carro triunfal do pai, tinham sido apresentados para a bajulacao do
povo e do exercito.
Associando, durante os dois rimeiros anos de seu reinado, suas tres irmas,
a todas as manifestacoes do pode$oo, de forma inusitada, ate mesmo chocantes
para os romanos (o senado e o exercito deviam prestar juramento a Caius e as
"suas irmas"), Caligula baseia sua legitimidade no fato de pertencer a uma familia.
O imperador Claudio - escolhido em 41 pelos pretorianos para suceder a
Caligula, seu sobrinho assassinado, mas como irmao de Germanico - nunca deixava
de lembrar seu parentesco com os imperadores que o haviam precedido (com
excecao de Caligula, naturalmente), unica legitimacao de seu poder. Por falta de
adocao, teve que outorgar a si mesmo o nome de Caesar. Assim, em seu discurso
(ZLS,212) do ano 48, no senado, a favor dos gauleses refere-se ele a "Divus
Augustus, meu auunculus (para abreviar a distancia genealogica, ele nao diz com
precisao, naturalmente, magnus), e Tiberio Caesar, meu patruus." Foi ele que, ao
ascender ao poder, mandou divinizar sua avo ~ivia"' - Julia Augusta, transformada
l ~ ~fazer
.
legitimar Britannicus
assim em Diva Julia - que a unia a ~ u ~ u s t oPara
atraves das aclamacoes do povo e dos soldados, ele se fazia acompanhar do filho
nos jogos e nas paradas militares. A imagem da familia formada pelo casal imperial
e seus filhos e tambem explorada: Cesareia de Capadocia imprime dracmas com
o busto de Messalina de um lado e, do outro, Britannicus entre suas duas irmas
Otavia 11, a esquerda, e Claudia Antonia, a direita.
Nero, por sua vez, mantera uma titulacao que lembra seu parentesco com
seus predecessores, do lado paterno - sua filiacao adotiva -, mas, do lado materno
tambemlo3 ainda que, segundo o uso, o proprio nome de Agripina I1 nao apareca.
Ele comemora, nas moedas, o casal fundador, formado por Augusto e Livia, com
a dupla imagem destes, rodeada pela legenda Augustus ~ u g u s t a ' ~ ~ .
Tacito (Annales, 12, 42, 3), alias, nao esconde seu deslumbramento pela
linhagem de Agripina 11, "exemplo unico ate nossos dias": "filha de um imperador,
irma, esposa e mae de imperadoresn. Em Roma, o status de uma mulher e definido,
na realidade, pelo status dos homens de sua familia: aqui, Germanico, Caligula,
Claudio e Nero. Ela e o elo que os une. Atraves dela se transmite o prestigio,
senao o poder. Esse e precisamente o discurso que o liberto Pallas fazia, em 49,
para o imperador Claudio, viuvo de Messalina, para exorta-lo e casar-se novamente
com sua sobrinha (Annales, 12, 2, 3). Agripina I1 traria com ela "um neto de
Germanico, perfeitamente digno da fortuna imperial", "nobre ramo (stirps) que
reuniria os descendentes da familia Julia e da familia Claudia"; era preciso evitar
que "uma mulher de fecundidade provada, e em plena juventude, levasse a gloria
dos Cesares para outra casa".
Porem, apesar do sanguis e do decus de Agripina, Nero nao teria jamais
reinado, se o imperador titular, Claudio, nao tivesse feito dele seu filho, adotando-o.
Com um principe ja possuidor de uma progenitura masculina, Britannicus, nao
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era evidente, mesmo para um sobrinho-neto, tornar-se um filho (adotivo); para
isso era preciso aproximar-se primeiro por afinidade: os status de enteado e de
genro eram os que, tradicionalmente, davam direito a adocao. Faltava explorar para incitar um pai a dar a seu proprio filho um irmao mais velho, perigoso, devido
ao principio da primogenitura - a virtude do exemplum - o modelo oferecido pelas
adocoes em massa, decididas pelo proprio Augusto, em 4.
No entanto, as situacoes nao eram simetricas: a adocao de Germanico por
Tiberio, embora este tivesse um filho com seu sangue, Drusus, era a condicao
imposta em sua propria adocao por Augusto. Teria Claudio sido sensivel ao argumento da garantia oferecida por dois sucessores? Primeiro Augusto, depois Tiberio
- que ficou com um filho de Germanico na reserva, depois de mandar matar dois
- tiveram sempre dois trunfos - estrategia que traz em germe a pratica do assassinato. A cada ascensao, a morte deve ceifar: ha um pretendente a mais. A "ascensao" de Agripina - seu casamento com Claudio - e, assim, marcada, em Tacito,
por um simbolo negro: o suicidio do noivo de Otavia, L(ucius) Junius Silanus,
"duplo" de Nero - descendente de Augusto tanto quanto ele.

Conclusao
Falta ainda um belo texto para comentar - o discurso que Tacito (Historias,
1, 16, 1) atribui ao novo imperador Galba, em 68: "Sob Tiberio, Gaius e Claudio,
nos fomos como que a heranca de uma so familia (unius familiae): o que substituira
a liberdade e que, conosco, a eleicao ( = a escolha) comeca, e agora que a casa
dos Iulii e dos Claudii (Zuliorum Claudiorumque domus) esta extinta, a adocao
sabera cada vez achar o mais digno". Pura simplificacao retorica, aos olhos de T.
P. Wiseman que, depois de afirmar que nunca houve,dinastia julio-claudiana (p.
96: "there never was such a thing as "the Julio-Claudian dynasty"), atenua sua
posicao (p. 376), em resposta a critica de Miriam Griffin (p: 259), mas para concluir
que a dinastia era considerada como a gens juliana, nao como a domus augustana
("the dynasty was perceived as the Julian gens, not the Augustan domus"). Segundo
ele, so teria havido uma dinastia juliana, a qual Claudio nao pertencia.
Sob o reinado de Nero, e verdade, autores cortesaos como Seneca e Calpurnio Siculo nao deixaram de considerar o reinado de Claudio como uma usurpacao, e a ascensao de Nero como um retorno da dinastia original. A formula que
Tacito (no mesmo discurso: 1, 16, 4) aplica a Nero "cheio de orgulho, 'pensando
na longa sequencia dos Cesares", merece ser comparada com a titulacao mencionada acima. Ele esta realmente ligado a linhagem dos imperadores por uma dupla
linhagem feminina (Agripina 11, sua mae; Agripina I; Julia I) e adotiva (Germanico,
seu avo materno; Tiberio; Augusto).
Para dizer a verdade, a abordagem utilizada aqui mostra que nao devemos nos
fechar no dilema dinastia "juliana" ou "julio-claudiana". Augusto construiu as bases
de uma "domus" - uma "casa" que fundiu duas linhagens principais, os Zulii e os
~laudii'O~,
e acumulou 0 capital social e simbolico de uma e de outra, mas tambem
*AS mencdes Julia I, Julia 11, Agripina I , Agripina I1 sao puras convencbes.
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absorveu outras, como os Antonii e os Domitii. Agripina I, nascida Vipsania, fazia
duplamente parte dessas linhagens: pelo sangue (lado materno) e .pelo casamento.
As praticas seguidas na construcao da domus imperial vao ter como consequencia - o que seria inimaginavel, ou nao teria sido procurado em outras epocas
- multiplicar os elos de parentesco, unindo um individuo a um outro: tres elos
para Tiberio (enteado, genro, filho adotivo de Augusto), quatro para Germanico
(sobrinho-neto, duas vezes neto por alianca - pelo casamento de Augusto e Livia;
pelo seu proprio casamento com Agripina -, neto, por adocao, de Augusto; mas
tambem sobrinho e neto adotivo de Tiberio), quatro para Nero (sobrinho-neto,
enteado, genro, filho adotivo de C1audio):'A multiplicacao dos elos com o imperador aproximava-os da sucessao.
Certamente a sucessao continuava a ser ligada a filiacao. A ascensao de Claudio
nao e totalmente uma excecao: depois da extincao do ramo mais velho (Germanico
e seu filho Caligula), a sucessao "remonta" ao ramo cacula sem se preocupar com a
integracao de urna e a nao-integracao da outra na familia de Augusto. Os pretorianos,
segundo Flavio Josefo rogavam a Claudio que ocupasse "o trono de seus ancestrais".
Os elos de parentesco 'eram realmente conhecidos de todos: se Augusto era seu
auunculus, Claudio tinha Tiberio comoparnus e era, ele proprio, opatmus de Caligula,
uma sucessao perfeita em linha agnada (claudiana).
Mas, gracas a adocao, a filiacao podia ser eletiva: durante tres quartos de
seculo, os eleitos foram sempre escolhidos no interior da "casa", nos graus de
parentesco e de afinidade mais proximos. No mesmo discurso de Galba, e evocada
a politica de Augusto ao escolher sistematicamente seu sucessor dentro de "casa".
Tacito joga aqui com os dois sentidos de domus, "casa" e "familia", como mostra
a enumeracao das pessoas situadas "no alto, a seu lado": primeiro, o filho de sua
irma, Marcellus; depois, seu genro Agripa; em seguida, seus netos e, enfim, Tiberius
Nero, seu enteado." Tiberio e Claudio nao inovaram.
Certamente pode-se achar semelhancas formais - como o casamento entre
parentes proximos - com outras familias reinantes de epoca posterior. Mas a
originalidade da construcao julio-claudiana esta na pratica da adocao e do divorcio,
seguido de novo casamento, que vem perturbar as proprias regras da sucessao e
lhes dar uma flexibilidade infinitamente maior que, posteriormente, poderao ser
reprogramadas: as cartas nunca sao dadas para sempre; podem sempre ser redistribuidas. O "nascimento" (no sentido de hierarquia de nascimento) - e a morte
- nao sao os coordenadores exclusivos do jogo.
Insistimos tambem sobre a originalidade da familia julio-claudiana, no que
diz respeito as outras familias aristocraticas romanas da epoca (M. Corbier, -1987),
sobre as quais, de fato, sabe-se pouco. Elas podem tirar vantagem das mesmas
praticas que a familia reinante utilizou ao extremo. Mas nao tem a mesma logica;
suas estrategias, na yealidade, nao sao as mesmas: para conservar sua posicao,
doravante hereditaria, e seu patrimonio, e-lhes necessario cultivar ao mesmo tempo
o favor'do principe e guardar distancia. Da alianca e do parentesco com a familia
imperial, vangloria-se, tira-se vantagem. Mas essa proximidade e perigosa: as familias parentes e aliadas da familia julio-claudiana foram dizimadas - no caso de
Nero, sistematicamentelo6.
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Notas
1- Este texto constitui a primeira redacao de um capitulo que devera fazer parte
de um livro dedicado as praticas da alianca e do parentesco em Roma, entre o lQ
seculo a.C. e o 3Qseculo d.C.
2- O principe herdeiro, morto em 19 d.C., na flor da idade, que Augusto fizera
adotar pelo seu proprio filho adotivo e sucessor Tiberio.
3- Sobre domus e familia, ler Saller, 1984.
4- Se ela nao for casada cum manu.
5- O nome gentilico (nomen gentilicium) do pai e transmitido aos rapazes (no
masculino) e as mocas (no feminino); os rapazes, alem disso, recebem um prenome,
muitas vezes representado so pela inicial, e um apelido (cognomen). A nomenclatura de um romano de boa familia comporta, assim, comumente, um minimo de
tres nomes.
6- Assim, como todos os.prenomes romanos, ele e gravado, de modo abreviado Imp. - nas inscricoes.
7- Caius Caesar e Lucius Caesar, filho de Julia I; Germanicus Caesar e seu filho
mais velho, Nero Caesar; os dois Drusus Caesar, o filho de Tiberio (Drusus 11) e
o filho cacula de Germanicus: Caius Caesar, terceiro filho de Germanicus, o futuro
imperador Caligula.
8- Caligula, Claudio e Nero, descendentes de Drusus I, trazem alem disso, o apelido
de Germanico, que os dois filhos deste, Germanico e Claudio, receberam, por
ocasiao de sua morte em 9 a.C.
9- Excluido da serie de adocoes do ano 4, assunto ao qual voltaremos, ele permaneceu um Claudius.
4
10- E sobretudo por Agripina, sua mae.
11- Ver o stemma (arvore genealogica).
12- Lembrando os sucessos militares de Drusus I.
13- Denominado, tambem ele, "germanico", no seu nascimento, em 41, o filho de
Claudio, conhecido por nos como Britannicus tornou-se "britanico", em 43, quando
o exercito romano conquistou a Bretanha.
14- O testamento de Augusto fazia tambem dela a co-herdeira de Tiberio num
terco: uma divisao da heranca, na realidade, mais esperada em Roma a favor de
uma filha do que a favor de uma esposa, casada sine manu. A adocao colocava
Liviafiliae loco como teria feito tambem um casamento cum manu.
15- Scribonia, Octavia (Otavia I), Antonia, Julia (Julia I).
16- Livia Drusilla, Claudia Marcella, mas, ainda na terceira geracao, Vipsania
Agrippina (Agripina I).
17- Vipsania Julia (Julia 11), Julia Agrippina (Agripina 11).
18- Claudia Livia, denominada tambem Livilla, Julia Drusilla, Claudia Antonia.
19- Claudia Octavia (Otavia 11).
20- Caligula deu a sua filha o nome de sua irma preferida, Julia Drusilla.
21- Domitia Lepida, Claudia ~ u l c h r a c ~ e m i l ~
i ae ~ i dValeria
a,
Messalina.
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22- Titulo que esta, alias, recusou usar durante a vida e que foi confirmado, depois
da morte, pelo imperador Claudio, seu filho.
23- Depois do nascimento de varios filhos, como informa Suetonio (Augusto, 63,
1)
24- Caius, Julia 11, Lucius, Agripina I, Agrippa Postumus.
25- Parece que ela teve cinco filhos de seu segundo casamento; voltaremos a falar
sobre isso.
26- Para poder ter um filho por volta de 13 a.C. (o qual tinha a idade de trinta
anos em 17 d.C., ja que prestes a tornar-se pretor), essa Vipsania deveria ter sido
a filha mais velha de seus pais, casado em 28; deve ter-se casado aos quatorze
anos.
27- Se Claudia Pulchra for filha de Marcella Minor, como julgam Borghesi e Syme.
28- Relatando o terceiro casamento de Claudio, Suetonio (Claudio, 26, 2) define
sua esposa Messalina como "a filha de seu primo germano Barbatus Messalla"
(Barbati Messallae consobrini sui filiam).
29- Morto em 12 a.C., ano do seu consulado.
30- Trata-se dos filhos nascidos da uniao anterior de Fulvia, esposa de Antonio,
com P. Clodius Pulcher, adversario de Cicero - um Claudius patricio que, para se
tornar elegivel no tribunato da plebe, fez-se adotar por um plebeu.
31- Um exemplo: M(arcus) Livius Drusus Libo, consul em 15 a.C., irmao por
adocao de Livia, terceira esposa de Augusto, era tambem, pelo nascimento, primo
germano de Julia I, filha de Augusto - um sobrinho de Escribonia, mae deste.
32- Primeira ordem do estado, constituido, entao, pelos seiscentos senadores, suas
esposas, seus descendentes e por aqueles aos quais o imperador concedia o acesso
a ordem, para permitir-lhes entrar na carreira senatorial.
33- Os cavaleiros constituiam a segunda ordem do Estado, a ordem equestre.
34- Alias, ele so teve uma filha, Claudia Augusta, morta antes dele.
35- Neposlneptis = netolneta; proneposlproneptis = bisnetolbisneta; abneposlabneptis = tataranetoltataraneta; adneposladneptis = netolneta do neto ou d a neta.
36- Tia materna; Atia e designada como matertera de Augusto na inscricao I.L.S.,
8811.
37- Ela tinha, efetivamente, como mae, Atia, tia materna de Otaviano, e, como
pai, L(ucius) Marcius Philippus, filho homonimo (nascido de um primeiro casa. mento) do segundo marido de Atia, mae de Otaviano e Otavia, criado, como eles,
como irmao.
38- Que ficou celebre pela oracao funebre, na primeira pessoa, composta, em sua
memoria, pelo poeta Propercio.
39- Em Roma, a memoria da linhagem abrange os ancestrais pelo sangue como
pela adocao: assim, nos funerais de Drusus 11, filho de Tiberio, em 22 d.C., o
cortejo unia as imagens dos ancestrais miticos dos Zulii e dos Claudii.
40- Em Roma, casar seupriuignus ou suapnuigna vale como alianca com o uitncus.
41- Um noivo que Otaviano mandara executar oito anos mais tarde, como veremos.
42- Antes da derrota de Antonio, em Actium.
43- A irma, a filha, a esposa, a sobrinha.
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44- Augusto decretou, em nome de Tiberio, o repudio de Julia, por adulterio, em
2 a.C.
45- O filho mais velho de seu irmao Drusus I.
46- Nero Caesar, Drusus Caesar, Caius Caesar, nascidos entre 5-6 e 12; Agripina
11, Julia Drusilla, Julia Livilla, nascidas entre 15 e 18.
47- A propaganda -de Marco Antonio contra Otaviano lhe atribuia o projeto de
casar sua filha Julia I com o filho do rei dos Citas Cotis.
48- A acusacao de incesto .pode levar a morte.
49- Invocando a pratica dos outros povos.
50- Sugerindo uma evolucao propria a sociedade romana, que teria tido outrora
uma proibicao inatrimonial ate de primos oriundos de germanos - coniugia... sobrinarum .
51- A primeira esposa legitima de Marco Antonio fora sua prima Antonia.
52- 4Qgrau romano - Neste texto so serao considerados graus romanos.
53- Nascido em 20 a.C.
'4- Nascido em 15 a.C.
'5- Aos 15 anos, normalmente, nas familias senatoriais; aos 13 anos, muito freas princesas julio-claudianas; ora, Agripina nasceu entre 16 e
quentemente,
13 a.C.
56- Nascido em 10 a.C.
57- 4Qgrau civil, ja que seus pais respectivos, Germanico e Drusus 11, primeiramente
primos germanos, tornaram-se irmaos adotivos, mas em 6Qgrau, pelo nascimento.
58- Ver arvore genealogica: parentesco de Nero Caesar e de Julia.
59- Sobrinho do triunviro LCpido; ele foi consul em 36 e censor em 22.
60: O almirante de Antonio, consul em 32, que mudou de campo, pouco antes da
batalha de Actium, morrendo pouco depois.
61- Primeira noiva de Claudio.
62- Primeiro noivo de Otavia 11.
63- Assim, um dos ramos recebia a irma, Julia 11, o outro, o irmao, Lucio.
64- Tacito, Annales, 3, 22, 1: Super Aemiliorum decus L. Sulla et Cn. Pompeius
proaui erant .
65- Julia, neta de Tiberio.
66- Socer, diz Seneca, consocer, diz Suetonio, que procura definir assim o "marido.
da madrasta".
67- Ver o stemma: "Parentesco de Claudio, Messalina e Agripina 11".
68- Aumentando, alias, assim, seu controle sobre ele.
69- Para casar novamente, como vimos, suapriuigna Antonia, viuva, com seu proprio
(meio-)irmao, Faustus Sulla.
70- Lucius, o cacula, noivo de Otavia 11, que se suicidou em 49, no dia do casamento
de Agripina e Claudio; Marcus, o irmao mais velho, envenenado em 54, na Asia,
por sua ordem, pelos procuradores imperiais, segundo Tacito e Dion Cassio, em
todo caso.
71- Em testamento, Augusto negou-lhes o direito a um lugar em seu mausoleu.
72- Que Antonio abandonou em 32.
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73- Que Augusto separou de Agripa, em 21, para que este se casasse com Julia I,
mas dando-lhe um novo conjuge, Iullius Antonius - filho do ex-marido de sua mae,
Marco Antonio.
74- Da qual sua prima e cunhada Agripina I1 "roubou" o marido, o muito rico
C(aius) Sallustius Passienus Crispus.
75- Na realidade como auunculus magnus: tio-avo.
76- Que ele tinha homenageado, porem, na cunhagem da moeda, quando de sua
ascensao.
77- De quem se reconhece ate o direito de recusar um filho dado a luz pela esposa.
78- Embora Augusto tenha assegurado, em um dia que nenhum senador queria
propor sua filha como Vestal, - que ele teria dado a sua, se ela tivesse a idade
adequada, nenhuma princesa tornou-se Vestal; as tres irmas de Caligula tiveram
somente a dignidade de serem vestais honorarias que lhes permitia assistir aos
jogos no camarim imperial.
79- Um filho de Vipsania, ex-esposa de Tiberio e meio-irma de Agripina I.
80- O Varus, tristemente celebre, que, em 9 d.C., perdera ao mesmo tempo tres
legioes romanas e a vida.
81- Marcella Minor, para Borghesi e Syme; Marcella Maior, para Wiseman.
82- Notar-se-a, alias, que os dois irmaos, Cassii Longini esposaram descendentes
de Augusto, uma, Junia Lepida, neta de Julia 11, e outra Julia Drusilla, filha de
Agripina I.
83- Nasceu um que morreu infans.
84- Um dos gemeos, nascidos em 19 morreu em 23.
85- Mas sem coloca-los sob a autoridade paterna de Asinius Gallus, ja que Tiberio
teria conservado a patria potestas sobre os filhos de Germanico.
86- Um exilio que remontava ao ano 2 a.C., quando seu pai, acusado de ser amante
de Julia, teve de se suicidar.
87- Fato que interessou K. Bradley, 1987.
88- Na familia imperial - depois de Julia, filha de Cesar, casada com Pompeu - so
se conhece uma mulher, morta de parto, a primeira esposa de Caligula, Junia
Claudilla.
89- Devido a qual os Plautii de Trebula Suffenas deduziram a ascensao e as aliancas
matrimoniais delas: uma primeira mulher para Claudio; um segundo marido para
Fabia Numantina.
90- Um primo em 59 grau do lado paterno e do lado materno: ver o "stemma"
Parentesco de Nero e de Otavia 11.
91- Em 4, Tiberio, com 46 anos, era um Imperator; Germanico, com 18 anos, mal
acabara de vestir a toga viril.
92- Os antropologos poderiam ter explicado a Domitia que, nao tendo filhos, ela
se sacrificava pelos Domitii, favorecendo a concentracao no futuro chefe da linhagem, Nero; mas essa dama parece ter nutrido um despeito banal.
93- Mas ela ficou de reserva, como'seu segundo esposo Drusus 11, enquanto este
viveu.
94- O filho morreu crianca; a filha foi abandonada.
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95- Exceto a conquista da Bretanha, da qual Claudio nao participou pessoalmente
(mas ele veio a Colchester "depois da batalha", para receber a submissao dos reis
bretoes).
96- Apesar da experiencia insolita da vida dos campos de batalha, adquirida junto
aos pais, na tenra infancia, e que lhe valeu ao mesmo tempo uma popularidade
duravel junto aos soldados e o apelido afetuoso de Caligula.
97- Alias, por razoes diferentes.
98- Trata-se do juramento de 3 a.C.
99- Estava prevista sobretudo a construcao de um monumento comemorativo de
carater inteiramente excepcional: um arco do triunfo no alto do qual seriam dispostas, ao lado de Germanico, representado em seu carro triunfal, as estatuas de
seu pai Drusus e de seu irmao Claudio, de sua mae Antonia, de sua irma Livia,
de sua esposa Agripina e de seus filhos, rapazes e mocas - em resumo, todos seus
parentes proximos, de sangue e por alianca (pai e mae, irmao e irma, esposa,
filhos), sem referencia a seu parentesco adotivo.
100- Elas sao representadas juntas nas moedas.
101- Uma avo que, no entanto, nao o amou.
102- Que um poeta cortesao chamou-o de "avo"
103- Cf. ZLS, 233: "filius do divino Claudio, nepos de Germanicus, pronepos de
Tiberio, abnepos de Augusto".
104- O casal nao era, lembremo-nos disso, chamado assim quando Augusto era
vivo.
105- Segundo a formula que tomo de Seneca pai, fora do contexto, familias adoptio
miscuit.
106- Suetonio, Nero 35, 8: similiter ceteros aut affinitate aut propinquitate coniunctos.
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RESUME: Le but de cet article est de montrer comment s'est
construite, s'est reproduite et s'est perpetuee Ia maison princiere
officiellement appelee domus Augusta, une unite familiale originelle,
distincte des autres familles aristocratiques romaines de I'epoque.
On analyse les pratiques suivies par Ia famille regnante dans Ia
construction de Ia "domus" imperiale: adoption, mariages, divorces,
alliances familiales, assassinats, en soulignant Ia participation des
femmes dans Ia transmission de Ia Iegitimite.
MOTS CLES: Rome, famille romaine, parente, transmission du
pouvoir.
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Etica da argumentacao
retorica antiga 1 retorica moderna

JOAO PEDRO MENDES
Departamento de Filosofia
Universidade de Brasilia

RESUMO: A arte da controversia - dialetica - lida com o verdadeiro
e seu discernimento do falso; a arte da argumentacao - retorica
- opera no terreno do plauslvel, do veros,slmil, para mover opcoes
e influenciar preferencias. A natureza humana e plasmada do afetivo
e do racional, cabendo a filosofialdialetica a esfera do segundo,
e a retorica a-do primeiro. Enquanto a dialetica age sobre a mente
do interlocutor, a retorica age sobre a vontade, as emocoes e as
paixoes, para captar sua adesao. Na medida em que a vivencia
pratica nem sempre se coaduna com as luzes da razao, ao gerar-se
a persuasao e inexistindo uma logica dos julzos de valor, a conduta
do homem cai sob o domlnio da etica, suscitando um mundo de
questoes, da manipulacao a seducao, do capricho a influencia da
passionalidade, da cegueira e auto-ilusao a usurpacao da liberdade
individual. Por outras palavras, a filosofia busca verdades impessoais; a retorica procura fazer prevalecer uma opiniao sobre outra,
de pessoa a pessoa. E daqui que se levantam as questo.es eticas.
PALAVRAS-CHAVE: Etica, retorica, teoria da argumentacao, filosofia.

A retorica - arte de argumentar para convencer - situa-se na fronteira que
separa o verdadeiro do falso, contrapondo-se a sua arquiinimiga, a dialetica, cujo
horizonte e tao-somente a verdade.
Para delimitarmos seu dominio, imprescindivel se torna definir Verdade,
tarefa maior d e toda a filosofia, sempre tentada e jamais cumprida. Como tecnica,
a Retorica lanca mao de recursos, expedientes e artificios proprios, para atingir
seus fins. Atua, por isso, numa zona teoricamente neutral, valendo-se de armas
especificas, nao para separar dois contendores inconciliaveis, mas para rendklos
um ao outro, de acordo com sua estrategia de induzir para triunfar. A Etica opera
com juizos valorativos sobre a conduta humana, no horizonte do bem e do mal.
A arte do retor e o dominio da linguagem para influenciar a mente do ouvinte,
nela incutindo o seu designio; a do eticista e perscrutar animos, e apreciar comportamentos. Os limites de ambos sao os apontados por Schopenhauer na transposicao logicamente inadmissivel, mas eticamente sustentavel, do plano gnosiolo-
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gico para o ontologico: "O estudo da ciencia do Belo ainda nao produziu um so
artista, talqualmente o estudo da moral um unico homem honesto" (Schopenhauer,
1844, p. 72).
O nosso problema ao debatermos as relacoes entre etica e argumentacao e
este: tera o homem o direito de utilizar tais armas?
Mas sera possivel definir verdade discernindo-a de tudo o que ela nao e?
Antes de mais, atentemos na estrutura etimologica do termo "definir". Como e
sabido, a linguagem primaria do homem origina-se do concreto. Foi longo o caminho para que ela traduzisse conceitos, abstracoes. Sem irmos longe demais, o
termo latino para denotar o marco divisorio ou limitativo de qualquer porcao de
terra era exatamente finis. O prefixo de indica movimento de cima para baixo. Por
conseguinte, definir e cravar ou fincar um objeto demarcatorio - pedra, pau, osso,
etc. - que delimite um espaco, determine uma fronteira, assinale raias, fure balizas.
Definicao e, portanto, o ato ou efeito de separar o que uma coisa e daquilo que
ela nao e (os gregos diziam xopiqoc, de xopiC;~iv,"separar", e xWpaz "espaco de
terra limitado e ocupado por alguem ou por alguma coisa"). Ora, como iamos
dizendo, a arte de argumentar (~Exvqf i q ~ o p i ~ ropera
i)
na zona que delimita a
verdade da falsidade, ou seja, o seu terreno e o da verossimilhanca, da parecenca,
da plausibilidade, da possibilidade de ser ou nao ser. Enquanto arte ou utilizacao
pelo homem do poder de dominar a materia linguistica para comunicar-se, coube
aos gregos tracar-lhe os lineamentos. A Retorica e uma invencao dos helenos. Para
eles, o que verdadeiramente distingue o homem do bruto e a posse do lbgos. Com
este vocabulo eles exprimem, a um so tempo, razao e discurso, indissociavelmente.
Ora, se o veiculo do pensamento e o discurso, um nao existe sem o outro. Por
outro lado, e do cerne da cultura grega que o verdadeiro e inseparavel do belo.
Por isso, a verdade da razao e a beleza do discurso sao interdependentes e autoinclusivos. Os especialistas concordam em que sao estes os dois grandes axiomas
da civilizacao helenica: indiscernibilidade dos binomios belotverdadeiro e discursolpensamento.
Segundo Platao e os estoicos, nao pode existir um discurso belo que seja
falso, nem tampouco um falso que seja belo. E por esse motivo que rejeitam a
validade da Retorica. O paradoxo esta em que, para repudia-la, nao tem outro
meio senao utilizar a mesma tecnica. No fundo, operam uma substituicao meramente formal, mediante o emprego de identicos processos. Negam-na, mas erigem
em seu lugar uma retorica da beleza e da verdade desligada do real.
Foi essa mesma atitude que acerbamente levou o maior retorico do romantismo a proclamar guerra a Retorica e a sepulta-la no museu da literatura. E certo
que o talento de Victor Hugo se transmuda em genio ao trocar sua retorica de
literato pela autenticidade de ardente panfletario e escritor de candentes romances
de testemunho. Mas nao deixa de haver a maior ironia no emprego dos processos
argumentativos do discurso para pretender abolir a propria arte do mesmo.
Aristoteles, nos cerca de vinte anos em que frequentou a Academia, jamais
dissentiu dos ensinamentos do mestre. Apos a morte deste, seguiu seu rumo independente e amiude contrario, inclusive em pontos basicos, como na ontologia
e na gnosiologia. Interessam-nos aqui o problema das relacoes entre etica e retorica.
Platao, coerente com sua dicotomia entre verdadeiro e falso, rejeita o verossimil,
que pertence ao reino da opiniao ( 6 8 5 ~ )e esta eivado de relativismo, mentira,
ilusao, produzidos pelas percepcoes dos sentidos. O discipulo, que so admite a
existencia de um unico mundo constituido de entes e animado pelos principios de
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materia e forma, substancia e acidentes, ato e potencia, reconhece a imprecisao
das fronteiras entre os pares antagonicos da verdade e do erro, beleza e fealdade,
justica e injustica, bondade e maldade. Concebe um espaco neutro entre os elementos desses binomios, fazendo intervir os conceitos de persuasivo ou que tem
capacidade de persuasao (ntOavov) e de semelhante ou parecido (d~oc)'. Sera
este o dominio d a ~ i x v qf i q ~ o p i ~uma
~ j , especie de terceira via que nao conduz
necessariamente a nenhuma das dos binomios, mas que tanto pode levar a uma
como a outra, dependendo da conversao do niOavOv / E ~ K O Cnum ou noutro dos
limites a que tendem. Intervem aqui a arte/tecnica da persuasao. Neste campo se
exercita a pericia do retor, dela dependendo a busca de razoes mais ou menos
convincentes, dissuasoras ou sedutoras, sugestivas ou desviacionistas. Ao artifice
da persuasao - e a sua tecnica - nao interessam a verdade ou a falsidade da causa;
interessa-lhe apenas mudar as coisas para fazer aceitar o seu discurso. Ele procura
em seus arrazoados nao a verdade ou a mentira, e sim a mente do destinatario.
Utilizando a classificacao de Arthur Schnitzler para os politicos, poderiamos dizer
que ha tres especies de retoricos que, para atingirem seus alvos, lancam mao de
tres tipos de manobra:

- os que turvam a agua,
- os que pescam em agua turva, e
- os que turvam a agua para melhor pescarem.
E obvio que os ultimos sao os mais engenhosos e eficientes.
Aqui reside uma primeira objecao etica a arte de argumentar para convencer.
Por serem o persuasivo e o verossimil o seu fundamento, a manipulacao constitui
a arma fatal. O relativismo e, por vezes, o niilismo sao o seu campo de batalha.
Uma segunda objecao decorre da propria natureza do homem, na qual
inextricavelmente se amalgamam o afetivo e o racional, residindo nessa fusao o
verdadeiro poder da retorica. Quer isto dizer que o seu dominio e o das relacoes
humanas, onde o rigor e a exatidao dos conceitos abstratos se mesclam as emocoes,
paixoes e vicissitudes do agir num mundo de afetos e rejeicoes, de inclinacoes e
impulsos de toda a ordem.
Logo no inicio da &fica a Nicomaco (1094b), adverte Aristoteles de que "e
proprio do homem culto e bem formado nao exigir de cada ciencia particular um
grau de precisao incompativel com a natureza de seu conteudo, pois, do contrario,
poder-se-iam esperar do matematico argumentos simplesmente persuasivos e, do
orador, demonstracoes cabais".

Homo Ethicus - Homo Rhetoricus
Comunicar e da essencia do homem. Do nivel primario da consciencia de si e do outro - a subliminar sofisticacao da publicidade. No gesto mais
instintivo, no som mais rudimentar que emita, no uso de mecanismos que operem
seja informacao seja mera sugestao, esta presente o mesmo fenomeno de transferencia de estados e intencoes, de sentimentos ou volicoes. O homem comunica-se desde o instante em que haure o sopro da vida, e continua a comunicar-se
atraves do rastro que deixou. Ao articular o pensamento na fala, ele cria o
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discurso exterior, torna-se "animal logico" ( 5 9 0 ~hoyi~ov).A filosofia grega transitou da reflexao sobre o cosmos (Pre-socraticos) para a do homem concreto. Mas
ja O
antes que Aristoteles o definisse como "animal politico" (Tqov TIOAITIKOV),
seu mestre colocara na boca de Socrates que somente o homem e dotado de @os
( A O ~ I ~ L K Oem
V )posicao
,
ao simples animal (aoyov). Foi certamente esta consideracao que induziu muitos pensadores modernos a preferirem a traducao de Cqov
Aoyi~ovpor "animal que fala" a tradicional de "animal racional".
Antes que o homem "dissesse" o mundo em sua fala e assim tomasse consciencia do ser (Die Sprache ist das Haus des Seins - Heidegger), podemos imaginar
quao longo foi o caminho para dominar a "arte" (~ixvq)do discurso, corrigindo e
aperfeicoando o dom da natureza (ingenium). Com a posse do discurso para "dizer"
o mundo (a palavra e o lugar proprio da parusia do real - Pereira, 1976, p. XIX),
o homem adquiriu seu maior patrimonio, que equivale a sua propria identidade
de ser ai (Dasein). Para comunicar e comunicar-se, cedo descobriu que nao bastaria
"dizer", mas era preciso "dizer bem", tal como descobriu que nao lhe era suficiente
"viver", e sim "viver bem" (EU Cfjv); diz Platao na Republica 369d: ( d v a i TE ai
<W). Nasce deste modo a bene dicendi scientia (Quintiliano, De inst. orat.11, 15,
34, fazendo eco a formula de Catao), que vira a ser objeto do primeiro tratado
na epoca de esplendor da filosofia helenica. Cria-se a teoria do discurso (Aristoteles) para orientar seu exercicio e alcancar seu alvo: a mente e a "paixao" (;rraeoc)
do destinatario, que pode ser o proprio emissor (hoyq povohoyi~&) ou outrem
(hoyoc b l d o y i ~ o c ) .
O dominio etico do discurso principia no ponto exato em que principia o
da liberdade do receptor. Este pode ou nao prestar-lhe atencao, numa escala que
vai de maximo a minimo, acolher ou repelir sugestoes, aderir ou opor-se a argumentos - ou muito simplesmente ficar na indiferenca. Toda a comunicacao retorica
visa convencer, reforcar a crenca ou lancar a duvida (que nao deixa de ser uma
forma de convencer). Os especialistas das teorias argumentativas tem apontado
alguns dilemas do processo retbrico. Provem eles do fato de os meios utilizados
nesse processo serem, ao mesmo tempo, de natureza racional e afetiva (que ja
comentamos). Diz Pascal que todos sabemos da existencia de duas entradas das
opinioes na alma - suas duas principais potencias: o entendimento e a vontade
(Pascal), 1964, p. 592) -, a primeira das quais e a mais natural, que adere as
verdades demonstradas, constituindo a segunda uma via indigna, baixa e estranha,
quase sempre levando o homem a consentir nao pela prova, mas pelo agrado e
prazer. Dai decorrem graves questoes, como estas:

-

sera legitimo ornar a elocucao com os atavios da fala e gesto, ou, pelo
contrario, o justo sera contar apenas com a forca dianoetica da argumentacao?
o apelo aos sentidos que a comunicacao fisica poe em jogo nao toldara
a razao, ou sera que somente exerce o seu poder mediante uma combinacao harmonica e integrada com eles?
se o objetivo do discurso e a persuasao, como lidar com o problema do
verdadeiro e do falso?
quais as relacoes, afinal de contas, entre etica e retorica?
qual o verdadeiro estatuto da retorica ante as demais disciplinas" seu
conteudo sera especializado, concentrado no "momento intelectivo dos
significados", ou sera antes nplurissignificativoe totalizante"(Barilli, 1985,
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p. 9), operando na vastidao dos campos do saber, do agir e do comunicar?
Por outras palavras: atendo-nos a pratica medieval do curriculo escolar
dividido por Marciano Capela e futado por Boecio no triuium e no quadriuium, a
retorica permanecera enquadrada no primeiro como saber tecnico formal, integrara
o segundo como ciencia de conteudo, ou transitara livre entre os dois?
Outras questoes poderao ser ainda suscitadas, percebendo-se estreito nexo
em seu encadeamento: a dilucidacao de uma tornara claras as demais. Docere,
mouere, delectare (ou, segundo Cicero, probare, flectere, delectare) sao as tres ordens
de finalidades do discurso argumentativo. Na primeira, considera-se exclusivamente
o conteudo epistemico do que e comunicado; nas duas outras, a d x v q e a +mipia,
que agem sobre o maeq dos que recebem a comunicacao. No processo retorico,
a teleologia das tres ordens nao pode dissocia-las entre si, da mesma forma que
no ato humano genuino nao e possivel separar os elementos cognitivos dos volitivos
ou emocionais, sob pena de retirar-lhes a autenticidade, que vai de par com a
liberdade e a responsabilidade. Na expressao de Pascal (Barilli, ibid.), nele se
fundem "verite" e "volupte", equacao de entendimento e vontade.
Sera que o homo rhetoricus dos tempos da teorizacao aristotelica da T E X V ~
$ T ) T O ~ L K Inao
~
e o mesmo de hoje, diferindo apenas no modus de identicas
dimensoes do intelecto e da sensibilidade? Lembra Umberto Eco (1984, p. 300)
que o problema da nossa epoca consiste em integrar essas novas dimensoes
naquelas sobre as quais todos os nossos modos de comunicacao ainda se sustentam.
Desde os alvores da filosofia, a retorica apresenta uma relacao ambigua
,
com a etica: positiva, no velho ideal do orator como uir bonus dicendi peritus,
segundo o define Catao; negativa, quando, enquanto arte de lidar com a psique
dos ouvintes (Jiuxaywyia), se poe a servico de objetivos moralmente neutros e ate
mesmo antieticos (caso dos demagogos).

Homo Ethicus
O homo rhetoricus pressupoe o homo politicus. O mundo retorico e o das
relacoes humanas, e estas so acontecem se a vida do homem estiver associada a
de outros homens. As duas categorias - rhetoricus e politicus - integram a mais
ampla e natural - socialis. Em sociedade, o homem instintivamente utiliza seus
conceitos e impressoes quando ajuiza ou de algum modo aprecia os seus semeihantes, ou quando se considera vitima de injustica e se julga merecedor de maior
consideracao. Quer dizer, o homem pondera e emite juizos de valor. Esta a sua
dimensao etica. Conhece o que e bom e o que e mau. Mas com que medidas e
criterios afere sua escala de valores? Havera leis ou regras que deem alicerce a
essa escala? A ordenacao da sociedade dos homens assenta, pois, numa etopeia.
A historiografia da etica nos revela multiplos acessos a uma definicao. Uns
identificam-na com a ciencia do bem e do mal, institutiva de codigos e normas de
comportamentos validas para determinado grupo ou para todos em geral. Outros
fazem dela uma ciencia moral empirica, alicercada em "fatos" da vida social e
individual, na fenomenologia da consciencia ou na analise da linguagem e da logica
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das expressoes eticas. Outros ainda preferem uma etica material de valores baseada
numa ontologia axiologica.
Importa caracterizar a etica enquanto doutrina que norteia o individuo na
escolha do caminho a seguir diante de questoes nodais para a sua situacao vital,
como, por ex.: Que bem devo eleger dentre os que tenho na frente? Que valores
devo aceitar? Ha um valor supremo, ou sumo bem, em cuja hierarquia ascendente
se ordenem outros valores? Que tipo de vida quero levar? Como agir? Que pretendo
em minha condicao de homem?
A complexidade das questoes aponta varios modelos de etica, sumariamente
estruturados segundo tres eixos:

-

material: diz respeito a uma etica de bens da vida pratica, do tipo epicurista; considera a vida sob o angulo da fruicao e suas consequencias,
que devem ser bem calculadas;
ontolbgico: sinaliza uma etica do ser, conduzindo para um ideal de perfeicao e pleno desenvolvimento, podendo atingir a iluminacao e a con. .
sumacao eudemonica;
deontolbgico: segue imperativos do dever imposta de dentro (consciencia
moral) ou de fora (preceitos).

No jogo envolvcnte, por vezes vicariante e supletivo, dos tres eixos, podemos
recortar o corpus de uma doutrina substancial ao homo ethicus.
Na ambivalencia e interacao dos dois tipos de "homines" reside a "uis dramatican da condicao humana. Em seu horizonte frontal, o bem resplendente da
Verdade; no horizonte dorsal, o imperio sombrio do Erro. Contudo, a vida pratica
do homem transcorre entre esses polos opostos, em terreno impervio ao maniqueismo, mas povoado de enganos e ilusoes.
Facamos breves consideracoes de caso sobre o tema das relacoes da etica
e da retorica, em sua zona de fronteira. O orador pode ser vitima de um processo
de auto-ilusao produzido pela etica, caso em que a retorica se torna sua ancilla
fallaciae. Nietzsche e a psicanalise incorreram frequentemente nesta cilada ao
tentarem racionalizar fenomenos do dominio etico. Outro caso e o de admitir
principios absolutos, incondicionais, como o criterio de validade etica a priori
(vontade de Deus, imperativo categorico, etc.), esquecendo que tal criterio se
aplica a condicoes empiricas, a posteriori. O auto-engano do retor e provocado
pelo fato de muitas vezes o relativo se oferecer sob a mascara do absoluto, e em
sua consciencia surgirem imperativos hipoteticos como sendo imperativos categoricos. No processo de auto-engano pode dar-se interacao da etica e da retorica,
como quando um individuo esta convicto de que seus atos correspondem ao dever
moral universalmente valido. Na condicao de especialista, homem de estado, servidor publico, cumpre determinada funcao que reputa util a comunidade (fim
explicito, retorico), sem de fato servir necessariamente a si mesmo, ao povo, a
instituicao (fim nao declarado, real). A retorica do primeiro fim produz uma
legitimacao etica do segundo, de acordo com os valores predominantes na sociedade. O autor do discurso acredita nisso, de forma que o auto-engano pode conferir
a imoralidade as aparencias de moralidade. Trata-se de ilusao, mas nao necessariamente de perfidia ou cinismo (Herra, 1988, p. 27).
Sera que as tecnicas retoricas sao moralmente neutras? Para defender sua
neutralidade, ha que defender tambem que e moralmente irrelevante um homem
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chegar a determinada opiniao ou crenca por uma via racional ou por qualquer
outra nao racional. Para sustentar que isso e moralmente irrelevante, e forcoso
sustentar igualmente que o exercicio pelo homem de sua racionalidade e irrelevante
para ele se apresentar como agente moral, ou seja, para decidir se faz jus a ser
chamado de "responsavel" e suas acoes de "voluntariasn.Deste modo, pressupoem-se
diferentes elucidacoes dos conceitos de responsabilidade e de acoes voluntarias pelas
diferentes atitudes morais para o estabelecimento das tecnicas da persuasao. A tarefa
filosofica de elucidacao nao pode, por isso, ser moralmente irrelevante. E assim que
Socrates, opondo-se aos sofistas, demonstra que a retorica nao e uma arte genuina,
mas uma espuria imitacao de arte (Mac Intyre, 1966, p. 27 e 28).

Nota
1- Para o conceito de ~rieavov,vd. Platao, Gorgias 458e; 479c; Fkdon 88d; Aristoteles, Ret: 2,22,3, etc; para E I Kvd.
~ Aristoteles.
,
Anal. pr. 2,27; Ret. 1,2,15.
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ABSTRACT: The art of controversy - dialectic - dealing with truth
and its perception of falsehood: the art of argumentation - rhetoric
- working in the realm of plausability, of the seemingly realistic in
order to change options and influence preferences. Human nature
is molded by emotions and rationality; philosophy/dialectic belonging to the latter and rhetoric to the former. While dialectic acts
on the mind of the questioner, rhetoric acts on the will, the emotions
and the passions to gain adhesion. Considering that practical experience does not always combine with the light of reason, generating persuasion; and considering the non-existence of a logic of
value-judgements, the conduct of man falls into the domain of
ethics raising a number of questions: from manipulation to seduction, from caprice to passionate influence, from blindness and selfdelusion to the usurpation of individual liberty. In other words,
philosophy seeks out impersonal truths; rhetoric attempts to make
one person's opinion prevail over another's. And it is here that
ethical questions arise.
KEY WORDS: Ethics, rhetoric, theory of argurnentation, philosophy.
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IMAGENS DA ARQUEOLOGIA *
Videodisco Laser
OS BANCOS DE IMAGENS
Polltica da DBMIST

SERGE CALCALY
Encarregado da Missao na Direction des'Bibliotheques, des Musees
et de I'lnformation Scientifique et
Technique
Ministere de Ia Recherche et de I'Enseignement Superieur
Paris

O videodisco interativo, isto e, comandado por um computador - grande
ou pequeno - e certamente uma das solucoes do futuro, a mais eficaz para a
estocagem e a difusao de imagens.
A DBMIST lancou um programa
de experimentacao visando avaliar o videodisco nos planos tecnologico, documentario e ergonomico. Alem disso, os
poderes publicos acabaram por se sensibilizar em interesse de uma nova tecnologia promissora.
E com e s t e o b j e t i v o q u e a
DBMIST decidiu sustentar o projeto comum de duas fototecas de arqueologia,
a do Institut de Recherches sur I'Architecture Antique e a do Centre de Recherche sur la Mosaique e do Centre de Recherches sur les Traitements Automatises
en Archeologie Classique. O videodisco
Images de 1'Archeologie reune as imagens
que ilustram os tres bancos de dados
constituidos por estes organismos.
A arqueologia e um terreno privilegiado para a experimentacao da consulta interativa de bancos de imagens
em videodisco.'O recurso a imagem e
indispensavel no trabalho da arqueologia. Viatico da pesquisa arqueologica, a
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imagem permite o estudo de objetos distantes, destruidos ou inacessiveis. Interpretar os objetos, ordena-los, recuperar
sua identidade apagada pelo tempo, necessidade de comparacoes, de aproximacoes, implica finalmente na restituicao
do objeto na sua globalidade como expressao da cultura de um grupo humano
em uma dada epoca.
A contribuicao do videodisco na
difusao da cultura cientifica deveria ser
um dos interesses maiores desta tecnologia. Assim, no caso presente, a implantacao do videodisco poderia ser
considerada tanto nos centros de pesquisa arqueologica, nas fototecas, nas
escolas francesas no estrangeiro, quanto
proximo ao grande publico, em museus,
bibliotecas, bem como nas unidades de
formacao e de pesquisa (UFR) do ensino superior lhe faria desempenhar um
papel de auxilio a formacao, de assistencia, na preparacao de futuros arqueologos.
A natureza das imagens registradas, a diversidade dos sitios de interrogacao considerados, tudo concorre para
que, para alem do mundo de pesquisa
onde nasceu, este videodisco vise os diversos e numerosos publicos da arqueologia.
IMAGENS DA
ARQUEOLOGIA
Um primeiro videodisco para a arqueologia clhssica

RENE GINOUVES
Professor na Universite de Paris X
Responsavel pela UA 375
CNRS - Universite de Paris X

Este videodisco, acoplado a tres
bancos de dados documentarios, provavelmente e o primeiro no dominio da

-

TraducBo de Alvaro H. Allegrette (Pos-Graduacao de Antropologia Social FFLCH-USP) do
original frances publicado conjuntamente em 1986 pelo Ministere de Ia Recherche et de I'Enseignement
SupCrieur, pelo CNRSIUniversitt de Paris X e pelo CNRS/UniversitC de Paris 1.
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arqueologia classica, e provavelmente
tambem o ponto de partida de uma longa serie.
Sua tecnologia e a do videodisco
otico analogico a laser: com um diametro de 30 cm, ele e suscetivel de armazenar sobre cada uma de suas faces um
maximo de 54.000 imagens, a razao de
uma imagem por pista. Sobre cada pista,
a imagem e registrada sob a forma de
minusculas cavidades, de largura e de
profundidade constantes mas cuja largura variavel (de 0,6 a 2,s mm) codifica
a largura dos impulsos do sinal de video,
modulado em frequencia. Quando ha a
leitura, o facho luminoso enviado pelo
laser, refletido sobre a superficie do disco com modificacao a passagem de cada
cavidade, e detectado por uma celula
fotossensivel, que transforma estas modulacoes em sinais eletricos cuja sucessao forma a imagem sobre-um monitor
do tipo televisao; para esta operacao, o
disco nao e objeto de nenhum contato
mecanico, ainda que sua duracao possa
ser considerada como teoricamente ilimitada. Cada imagem pode ser chamada
diretamente pelo seu numero de ordem:
ela aparece por assim dizer instantaneamente, e pode ser mantida no monitor
tanto tempo quanto se deseje; mas se
pode tambem faze-la chamar atraves de
um sistema informatizado, a partir de
uma questao posta a um banco de dados
mais ou menos complexo, questao cuja
resposta e constituida de um lado por
um texto apresentando o documento ou
os documentos convenientes, e de outro
lado por uma ou mais imagens para cada
um desses documentos: neste caso o leitor de videodisco aparece, como se diz,
como um periferico de imagens em relacao ao proprio computador.
E precisamente porque o Centre
de Recherche sur le Traitements Auto:
matises en Archeologie Classique
(TAAC) produziu, ou ajudou a produzir, um certo numero de bancos de dados suportados vor um loeicial muito
w

desenvolvido, e ligados por sua vez a
uma importante colecao de imagens,
que havia sido escolhida pela Direction
des Bibliotheques, des Musees et de
1'Information Scientifique et Technique,
Ministere de 1'Education Nationale,
para esta aplicacao, com os auxilios
complementares da Direction de la Recherche do mesmo ministerio, da MIDIST, e tambem do CNRS; o Centre de
Documentation Photographique e Photogrammetrique (CDPP), cuja informatizacao havia sido concebida pelo
TAAC, esta igualmente associada a esta
empresa, com o apoio das mesmas instituicoes. O trabalho foi realizado sob
a responsabilidade cientifica de A.-M.
Guimier-Sorbets e de M. Fourmont, as
responsaveis por estes dois centros.
Efetivamente, as imagens registradas no videodisco sao aquelas dos
tres bancos de dados seguintes:
- fornecidas pelo Centre de Recherche sur le Traitement automatises en
Archeologie Classique (UA 375.3,
Universite de Paris X e CNRS), um
banco de dados factual, completo e
aberto a consultas ja ha algum tempo, consagrado a "La mosaique dans
le monde grec, des origines a la fin
de l'epoque helienistique": ele foi elaborado por A.-M. Guimier-Sorbets
e sua equipe.
- fornecidas pelo Centre de Recherche sur la Mosaique (UA 375.1, Universite de Paris X e CNRS), um banco de dados referencial, destinado
a facilitar a consulta de sua colecao
fotografica: ele esta em vias dc realizacao pela equipe do Centre e pelo
TAAC.
Para a apresentacao desses dois
bancos, ver abaixo o artigo de A.-M..
Guimier-Sorbets.
- fornecido pelo Centre de Documentation Photographique et Photogrammetrique (CNRS e Universite
de Paris I), um outro banco de dados
referencial, o qual e destinado a fa-
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cilitar a consulta de sua colecao de
diapositivos; ele esta em curso de
realizacao, sob a responsabilidade
de M. Fourmont. Para a apresentacao deste banco, ver abaixo o artigo
de M. Fourmont.
Os tres bancos de dados estao implantados no CIRCE e podem ser consultados a partir dos centros de pesquisa aos quais estao ligados. Para os tres,
o sistema de exploracao documental e
o logicial SIGMI, produzido pela Ecole
des Mines de Paris, escolhido devido a
perfeita correspondencia de suas caracteristicas com nossos desejos; mas nos
dispomos apesar disso do logicial SIGMINI, que por sua vez foi destinado,
como seu nome indica, para mini e ate
mesmo para alguns microcomputadores. Desde entao, se tornou possivel reunir os bancos dos pontos de consulta,
bancos que beneficiam evidentemente
de todo o conforto de uso exequivel
atualmente. Para a apresentacao do
SIGMI-SIGMINI, ver abaixo o artigo de
C. Brisbois e P. Mordini.
Estas sao as imagens correspondentes a estes tres bancos de dados que
foram registradas no videodisco. Quando desta operacao, evidentemente se copiou cada imagem em sua integridade,
mas se teve tambem o beneficio da possibilidade de tirar, a partir de uma fotografia original, uma ou mais imagens
de detalhe, e de realizar atraves de uma
serie de visadas um efeito de aproximacao progressiva que conduz a um "grande plano". E interessante tambem notar
que, quando do registro das imagens,
foi possivel corrigi-las, por vezes a luminosidade (imagens superexpostas ou
subexpostas) e por vezes suas dominantes coloracoes (imagens azuladas, etc.).
A "faixa-mae" assim obtida serve para a
confeccao de uma "matriz" a partir da
qual os discos serao tirados, discos que
serao suscetiveis de serem lidos por um
videoleitor; como se viu, cada imagem
pode ser chamada pelo seu numero de
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referencia, mas o sistema foi concebido
para que ela possa aparecer em resposta
a uma questao colocada em um dos tres
bancos de dados apresentados mais acima. Foi a Ecole des Mines de Paris, aqui
ainda, que preparou, a partir das especificacoes de A.-M. Guimier-Sorbets, o
logicial de ajustamento. Para este ajuste,
ver abaixo o artigo de A.-M. GuimierSorbets e o de M. Lenci.
Pode se imaginar o interesse de
um tal dispositivo, para o arquivamento
e a difusao da documentacao, que desempenha um papel tao importante nas
nossas disciplinas, - documentacao sob
a forma de descricao, mas uma descricao normalizada, regular, e e ai o interesse maior dos bancos de dados documentais, - documentacao, tambem, figurada, da qual se conhece os problemas que ela acarreta em nossos centros
de pesquisa. Pois as imagens fotograficas, copias e sobretudo diapositivos, sao
desajeitados, frageis, instaveis (quem nao
constatou com tristeza a mudanca de coloracao de suas mais belas fotografias
com o tempo?), dificeis de recuperar;
com o videodisco, se dispoe de um modo
de estocagem perfeitamente compacto, ja
que para um so disco se poderia registrar
ate 100.000 fotografias; estas imagens estao destinadas a permanecer perfeitamente estaveis, a leitura do disco se fazendo sem contato material; elas sao imediatamente acessiveis. E se ve como o
videodisco deveria favorecer a extensao
dos bancos de dados documentais: pois
ate o presente nao era muito dificil consultar, por telefone ou por meio de uma
rede, um banco de dados situado em
um ponto distante; mas nao se podia
receber, como resposta, senao a descricao dos documentos conservada no banco, descricao necessariamente condensada e insuficiente para os desejos dos
pesquisadores habituados a trabalhar
com a imagem. De agora em diante' eles
tem a possibilidade de recorrer, ao mesmo tempo que a descricao, as imagens
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correspondentes, a condicao de dispor
do videodisco que as contenha; ora, a
c6pia desses discos, a partir da matriz
que foi requerida, atinge um preco muito modesto. E, paralelamente, a passagem dos sistemas documentais em maquinas de grande porte para os minicomputadores e mesmo para micros,
contribui para reaproximar os usuarios
das fontes de utilizacao, com as vantagens tecnicas, financeiras e psicologicas
que se pode imaginar. A importancia
do progresso assim realizado nao deve
fazer esquecer entretanto as dificuldades que subsistem. E antes de mais nada,
sobre o plano tecnico, se pode censurar
a imagem mostrada pelo monitor tipo
televisao uma qualidade inferior aquela
das melhores copias fotograficas, devido a definicao ainda insuficiente do mod o r : progressos esperados nesse dominio devem responder a essa fraqueza.
Poderse lamentar, por outro lado, nao
se dispor senao de uma s6 imagem, enquanto que o trabalho comparativo implica que se possa justapo-las: esta dificuldade deveria fazer esquecer a espantosa possibilidade de se dispor, por
assim dizer, de uma das varias dezenas
de milhares de imagens? Mas e necessario saber tambem que, desde agora,
possibilidades existem de mostrar de
qualquer maneira diante do olhar verdadeiros mosaicos de documentos. E necessario enfim evocar o problema do preco?
Se pode evidentemente supor que aqui
como em qualquer outro lugar, o desenvolvimento tecnico se traduzira por um
abaixamento dos precos; mas uma parte
importante do trabalho de realizacao do
videodisco se situa a montante da gravacao da matriz em si, e representa uma
porcao do financiamento que parece dificilmente compressivel. Seria melhor
pensar em dividir o custo total de uma
operacao deste tipo pelo numero de imagens registradas em cada videodisco, e
em seguida pelo numero de discos que
se pode tirar de uma matriz e distribuir

aos usuarios: chega-se assim a numeros
muito inferiores aqueles que estamos habituados para nossas fotografias tradicionais, com todas as suas limitacoes ja
evocadas. Por fim, o verdadeiro problema e o de saber se a comunidade cientifica iria preferir aproveitar essas novidades tecnologicas para decidir se lancar
em operacoes em colaboracao (nacional
e internacional) paralelamente a construcao de bancos de dados documentais; se
uma tal vontade chegar a se concretizar,
os problemas financeiros nao serao os de
maior peso.
O CENTRO DE PESQUISAS
SOBRE OS TRATAMENTOS
AUTOMATIZADOS EM
ARQUEOLOGIA CL&SICA
Bancos de Dados ilustrados
pelo Videodisco
Imagens da Arqueologia
Concepcao das relacoes
analises-imagens
ANNE-MARIE GUIMIER-SORBETS
Responsavel pelo Centre de Recherche sur les Traitements
Automatises en Archeologie
Classique
CNRS-Universite de Paris X
1. Apresentacao do Centro de
Pesquisas

O Centre de Recherches sur les
Traitements Automatises en' Archkologie Classique (TAAC) estuda ja ha dez
anos, os problemas postos pela preparacao de bancos de dados em arqueologia, atraves de um certo numero de
experiencias e de realizacoes. Ao lado
da construcao de sistemas descritivos e
de pesquisas de estruturacao, ele assegura no dominio dos bancos de dados
documentais um duplo papel:
a) produtor de bancos de dados
documentais em arqueologia classica;
i - o banco de dados sobre "O
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mosaico .no mundo grego, das origens
ao fim do periodo helenistico",
ii - o banco de dados referencial
que permite a automatizacao da consulta da fototeca do centre de Recherches sur la Mosaique, outro componente da UA 375. Os dois bancos de dados
relativos -ao mosaico antigo sao ilustrados pelo videodisco.
b) laboratorio-conselho que fornece informacoes, assistencia e experimentacao para os centros de pesquisas franceses
ou estrangeiros que desejam construir ban. cos de dados arqueologicos.
i - para a Franca:
- Preparacao e instalacao em
1984 de um banco de dados referencial
que automatizou a consulta da fototeca
sobre o mundo mediterranico antigo do
Centre de Documentation Photographique e Photogrammetrique (CDPP) do
CNRS e da Universidade de Paris I.
Este banco tambem e ilustrado pelo videodisco (ver artigo de M. Fourmont).
ii - para a Grecia:
- Na Ecole Francaise d'Athenes,
preparacao e instalacao de um banco
de dados factual sobre os vasos contentores - anforas e lagynoi - no mundo
grego e romano; bancos de dados (em
curso de experimentacao) sobre as moedas de Thasos, as inscricoes de Delfos
e ainda um banco de dados referencial
sobre os arquivos da EFA, composto por
fotografias (cerca de 300.000), de plantas e de desenhos, de impressoes e de
arquivos escritos (cadernos e relatorios
de escavacoes, correspondencia cientifica...). Instalado em 1987.
- No KERA (Fundacao nacional
helenica para a pesquisa), instalacao,
em 1984, apos preparacao, de um banco
de dados sobre as inscricoes gregas e
romanas da Macedonia.
- Experiencias tem sido feitas em
outros dominios, como os selos cretomicenicos, a iconografia da mitologia
classica, a arquitetur q...
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2. Resposta do logicial SIGMI-SIGMINI aos desejos cientificos dos bancos
de dados em arqueologia e historia
da arte

Apos a experimentacao de diversos logiciais, o centro de pesquisas TAAC
escolheu o SIGMI-SIGMINI, que se mostrou o mais apto a responder as exigencias formuladas para os bancos de dados
realmente uteis para os arqueologos e
historiadores da arte. Na verdade este
logicial oferece solucoes para o problema da gestao dos thesauri, bem como
para o do tratamento da datacao tao
particular ao nosso dominio, ja que nossas datas, situadas antes e depois de Jesus Cristo, sao quase sempre dadas sob
a forma de garfos cuja precisao varia
de um ou dois anos ate varios seculos.
Mas a contribuicao maior deste logicial,
intermediario entre os sistemas documentais classicos e os sistemas de gestao
de bases de dados, reside na sua possibilidade que ele oferece de estruturar
os dados de maneira flexivel e sem
preambulos: esta particularidade e essencial para nos. Realmente todos os
bancos de dados mencionados mais acima, cuja informacao apresenta uma
maior ou menor precisao de analise segundo sua natureza factual ou referencial (ver bibliografia, 7) apresentam
um ponto em comum: suas analises nao
podem comportar apenas listas de descritores, mas precisam realmente poder
relaciona-los para levar em conta a estrutura interna do documento. Para os
mosaicos por exemplo, t necessario vincular a cada uma das partes de seu recorte (tapete, painel, borda, banda ...)
as informacoes relativas a decoracao e
a tecnica: esta necessidade se encontra
tanto no banco de dados factual para o
qual a unidade documentaria e o mosaico quanto no banco de dados referencial; o mesmo principio permanece
valido para a analise de fotografias de
mosaicos no segundo banco de dados;
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e tambem para a analise das fotografias
do CDPP: e preciso, por exemplo, relacionar a decoracao de um vaso a cada
uma de suas partes (colo, panca, pe...).
No mais, para estes bancos de dados
referenciais cuja unidade documentaria
e a fotografia, a estruturacao e ainda
mais necessaria quando o cliche representa varios objetos (diversos mosaicos
de uma mesma habitacao, diversas estatuetas, moedas ou vasos conservados
em uma mesma vitrina ...) 6 necessario
entao ligar a cada objeto as informacoes
que lhe sao relativas (local de descoberta, sujeito, datacao...) de forma a evitar
OS cruzamentos.
Entretanto, em todo caso, e impossivel pre-declarar a estrutura do
conjunto dos documentos de um mesmo
banco de dados, em razao por um lado
da diversidade de composicao dos objetos arqueologicos e, por outro lado,
para os bancos de dados fotograficos,
da diversidade de enquadramento possivel (do detalhe de um objeto ate a
justaposicao de numerosos objetos diferentes). As relacoes sintaticas oferecidas pelo logicial responde perfeitamente a estas exigencias: elas podem
chegar a sete niveis segundo um esquema em arborescencia variavel de um documento a outro - de emprego simples
quando da recuperacao de informacoes,
estas relacoes sao igualmente faceis de
pesquisar, seu grau de complexidade refletindo evidentemente o da questao colocada (ver abaixo a apresentacao do
logicial por C. Brisbois e P. Mordini).
3. Apresentacao dos bancos de dados
sobre o mosaico

3.10 banco de dados sobre o mosaico
no mundo grego, das origens ao fim
do periodo helenistico (ver bibliografia, 7-9)
Este banco de dados, um dos primeiros na arqueologia classica, apresenta um interesse metodologico devido A

estrutura da informacao que ele contem,
mas ele apresenta tambem um grande
interesse arqueologico: as descobertas
de mosaicos do periodo classico e helenistico sao cada vez mais numerosas,
em regioes tao variadas como por exemplo a propria Grecia, a Italia, a nirquia,
o Egito, a Albania, o Afeganistao e a
Uniao Sovietica, e suas publicacoes,
muitas vezes insuficientes, estao em
todo caso muito dispersas; com excecao
dos mosaicos muito conhecidos de Olinto e de Delos, estes documentos nao
tem sido reunidos de uma maneira sistematica, por exemplo em um corpus de
tipo tradicional. E entretanto, poder-seia esperar de um estudo de conjunto um
melhor conhecimento das origens gregas desta arte do mosaico: sera possivel
se conhecer mais precisamente do que
no momento atual, a evolucao de sua
tecnica e de sua decoracao, o papel dos
centros regionais, o lugar que ela ocupava na decoracao dos edificios, as
ideias e os gostos que eles refletem.
A tecnica e descrita de forma muito detalhada, ja que ela e particularmente
importante para o estudo dos primeiros
mosaicos; indica-se o material e sua forma
de utilizacao (seixos, inteiros ou quebrados, tesselas irregulares ou regulares, por
exemplo), suas dimensoes, bem como o
uso eventual de laminas de chumbo ou
terracota, e a gama de cores utilizadas.
Mas o essencial da analise e consagrada
A descricao da decoracao. Uma primeira
porcao consiste em reconhecer as diferentes partes do mosaico; esta informacao, que permite comparar as composicoes, servira igualmente para relacionar
cada uma das partes reconhecidas aos dados relativos a sua decoracao e sua tecnica.
Assim no mosaico de Orbius da
agora dos Italianos em Delos (fig. I),
reconhecem-se dois tapetes cercados
por uma banda de ligacao. O tapete
principal comporta uma borda formada
por sete partes (bandas, 'filetes...) que
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Figura nQ 1: Mosaico de Orbius, Agora dos italianos, Delos nQ16, segundo Ph.
Bruneau, EAD X F X , Les Mosaiques. Paris, 1972, fig. 21.

Mosaico

Borda

Banda/
Monocroma

FundofMeandro-

Filete1
Monocromo

Banda/
Monocroma

Banda/
Guiloche

Figura nQ2: Esquema arboroscente do mosaico acima
circundam o fundo (Figura nQ1).
Os diferentes enquadramentos
podem ser representados pelo esquema de arborescencia representado na
Figura nQ2.
Sobre o esquema, ve-se que no
nivel 1 figura a parte da descricao concernente ao conjunto do mosaico. No
nivel 2, se destacam o tapete principal,
o tapete da soleira e o registro que os
circunda. O tapete principal se compoe,
no nivel 3, de uma borda e de um fundo
ornado por meandros de suasticas. A
borda, no nivel 4, se compoe de quatro
partes de tipos diferentes: uma banda
monocromatica repetida quatro vezes,
um filete monocromatico, uma banda de
manchas e outra ornada por guiloches.
Observando a analise deste mosaico (ver em seguida), se percebe que

as doze primeiras linhas correspondem
a uma descricao do conjunto do Mosaico (nivel 1); se abre em seguida um parentese para passar, no nivel 2, a analise
do Registro, depois do Tapete principal:
apos a descricao global desse ultimo (5
linhas), um parentese aberto enquadrado no precedente situa no nivel 3 a descricao da Borda (3 linhas) enquanto que
um jogo de oito parenteses abertos e
fechados, enquadrados no parentese referente a borda, situa no nivel 4 a descricao das bandas e do filete, isolando
um e outro. Apos sua analise, se fecham
dois parenteses sucessivos para que a
analise do fundo, precedida pela abertura de um novo parentese se ache no mesmo nivel que o da borda. Procede-se de
forma similar para a analise do tapete da
soleira. Uma simplificacao da analise se
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ficiente e foram melhorados no registro
por meio de correcoes de luminosidade
MOSAICO(REGISTRO)(TAPETE e de cor.
Nos bancos de dados, n6s manti(BORDA(BANDA/MONOCROMAvemos
os seguintes elementos:
TICO)(FILETE/MONOCROMO)
(BANDA/MANCHAS)(BANDA/GUI- - a cota do cliche na fototeca,
- o local de descoberta do mosaico,
LOCHE(FUNDOIMEANDRO))
(TAPETE/SOLEIRA(FUNDO/INS- - seu local de conservacao,
CRICAO))
- sua tecnica,
- as partes do mosaico visiveis sobre
Este mosaico de Orbius tem uma
o cliche (tapete, tapete de soleira,
estrutura bem simples, mas o sistema
registro, painel, borda, etc...),
SIGMIISIGMINI permite trabalhar so- - sua decoracao, com eventual refebre estruturas arborescentes mais comrencia ao repertorio do Decor Geoplexas, ja que atinge ate sete niveis de
metrique (ver bibliografia, I),
hierarquia.
- o numero de inventario do cliche na
O banco de dados ja esta constinossa fototeca,
tuido e reune cerca de 700 documentos, - a data de tomada do cliche,
finamente analisados, que ilustram 1500
imagens do videodisco. Para cada um - seu autor,
dos mosaicos, o numero de imagens e - as referencias de outros cliches da
fototeca representando o mesmo pabastante variavel: alguns nao sao ilusvimento,
trados no todo, em particular quando
nenhum desenho ou fotografia do pavi- - uma referencia bibliografica,
mento foi ainda publicada; outros sao - quando se trata de um mosaico do
periodo grego, se fornece a referenabundantes: ao mosaico de Hephaistion
cia deste mosaico no banco de dados
de Pergamo, por exemplo, corresponfactual ao qual ele se remete,
dem quarenta imagens. Nbs temos registradas fotografias de conjunto e de - o endereco (numero da imagem no
videodisco).
detalhe, sempre que possivel a cores;
mas nbs nao temos na maioria das vezes
A decoracao e analisada de uma
senao fotografias em preto e branco; maneira relativamente pouco fina, e em
cada vez que nbs podemos, acrescenta- todo caso menos detalhada do que se
mos desenhos de pavimentos mostrando faria no banco de dados factual. A dessua situacao no edificio. Cartas, enfim, cricao 6, aqui, analitica para permitir o
situam os diferentes locais de achado.
questionamento de cada elemento tomado isoladamente ou em combinacao.
'3.20 banco de dados da fototeca do. Para um mesmo mosaico, relacionam-se
Centre de Recherches sur la Mosai- as diferentes decoracoes aos tipos de
que (ver bibliografia,,9-10)
partes: quando o cliche representa varios mosaicos, as descricoes de cada um
6500 diapositivos pertencentes a dentre eles sao isoladas pela sintaxe no
fototeca do Centre de Recherches sur interior do mesmo documento de mala Mosaique representando os pavimen- neira a evitar o cruzamento de informatos antigos e medievais foram registra- cao. Podemos ver abaixo a analise de
dos em videodisco, e trezentas imagens uma fotografia representando o mesmo
de detalhe foram acrescentadas. Alguns mosaico de Orbius e comparar a infordesses diapositivos, efetuados em com macao considerada no banco de dados
dicoes dificeis, eram de qualidade insu- factual onde ela e detalhada e remissiva
exprime segundo o formato de entrada
que se mostra:
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ao conjunto do.pavimento e no banco
de dados referencial onde a informacao
e menos detalhada e limitada a parte
do pavimento visivel sobre o cliche (sobre este, nao se ve o tapete de soleira
com inscricao). Por outro lado, se alguns mosaicos gregos sao descritos por
sua vez nos dois bancos, e um fato raro
ja que o campo coberto pela fototeca e
muito mais vasto do que aquele do banco factual e seu grau de exaustividade
obrigatoriamente bem menor.
-COTA = DIA 50 I 05
( Local de descoberta = Delost
~ r e c i a / A ~ o r a / d oitalianos
s
Local de conservacao = in siiut
Delos
Tecnica = opus tesselatum/
policromado
( Parte = borda
Decoracao = manchas
( Parte = borda
Decoracao = guiloche
( Parte = campo/tapete
Decoracao = composicao
ortogonal/meandro de suasticas/quadrado
RM = 193 F
Numero de inventhrio = 2829
Data do cliche = 1972
Cliche = A M Guimier-Sorbets
REF MGR = Delos 16
Bibliografia = EAD XXIX NO 16
Endereco = 5494
4. Conc'epcao das relacoes analises-

imagens
A possibilidade de consultar, em
resposta a uma questao, as imagens ao
mesmo tempo em que a descricao dos
documentos pertinentes constitui um
progresso tal que e inutil insistir sobre
este ponto. Eu desejaria simplesmente
sublinhar duas particularidades desta
realizacao: de um lado o banco de dados, consultado a distancia, pilota uma
consulta de imagens no local; e de outra
parte, nao se trata aqui, como nos sis-
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temas de gestao de imagens habituais,
de um banco de informacoes destinado
a consultar um banco de imagens preexistente; ao contrario, os bancos de dados foram constituidos primeiro e acrescentaram em um segundo momento as
imagens que o ilustram. Este metodo de
trabalho tem implicacoes sobre a concepcao do produto final e sobre as modalidades da consulta; assim, a unidade
do banco nao e uma imagem do videodisco, mas um documento do banco
(isto e lembramos, um mosaico no banco
factual e um diapositivo nos dois bancos
referenciais), .
Ora, acontece que nenhuma imagem do videodisco nao ilustra um documento do banco: para o banco factual,
isto pode ser o caso, onde nenhuma imagem era acessivel, como se viu mais acima para alguns mosaicos gregos; e sera
tambem o caso de novos documentos
que virao se juntar aos bancos de dados
factuais ou referenciais sem que se possa registra-10s imediatamente sobre o
videodisco; e por estas circunstancias
que se previu uma imagem indicando
que a fotografia deste documento nao
foi registrada no videodisco. Uma tal
situacao, que nao se encontra evidentemente quando um banco de dados e feito em funcao de imagens registradas,
testemunha o fato que nossos bancos
estao em constante crescimento.
Na maioria das vezes, pelo contrario, um mesmo documento do banco
corresponde a muitas imagens sobre o
videodisco (ate quarenta). A fim de tornar a consulta mais comoda possivel, a
remissao as imagens ( = Endereco) foram preparadas para cada documento
em uma ordem determinada; assim para
o mosaico grego, tem-se primeiro indicadas as vistas de conjunto e em seguida
as de detalhe, em cores e depois em
preto e branco, seguindo-se os desenhos
e as plantas.
No mais esta riqueza da documentacao ilustrada associada a alguns docu-
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tatacao de que faltava a pesquisa e ao
ensino universitario um organismo capaz de reunir e de propor uma vasta
documentacao das fotografias originais
sobre o mundo mediterraneo antigo, o
CDPP se desenvolveu a partir de 197576, data de sua criacao por Roland Martin. O fundo documental e essencialmente constituido por diapositivos coloridos, de formato 24x36, aos quais se
acrescentam os mapas fotogrametricos,
efetuados pelo Institut Geographique
National, da Acropole de Atenas e do
Palacio Farnese. A coleta de imagens
foi realizada no curso de missoes especificas programadas, executadas por um
fotografo profissional acompanhado
por um cientista por um lado, e de outra
parte gracas a colaboracao benevola de
colegas especialistas, arqueologos, professores ou pesquisadores, arquitetos,
franceses e estrangeiros que nos propuseram a sua ajuda quando eles seguiam
para o campo em seus trabalhos pessoais.
Atualmente a fototeca do CDPP
possui series de diapositivos sobre a
Grecia, a Turquia, a Jordania, a Tunisia,
CENTRO DE DOCUMENTACAO .FO- a Italia, a Franca e a Gra-Bretanha. Os
TOGRAFICA E
cliches referentes tanto aos sitios quanFOTOGRAMI~TRICA
to aos museus e sua variedade possibiFototeca do mundo mediterraneo
litaram abranger, de forma equilibrada,
antigo, banco de dados e videodisco
os testemunhos deixados pelas grandes
civilizacoes mediterraneas desde o NeoMARTINE H. FOURMONT litico e a Idade do Bronze ate o mundo
responsavel pelo CDPP de Bizancio. Os dominios cobertos sao
Institut de Recherche sur assim vastos pela sua geografia e sua
IIArchitecture AntiqueIGS 41 0032 cronologia. Eles sao igualmente vastos
CNRS - Universidade de Paris I pelos temas abordados. Professores e
pesquisadores podem com efeito achar
O Centre de Documentation Pho- em nossas colecoes documentos suscetographique et Photogrammetrique, foto- tiveis de responder a sua questao sobre
teca do Institut de Recherche sur l'Ar- arquitetura, escultura, pintura, vasos e
chitecture Antique, Laboratoire Propre mobiliario em geral, e tambem sobre a
(LP) 5500 do Centre de la Recherche iconografia dos deuses, herois, vida coScientifique dirigido por Pierre Gros, e tidiana ou personalidades intelectuais e
igualmente membro do Groupement politicas. A historia da arte esta ali preScientifique (GS) 41 0032, "Mundos ro- sente sob seus multiplos aspectos, - a
mano e pos-romanon. Nascido da cons- historia propriamente dita permanece

mentos acarretou um problema particular para a concepcao do logicial de acoplamento: desejava-se na verdade deixar ao pesquisador a escolha completa
entre movimentar para a frente ou para
tras, automaticamente ou manualmente,
as imagens e/ou as analises dos documentos, conservando evidentemente a
correspondencia entre a imagem e o texto mostrado no monitor alfanumerico,
texto que por vezes, na analise de alguns
mosaicos gregos, ocupa varias telas no
monitor. A equipe do CAI da Ecole des
Mines chegou a executar essas operacoes a partir de comandos simples para
o usuario (ver texto de M. Lenci). Nos
experimentamos a possibilidade de associar as imagens que ilustram os documentos outras imagens para comparacao. Alem disso, efetuamos atualrnente
a transposicao dos bancos de SIGMI
para SIGMINI, o que oferecera novas
possibilidades de consulta inteiramente
locais. O logicial de acoplamento sera
redefinido em consequencia disto e novos tipos de exploracao serao abordados
nesta perspectiva tambem.
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evidentemente como a conclusao e a guidade. Anne-Marie Guimier-Sorbets
causa de toda a preocupacao da pesqui- concebeu nosso banco de dados, explosa nestes dominios. Podem-se conhecer rado com o logicial SIGMI; ela postee fazer conhecer, por suas vistas de pai: riormente assegurou o prosseguimento
sagens e de sitios, o quadro no qual fo- de todas as fases de desenvolvimento de
ram relevados os monumentos, abordar nossa atividade.
dessa forma o estudo da topografia, do
Encontrar-se-a nestes artigos a
urbanismo e da composicao dos grandes descricao do logicial SIGMI da Ecole
complexos - santuarios, pracas publicis, des Mines de Paris e se vera a apresenetc. - bem como um edificio particular, tacao de sua utilizacao para nosso banco
ou ainda as nocoes de perspectiva arqui- de dados. Relembremos simplesmente
tetonica. As fotografias ensinam igual- que em um sistema de parenteses que
mente sobre as tecnicas aplicadas aos ma- -exprime uma estrutura arborescente
teriais mais diversos - marmore, argila, sem esquema pre-declarado, anotamos
madeira, ouro, marfim, vidro, por exem- e dispomos os elementos da descricao
plo - em um local preciso e ao longo de cuja lista e enriquecida segundo as nevarios seculos ou, ao contrario, em varias cessidades da analise e a natureza dos
regioes do mundo mediterraneo em um cliches tratados. No primeiro nivel da
periodo especifico.
arborescencia sao mencionados a Cota,
As imagens realizadas e seu co- numero de classificacao na fototeca do
mentario redigido ao longo das missoes CDPP e o Endereco, numero da imagem
foram em um.segundo momento edita- ou imagens do videodisco correspondendas e acrescidas de uma legenda. As tes ao(s) documento(s) arqueologicos foseries assim verificadas deram lugar a tografados no cliche. No segundo nivel
uma publicacao de catalogos topografi- sao indicados a Descoberta, local de
cos:
achado dado geralmente sob seu antigo
nome, o local de Conservacao atual, o
Tome I: Grbce, Sites et Musees, Paris, numero de Inventario eventual, o Do-1977.
minio ao qual correspondem os valores
Tome 11: ninisie, Paris, 1979.
tais como Arquitetura, Escultura, PinTome 111: France, Antiquites nationales tura, Representacao Mitologica, etc.;.a
1, Sites et musees, Paris, 1980.
Bibliografia, breve pois nao se trata de
Tome IV: France, Musee du Louvre, An- um banco de dados factual, o Ano da
tiquites helleniques 1, Sculpture et ce- tomada de vista, o nome do responsavel
ramique, Paris, 1981.
pela Missao, a Data da Analise e o autor
Tome V: Italie 1, Rome, Musee national figurando igualmente neste nivel. Vinetrusque ,de Villa Giulia 1, Paris, 1983. culado ao Dominio, no nivel 3, o Sujeito
precisa a analise do cliche. Sempre nesUma escolha importante inter- te nivel intervem as Dimensoes compleveio em 1982, data na qual se decidiu tas ou conservadas, a realizacao - macom Roland Martin passar a informati- terial, tecnica - , a Data da obra..e, sezacao dos dados de nossa fototeca. Foi gundo os cliches, a Producao que menao Centre de Recherches sur les Trai- ciona a origem da oficina ou do artista,
tements Automatises en Archeologie como Oleiro, Pintor, Gravador, EsculClassique que fomos 'encaminhados: o tor, etc. O sujeito pode, segundo o docampo de aplicacao de suas pesquisas cumento fotografado, ser analisado em
e muito proximo do nosso e sua expe- bloco, ou separadamente por cada uma
riencia no tratamento informatico e bem de suas partes que o compoem. Neste
conhecido pelos especialistas em Anti- segundo caso, Parte e Representacao,
'

%
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de Atalolflanco norte/
que se ligam ao Sujeito, sao repetidos
extremidade oeste
.
quantas vezes forem necessarias no ni. Bibliografia = J. Travlos.
vel inferior, como Atributo, usado ou
Bildlexikon sur topographie
portado. Uma Parte pode comportar vades antiken Athen, 1971, p.
rias Representacoes; a analise as men52-71
cionara a parte e ligara todos os -eleAno = 1974
mentos especificos que caracterizam a
Missao = M. Fourmont
cada uma delas - por exemplo AtribuCliche = G. Reveillacl
to. No caso em que o sujeito e consmesmo documento 1 02 06
tituido por uma unica parte, o conjun09, 1 02 07 O
to de elementos que o descrevem perData da anhlise = 8502
manece vinculado ao nivel imediataAutor da anhlise = VR
mente inferior. Enfim, e sempre possivel acrescentar um Comentario a ENDERECO = 939519396
analise de cada um dos elementos, em
Figura nQ 1 - Analise de uma vista de
qualquer nivel da arborescencia.
A esta breve apresentacao, se conjunto da Acrdpole de Atenas, em dicompreendera o quanto o sistema SIG- recao aos Propileus, e estrutura arboresMI autoriza analises finas, de uma rara cente correspondente.
flexibilidade, muito uteis nos dominios
complexos onde se aplicam nossas pesquisas. Ao nos remetermos as figuras 1
e 2 que ilustram dois tipos de analise
muito diferentes: a natureza destes dois
cliches entranha uma estrutura arborescente simples no primeiro caso, muito
mais elaborada no segundo.

PARTE REPRJPARTE REPR.1
PARTE REPRJPARTE REPR.1
PARTE REPR.

I

COTA = 1 02 06 09 / CDPP
( Descoberta F Atenas/
Grecia/AcrOpole/santuario/
Agor a
Conservacao = Atenas/
Grecialin situ
Domlnio = Arquitetural
Sitio
( Sujeito = Acropole/
santuario/Propileus/Propilodporta
Comentario = vista da stoa

REPR. ATR./
REPR. ATR./
REPR. ATR.

i

I

REPR./REPR.ATR.

COTA = 2 03 06 O2lCDPP
( Descoberta = desconhecida/
Italia
Conservacao = Roma/Italia/
-Museu de Villa Giulia
Comenthrio = outrora
Colecao Castellani
Inventario = 50558
Dominio = vaso/decoracao

I
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figuradaldecoracao vegetal/
decoracao geometrica
( Sujeito = anforalface bl
conjunto
( Parte = colo
Representacao =
palmeta/voluta/flor de
Iotus
( Parte = ombro
Represen tacao =
combate
( Representacao =
guerreiro
Atributo = armalelmol
bainha/couraca/escudo/
polaina
( Representacao =
guerreiro/nu/morto
Atributo = armalelmol
paragnatidalcimeiral
escudolpolaina
( Representacao =
mulher/cavaleiro/cavalo
Atributo = tunica
( Parte = panca
Representacao =
komosldanca
( Representacao =
homemlnu
( Representacao =
mulher
Atributo = tunica/ . .
taenia
( Parte = panca
Representacao = dentes
de lobo
Dimensao 1 = 31
Dimensao 2 = 17,6
Realizacao = Argila1
pintadalfiguras negras/realce/
incisao
Producao = Atica
Oleiro = Nicostenesl
assinatura
Data = -549 A -500
Bibliografia = P. Mingazzini,
Cat. dei Vasi della Coll.
Castellani, Roma, 1930,p. 229230, n. 462, pr. LIX,l-4; LX,l;
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LX1,l-31 J.D. Beazley, ABV,
Oxford, 1956, p. 221, n. 37, p.
6901 MNEVG, Roma, 1980, p.
184, pr. 233-234
Ano = 1983
Missao = M. Dewailly
Cliche = J.-C. Hurteaul
mesmo documento 2 03 06 01,
2030602,2030603,2030604
Data da analise = 8411
Autor da anhlise = PB
ENDERECO = 32009

Figura nQ2 -Analise da dnfora inv. 50558
de Villa Giulia e estmtura .arborescente
correspondente.

O Centre de Documentation Photographique et Photogrammetrique continua a enriquecer seu fundo documental
e seu banco de dados referencial "Images
.du Monde Mediterraneen Antique".
Uma grande parte de seus cliches ja foi
analisada e pode ser imediatamente consultada, o.acoplamento com o videodisco
permitindo ter acesso diretamente as imagens correspondentes a escolha dos dados do banco textual.
O CDPP fara em breve aparecer
um segundo fasciculo do catalogo topografico consagrado ao Museu nacional
de Villa Giulia em Roma. Este, realizado em edicao automatica, oferecera as
analises informatizadas dos documentos
classificados por tipo e um certo numero de indices para facilitar o uso. Ulteriormente, estes sao essencialmente indices de natureza -muito variada, oriundos do banco de dados, que o centro
difundira. O pesquisador podera, apos
te-los consultado, requerer ao CDPP ou ainda a distancia atraves de terminais
da rede CIRCE - a listagem de analises
correspondentes aos cliches que lhe interessam, a consulta de imagens do videodisco analogico sendo feita no local.
Banco de dados e videodisco dotam o Centre de Documentation Photogr'aphique et Photogrammetrique de um
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utensiiio documentario que o poe atualmente ao servico da comunidade cientifica. Que nossos colegas, responsaveis
por instituicoes, escavacoes, sitios e museus que tem desejado nos acolher para
cumprir nossas missoes encontrem na
realizacao de nossa empresa o testemunho de nosso reconhecimento e da importancia que n6s damos ao tratamento
e a difusao documentaria nas ciencias
da Antiguidade. Nosso desejo e que ao
nos consultar e ao prosseguir em sua
colaboracao; eles estejam entre os primeiros a ter acesso aos sistemas de informacao que a tecnologia contemporanea pos a nossa disposicao, e que eles
possam no futuro nos ajudar a superar
novas etapas em nossa pesquisa sobre
as tecnicas da documentacao.
O LOGICIAL SIGMIISIGMINI

CHARLINE BRISBOIS
Union Minibre
Bruxelas
PATRICK MORDINI
Centre dlAutomatique et
d'lnformatique
Ecole Nationale Supbrieure des
Mines - Paris
Introducao

O logicial SIGMIISIGMINI foi
concebido para gerar informacoes muito heterogeneas tendo entre elas relacoes complexas. Ele. se inspira por sua
vez nos sistemas de gestao'de bases de
dados (SGBD) e sistemas documentarios (SD). Uma das ideias,originais foi
a de nao declarar previamente nem os
dados nem as suas relacoes.
A gestao de dados -b o SIGMINI consiste em uma manipulacao de pares (nome do dado ou elemento, valor
do dado) estruturados hierarquicamente por um jogo de parenteses. Esta relacao permite ao usuario estocar todos

os dados e as relacoes desejadas no momento de sua preparacao, sem precisar
se referir a um sistema previo.
A interrogacao de um banco cujos dados sao estocados seguindo um tal
modelo deve compreender uma interrogacao explicita da estrutura dos dados
mais do que operadores de comparacao
habituais.
Segue-se a uma interrogacao do
tipo SD sem estrutura, atraves de um
fichario invertido, uma interrogacao de
dados pre-selecionados do tipo SGBD
com estruturas, e isto devido a uma linguagem muito simples.
A primeira versao do sistema,
SIGMI, funciona pelo tratamento de lotes sobre a serie IBM 370. A segunda
versao do sistema, SIGMINI, e interativa e destinada mais particularmente
aos minicomputadores que disponham
da rede do sistema UNIX. Ele e fruto
da colaboracao entre o Centre de Recherche de 1'Ecole des Mines de Paris
e a Union Minibre.
A concepcao do SIGMINI foi
particularmente estudada sob o angulo
de sua portabilidade. Os programas sao
escritos em FORTRAN IV. Com excecao das rotinas de EntradatSaida, o logicial se adapta facilmente a outros sistemas.
Os exemplos utilizados a seguir
sao tomados de um dos bancos constituidos pelo Centre de Recherche sur les
Traitements Automatises en Archeologie Classique (CNRS - Universite de Paris X) e foram fornecidos por A.-M.
Guimier-Sorbets.
I - Entrada 'de Dados
1. O dado elementar

Cada dado elementar C introduzido gracas a um par (elemento = valor).
O elemento da uma informacao generica : local de descoberta, tipo de cena,
numero de partes, datacao, bibliografia.
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O valor oferece uma informacao especifica para um elemento dado.
Existem muitos tipos de elementos:
tipo semdntico - por ex. Local de descoberta = Kourion / Necropole /
tipo padrdo - por ex. Tipo de cena =
Cena marinha /
tipo numtrico - por ex. Numero de partes = 1 /
tipo numtrico com dois termos - por ex.
Datacao = -250 A -185 /
tipo comentario - por ex. Bibliografia
= RUPP D.W., 1978 /
Os tipos padrao e semantico sao
apresentados no capitulo dicionario.
O valor numerico pode ser introduzido seja sob a forma de numero inteiro, seja sob a forma de numero decimal.
O valor numerico com dois termos e um
par de valores numericos que limita a regiao na qual se encontra o valor. Se a
extensao desta regiao e nula, o tipo numerico com dois termos e interpretado
como um tipo numerico simples.
O valor do tipo comentario e uma
cadeia de caracteres quaisquer, de extensao inferior a 32.000 caracteres.
2. As relacoes entre os dados
Cada objeto homogeneo de informacoes (ou ficha) pode ser estruturado
hierarquicamente gracas a introducao de
parenteses.
Exemplo: a analise abaixo descreve um mosaico encontrado em Delos (para
o desenho deste mosaico e seu esquema
de analise, ver acima o artigo de A.-M.
Guimier-Sorbets). O exemplo permite
ver que os dados e a estrutura sao fornecidos simultaneamente.
Cada elemento pode se apresentar nao importa onde e com as repeticoes necessarias.
A apresentacao abaixo da analise
de um mosaico em formato SIGMII
SIGMINI nao corresponde exatamente
ao formato de entrada, pois o programa
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de edicao dos documentos simplifica a
apresentacao ao suprimir os parenteses
de fecho; no mais, as diferentes linhas
sao automaticamente deslocadas de um
espaco, para a direita ou para a esquerda, segundo sua correspondencia a um
nivel superior ou inferior do esquema
arborescente, o que as torna mais legiveis e faceis de controlar.
MOSAICO = DELOS
Numero = 16
Comenthrio = mosaico de Orbius
Local de descoberta = ~ e l o s / A ~ o r a l
dos Italianos/nicho/lO
Local de conservacao = in situlDelos
Comenthrio = restauracoes
modernas/incerto
Datacao = -110 A -90
Dimensao 1 = 420
Dimensao 2 = 226
Orientacao = para a porta
Numero de cores = 99
Numero de tapetes = 2
Agenciamento = soleirafindependente
Parte = registro/meio
Tecnica = opus tesselatum/meio
Decoracao = . monocroma
Cor = branco
Parte = tapete
Forma = retangulo
Dimensao 1 = 322
Dimensao 2 = 158
Tecnica = opus tesselatum/meio/
fim/laminas de chumbo
Parte = borda
Numero de partes = 7
Numero de bandas decoradas = 2
Parte = banda
Numero = 4
Decoracao = monocroma
Cor = branco Parte = filete/triplo
Decoracao = monocroma
Cor = branco
Parte = banda
Posicao = exterior
Decoracao = composicao/
linear/manchas/esquerda
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Cor = preto
Cor fundo = branco
( Parte = banda
Posicao = interior
Tecnica = pasta de vidro
Decoracao = composicao/
linear/guiloche/L/direita/
perspectiva
Cor = branco/bege/vermelho/
azul/verde
'Ratamento = degrade
Cor fundo = preto
( Parte = fundo
Tecnica = pasta de vidro
Decoracao = composicao/de
superficie/meandro/de suasticas/
2/quadrado/direito/perspectiva
Cor = branco/vermelho/verde/
azullnuance
Cor fundo = preto
( Decoracao = quadrado/
bipartidolem diagonal
( Parte = tapete/soleira/sem borda
Forma = retangulo
Dimensao 1 = 224
Dimensao'2 = 7
Tecnica = opus tesselatum/fim/
meio
( Parte = fundo
Decoracao = inscricao/
dedicatoria
ComentArio = 1. ORBIUS
M.F.HOR* ATIA*
Cor = preto
Cor fundo = vermelho
Bibliografia = EAD, XXIX, p. 24-26,
40-41, 43,48, 53-55, 69, 71, 96, 104, 115,
133-135, fig. 19 planta, fig. 21-25/EAD,
XIX, P. 57, 59, 97-98, FIG. 2, 6 plantas,
fig. 49, pr. XVII.2/FOUGERES G.,
.1887/BULARD M., 1908, P. 191-192,fig.
67JBRUNEAU PH., J. DUCAT, 1983,
p. 168, fig. 42, planta I1
Endereco = 721/1710/932/940/913fl18/803
3. Possibilidade de adaptar e de completar a estrutura de dados
Se a descoberta posterior de um

outro fragmento de um mosaico ja analisado permite completar sua analise,
podemos ser obrigados a modificar sua
estrutura: na verdade, a parte nova pode
nao apresentar o mesmo nivel tecnico
que as outras, e sera entao necessario
relevar esta indicacao do nivel 1e relaciona-la a cada uma das partes concernentes, nos niveis 2, 3, 4 ou 5.
Este exemplo permite constatar
que a estrutura e dinamica e pode seguir
a evolucao dos dados do ponto de vista
tanto de suas relacoes como de seus valores.
I1 - Dicionario

-

O dicionario tem dois objetivos:
o controle dos nomes dos elementos
e dos valores padroes,
.a elaboracao do codigo destes nomes
de modo a estoca-los no banco.

a) Conteudo do dicionario
Os tipos numerico e comentario
sao caracterizados pelo fato de que nao
importa qual o valor numerico ou o conjunto de caracteres que podem ser atribuidos a um elemento. Estes valores nao
sao estocados no dicionario, apenas os
elementos.
O tipo padrao restringe os elementos a uma lista de valores possiveis.
Esta lista pode ser aberta e aumentar
automaticamente a medida em que novos termos correspondentes aparecam
durante a preparacao das fichas. Ela
pode tambem ser fechada durante a preparacao de maneira a excluir os termos
incorretamente escritos ou descartados
pelo responsavel pelo dicionario e, neste caso, a incorporacao de novos termos
se faz atraves de uma operacao especifica.
No dicionario se encontram duas
categorias 'de informacao, de um lado
os elementos e de outro os diferentes
conjuntos os valores atribuidos aos elementos de tipo padrao e semantico. Em
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cada um destes conjuntos e possivel vincular os termos atraves de relacoes de
sinonimia. Assim um mesmo valor pode
ser introduzido sob a forma completa e
resumida elou em linguas estrangeiras.
Um usuario pode empregar indiferentemente nao importa qual sinonimo.
Por exemplo:
local d e conservacao = Museu do
Louvre I
OU

conservacao = Louvre 1
Um dispositivo permite identificar
a qual iingua pertence um termo e, desde
que esta lingua tenha sido introduzida ,
uma ficha podera entao aparecer, quando
da edicao, em uma lingua diferente daquela em que foi preparada.
Em principio, cada valor pertence
a um unico elemento. Entretanto, um mecanismo dito de compatibilidade permite
indicar que o conjunto de valores de um
elemento e compativel com o conjunto de
valores de outro elemento.
Por exemplo: local de descoberta
e local de conservacao sao elementos
compativeis, eles tem o mesmo valor.
b) Dicionario semantico
O dicionario semantico explicita
a significacao e as relacoes reciprocas
dos valores de alguns elementos. Ele e
mais poderoso do que a maior parte dos
tesauros hierarquizados dos sistemas
documentarios.
Por exemplo: local de descoberta
e um elemento do tipo semantico.
Se uma ficha 'e introduzida com
o valor "Local de descoberta = Pellan,
esta ficha sera selecionada por sua vez
para uma questao referente a Pella e
para uma questao referente a Grecia.
Isto e possivel porque o dicionario semantico contem a informacao de que
Pella pertence a Grecia. Se se introduz
uma ficha com o valor "Local de descoberta = Macedonia", a ficha aparecera
quando de uma questao referente a Grecia, Bulgaria, Iugoslavia, Albania ou

lbrquia. Isto mostra que o dicionario
semantico permite regular os problemas
de relacoes entre valores nao hierarquizados.
Para mais informacoes sobre a codificacao semantica, ver bibliografia, 12.
I11 - Interrogacao
A interrogacao de um banco de dados gerado pelo sistema SIGMINI se faz
em dois tempos. O primeiro e denominado pre-selecao. Esta se realiza atraves do
ficharioinvertido. O segundo tempo e denominado selecao, quando cada uma das
fichas pre-selecionadas e examinada em
seu conteudo e sua estrutura. E neste nivel que intervem os operadores que descrevem as relacoes que deveriam existir
entre os dados.
1. Pre-Selecao

O fichario invertido permite dar,
para o elemento ou o valor, os numeros
das fichas que os contem.
Todos os elementos ou valores
nao sao invertidos, e a escolha daqueles
que o sao e determinada pela sua introducao no dicionario, em funcao do carater seletivo de cada um deles.

Exemplos:
O elemento Decoracao e invertido
sobre cada um d e seus valores.
Quando da interrogacao, o fichario
invertido restitui o conjunto do numero de fichas concernentes por
cada um dos valores do elemento Decoracao.
- O elemento Assinatura e invertido
tal qual, sem seus valores. O conjunto das fichas que comporta o elemento Assinatura e fornecido na interrogacao.
Tomemos o exemplo da questao:
"Mosaico com fundo ornado de meandros em suasticas com borda de manchas, e uma inscricao".
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Em linguagem de interrogacao
SIGMINI, ela se torna:
1. decoracao = meandro
2. : JU :
3. decoracao = em suAsticas
4. : PE :
5. parte = borda
6. : PE :
7. decoracao = manchas
8. : ET :
9. decoracao = inscricao

podem colocar a sua questao de maneira mais ampla ou mais restrita segundo
o caso. Mas se o resultado da pre-selecao lhe for conveniente, ele prossegue
para a selecao.
2. Selecao

As linhas 1, 3, 5, 7 e 9 formam o
que se chama de criterios de selecao.
As linhas 2, 4, 6 e 8 contem os operadores de estrutura.
A pre-selecao consiste em interrogar o banco sem a estrutura, os operadores de estrutura das linhas 2, 4 e 6
sendo substituidos por ET. As questoes
podem ser postas criterio por criterio e
se pode obter assim a cada etapa o numero de fichas pre-selecionadas.
Para a questao citada acima, serao selecionadas todas as fichas que
contenham todos os valores pedidos.
Esta pre-selecao reduz o banco a
um conjunto de fichas que poderao convir
se a estrutura for respeitada, entre as
quais as fichas de Delos 16 e Delos 195.
O conjunto de fichas obtidas na
pre-selecao pode parecer muito grande
ou muito pequena para o usuario. Elas

Quando da pre-selecao, a ficha
de Delos 195, cujo esquema hierarquico
e dado abaixo, e mantida para a questao
dada em exemplo. Se examinarmos esta
ficha perceberemos que ela nao responde realmente a questao colocada ja que
o meandro e as manchas ornam as duas
bandas da mesma borda, enquanto que
se desejava que o meandro ornasse um
fundo (do tapete ou do painel).
Os operadores de estrutura permitem suprimir o "bruto" na selecao das
fichas.
No exemplo dessa questao, apenas
tres operadores de estrutura sao utilizados, embora existam muitos outros.
Exemplos:
JU Cl:JU:C2 s i g n i f i c a q u e o s
criterios C1 e C2 estao
no mesmo no d a
estrutura.

MOSAICO

I

tapete

Registro

I

Borda
Banda/
Monocroma

Banda/
Manchas

Filete/
Monocroma

Fundo/Cubos/
Banda/
Meandro

I

Quadrado

Banda/
Manchas

Painel
Borda

I

Filete/
Monocromo

Esquema arborescente do mosaico 195 de Delos

Fundo/
Inscricao
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AS c ~ : A s : C ~ significa que C1 e C2
tem elos hierarquicos
na arvore e que C1
esta antes de C2.
'

FR Cl:FR:C2 significa que C1 e C2
tem o mesmo pai.
PE Cl:PE:C2 significa que C1 e o
pai de C2.
Todos os operadores tem o seu
equivalente negativo.
Por exemplo:
NJU Cl:NJU:C2 significa que deve
existir um no -que
contem C1 sem a
presenca de C2.
Tambem 6 possivel impedir que
dois criterios estejam presentes no mesmo n6 de uma ficha. Isto se escreve:
NAO : ( c 1 : JU : ~ 2 ) .
A interrogacao de um banco SIGMINI se faz inteiramente de forma interativa. O operador pode adaptar sua
questao de acordo com o ruido ou o silencio que obtem no nivel da pre-selecao
inicialmente, e depois na selecao.
.Todas as questoes sao mantidas
mesmo apos a sessao do usuario, as questoes permanecendo disponiveis seja para
interrogar uma outra sub-base, seja para
serem inseridas em outra questao.
Uma vez terminada a selecao, os
numeros das fichas selecionadas sao
mantidas. Isto permite a gestao da difusao seletiva da informacao, ou perfil.
ANEXO
Descricao Sucinta das Principais
Funcoes do SIGMINI
Introducao e atualizacao do dicionario.

A introducao pode ser feita:
- seja em 'interativo, em um monitor,
- seja em tratamento por lotes, a partir
de uma'fita ou de um fichario disco.
Os comandos disponiveis sao:
- criacao de elemento ou valor

-

atualizacao das relacoes de sinonimia
- listagem do dicionario
- estabelecimento da compatibilidade
e dos tipos de inversao.
Zntroducdo das fichas no banco.

A introducao se faz atraves seja
de uma fita, seja de um fichario disco.
Ao nivel do sistema, as fichas erradas
sao rejeitadas e devem ser reintroduzidas. O usuario tem no entanto o meio
de corrigir as fichas erradas por um programa de atualizacao sem ter que re'
grava-los inteiramente.
Um editor especializado permite
efetuar uma preparacao controlada interativa. Fichas-tipo que consistem em
esqueletos de ficha sao denominados
em funcao dos dominios tratados para
orientar a introducao.
Interrogacao de um banco.

O usuario deve previamente designar o banco ou a parte do banco que
deseja interrogar. No caso em que a parte do banco sobre a qual o usuario deseja colocar questoes nao esteja instalada nas unidades de disco, as questoes
sao registradas e nao sao executadas senao quando as fichas a que se referem
estiverem presentes.
Cada usuario dispoe de um ou mais
questionarios nos quais ele pode introduzir ate 42 questoes diferentes. No interior
do questionario cada questao tem um numero de referencia, o que permite reutiliza-la para a redacao de uma outra questao ou para um perfil.
Ao fim da introducao de uma questao tres possibilidades se apresentam:
- analise sintatica
- analise sintatica e pre-selecao
- analise sintatica, pre-selecao e selecao.
Edicao de dados.

As fichas pre-selecionadas e se-
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correspondentes (Figura nQ 1).
Num primeiro momento o microcomputador funciona no modo "transparente", isto e, tudo que e digitado no terminal e enviado ao computador central.
DESCRICAO DA ESTACAO DE
Inversamente, tudo que vem do compuCONSULTA
tador central e enviado A tela do terminal.
MICHEL LENCI O usuario pode assim conduzir uma sesDiretor do Centre dPAutomatique sao normal. Ele pode, particularmente,
et d'lnformatique submeter uma questao aos bancos de daEcole Normale Superieure des dos. O computador responde entao enMines de Paris viando o texto dos documentos pertinentes. O microcomputador que vigia o fluxo
O aparelho de interrogacao do de dados detecta primariamente o fluxo
banco de dados de imdgens foi conce- de respostas. Ele passa entao a um sebido no Centre &Automatique et d'In- gundo modo de funcionamento, dito
formatique da Ecole Normale Superieu- modo 'local".
re des Mines de Paris. Ele se compoe
No modo local, o fluxo proveniende um microcomputador, de um termi-1 te do computador central - isto e, as
respostas A questao colocada - nao e
na1 e de seu monitor.
O microcomputador e ligado por mais dirigida para a tela do terminal,
nieio d e um modem ao computador cen- mas e estocada na membria do microtral no qual estao estocados os bancos computador. O usuario esta entao inde dados. Seu papel e duplo: ele con- formado que pode comecar a consultar
serva localmente as respostas enviadas os documentos recebidos, enquanto oupelo computador central e controla o tros continuam a chegar.
videoleitor, oferecendo ao usuario uma
Ele dispoe para isto de um certo
serie de comandos para percorrer as numero de comandos que ihe permitem
respostas.e obter no monitor as vistas obter na tela os documentos recebidos
lecionadas podem ser editadas no monitor ou impressas. E possivel editar
apenas uma parte da ficha.

..

i

3

Linha telefonica, para o computador central

Dl

Micro

Monitor

7

Terminal

Kgu& nQ I: Esquema das conexoes da estacao de consulta
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e no monitor as vistas correspondentes
a cada um deles.
Um mesmo documento pode ser
ilustrado por varias vistas. As vistas sao
indicadas pelo seu numero de registro
no videodisco. Este numero figura no
texto dos documentos.
Existe igualmente um modo de
exibicao automatico no qual as vistas se
sucedem sem a intervencao do usuario,
bem como os documentos. A cadencia
desse modo de exibicao e regulavel e
ela pode ser momentaneamente interrompida (comando PAUSA). O percurso pode ser feito para a frente ou para
tras.
Um documento pode ser chamado pelo seu numero de identificacao.
Uma lista de explicacoes e acessivel por
um comando de auxilio.
A qualquer momento o usuario
pode passar para o modo transparente
sem perder os documentos recebidos.
Ele pode assim interromper a sessao
com o computador central apos a recepcao do ultimo documento ou colocar
uma nova questao cujas respostas virao,
de acordo com a sua escolha, se acrescentar aquelas que recebeu anteriormente ou substitui-las.
Este logicial de controle foi concebido em uma otica do tipo : caixa de
telecomando (controle remoto), isto e,
a quase totalidade dos comandos e dada
pela acao direta no teclado. O conjunto
verifica-se de uma manejo comodo e rapidamente apreensivel para os novos
usuarios.
O microcomputador foi construido especialmente para esta aplicacao.
Esta solucao foi preferlvel ao emprego
de um microcomputador padrao em razao das performances necessarias: nenhum dos caracteres que chegam por
linha deve ser perdido, garantindo-se
uma exibicao rapida na tela (ate 2000
caracteres por segundo). O custo do
aparelho e competitivo, ja que ele se
situa ao redor dos 5000 francos. O mi-
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crocomputador possui uma memoria de
56 Koctets para a estocagem dos documentos, o que permite manter a maioria
das respostas as questoes comuns.
As extensoes abordadas referentes a uniao de um tipo'de bloco de notas
onde o usuario poderia registrar os numeros dos documentos que lhe interessam e fazer uma selecao a partir dos
documentos recebidos para trabalhar
apenas com um subconjunto deles.
O microcomputador e seu logicial
sao facilmente adaptaveis ao controle
de outros modelos de videoleitores bem
como ao dialogo com outros logiciais
de gestao de bancos de dados.
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BIBLIOGRAFIA BASICA DE
LITERATURA GREGA

dos dialogos, sobre Herodoto e nicidides quando se detiverem na constituicao
da prosa historiografica e assim por
diante. Embora contemple as literaturas
bizantina e grega moderna, seu nucleo
ADRIANE DA SILVA DUARTE esta na literatura antiga (mais de treDepartamento de Letras zentas das quatrocentos e setenta pagiClassicas e Vernaculas nas), cuja abrangencia vai da epica arFaculdade de Filosofia, Letras caica ate a literatura greco-romana.
e CiQnclas Humanas
Esse vasto material foi organizaUniversidade de Sao Paulo do ora por genero literario (epica, lirica
do sec. VI1 a V a.C., teatro classico;
Integrando a serie Instrumentos etc.), ora por periodo historico (literade Pesquisa (Strumenti di Studio), vol- tura helenistica, greco-romana, bizantitada para a 'publicacao de guias bibli- na, moderna). Cada um desses capitulos
ograficos, a editora Garzanti dedicou se subdivide na abordagem de temas esumvolume a Literatura Grega: Lettera- pecificos, autores e obras determinados.
ture Greca Anticq Bizantina e Neoelle- Assim o capitulo sobre o teatro comnica (Milano, 1989).-Contraposto a preende as seguintes partes: as origens,
obras de maior vulto, como L'Annte o drama grego classico: estrutura e conPhilologique, que tem a ambicao de re- teudo, a tragedia atica, Esquilo, Sbfogistrar toda a bibliografia no ambito dos cles, Euripides, a comedia antiga, Arisestudos classicos, esse livro assume pro- tofanes, a crise do teatro classico e a
porcoes mais modestas, limitando tanto comedia media. Para os dramaturgos,
a area de abrangencia quanto o numero apos a bibliografia geral, seguem-se as
de titulos arrolados. Mas justamente ai indicacoes especificas para cada uma
reside seu grande atrativo. Sua dimen- das obras.
sao e preco (28.000 liras) colocam-no
Alem dos capitulos mencionados,
na estante do pesquisador, onde estara ha um dedicado as obras gerais, ou seja,
a mao para quaisquer consultas, facili- as ferramentas basicas do pesquisador:
tando a primeiraetapa de um trabalho. dicionlios, colecoes de textos, gramati-'
Foi basicamente isso que o orga- cas, historias da literatura e da lingua
nizador, Marco Fantuzzi, tinha em men- alem-de um catalogo das principais reviste ao reelaborar o material anteriormen- tas especializadas, com o local de publite publicado volume XII da Enciclope- cacao, ano de fundacao e, quando e o
dia Europeu. Seu objetivo era catalogar caso, periodo de circulacao.
obras consagradas e, ao mesmo tempo,
Sempre que possivel, as indicacoque fossem acessiveis aos estudiosos. E es bibliograficas vem acompanhadas de
claro que ele pensava nas livrarias e bi- pequenos comentarios sobre o autor ou
bliotecas europeias, mas mesmo assim a obra, detendo-se nas teses mais polea adocao desse criterio ja nos protege micas e remetendo o consulente para
um pouco da frustracao, conhecida de textos afins. O indice onomastico de auqualquer pesquisador do terceiro mun- tores antigos e modernos facilita enordo, de ter a indicacao de um texto mag- memente a consulta, permitindo localinifico mas impossivel de se encontrar.
zar as obras de determinado helenista,
O volumeesta restrito A literatura as vezes dispersas pelos varios capitulos
grega, o que significa que so serao in- do livro.
cluidas referencias bibliograficas sobre
O volume e aberto com um ensaio
Platao quando versarem sobre o estilo de Bruno Gentile que visa situar o es-

A. da Silva Duarte: Bibliografia basica de
Literatura Grega
tado atual dos estudos filologicos. Para
isso ele apresenta os principais helenistas desse seculo (Jaeger, Snell, Fraenkel, Parry, Havelock, Dodds, Vernant,
entre outros) e discute as ideias que
mais repercutiram, em especial as que
dizem respeito a questao da oralidade
e seu impacto na compreensao dos textos antigos.
O livro cumpre o papel a que se
propoe: orientar a travessia da enorme
bibliografia de estudos helenisticos, fornecendo a base para as pesquisas na

area. Seuponto forte e a mescla de
obras consagradas, de leitura imprescindivel-aoclassicista, e de artigos recentes
(i.e, ate 1988), publicados em revistas.
Seu unico defeito esta no direcionamento aos leitores italianos, o que faz com
que as obras traduzidas para o italiano
sejam citadas nas edicoes locais, muitas
vezes sem que haja a mencao do titulo
original. De qualquer forma, e util.
A editora tambem pretende publicar volumes dedicados a filosofia e a
arqueologia e arte antiga.
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tavel quanto, de outro, o silencio da critica. Os scholars, em geral,.utilizaram o
corpus lucianeum mais como uma especie de enciclopedia que registra dados
preciosos mas pontuais, cobrindo interesses que vao da critica das artes plasJACYNTHO LINS BRANDAO ticas a historia da medicina, dos primorDepartamento de letras Classicas dios do cristianismo a teorizacao da hisFaculdade de Letras toria, etc. Estudos sobre o corpus luciaUniversidade Federal de neum em si sao contudo escassos, conMinas Gerais siderada sua importancia documental e,
sobretudo, sua importancia literaria.
Basta
passar os olhos pelos titulos reDe Luciano de Samosata pode-se
gis
t
r
a
d o s em L9Annee Philologique,
dizer que e, no minimo, um classico concomparando-se
a bibliografia critica sotrovertido. Afinal, o conceito de classico
bre
Luciano
com
aquela dedicada.a ouse aplica aquelas obras ou autores em
tros
"grandes"
escritores
antigos, como
torno dos.quais, por geracoes sucessivas, se formou uma especie de consenso, Homero, os tragicos, Herodoto, lhcidibaseado num juizo de valor positivo e des, Platao, etc.
Nao minha intencao aqui fazer
no reconhecimento de um carater exemplar'. Em torno do corpus lucianeum ha nem a historia da recepcao literaria de
~ , a historia dos usos e abudecerto consenso, desde a Antiguidade ~ u c i a n o nem
Tardia e a Idade Media bizantina, no sos de sua obra como fonte de informaque se refere as qualidades de lingua e caoS, mas apenas esbocar um balanco
de estilo; mas ha dissenso, tambem des- da bibliografia critica sobre o corpus lude entao, no que diz respeito ao valor cianeum, desde a publicacao dos livros
de conteudo. As qualidades citadas in- de Bernays e de Croiset, em 1879 e 1882
cluiram mesmo os textos lucianicos, em respectivamente, tendo em vista, sobregeral os Dialogos dos mortos, nos cur- tudo, a producao de nosso seculo, isto
riculos escolares, o que se observa na e, de que modo, nos ultimos cem anos,
Europa renascentista em geral, bem se formou e se desdobrou o que Rearcomo nos primeiros colegios na Com- don batizou como a "questao lucianica"
panhia de Jesus &noBrasil, para citar (Cf. Reardon, 1971, p.160). Trata-se,
apenas dois exemplos. Tambem nesse sem duvida, da historia de uma polemica
aspecto, portanto, Luciano seria um em torno do sentido ou dos sentidos da
classico. Mas o incomodo provocado producao de Luciano. No conjunto,
pela tematica de sua obra persiste em pode-se dizer que nao ha pontos conmanifestar-se tambem no uso escolar, sensuais, como os estabelecidos em noslevando ao expurgo de passagens tidas so seculo a respeito de outros corpora
como imorais ou amorais, em edicoes igualmente dificeis e importantes, como
"ad usum Delphini", o que se faz ainda os poemas homericos, os tragicos, Platao e Hesiodo, entre outros. De um terem nosso seculo2.
Esta por escrever-se uma historia to modo, perpetua-se o mesmo desconda recepcao de Luciano, sem duvida um forto ja registrado pela.Suda, por Focio
autor muito lido, de que se conservaram ou pelos inumeros escoliastas que anoprovavelmente todas as obras em inu- taram, a margem dos manuscritos, a exmeros manuscritos 3, mas pouco estuda- pressao de sua admiracao e indignacao.
do pela critica. Assim, de um lado, a A questao lucianica -- de que aqui toinfluencia literaria de Luciano e tao no- marei os representantes mais destaca-UM SECULO DE
BIBLIOGRAFIA LUCIANICA:
A H I S T ~ R I ADE UMA POLEMICA

e
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J. L. Brandao: Um seculo de bibliografia lucianica:
a historia de uma polemica

dos, isto e, os criticos que propuseram
teorias gerais sobre o sentido do corpus
lucianeum - essa polemica, no fundo,
decorre do proprio Luciano, alguem de
quem, nas palavras de Focio, so se pode
dizer que tem como crenca "em nada
creru6.Alguem, portanto, que induz nao
ao consenso, mas, a polemica.
Jones afirma, na introducao de
seu livro, intitulada precisamente "The
Modern Lucian", que "the criticism of
Lucian is an involvingphenomenon, and
that Lucian's observer is as much subject
to thepast as he was" (Jones, 1986, p.1).
O mesmo Jones regride a historia da
critica moderna sobre Luciano a 1879,
quando aparece o livro de Jacob Bernays, Lucian und die Kyniker, de que
dependem os desdobramentos das teses
de Rudolf Helm, apresentadas em "Lukian und d i e Philosophensschule"
(Helm, 1902) e, principalmente, em Lukian und Menipp (Helm, 1906). Partindo de Bernays, bem como de comentarios esporadicos de Wilamowitz e Norden, e empenhado no metodo da Quellenforschung, Helm radicaliza a declaracao lucianica de que, para a criacao
do dialogo comico, desenterrara o "velho cao Menipo" (Dupla acusacao, 33);
assim, defende que o dialogo lucianico
nada mais seria que a retomada da satira
menipeia, de tal modo que seria possivel
reconstituir esta ultima atraves da analise criteriosa daquele. Em Lukian und
Menipp, Helm poe justamente em pratica sua teoria, que tera grande influencia sobre a critica posterior, pelo menos
ate o periodo entre as duas guerras. Embora sua analise de aspectos pontuais
de diferentes textos tenha inegavel importancia, sua postura teorica peca pelo
vies de supor que .a obra de Luciano
tem valor apenas relativo, na medida em
que nao constroi um sentido proprio,
ficando na esfera do pastiche e da mera
imitacao.
A tese de Helm, embora rebatida
ainda na primeira metade do seculo (cf.

McCarthy, 1934), tera grande difusao.
Nos meios nao especializados, ainda e
lugar comum considerar Luciano autor
de satiras menipeias, o que se deve em
parte, a obra de Bakhtin (Bakhtin, 1963)
que, se de um lado recupera a producao
lucianica, localizando-a, junto com o
dialogo "socratico", como uma das fontes da literatura carnavalizada, por outro lado toma-a apenas, tout court, como
um dos representantes do genero inaugurado por ~ e n i ~ o 'O. r a , o q u e
McCarthy demonstra, no alentado artigo publicado em Yale Classical Studies,
e que a afirmativa da Dupla acusacao
deve ser entendida no contexto das demais declaracoes do proprio Luciano
sobre sua obra, as quais ressaltam a originalidade do projeto de mesclar o dialogo filosofico a comedia. De fato, nao
pode haver duvida quanto a isso: em
Zeuxis e, sobretudo, em Tu es um Prometeu em teus discursos, a novidade do
dialogo lucianico e suficientemente ressaltada (Es Pr. 3-7). Nada autoriza considerar tais declaracoes como embuste,
em nome da dependencia de modelos
perdidos. E preciso levar em conta que
Menipo, na mesma passagem da Dupla
acusacao, e citado apenas como uma
das fontes que se mesclam para dar origem ao dialogo lucianico, ao lado do
jambo, de Eupolis e Aristofanes, sobre
a base de fundo que e constituida pelo
dialogo filosofico - em especial, acredito, o platonico. Assim, a proposta de
McCarthy (McCarthy, 1934, p.6) d e que
Luciano apenas finge depreciar o merito da novidade para realca-la pode tambem ser descartada, em favor de uma
leitura mais acurada do proprio texto
lucianico.
Enfim, o estado atual da questao
da dependencia menipeia e bem resumido por Coenen: 1. Como observou
McCarthy (McCarthy, 1934, p.20 ss), a
satira menipeia nao era, pelo menos no
que podemos saber, puro dialogo, mas
geralmente preponderava nela o ele-
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mento narrativo, como de fato se constata em Icaromenipo e Neciomancia, os
quais seriam os dois unicos exemplos
do genero no corpus lucianeum (tambem a Apocoloquintose de Seneca e as
menipeias de Varrao concordam com
essa tendencia narrativa); 2. "So durfen
wir Lukians Behauptung, dass er den Menipp 'in der Dialog einfuhrte' (Bis acc.
33), durchaus wortlich. verstehen. Menipp
war nicht sein ausschliessliches Vorbild,
sondem er bot ihm satirische Stoffe, aus
denen er unter Hinzunahme von Formen
und Motiven aus der Komodie seine dramatischen Dialoge schuj" (~oene'n,1977,

p.36-37).
O livro de Maurice Croiset, Essai
sur Ia vie et les oeuvres de Lucien (Croiset, 1882), pode, como o de Helm, ser
considerado o inaugurador de uma outra linha de abordagem que fara sucesso. Croiset procura avaliar a obra de
Luciano de uma perspectiva diferente,
concentrando-se sobre as qualidades de
seu estilo, em detrimento dos conteudos, pintando a figura de um escritor
tao refinado quanto alheio ao mundo a
sua volta, em cuja producao nao descobre nenhuma unidade (cf. Croiset, 1899,
p.598). Sua influencia parece-me desdobrar-se em duas direcoes: de um lado,
as 'pesquisas sobre a vida de Luciano ou melhor, o que se poderia depreender
sobre isso dos textos do proprio Luciano; de outro, a abordagem do corpus
lucianeum do ponto de vista da oposicao
entre imitacao e criacao, titulo, alias, de
um de seus capitulos. Tratarei separadamente dessas duas tendencias.
A questao da biografia e das mais
espinhosas. Antes de tudo, age o obstinado silencio das fontes antigas, de que
o exem lo mais contundente seria Filostrato . Embora tratando da segunda
sofistica e dedicando-se ampla e detalhadamente a seus representantes mais
ilustres, nao se refere a Luciano. Isso
significa que, ao contrario da critica moderna, Filostrato nao considera que Lu-

!
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&ano pertenca ao movimento ou, no minimo, ihdica que a producao lucianica
e marginal nesse contexto. As concisas
referencias de ~ u n a ~ i ~actancio"
o~,
e
Isidoro de ~elusio" nao fornecem dados biograficos, a nao ser a naturalidade
de Samosata, a contemporaneidade com
Demonax e a ligacao com os cinicos.
Ora, e bem provavel que, da vida de
Luciano, os tres nao conhecessem mais
que nos mesmos, uma vez que a existencia de Demonax e duvidosa (e razoavel supor que ele seja apenas uma personagem lucianica) e a ligacao com os
cinicos e deduzida do proprio corpus
lucianeum (e pode, nesse caso, estar baseada apenas no fato de Luciano ter
escrito a propria Vida de Demonax).
Das informacoes da Suda, acrescentamse os dados de que teria nascido na epoca de Trajano, iniciado sua carreira
como advogado em Antioquia, dedicado-se em seguida a "logografia", morrido estracalhado por caes e "herdado" o
"fogo eterno" na companhia de Satanas!
Como se ve, muito pouco, em que informacoes possivelmente autenticas
(epoca do nascimento e inicio da carreira) se misturam com lendas e conclusoes geradas pela apreciacao critica da
obra.
Essa sera grande tentacao tambem para os biografos modernos, o que
nao deixa de ser compreensivel, na medida em que varios textos do corpus lucianeum dao a impressao de ser autobiograficos, como Sobre um sonho
(tambem chamado Vida de Luciano),
Nigrino e outros. Gallavotti, em Luciano nella sua evoluzione artistica e spirituale (Gallavotti, 1932), parte do pressuposto de. que "Ia vita de1 nostro autore
si legge tutta quanta nei suoi scritti velut
in votiva tabella", bastando portanto ler
adequadamente estes para reconstituir
aquela (Gallavotti, 1932, p.1). Ele critica a obra de Croiset justamente por nao
ter intentado relacionar os escritos do
corpus lucianeum com a biografia de seu
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autor, deixando de enfoca-10 em sua
evolucao como escritor e pensador. A
proposta de Gallavotti lida assim com
dois niveis de problemas de dificil solucao: o mais basico, relativo a cronologia das obras; o mais geral, relativo a
biografia propriamente dita. E desnecessario dizer que um depende do outro
e, da perspectiva de uma evolucao, a
suposta biografia interfere no entendimento que se tem das obras. Nesse contexto e que a crenca na conversao de
Luciano a filosofia, como retratada no
Nigrino, ganhara importancia. A conversao seria o marco antes do qual e
depois do qual se organizariam as demais obras, correspondendo ao abandono da retorica. Essa tendencia de organizacao cronologica do corpus lucianeum sera amplamente seguida e, embora a suposta conversao tenha despertado muita polemica, e tida como biografica por grande parte.dos comentadores, como Quacquarelli (Quacquarelli, 1956) e, mais recentemente, Jones
(Jones, 1986). A questao e relevante, na
medida em que resvala para outra polemica: se Luciano teria sido filosofo,
como ja admitia Isidoro de Pelusio e a
critica do secuio XVI, o que e ardorosamente negado or comentadores de
diferentes epocasPz .
O livro de Gallavotti agrupa-se
ao lado de outros, anteriores e posteriores, em que a biografia, resvalando
em cronologia, e o fio condutor, de que
citaria como mais importantes os trabalhos de Hime, Lucian, the Syrian Satirist (Hime, 1900), e Allinson, Lucian
satirist and artist (Allinson, 1926). A
cronologia ganha o primeiro plano, de
forma enriquecida e detalhada, no livro'
de Schwartz, Biographie de Lucien de
Samosate (Schwartz, 1965). E interessante observar duas coisas: em primeiro
lugar, que o aparecimento do livro foi
precedido por um artigo sobre o problema d a conversao a filosofia
(Schwartz, 1964); em segundo lugar, que

criterios como o da datacao dessa mesma conversao - e outras miucalhas do
genero que se possam depreender dos
textos - nao sao o que de mais importante existe nele para o estabelecimento
de uma cronologia relativa. O que diferencia o trabalho de Schwartz do de outros e o estabelecimento de paralelos
entre os escritos lucianicos e os de outros autores contemporaneos, permitindo avancar alguma coisa em seara tao
dificil. Ainda que se possa progredir
pontualmente no conhecimento e na interpretacao de varios aspectos - o u
mesmo discordar de pontos de vista defendidos por Schwartz - sua Biographie representa, em geral, no nivel atual
de conhecimentos, o que de mais seguro, objetivo e elaborado se pode ter sobre o assunto.
Na linha da discussao sobre os
processos de criacao e imitacao, inaugurada com o livro de Croiset, o grande
marco sera o estudo de Bompaire, Lucien ecrivain, imitation et creation
(Bompaire, 1958). Partindo da sugestao
de Croiset e reorientando-a, atraves da
desclassificacao da oposicao entre criacao e imitacao como processos antagon i ~ o s ' ~Bompaire
,
pretede estudar a
"genese" da obra, "voic sipossible, l'ecrivain au travail, saisir Ia maniere dont
s'elabore l'oeuvre duns son esprit" (Bompaire, 1958, p.5). A imitacao, na forma
como a entendiam os antigos - e definida a partir de extensivo levantamento
de fontes - e tomada como metodo autentico de criacao, tanto na esfera do
que se denomina, no livro, "criacao retorica", quanto na esfera da "criacao literaria". Essa postura metodologica situa o trabalho de Bompaire na vanguarda das correntes mais modernas de critica, numa epoca em que ainda, com
raras excecoes, se repudiava a retorica
em nome do ideal romantico da "originalidade". Se hoje, apos toda a experiencia da arte pos-moderna e das teorizacoes sobre a mesma, muitos dos pro-
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blemas com que o autor lida podem parecer-nos "sem problema" nos anos 50
certamente nao seriam14: Declaradamente, ele confessa duas grandes influencias: o livro de Helm, Lukian und
Menipp, na qualidade de modelo da
pesquisa sobre as fontes lucianicas; e
Lucien et Ia pensee religieuse de son
temps, de Caster (Caster, 1937), "quiau
terme d'une ktude philosophique et religieuse pose comme essentiel le probleme
de 1"ecrivain' Lucien", o qual, declara
ainda Bompaire, ele pretende defrontar
(Bompaire, 1958, p.1). Ora, trata-se, nesse caso, de duas obras de orientacao metodologica distinta: de um lado, a Quellenforschung; de outro, a pesquisa sobre as relacoes do corpus lucianeum
com seu tempo. Num certo sentido, a
polemica em torno do livro de Bompaire
deve-se a opcao preferencial pela primeira tendencia, com prejuizo da segunda abordagem.
No conjunto, Bompaire resgata
de modo brilhante os processos poeticos
de Luciano, livrando-os dos juizos de
valor negativos, decorrentes de entendimento falho sobre a qualidade estetica dos metodos de criacao baseados na
parodia, na citacao, na remissao - em
suma, em todos os procedimentos situados na esfera da mimese de outras obras
literarias, sem prejuizo da criatividade.
De um lado, Bompaire situa a criacao
retorica, que supoe niveis diferenciados
de utilizacao imediata de modelos,
transmitidos sobretudo pela escola. Nao
ha duvida de que se trata de um processo poetico de importancia capital na
Antiguidade, ja que as referencias se
repetem em autores diferentes, como
bem demonstrou Householder a propbsito de Luciano, em comparacao com
outros escritores da segunda sofistica
(Householder, 1941). De outro lado,
distingue ele a criacao literaria, em que
"luMimesis trouve son expression parfaite: l'assimilation profonde se substihte a
l'utilisation immediate (...) et laplace est
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libre pour une recreation du modele"
(Bompaire, 1958, p.547). Em seu conjunto, Lucien ecrivain pode ser considerado o mais completo estudo, ainda
hoje nao superado, sobre a poetica de
Luciano. Tem contudo o senao de propor uma leitura totalizadora que, embora tenha a vantagem de desmontar a
ideia de que falte ao corpus lucianeum
qualquer unidade, acaba por perder
muitos dos aspectos de uma obra rica
e diversificada, na defesa de uma poetica em que o escritor e basicamente
devedor de sua biblioteca e nao de seu
tempo. Faltou a Bompaire, na verdade,
dar o salto para a compreensao do sentido dos processos de criacao, isto e,
faltou-lhe problematizar os processos de
recepcao, tanto da perspectiva da recepcao da literatura por Luciano, quanto da
obra de Luciano por seu publico.
As ideias e a metodologia de
Bompaire serao seguidas por um grande
numero de lucianistas, que se esmeraram em detalhar certos pontos sobre os
processos mimeticos, dentre os quais
destacaria Anderson (Anderson,
1976[a], 1976[b], 1976[c], 1982)15,ou em
aplicar a teoria da mimese para a compreensao nao apenas do corpus lucianeum, mas para toda a segunda sofistica, como faz Reardon (Reardon, 1971).
Por outro lado, despertaram criticas, sobretudo da parte daqueles que defendem as imbricacoes da obra lucianica
com seu tempo, conjunto em que se destacam os livros de Baldwin (Baldwin,
1973) e Jones (Jones, 1986). Curiosamente, um antecessor desta ultima corrente pode ser encontrado no mesmo
Caster que inspirou Bompaire. Outro,
que considero da maior relevancia, seria
Peretti (Peretti, 1946).
O trabalho de Caster sobre Luciano e o pensamento religioso (e, por
extensao, filosofico) de seu tempo teve,
de um certo modo, o reconhecimento
de sua importancia prejudicado apos a
grande difusao, nas ultimas decadas, das
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ideias de Bompaire, passando a ser lido
apenas naquilo em que demonstra os
"anacronismos" de Luciano, isto e, sua
divida para com os modelos classicos.
Isso, contudo, representa uma real reducao de uma perspectiva mais ampla.
O livro foi publicado um ano antes de
Etudes sur Alexandre ou le faux prophete de Lucien (Caster, 1938), em que
o cuidado e senso arqueologico de buscar conexoes entre o texto lucianico e
seu tempo tambem se manifestam, neste
caso movendo-se em terreno propicio,
uma vez que Caster trata de um opusculo lucianico de carater "jornalistico",
sobre a atuacao do conhecido profeta
de Abonotico. Ora, o livro de 1937, embora voltado para um aspecto especifico
do corpus lucianeum, o das ideias religiosas, pode ser considerado uma obra
de carater abrangente, em vista da importancia que tem a religiao e a filosofia
em Luciano. Caster passa, em detalhe,
uma a uma, a caracterizacao lucianica
das escolas de filosofia, definindo o nivel de simpatia do escritor por cada uma
delas. Em seguida, faz o mesmo com as
correntes religiosas, situando a critica
de Luciano na esfera mais abrangente
de critica nao a escolas ou correntes,
mas a paideia como um todo. Essa me
parece uma contribuicao essencial para
o entendimento do sentido da obra de
Luciano.
A mesma busca sistematica de conexoes contemporaneas frustra entretanto muitas vezes o autor, levando-o a
cobrar de Luciano diversos "silencios"
e conduzindo-o a conclusao radical de
que Luciano "vitau second siecle de notre ere avec l'esprit d'un contemporain de
Menandre; cinq cents uns de retard" (Caster, 1937, p.389). Nenhum desses silencios logram todavia convencer-me da
conclusao. Talvez tenha faltado a Caster
uma concepcao mais adequada de cultura e sociedade para a compreensao
da critica lucianica. Seria absurdo descartar a divida de Luciano para com a

tradicao, mas e equivocado opor essa
divida a observacao da realidade, uma
vez que a realidade, para qualquer cultura, se institui no nivel do imaginario
em que a tradicao e um dos fatores dinamicos. Seria, por outro lado, prudente
assumir uma atitude mais modesta, admitindo que nao dispomos de todas as
pecas do quebra-cabeca das relacoes da
obra lucianica com seu tempo. Um
exemplo significativo milita a favor dessa hipotese: Caster considera uma obra
central para a compreensao do pensamento religioso de Luciano, Assembleia
dos deuses, nada mais que uma "phantaisie hative sans unite profonde" (Caster, 1937, p.345), "un document tres vague pour l'histoire du second siecle", na
medida em que o elemento principal da
intriga (isto e, a discussao sobre os criterios para a concessao de cidadania aos
deuses olimpicos) nao remete diretamente a atualidade: "Quelle portee precise peut-on accorder a un ouvrage dont
lu donnee seule coincide, h force de generalite, avec un fait d'histoire qui s'etend
sur cinq sidcles, tandis que les details les
plus frappants de l'actualite sont a peu,
pres tous passes sous silence?" (Caster,
1937, p.342). Sua conclusao e assim taxativa: "A Assembleia dos deuses levanta, mais uma vez, de modo agudo, o problema das lacunas de Luciano" (Caster,
1937, p.346). Ora, na-verdade, o desconcerto decorre antes de nossas lacunas,
como demonstrou Oliver (Oliver, 1980),
a partir da identificacao de fragmentos
epigraficos encontrados na agora de
Atenas como uma carta de Marco Aurelio relativa justamente a necessidade
de comprovacao da trigonia para os integrantes do Arebpago. Ora, a cena lucianica no Olimpo nao poderia deixar
de ser, assim, mais atual. Isso demonstra, a contento, que as relacoes do escritor com a sociedade podem dar-se
nao apenas sob a forma de referencias
jornalisticas diretas, mas, na esfera de
sua competencia ficcional, de modos
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muito mais ricos e variados, que podem
nos parecer anacronicos tao- somente
porque sabemos pouco sobre essa mesma sociedade.
O livro de Peretti, Luciano, un
intelletuale greco contro Roma (Peretti,
1946), embora, do mesmo modo que o
de Caster, pareca interessado em uma
abordagem parcial, concentrando-se
quase que somente no estudo do Nigrino, toca questoes importantes para situar a producao lucianica. Em primeiro
lugar, desmistifica a ideia de uma conversao a filosofia, definindo, creio que
com absoluta precisao, o Nigrino nao
como um dialogo de conversao, mas
como uma peca contra o Imperio. A
conversao seria assim apenas o pretexto
narrativo para o discurso de Nigrino,
em que se tece o elogio de Atenas, pintada como cidade de filosofos, e o vituperio de Roma. Peretti coloca-se, desse
modo, contra uma tendencia geral de
considerar-se Luciano ou como aliado
ou, no minimo, como alheio a questao
do poderio universal romano, tendencia
essa que se estende de Hime (Hime,
1900, p.23) a Jones (Jones, 1986). Uma
coisa acaba sendo certa: quem nao concorda com a tese de Peretti nao tem
outra opcao que admitir a veracidade
biografica da conversao e, em decorrencia, a propria existencia historica do filosofo Nigrino. Acredito, no entanto,
que Peretti adota a posicao mais correta, considerando-se o que ha de satira
anti-romana tambem em- Assalariados
e a obstinada recusa de Luciano em representar personalidades romanas em
seus textos. E incompreensivel apenas
que considere a Apologia como uma retratacao de Luciano, em termos de aceitacao do Imperio, e nao como simples
defesa diante da acusacao de capitulacao, em que se expoe, para o destinatario do texto, que a investidura num
posto da burocracia imperial, no Egito,
se deveu apenas as necessidades impostas pela velhice.
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A questao do interesse e do envolvimento de Luciano com os problemas nao so politicos, mas tambem sociais de seu tempo temmarcado a cisao
entre varios estudiosos, desde-o aparecimento do artigode Baldwin, "Lucian
as Social Satirist" (Baldwin, 1961). Seu
ponto de partida e uma observacao de
pe-de-pagina de Rostovtzeff sobre a importancia da questao social em Luciano
(apud Baldwin, 1961, p.199), o que o
leva a examinar o problema, enfocando
textos como ~ecio-mancia,os Dialogos
dos mortos, Descida ao Hades, Fugitivos, Saturniilias e Sobre o sonho. Pinta-se assim a figura de um escritor interessado nas questoes sociais e inteirado de sua importancia, nao no plano
de qualquer forma de ativismo, mas de
reflexao sobre o absurdo das disparidades de fortuna entre ricos e pobres. Essa
figura e nuancada e, em certa medida,
mitigada em Studies in Lucian (Baldwin, 1973), com a vantagem de ampliarse tanto o quadro dos interesses de Luciano pela sociedade de seu tempo,
quanto os objetivos d a critica. Seja
como for, os trabalhos de Baldwin tiveram a importancia de por em questao
as ideias de Bompaire, atraves da utilizacao de um marco teorico que recusa
sua teoria da mimese, baseada na oposicao entre observacao direta da realidade e inspiracao haurida na biblioteca.
Ora, e evidente que se trata de um falso
problema. Caso contrario, teriamos de
admitir que um escritor efetivamente
engajado, como Brecht, tambem seria
anacronico, uma vez que deve muito a
sua biblioteca (inclusive a sua biblioteca
grega). O que ~ a l d w i ndemonstra bem
e como o uso da biblioteca por Luciano
e regulado pela "realidade" cultural e
humana para a qual escreve. Poderiamos avancar mais e afirmar que a pratica da mimese em Luciano nao se da
independentemente dos "horizontes de
expectativa" de sua epoca e que, afinal,
nao teria sentido ser de outra forma.
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Jones, em Culture and Society in
Lucian (Jones, 1986), avanca na mesma
direcao que Baldwin e Peretti, embora
com abordagem diversa das de ambos.
Assim, descarta a existencia de qualquer interesse social ou politico da parte de Luciano, limitando as conexoes da
obra com o tempo a aspectos mais dispersos, envolvendo realidades mais pontuais e figuras isoladas. Recusa, ao mesmo tempo, de modo radical, a imagem
proposta por Bompaire de Luciano "as
the ser-absorbed artist", em cuja poetica
a observacao da atualidade "is reduced
to the lowest degree possible". Para entender Luciano, declara Jones, "it is ne-

cessas, to examine both his culture and
his s o c i e ~ "(Jones, 1986, p.4-5), concluindo: "When Lucian imitaded and
praised the old masters, he was not encouraging his readers to turn their backs
on the present, but was inviting them to
join in the afjimation of a common heritage. (...) His society consisted not only
of those within his acquaintance but a11
those Greeks and Romans who shared a
love of classical literature and of Attic
refinement. For him and for them culture
was not something apart from the world,
indiferent to the present. Zt was what
made them a class allied in taste and
feeling, a true society" (Jones, 1986,
p.159). Como se ve, a intencao e situar
a critica de Luciano no nivel de uma
comunidade cultural, considerando-se
tanto a perspectiva da producao quanto
da recepcao de sua obra. O que se pode
reparar na posicao de Jones e que nao
inclua, nessa critica a cultura, as questoes, basicas em qualquer sociedade,
envolvendo a propria estruturacao desta
e o exercicio, nela, do poder, ambos os
aspectos do ponto de vista das representacoes que fazem de qualquer sociedade uma "verdadeira sociedade".
Finalmente, resta mencionar a!guns trabalhos mais recentes, que voltam a enfocar aspectos mais propriamente poeticos da producao lucianica,

sem os vieses da dicotomia entre "imitacao" e "criacao", "tradicao" e "originalidade", "criacao literaria" e "observacao
da realidade", "anacronismo" e "engajamento social". Nessa linha, deve-se citar
o breve mas esclarecedor artigo de Korus, "The Theory of Humour in Lucian
of Samosata" (Korus, 1984), que tenta
depreender a citada teoria dos proprios
textos de Luciano, definindo-a basicamente como um principio de nao envolvimento, a partir do qual se produz o
riso. A mesma orientacao esta presente
nos trabalhos de Hall, Lucian's Satire
(Hall, 1981) e de Branham, Unruiy Eloquence: Lucian and the Comedy of m a ditions (Branham, 1989), o livro mais
recente sobre o polemico escritor.
Ultrapassando o debate entre mimese literaria e observacao da realidade, Branham concentra-se na analise
dos processos poeticos: "This Book" ele afirma - "startsfrom the assumption
that what made Lucian of interest to such
varied audiences over the centuries is not
his sources or contexts, whether 'traditional' or 'topical', but his modes of transforming them" (Branham, 1989, p.2).
Para o estabelecimento desses principios poeticos que, de um certo modo,
tornam lucianicas todas as materias e
generos que Luciano toca, Branham
considera as questoes da perspectiva
tanto das intencoes quanto dos efeitos
da obra, num processo de interacao que
soma o escritor e seu publico. Analisando muitas vezes pecas desprezadas pela
maior parte dos criticos, como os chamados "prefacios", procura depreender
os principios gerais da poetica lucianica
a partir do que declara a esse respeito
o proprio Luciano. Assim, se e certo
que "Lucian's parodic experiments with
established forms combine to form an
unusual oeuvre, whose ves) heterogeneity
betrays a consistent approach to thepast",
e tambem certo que existe nela "a writer's search (theonaj for voices and forms
adaptable to the present" que, justamen-
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te, garante sua unidade. Nesse contexto,
"thehumor is not instrumental, a way of
reinforcing a point or evoking a point of
view, but also symptomatic of a literary
method" (Branham, 1989, p.213).
Como se ve, a historia da "questao
lucianica"\nao deixa de refletir, em ritmos.variados, a propria historia da critica literaria em nossa epoca. Do historicismo do seculo passado a concentracao de todo interesse apenas na propria
obra, dessa concentracao ao esforco de
situa-la de novo em seu meio, forjou-se,
sucessivamente, a imagem de um escritor pouco original porque devedor de
outros, original mas recluso em sua biblioteca, interessado nos grandes problemas de seu tempo ou simplesmente
escrevendo para um publico especifico.
Na verdade, os problemas nao se resolveram. Para nossa felicidade, o mundo
(como as grandes obras) e muito mais
rico e variado que consegue dizer nossa
va filosofia (e critica literaria)!. Existem
questoes ja tratadas mas ainda mal resolvidas - como a da visao que tem Luciano do Imperio, sua postura diante
dasdesigualdades sociais, sua consciencia a respeito de sua obra em termos
das proprias intencoes, dos efeitos e do
publico que visa. Existem outros problemas que foram pouco explorados,
como a critica de Luciano'aos diferentes
generos de discurso, o que considero
um ponto essencial para definir-se o lugar do proprio lbgos luciasico no contexto da literatura grega16. Enfim, resta
admitir que ainda ha.muito que aprender sobre Luciano - e, consequentemente, muito ainda a dizer-se e escrever-se sobre ele, entendida sua obra sob
as multiplas facetas da producao de um
autentico pensador da cultura.
Notas
1- Sobre esse conceito de classico, ver
Sald'anha, 1983; tratei tambem do assunto em Brandao 1992, p.45-85. Sobre a
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polemica avaliacao de Luciano ao longo
dos~seculos,afirma Branham: "Iknow
of no classical author who has received
such contradictoty evaluations" (Branham, 1989, p.212).
2- Ha varios exemplos de edicoes nesse
feitio. Cito apenas, da serie "Les classiques pour tous", da Libraire Hatier, o
volume preparado por H. Berthaut, contendo o dialogo O sonho ou o galo, em
que se mutila o texto em 32.
3- A duvida fica por conta de Asno,
uma vez que pode ser que o texto que
possuimos, integrante do corpus lucianeum, nao seja de Luciano, tendo-se
perdido a sua versao da mesma historia
(ver Perry, 1967, p.211-235). Embora eu
proprio nao acredite nas razoes apontadas para negar que o Asno que conhecemos nao seja de Luciano.
4- Sobre o assunto, existe o livro de
Robinson (Robinson, 1979), embora trate apenas dos casos de influencia direta.
5- Abordei esse problema de modo
pontual com relacao a historia da medicina em Brandao, 1990.
.6- Cf. ainda contemporaneamente declara Reardon: "Lucian knows a11 the
answers; and they are a11 'No"' (Reardon,
1965, p.XXIX).
7- Cito a segunda edicao do livro de
Bakhtin, revista, e aumentada. A primeira edicao e de 1929. E evidente que
sua abordagem da satira menipeia depende de Helm.
8- Sobre filostrato, ver Anderson,
1986; tambem meu trabalho ja citado
(Brandao, 1992, p.91-105).
9- "LoukianbsdL ho ek Samosaton, aner
spoudaios es to gelasthenai, Demonaktos
philosophou .kat'ekeinous tous khronous
bion anegrapsen, en ekeinoi te toi biblioi
kai allois elakhistois di'holou spoudasas." (Eunapius, VS, 454).
10- "Lucianus,quid diis et hominibus non
pepercit." (Lactantius, Inst. div. I, 9).
11- "Par&ton Kynikon, hon heis en kai
Loukianos, ho tous dialbgous kata panron homod skhedbn ton te eiremenon,
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ton te paraleleimenon, syntazas." (Isidoro, Epistulae IV, 55).
12- Helm afirmava, em 1902: "Dass Lucian niemals ein Philosoph war; ist heute
bekannt" (Helm, 1902, p.188). Nao se
trata, entretanto, de ponto pacifico, em
nenhuma das fases historicas da critica
lucianica. Consideram Luciano filosofo,
Iacob ac Legnano e N. Zoppino, no seculo XVI; G. Boselli, no seculo XVII;
em nosso secu10,'A.M. Jacquin, que detecta nele preferencia pelo epicurismo;
A. Rivaud, que o qualifica como cetico;
Terzaghi, que o faz cinico; Zeller, ecletico; Rohde, epicureo (apud Quacquarelli, 1956, p.21). Highet define Luciano
como "philosophical satirist" (Highet,
1951, p.304). Quacquarelli acredita que,
no Nigrino, Luciano relata uma conversao sincera e historica ao platonismo
(Quacquarelli, 1956, p.49). Mais recentemente, Joly retomou a tese de que Luciano e filosofo, dependendo a possibilidade de tal classificacao apenas do que
se considera como filosofia (Joly, 1981).
Discuti essas questoes em meu trabalho
ja citado (Brandao, 1992).
13- "L'Essai sur Ia vie et les oeuvres de
Lucien, 1882, de M. Croiset, d'ailleurs
admirable d'elegance et de finesse, montre un grand dedain pour le probleme de
I'imitation, et expose une conception purement formelle de l'originalite dominant
les emprunts..." (Bompaire, 1958; p.8,
n.1).
14- Basta lembrar o artigo de van Groningen, texto de conferencia proferida
em congresso da FIEC, nos anos 60, que
deprecia a literatura do segundo seculo
como decadentista, considerando principalmente sua falta de "originalidade"
e lembrando, a favor disso, inclusive, a
raridade da poesia naquela epoca, um
genero, por natureza, segundo o mesmo
autor, superior porque mais "original"
que a prosa (cf. Groningen, 1965).
15- Observa Relihan que a abordagem
de Anderson dos metodos de composicao e uso de motivos por Luciano "runs
the risk of reducing the study of Lucian

to a contemplation (and sometimes a rather joyless contemplation) of a secondrate artist's notion of art for art's sake, and
would ask us to see as the only content
in Lucian the erection of a literaryfacade
and the clever adoption of pretenses and
poses" (Relihan, 1987, p.185).
16- Da questao do tbpos do lbgos lucianico no contexto dos generos-dediscurso tradicionais, tratei em A poetica do
hipocentauro (Brandao, 1992, p.137-333).
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e o que se refere aos deuses e a literatura sagrada. Nele os deuses sao os
guias dos homens e dos reis, formadores
do destino, criadores do universo e senhores do tempo. Estes mitos explicam
o nascimento do mundo atraves de sistemas cosmogonicos diversos; contam
as aventuras das divindades responsaveis pela ordem e manutencao do uniUma das mais antigas e variadas verso criado. Senhores do tempo sem
literaturas do mundo, a egipcia e tambem limite, os deuses inspiraram os grandes
a menos conhecida; a possibilidade de se rituais funerarios que asseguravam a
compreender a lingua egipcia a partir de vida apos a morte. Trata-se de uma li1836, quando os resultados das pesquisas teratura propriamente religiosa que foi
de Champollion foram divulgadas, fez sem duvida a mais abundante em todos
com que pudessemos julgar a diversidade os periodos.
O segundo grupo e formado pelas
e o interesse que apresentavam os mitos
lendas
e romances, frutos da imaginacao
egipcios. O que encontramos nestes textos e uma riqueza maior em simbolos do e da sensibilidade dos egipcios, apreque propriamente em mitos, principal- ciadores de textos requintados e famomente quando comparada com as mito- sos por seu gosto em contar historias.
Este genero propriamente literario delogias grega e romana.
O autor desta obra, George Hart, senvolveu-se ate o final da historia egipe professor de Arte e'Arqueologia na cia. Contos folcloricos, romances de
Universidade de Londres, professor de aventura, epopeias e contos miticos enhieroglifos egipcios e membro do DeptQ. volvem os destinos dos homens, dos reis
de Antiguidades Egipcias no Museu e dos deuses.
Cada capitulo inicia-se com uma
Britanico, onde atua tambem como conbreve
introducao
sobre o tema abordado,
ferencista do Servico Educativo. E autor
assim
como
cada
mito e precedido por
tambem do excelente A Dictionary of
Egyptian Gods and Goddesses (Londres: uma explicacao quanto a(s) sua(s) origem(~),a apresentacao dos personagens
RKP, 1986).
A obra em questao trata dos mitos envolvidos, o contexto historico em que
e das lendas egipcias segundo uma for- foi criado e o local dos acontecimentos.
As ilustracoes sao poucas mas
mula estabelecida desde os primeiros trabalhos sobre o assunto (Narilie, Maspero, bem escolhidas e apropriadamente inM. Moret, Gardiner etc.), ou seja, apre- seridas como um leve apoio ao texto.
senta os mitos segundo uma ordem tema- Um unico ponto exigiria um maior autica, puramente aleatoria do ponto de vis- xilio das ilustracoes, quando o autor trata do conjunto dos textos literarios egip- ta da jornada do deus-sol pelo mundocios: cosmogonias, a vida dos deuses na inferior (o "livro do Am-Duat", o "livro
terra, a destruicao da humanidade, o das Cavernasue o "livro dos Portoes")
mundo inferior e os contos populares: onde a riqueza das cenas descritas (houma formula aplicada muitas vezes por ras da noite) podem conduzir o leitor,
facilitar a leitura e o manuseio do livro.
nao familiarizado com o assunto, a uma
Podemos dividir o conjunto dos certa confusao; a solucao encontrada foi
textos expostos em dois grupos: o pri- a de introduzir tabelas explicativas ao
meiro, mais extenso e melhor conhecido longo de alguns destes mitos. Deve-se
por possuir um maior numero de copias, ainda destacar, pelo seu valor didatico,

HART, George. Mitos Eglpcios. Sao
Paulo: Editora Moraes, Traducao de
Geraldo Costa Filho, 1992, 80p., 28
il. (Col. "O Passado Lendario).
Traducao de Geraldo Costa Filho.
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o quadro comparativo da teogonia Heliopolitana (p. 15), mais completa do
que o normalmente apresentado em publicacoes semelhantes.
De todas as lendas abordadas no
livro, a que merecia um tratamento mais
detalhado e a da princesa de Bakhtan
(p. 6 9 , apresentado de forma bastante
reduzida se comparada com a lenda da
conquista de Joppa pelo comandante
Djeheuty (p. 65).
E de se lamentar, no entanto, o
descuido com que o livro foi traduzido e
revisado. A edicao brasileira reproduz
fielmente o trabalho de capa e as ilustracoes da edicao anglo-americana (British
Museum Publications/University of Texas
Press), embora algumas falhas chamem a
atencao como, por exemplo, o mapa (p.
6) e o fato de os creditos fotograficos (p.
80) nao terem sido traduzidos.
Descuidos de formatacao do texto resultaram em erros de ortografia
bem como erros nos nomes contidos na
tabela da pagina 55.
Contudo e na traducao que se
apresentam os mais numerosos e graves
de todos os erros, frutos talvez de um
trabalho apressado e descuidado. Como
exemplo podemos citar: "Pyramid
TextsU(Textosdas Piramides) foi traduzido por Livro das Piramides (p. 12 e
seguintes), "game of draughts" (jogo de
damas) foi traduzido por Consumo de
Bebidas (p. 40). Escolhas mal-feitas no
uso de certas palavras esvaziaram simbolicamente a forca do texto, como no
caso de "Flesh of Re" (a Carne de Re)
que foi traduzido como a Materia de
Ra. O total desconhecimento do tema
fica evidente na traducao dos nomes dos
faraos, dos deuses e dos periodos historicos que transformou Ramesseum e
Ramesside no curioso termo Ramessiano (p. 39 e 66); e a falta de conhecimento da abreviacao AD (anno domini), a qual substitui por d.C. (p. 25).
Nao bastasse estes descuidos, observacoes feitas ao texto e nao discrimi-

nadas como sendo notas do tradutor,
levam o leitor a questoes absolutamente
irrelevantes, como a tentativa de explicar uma diferenca entre Aton e Aton
(p. 13) ou a explicacao superflua sobre
o ocre (p. 49).
Apesar de todos os problemas de
traducao e revisao o livro possui qualidades inegaveis; como a atualidade das informacoes apresentadas, as explicacoes
introdutorias ao texto, a compilacao dos
mais importantes textos funerarios publicados.pela primeira vez no pais e as sugestoes para leituras complementares.
Nao e, a rigor, destinado a especialistas no assunto, pois nao e exigido do
leitor nenhum conhecimento previo para
compreende-lo. A sua maior virtude e a
de trazer ao leitor brasileiro uma obra
atualizada e repleta de informacoes nao
disponiveis em lingua portuguesa sobre
um tema de grande interesse tanto para
meios universitarios quanto para o leitor
comum.
ANTONIO BRANCAGLION JUNIOR
Pos-graduacao de
Antropologia Social
Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciencias Humanas
Universidade de Sao Paulo

TREUIL, R. et alii. Les civilisations
egeennes du Neolithique et de
/'Age du Bronze. Paris, Presses
Universitaires de France, 1989, 633
p. (Nouvelle Clio, 1 ter).

Temos aqui um trabalho de folego
realizado por um grupo multidisciplinar
de pesquisadores ligados a Ecole Francaise d'Athenes, que produziu um trabalho que sintetiza todo o conhecimento

Classica, Sao Paulo, 516: 257-280, 199211993

da materia acumulado ao longo de mais
de um seculo de arqueologia egeia. O
lancamento desta obra poderia se confundir com o de muitas outras que existem a respeito da Idade do Bronze e do
Neolitico do Egeu, escritas praticamente desde o principio das descobertas em
Creta e Micenas, porem ela bem se destaca como uma das fundamentais para
o estudo do periodo, como o foram ao
seu tempo Les Civilizations Egeennes de
Gustave Glotz, Archaeology of Crete de
John Pendlebury e os extensos estudos
nos volumes I e I1 da Cambndge Ancient
History (1970). Posteriormente sao assinaladas outras publicacoes que abordaram parcialmente o tema, mas nao houve realmente qualquer uma que tratasse
do assunto de forma tao completa.
Seguindo o plano geral da colecao, temos inicialmente um corpus bibliografico exaustivo, que reune mais de
mil titulos, incluindo obras gerais, manuais, relatorios de pesquisas, monografias, artigos, notas, bibliografias e atas
de congressos e simposios, organizados
tematicamente e regionalmente, segundo ainda a divisao em quatro partes da
obra. Por si so esta vasta bibliografia
validaria o trabalho, na medida em que
fornece ao estudante ou ao profissional
um rol daquilo que existe de mais pertinente nesse campo de estudos.
Temos a seguir uma introducao,
composta por uma apresentacao do
quadro geografico feito por Lucien Faugeres, com uma explanacao dos tres
componentes fundamentais do dominio
egeu, avaliando os processos geologicos
de formacao da bacia do Egeu, bem
como as consequencias que estes tiveram sobre a definicao do meio ambiente
e sua influencia sobre as primeiras sociedades sedentarias. No caso da cronologia os autores foram extremamente
criteriosos ao definir os mecanismos de
construcao das balizas temporais empregadas, com especial referencia a
questao da cronologia relativa, apresen-
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tando tres exemplos bem claros da relatividade de tais balizas. O quadro oferecido aqui servira para os pesquisadores como um instrumento referencial
util, ao reunir todos os elementos disponiveis de forma lucida (p. 112-113).
A primeira parte, intitulada Le
Neolithique et le Bronze Ancien, escrita
por Rene Treuil, consiste em uma exposicao concisa, dividida em dois blocos,
sobre o processo de instalacao das primeiras populacoes na bacia do Egeu a
partir do Paleolitico, com uma observacao critica a respeito da existencia do
Neolitico Final proposto por Renfrew
(cit. p. 127), e sobre os mecanismos de
transformacao cultural que definiram o
Bronze Antigo, marcadamente no BA
11. Para tal fim, ha uma exposicao dos
problemas relativos a caracterizacao
das sociedades humanas com base em
quatro eixos, que sera utilizada nos capitulos posteriores com variacoes menores: l ) os aspectos regionais e a sequencia cronologica, com uma discussao das referencias estratigraficas que
definiriam a cronologia absoluta e relativa do periodo estudado; 2) a evolucao
da civilizacao, abrangendo as questoes
de habitacao, praticas funerarias, demografia, estrutura social, religiao e representacoes simbolicas; 3) economia e
tecnicas, incluindo as bases economicas
e as tecnicas de producao; 4) as trocas
entre diversas regioes e grupos. No caso
do Neolitico e do Bronze Antigo, tratase de uma exposicao em boa parte concebida a partir de uma obra anterior do
autor, que permanece como o guia mais
confiavel sobre o periodo ate o momento (Treuil; 1983).
A segunda parte da obra, denominada La Penode des Palais Cretois, e
uma das mais extensas, ao abarcar o
Bronze Medio e o inicio do Bronze Recente, e revela-se uma compilacao ampla e detalhada dos indicios e interpretacoes estabelecidas com respeito a um
periodo extremamente dificil da historia
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do Egeu, enfocando os processos de formacao de culturas em Creta e ao largo
do continente e das ilhas, com destaque
especial a problematica da constituicao
da sociedade minoica palacial, ainda
palco de discussoes e polemicas continuas.
A partir do Bronze Medio temos
em Creta uma divisao do seu territorio
em provincias centradas nos palacios
existentes em cada regiao, indice de
uma nova organizacao social, economica e politica, com a implantacao de nucleos populacionais em ilhas vizinhas, a
organizacao administrativa, economica
e politica fundada em registros contabeis e a aparicao de culturas regionais
identificadas pelos seus estilos decorativos. A definicao deste primeiro periodo palacial, ou protopalacial, foi baseada na instalacao de um novo regime politico e economico, fundado na centralizacao das atividades em nucleos palaciais, sedes de regioes ainda nao muito
precisas, com um sistema de registro
contabil e administrativo similar ao mesopotamico. Seu fim, por volta do MM
I1 - MM 111, nao esta claramente explicado, porem se descarta a hipotese de
intervencao externa. No entanto e certo
que no MR I temos a presenca de novos
elementos manifestos na cultura minoica. com o florescimento de uma arquitetura e de uma producao artesanal inovadora.
O capitulo seguinte, escrito por
Jean Pierre Olivier, e dedicado a escrita.
Les Ecritures Cretoises e um panorama
claro e detalhado dos sistemas de escrita minoicos do periodo acima, avaliando
a documentacao existente e seus limites,
com um pequeno historico do hieroglifico e do Linear A, abordando suas funcoes e relacoes com a gliptica, bem
como o problema da coexistencia do Linear A e do hieroglifico. Infelizmente a
arqueologia ainda nao pode nos oferecer senao a decodificacao dos sinais
desta escritas, na medida em que a lin-

gua permanece desconhecida para os
estudiosos.
Em Le Bronze Moyen hors de Crete Gilles Touchais expoe as diferentes
vias que seguiram o continente e as Ciclades neste periodo, com um relativo
retraimento do primeiro cujas razoes
permanecem mal explicadas ou obscuras, e uma rapida progressao cultural
das ilhas, aparentemente na medida em
que se estreitam os lacos com a civilizacao minoica protopalacial.
Por fim esta segunda parte se encerra com os capitulos Le Bronze Recent
en Crete e Le Bronze Recent hors de Crete. O primeiro forma um quadro amplo
e circunstanciado da civilizacao minoica
neopalacial, destacando os papeis do
palacio e da "villa" como vetores de mudancas sociais e culturais desta civilizacao, no periodo que se denomina correntemente como o seu apogeu, com a
centralizacao politica, religiosa, economica e tecnologica nos palacios, que
apresentam modificacoes em seu tracado e composicao que o tornam radicalmente distinto dos anteriores pela incorporacao de tais funcoes, com uma
articulacao dos espacos regionais agora
futada em torno de uma estrutura palacial dominante em Cnossos. Ainda que
nao exista um acordo quanto aos principios e mecanismos de tal organizacao,
lacuna consequente da ausencia de dados, esta hipotese permanece a mais
aceitavel e coerente com os indicios. No
segundo capitulo, observamos ao mesmo tempo processos distintos de formacao das sociedades complexas no continente e nas ilhas, com uma influencia
de Creta em ambos os casos, marcadamente forte nas Ciclades e restrita no
continente quase que apenas as manifestacoes artisticas. No continente se
observa um crescimento demografico
acentuado ligado a aparicao de centros
de poder ("principados") de acordo com
as informacoes obtidas pelo estudo das
tumbas, ainda o recurso mais utilizado
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para o estudo desse periodo no continente. Ja para as ilhas as poucas informacoes nao permitiriam uma identificacao da organizacao social e politica embora alguns autores sugiram a existencia
de pequenas cidades-estado autonomas
(Davis; 1984).
Finalmente e abordado um dos
temas controversos para o pesquisador
da area, o papel da erupcao do vulcao
de Santorini na destruicao da civilizacao
minoica neopalacial e em suas consequencias no final do Bronze Recente,
com uma conclusao que aponta para
eventos outros que nao esta erupcao
como causas provaveis das destruicoes
extensas do fim do periodo neopalacial.
A terceira parte e exclusivamente
dedicada a civilizacao micenica. L e
monde Myctnien et ses marges, expoe as
condicoes de formacao da civilizacao
micenica, com uma boa introducao ao
alcance e natureza dos documentos em
Linear B existentes, dado que constituem uma das fontes primordiais de informacao sobre esta civilizacao desde o
momento de seu deciframento na decada de 50. Para aquele que se introduz
ao estudo desse sistema de escrita trata-se de uma apresentacao rica e meticulosa com destaque para as discussoes
sobre as relacoes entre o dialeto micenico, o proto-indo-europeu e o grego
(p. 401-410).
Seguem-se dois capitulos referentes a historia e a cultura do mundo micenico, escritos por Pascal Darcque,
que mostra a repentina expansao pelo
Mediterraneo empreendida pelos micenios, concomitantemente a queda dos
palacios minoicos do MR I, com a realizacao de extensos contatos economicos nesta area para suprir seus centros
palaciais, porem sem o exercicio de um
controle politico efetivo sobre a mesma,
com excecao de Creta, onde Cnossos se
manteria como um centro micenico ate
o fim do seculo XIII a.C. A destruicao
violenta, o incendio e o abandono dos

grandes centros palaciais no HR IIIB
sao fatos estabelecidos, porem para o
autor nao se pode ir alem de especulacoes ate o momento quanto as causas
de tais eventos. No entanto e perceptivel
que nao houve o desaparecimento da
cultura micenica apos este periodo, apenas do sistema politico e economico palacial, desde que outras manifestacoes
culturais micenicas permanecem presentes no HR IIIC. Entre as hipoteses
de invasoes externas, conflitos internos
e fatores naturais, as causas destas destruicoes permanecem desconhecidas
pelos arqueologos.
Um capitulo complementar aos
anteriores lida com a Creta micenica,
centrando-se inicialmente no palacio de
Cnossos, o unico reconstruido e reocupado apos as destruicoes de 1450 a.C.,
sugerindo uma manutencao da situacao
predominante no neopalacial sob nova
administracao e organizacao politica.
Notaremos que o autor, Jean-Claude
Poursat, e cuidadoso ao defender a persistencia de elementos da cultura minoica neste periodo, particularmente na religiao, ainda que a influencia micenica
seja gradualmente maior na cultura material cretense.
Um capitulo a parte, escrito por
Rene Treuil, e dedicado ao Bronze Recente na Macedonia e na Tracia, duas
regioes pouco conhecidas pelos pesquisadores ate bem recentemente, cujas informacoes sao de proveniencia exclusivamente arqueologica. O desenvolvimento das culturas no Bronze Antigo e
Medio as situa no conjunto balcanico,
tendo sinais de influencia micenica apenas a partir do HR IIIC e de forma
muito restrita. Tal apresentacao sugere
que esta parte do mundo egeu pode se
mostrar como um terreno fertil para futuras exploracoes, na medida em que
abarca uma fronteira apenas recentemente tocada pela arqueologia egeia.
A ultima parte da obra, L'Heritage mycenien: continuites et ruptures, se
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constitui sobre dois eixos distintos: o
primeiro referente ao problema da lingua e da escrita, explicitando a relacao
entre o dialeto utilizado nos tabletes em
Linear B e o grego antigo, atraves da
lingua e da estrutura das epopeias homericas, onde se estabeleceria uma sequencia do micenico para o eolio e o
jonio.
O segundo eixo se situa sobre as
outras manifestacoes culturais micenicas, partindo da ideia de que a destruicao dos palacios micenicos constitui o
fim de um sistema e nao de uma civilizacao (p. 585). Com tal observacao, Haiganuch Sarian principia uma reflexao
objetiva sobre alguns dos aspectos mais
pertinentes da civilizacao micenica e da
sua persistencia no periodo posterior,
notadamente quanto as praticas funerarias e a existencia de santuarios e divindades cujas raizes remetem a um substrato micenico que nao se extinguiu no
seculo XI a.C., mas que se assumiu novas formas no protogeometrico e no
geometrico.
Tais comentarios nao chegam a
resumir a extensao e o alcance desta
obra, que acreditamos ser uma referencia necessaria para aquele que queira
estudar a Idade do Bronze Egeia, na
medida em que possibilita ao leitor uma
compreensao criteriosa do periodo em
questao, no que se incluem certos aspectos pouco comentados em estudos
dessa natureza, como e o caso do quadro geografico de Lucien Fougeres (p.
81-109) e do capitulo referente ao Bronze Recente na Macedonia e na Tracia,
de Rene 'Iteuil (p. 556-566).
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Como o proprio titulo diz, o Coloquio de Libge foi dedicado aos costumes funerarios egeanos durante a Idade
do Bronze. Tambem comemorou, apesar
do atraso de dez anos, o aniversario das
descobertas de Henri Schliemann em
Micenas (1876).
O tema abrange um dominio geografico bem amplo e dois milenios de
evolucao cultural. Assim, tambem estao
presentes o Neolitico, periodo que antecede, bem como o Submicenico, periodo subsequente, no ambito cronologico. Geograficamente, foram incluidos
trabalhos sobre Chipre, onde foram
abarcadas suas relacoes com o Egeu e
o Oriente, com a Babilonia para uma
abordagem metodologica. A i , alem dos
recursos arqueologicos, podem ser utilizadas as fontes escritas literarias ja
que, no ambito da Idade do Bronze na
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Grecia, os textos revelados pelos pala- de achados acidentais, sugere um mecios minoicos e micenicos em Linear A todo de prospecao para os tumulos e a
e B sao textos que se referem apenas a utilizacao dos resultados obtidos. Resvida administrativa do palacio.
salta a necessidade da utilizacao de um
Ao lado das preocupacoes tradi- estudo geomorfologico, destinado a decionais concernentes ao estudo dos cos- finir a natureza dos sedimentos acumutumes funerarios, como mobiliario (ofe- lados a partir do Neolitico e a determirendas), estrutura e tipologia dos tumu- nar a camada geologica na qual os tulos, origem e evolucao de suas formas, mulos teriam mais possibilidade de sesua cronologia, os ritos de deposicao e rem encontrados. Esse tipo de procedias manifestacoes do culto aos mortos, mento possibilita, segundo o autor, suaparecem os novos interesses relativos gerir o caminho, a partir de epocas e
a esses contextos como os aspectos so- regioes, da migracao das sepulturas de
cio-economicos e socio-politicos, a uti- dentro para fora do habitat, bem como
lizacao das ciencias da natureza, a uti- seu agrupamento em cemiterios.
lizacao de novos metodos como invenEm seguida, tres artigos sao detarizacao e classificacao informatizada dicados a Idade do Bronze Antigo.
dos dados.
Christos G. Doumas (p. 15-18) trabalha
Com estas preocupacoes em men- com a sociedade do Ciclijdico Antigo.
te as comunicacoes do Coloquio que- Afirma que as praticas funerarias de sorem, num primeiro momento, contribuir ciedades antigas sao manifestacoes conpara uma melhor tomada de consciencia cretas de crencas e atitudes concernendos diversos aspectos e das multiplas tes a morte. Analisa 13 pontos: a inuimplicacoes do contexto funerario egea- macao como regra, o cemiterio e sua
no e, num segundo momento, estimular localizacao em relacao ao assentameno interesse e as pesquisas. De uma for- to, a orientacao dos tumulos e sua orma geral, o Coloquio apresenta as di- ganizacao no cemiterio, o numero de
versas linhas de pesquisa e metodolo- .deposicoes em cada um, tipos distintos
gias aplicadas a Idade do Bronze egea- de tumulos, seu piso, sua forma de acesna, destacando-se o periodo micenico.
so, a posicao do corpo, o mobiliario, os
Este volume foi destinado, assim, restos de deposicoes anteriores e estrua ser o numero 1 de um novo periodico turas relativas a cultos funebres. Como
anual, Aegaeum, dedicado especifica- podemos notar, o autor mantem-se no
mente a arqueologia egeana. Fazem par- ambito das preocupacoes tradicionais
te deste volume 23 artigos, referentes dos estudos dos costumes funerarios e
as comunicacoes apresentadas no Colo- assim conclui que a complexidade da
quio, mais 59 pranchas incluindo plan- sociedade do Cicladico Antigo nao potas, esquemas e fotos.
deria ser revelada somente pelo estudo
O primeiro artigo e de Rene de seus habitos funerarios, mas estes
Treuil e refere-se ao Neolitico (p. 11- certamente esclarecem alguns pontos.
13). Sua problematica reside no fato de
A segunda comunicacao referenque durante o Neolitico Antigo e Me- te a Idade do Bronze Antiga e de autoria
dio, a deposicao dos mortos era levada de Adamantios Sampson (p. 19-28) e
a cabo no interior da zona construida refere-se aos tumulos de Manika, os
(assentamento habitacional) e que, a quais datam do Heladico Antigo, trapartir do Neolitico Recente, as deposi- tando-os do ponto de vista das condicoes eram feitas fora dos limites da al- coes socio-economicas da sociedade
deia o que dificulta sua localizacao. A que os utilizou. Manika e uma grande
partir das experiencias obtidas atraves necropole da Eubeia onde o autor ana-
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lisou diversos aspectos, desde a antropologia fisica ate a sociedade estratificada, concentrando maior atencao no
mobiliario dos tumulos. Apesar de tentar fazer ligacoes entre o mobiliario,
sexo e posicao social do morto, seus resultados nao sao tao bons quanto os de
Christos Doumas no artigo anterior.
O terceiro artigo desse grupo pertence a Manolis Fountoulakis (p. 29-33)
que tambem utilizou a necropole de Manika na Eubeia, so que se limitando as
praticas funerarias utilizadas no Heladico Antigo. Seu estudo baseou-se no
material esqueletal de 22 tumulos da
parte Leste da necropole. A caracteristica mais marcante e que ocorrem modificacoes na maioria dos ossos, classificadas como marcas de corte, buracos
e secoes. Tais marcas foram entendidas,
pelo autor, como operacoes precisas,
feitas por especialistas, algumas horas
apos a morte do individuo com a finalidade de colocar o corpo na posicao
contraida, como ditava o costume. Contrapoe-se ao autor anterior o qual atribui tais marcas ao "terror mortis".
As seis comunicacoes seguintes
sao dedicadas aos costumes funerarios
em Creta durante a Idade do Bronze,
sendo dois referentes a regiao de Messara, dois sobre Chrysolakkos, um sobre
Malia e outro sobre a ceramica encontrada em contexto funerario.
Frederique Petit (p. 35-42) analisa detalhadamente os aspectos dos tumulos circulares da planicie de Messara, detendo-se nos problemas de interpretacao das pecas anexas desses tumu10s. Executa analise arquitetonica e do
mobiliario, incluindo todo tipo de achado associando-os espacial e cronologicamente; levantando, a cada passo, hipoteses proprias ou remetendo-se a hipoteses levantadas por outros autores.
Confirmando tais hipoteses ou constatando sua impraticabilidade, desenvolve
o problema de forma mais que satisfatoria, localizando no tempo a origem

dessas pecas anexas e sua posterior expansao. Coloca nesses anexos a origem
do tumulo-templo, nao esquecendo as
alusoes, muito bem colocadas, ao culto
funerario.
Keith Branigan (p. 43-51) tambem dedica seu artigo aos tumulos de
Messara, fazendo inferencias sobre o ritual a partir dos restos esqueletais. Destaca a importancia desses dados que, no
seu ponto de vista, foi desprezado pelos
pesquisadores, os quais nao descreviam
detalhadamente nem ilustravam, restringindo-se a analises sumarias e incompletas. Sua proposta e de estudar,
pela primeira vez, a manipulacao dos
ossos pelas comunidades que utilizavam
os tumulos de Messara. A partir de dados etnologicos sugere que os corpos
desintegravam em lugar diferente e que
as estruturas de Messara eram ossarios.
As formas de manipulacao dos ossos
atestadas sao a fumigacao, limpeza,
agrupamento, remocao e quebra dos ossos. Conclui que essa manipulacao coloca as deposicoes dos tumulos de Messara como ritos secundarios, nao constituindo um evento simples e unifasico
mas um complexo processo que perdurou por um longo periodo de tempo.
Gisela Walberg (p. 53-60) analisa
a ceramica encontrada em contexto funerario, nao se limitando a um sitio ou
necropole determinado mas abrangendo toda a ilha de Creta. Faz um apanhado geral, num primeiro momento, do
que ja havia sido feito. Conclui que os
mesmos tipos aparecem em tumulos comunais em diferentes partes da ilha e
destaca a continua preferencia por vasos
grandes. ressaltando que a preocupacao
arquitetonica referente as estruturas sobrepos-se a importancia dos objetos que
continham e seu papel no contexto funerario. Sua principal preocupacao nesse artigo e determinar se a ceramica e
diferente em diferentes tipos de tumulos
e em diferentes partes da ilha, se houve
qualquer tipo de mudanca significativa
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durante a Idade do Bronze Antiga e Media e se e perceptivel alguma preferencia
por uma forma determinada. Conclui que
os mesmos tipos aparecem em tumulos
comunais em diferentes partes da ilha e
destaca a continua preferencia por vasos
grandes. Nao sao detectadas preferencias
quanto a motivos especificos. Muitos tipos tambem foram encontrados em santuarios o que indica uma relacao entre os
ritos funebres e os cultos em santuarios.
Um grande numero de tacas e jarras sugere libacoes e banquetes funebres e destacam-se as deposicoes em lamakes eplth04 sempre individuais. Deixa clara a importancia do trabalho estatistico para a
compreensao de situacoes em amplas
areas geograficas.
Os artigos que se seguem sao dedicados a Chysolakkos. Claude Baurain
(p. 61-73) expoe a problematica das necropoles de Malia destacando que ai os
mortos possuiam um dominio proprio,
destacado da "terra dos vivos" e que se
constituia da orla maritima (Ilha do
Cristo e Chrysolakkos). Conclui que nao
existem elementos suficientes que permitam avaliar o tamanho da populacao
maliota e duvida da identificacao do tetragono de Chrysolakkos com uma necropole, contrapondo suas posicoes as
de Pierre Demargne e Henri van Effenterre. Veit Sturmer (p. 75-77) analisa a
ceramica e Gery de Pierpont (p. 81-93)
tece uma reflexao sobre a destinacao
dos edificios, esclarecendo que para entender-se Chrysolakkos e necessario
pesquisar a regiao setentrional de Malia, a ceramica do Minoico Medio I Minoico Medio I1 e reobservar mais
atentamente as paredes das estruturas.
Passa-se entao para uma serie de
nove artigos, todos dedicados a Idade
do Bronze na Grecia continental e peninsular. O primeiro e de Ioannis e Eveline Loucas (p. 95-106) analisando um
tumulus heladico na Beocia. Afirmam
que a descoberta desse tipo de estrutura
tumular com rico mobiliario funerario
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no cume de uma colina, fato esse que
se repetira por toda a antiguidade, esclarece as origens sociais da formacao
das crencas religiosas do mundo grego.
Olivier Pelon (p. 108-116) faz
uma analise da arquitetura funeraria da
Grecia continental na transicao do
Bronze Medio para o Bronze Recente.
Sua problematica enfoca os tumulos em
poco e as cistas, sendo que o primeiro
deriva do segundo tipo. Considera que
a estrutura funeraria e o circulo tumular
e seu conteudo e nao apenas os tumulos
isoladamente. Isso determinaria sua originalidade, ou seja, um tumulus unico
para as sepulturas "reais". Ressalta sempre, contrapondo exemplos da Atica,
Messenia e Focida, o carater original
do complexo circular de Micenas. A tradicao da cista meso-heladica perpetuase, sem grandes mudancas, durante o
periodo micenico. Adota, por fim, a forma da camara tumular construida, ligada por sua vez ao advento de uma arquitetura monumental para as sepulturas reais e pelo novo costume de sepulturas familiares. Quanto aos tumulos em
poco, ligados a pratica dos tumuli, desaparecem para dar lugar a tholos. Constata que a partir da concepcao familiar
da sepultura e segundo um status social
particular a elite substitui o tumulo em
poco pela tholos e a populacao substitui
a cista pelas camaras tumulares.
Robert Laffineur (p. 117-126)
reanalisa os circulos tumulares de Micenas propondo dois objetivos: evidenciar as lacunas do conhecimento sobre
os circulos e propor uma interpretacao
que esteja mais proxima das realidades
do sitio e dos dados disponiveis.
O artigo de Nancy C. Wilkie (p.
127-136) versa sobre as tholoi de Nicoria
e suas peculiaridades: sao muitas e utilizadas ao mesmo tempo o que prova
que nao pertenciam a mesma familia
mas a familias diferentes, muito ricas.
Constata que a localizacao de tholoi esta
sempre ligada a estradas principais o
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que parece ter sido comum tanto em
Nicoria como em Micenas, citando
McDonald e Mylonas.
Thanasis J. Papadopoulou (p.
137-143) mostra um painel geral dos
costumes funerarios no Epiro, analisando 34 sitios que abrangem um periodo
que vai de 1600/1580 a 1100 a.C.. Cinco
observacoes resultaram de sua analise:
so ocorrem inumacoes; o tipo rude e a
relativa esporacidade das oferendas funerarias poderiam representar um carater conservador local e a pobreza dos
habitantes dessa regiao durante a Idade
do Bronze Recente; ha continuidade
por parte dos habitantes do Epiro no
tocante ao sepultamento em cistas; a
tholos ai encontrada deve ser vista como
um elemento intrusivo, resultado de
contatos com o Sul micenico e o uso
dos tumuli e uma influencia do Norte.
Litsa Kontorli-Papadopoulou (p.
146-160) destaca algumas peculiaridades das camaras tumulares micenicas e
busca suas razoes. Quando proximas da
tholos apresentam caracteristicas semelhantes a estas: planta circular, domo
conico, grandes dimensoes. Foram constatadas poucas camaras anexas e apenas
quatro possuem a camara dividida por
uma parede. Os pocos no interior da
camara sao raros e profundos. Os st6mia sao bloqueados, bem como os dromoi. As principais razoes dessas peculiaridades sao a economia de esforco ou
a natureza da pedra na imitacao de tholoi; a influencia de outros tipos de tumulo em outras areas do Egeu ou mesmo tradicoes locais independentes. O
bloqueio dos acessos (stomion e dr6mos) resulta do medo de saques, crencas religiosas e ritos funerarios.
William G. Cavanagh (p. 161-169)
tambem trata das camaras tumulares determinando quatro fatores que regem o
desenho da planta: a) fator geografico
e geologico, b) fator social, c) moda e
d) funcao. Conclui que a funcao determinava o tamanho e a durabilidade que

o tumulo deveria apresentar, tambem
determinando a forma em termos de ritual funerario.
James C. Wright (p. 171-184) pretende usar ideias atuais nos estudos funerarios para examinar o grau em que
o simbolismo foi utilizado nos funerais
em Micenas, particularmente como se
desenvolveu na complexidade social e
politica. Constata que o status social do
morto, sua persona, varia diretamente em
relacao a seu status em vida e as relacoes
de status social do morto com o grupo ao
qual pertencia. As estruturas funerarias
apresentam, entao, um carater simbolico
como representacoes de grupos sociais
horizontais (clas) com a tholos, como
exemplo da camada superior de cada grupo. Tambem como reflexo de poder politico aquele que se aproximava da cidadela de Micenas: somatoria da arquitetura monumental e da iconografia monumentalizada. As mudancas na alvenaria
da tholos, alem de uma evolucao tecnica,
foi necessaria pelas mudancas na estrutura social de uma forma primitiva (chefia), a qual enfatiza as ligacoes no grupo
social, para uma forma mais complexa
(primitiva forma de Estado) com uma extensao administrativa, aparato ideologico
governamental baseado num territorio
mais amplo.
Pascal Darcque (p. 185-205) estabelece condicoes para que as tholoi
possam confirmar-se como tumulos
reais: e o primeiro a afirmar que os textos em Linear B, a escrita micenica, deveriam, ao menos, comprovar um sistema monarquico de poder. Alem disso,
alguns aspectos arqueologicos deveriam
ser verificados com mais atencao como
riqueza e abundancia dos mobiliarios, localizacao das tholoi nos cemiterios e em
relacao a outras construcoes de carater
"real". Apesar de levantar aspectos importantes e ressaltar a necessidade da utilizacao do Linear B, nao chega a conclusoes limitando-se a afirmar que, pela sua
disposicao a thdlos estaria Ligada ao pa-
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Iacio mas que so pode simbolizar a civilizacao micenica no ambito geografico
e cronologico, afumando que esta civilizacao e bem mais fraca e sua difusao
bem menor do que se imaginava.
A ultima parte e dedicada a referencias ao Submicenico, onde sao
apresentados trabalhos sobre as influencias egeanas em Chipre e outro, mais
abrangente, sobre os costumes e ritos
funerarios na Babilonia, grande exemplo. da utilizacao conjunta de textos e
dados arqueologicos.
Robin Hagg (p. 213-217) discorre
sobre a ocorrencia de recipientes ceramicos quebrados, cujos fragmentos foram colocados sob ou sobre o morto.
Descreve varios exemplos em Chipre
(Lapithos, Vounous e Aios Iakovos),
Ras Shamra, Dendra, Atica, Tessalia durante todos os sub-periodos da Idade
do Bronze. Constata que a repeticao da
pratica pode sugerir um rito funerario.
Karin Niklasson-Sonnerby (p.
219-225) analisa a mudanca na utilizacao das camaras tumulares cipriotas
para o que ela chama de tumulos em
poco ocorrida num periodo conturbado
da ilha. Conclui que a mudanca da localizacao do tumulo, do cemiterio para
dentro da habitacao sugere uma impossibilidade de levar o morto para fora do
assentamento o que leva a hipbtese de
sitio prolongado ou epidemia.
Ja Frieda Vandenabeele (p. 227234) estuda propriamente as influencias
egeanas em Chipre perceptiveis principalmente na planta e arranjo das camaras tumulares. Fazendo uma retrospectiva das publicacoes da decada de 70,
quando um novo impulso foi dado a arqueologia cipriota, ficou comprovado que
os costumes funerarios de influencia micenica foram introduzidos no final do Cipriota Recente I11 B e permaneceram ate
o Cipriota Arcaico, configurando-se um
contato egeano no seculo XI a.C.. Sua
origem deve ser procurada, segundo a autora, no Leste da Atica, nas Ciclades, em
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Creta e no Dodecaneso. Contudo a amplitude e o impacto dessa ultima invasao
de Chipre durante a Idade do Bronze
Recente continuam obscuros.
Por ultimo, Andre Finet (p. 235'244) discorre sobre os, eventos queknvolviam o morto e nao a morte na Babilonia. Sua importancia e metodologica
ja que oferece uma demonstracao efetiva da utilizacao de dados arqueologicos e epigraficos no entendimento de
uma civilizacao passada.
Dentro de sua proposta, esta e, sem
duvida uma obra plena de opinioes e
abordagens diversas, que deve ser anaiisada por todos aqueles que se interessam
pelos diferentes aspectos dos costumes
funera'rios ja que apresenta de forma clara as novas linhas de pesquisas voltadas
para outros aspectos alem dos meramente
formais ou materiais dos tumulos.
ANA CLAUDIA TORRALVO
Pos-graduacao em
Antropologia Social
Faculdade de' Filosofia, Letras e
Ciencias Humanas
Universidade de Sao Paulo

ZAIDMAN, Louise Bruit &
SCHMITT-PANTEL, Pauline. La
religion grecque. Paris: Armand
Colin, 1991. 190p.

A editora Armand Colin lancou,
em 1991, a segunda edicao revista de
La religion grecque dans la cite grecque
a l'epoque classique, da autoria de Louise Bruit Zaidman e Pauiine Schmitt-Pantel, professoras de Historia antiga das
Universidade de Paris VI1 e Amiens, respectivamente. Integrado a colecao "Cur-
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sus", a obra fornece uma solida introducao ao tema, abordado em suas diversas dimensoes pelas autoras, ao que
se somam reproducoes de fragmentos
de estudiosos consagrados, como Jean
Rudhardt, Jean-Pierre Vernant, Claude
Levi-Strauss, Marcel Detiense e Georges Dumezil. Ha ainda uma rica e bem
selecionada colecao de textos antigos
relativos tanto a mitologia quanto a praticas rituais, colhidos de Homero, Hesiodo, Platao, Herodoto, Porfirio e outros, bem como da documentacao epigrafica existente. Uma serie de ilustracoes, embora muito reduzida, reproduz
seleta documentacao arqueologica, que
vai da planta de lugares de culto a detalhes arquitetonicos, da representacao,
em pintura, de cenas cultuais a iconografia dos deuses.
O objetivo da obra e fornecer uma
abordagem da religiao grega no contexto
da cidade grega, isto e, a grosso modo,
de 750 a 330 c.C.. Excluem-se @sim tanto
os periodos anteriores ao aparecimento
da polis, quanto a religiao helenistica, o
que e lamentavel, embora se compreenda
que se trata de fenomenos, em ambos os
casos, que nao poderiam ser'reduzidos a
alguns capitulos, merecendo um volume
inteiro. Espera-se que isso venha a acontecer, sobretudo no ambito da religiao helenistica, em vista de sua "extraordinaria
riqueza", como reconhecem as autoras, e
do interesse que, cada vez mais, o helenismo desperta.
Apos uma introducao em que as
autoras convidam o leitor a "accepter le
depaysement et la mise en cause de categories intellectuelles qui nous sont aujord'hui familieres" ( Z a i d m a n &
Schmitt-Pantel, 1991, p. S ) , a fim de poder abordar a religiao grega da perspectiva que lhe e propria, sao esclarecidos brevemente conceitos basicos (sagrado, puro e impuro, piedade e impiedade) e relacionadas as categorias de
fontes disponiveis para o estudo do assunto (literarias, epigraficas e arqueo-

logicas).
O corpo da obra divide-se em
duas grandes partes. A primeira e dedicada as praticas cultuais, e subdivide-se em tres extensos capitulos. "Les
rites, les acteurs et les lieux", estuda
os rituais, as categorias de pessoas dedicadas A vida religiosa e os diversos
locais de culto. O segundo, "Religion
et vie civique", inclui sub-capitulos sobre os ritos de passagem, os espacos
em que se desenvolve a vida religiosa,
as relacoes entre religiao e vida politica, alem de analise do sistema de festas ateniense. "Les cultes panhelleniques" o titulo do terceiro capitulo,
em que se abordam os concursos (sobretudo em Olimpia), a adivinhacao e
os oraculos (com enfase em Delfos),
as curas (em Epidauro e outros santuarios dedicados a Asclepio), bem
como os misterios de Eleusis.
A segunda parte, consagrada
aos sistemas de representacao do divino, comporta tambem tres capitulos.
"Mythe et mythologie" se abre com
uma discussao sobre as leituras da mitologia, desenvolvendo-se na analise
das cosmogonias, teogonias, antropogonias e mitos sacrificiais. O segundo
capitulo, "Une religion polytheiste", estuda as diversas categorias de "forcas
divinas" (deuses, daimones e herois),
bem como analisa os panteoes, especificamente os relacionados com o casamento e as funcoes tecnicas, ao que se
acrescenta abordagem especial das figuras de Apolo e Dioniso. "Les formes
de figuration" avanca na discussao das
diferentes formas de representacao do
divino, em duas partes autonomas dedicadas, a primeira, as figuras antropomorfas e, a segunda, a representacao figurada dos rituais.
Acrescentam-se um glossario de
termos gregos, um lexico de deuses, herois e personagens mitologicas, alem de
uma seleta bibliografia sobre cada um
dos temas abordados.
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Pode-se considerar que o que o
livro tem de mais importante e a apresentacao e analise da religiao grega a
partir da documentacao disponivel, sem
cair num descritivismo esteril, mas submetendo essa mesma documentacao a
leitura criteriosa e inteligente, com o
suporte das teorias mais atuais da arqueologia, antropologia, historia das
mentalidades e da religiao, sem concessoes a fantasias. Assim, o objetivo que
se propuseram as autoras conquista-se
a contento. Como resumem elas mesmas, na conclusao do livro,
"montrer que la religion des Grecs
etait "autre", qu'elle avait ses categories
et ses references propes et qu'il fallait la
definir par rapport aux valeurs de Ia cite
dans le cadre de laqueiie ses structures
se sont imposes"; ao mesmo tempo, tambem demonstrar que
"les croyances des Grecs etaient
fonction, comme dans toute civilisation,
de categories psychologiques qui organisaient leur perception du monde et
que le malentendu pouvait naitre, dans
l'analyse de leurs conceptions religieuses, d'une mauvaise appreciation de ces
categories, confondues avec les notres"
(Zaidman & Schmitt-Pantel, 1991, p.
160).
Resta apenas espetar que Lu religion grecque nao tarde a ser traduzida
para o portugues, colocando-se assim a
disposicao do leitor brasileiro, sobretudo do publico universitario, para que se
possa dispor de uma introducao solida,
ampla, bem documentada e atual a tema
tao instigante, que infelizmente tem-se
prestado, entre n6s, a muita elucubracao fantasiosa.
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LEXICON ICONOGRAPHICUM
MMHOLOGIAE CLASSICAE. V:
HERACLES - KENCHRIAS.
2 Vols. Encadernado. Vol 1 : texto,
XXIX - 1047 p. Vol 2: pranchas, 709
p., com 657 pranchas. Zurich Munchen: Artemis Verlag, 1990.

A publicacao do LIMC V efetivou-se no ano de 1990 e compreende os
verbetes que vao d e HERAKLES a
KENCHRIAS.
A documentacao relativa ao heroi
HERAKLES e a continuacao daquela
ja publicada no LIMC IV. O volume V
tambem apresenta uma vasta documentacao sobre o heroi, a qual se conclui
com o Heracles etrusco: HERCLE.
Afora os verbetes que vao'de HERAKLES a KENCHRIAS, o LIMC V
traz ainda um adendo com os verbetes
EPONA, GALATEIA, HELIOS, HELIOS (in periferia orientali) e HELIOSI
-USIL.
O LIMC V agrupou coincidentemente um conjunto de personagens mitologicos que demonstra a importancia
e a influencia do teatro grego no florescimento do seu repertorio iconografico,
principalmente das figuracoes veiculadas nos vasos ceramicos do sul da Italia.
Desse modo, personagens como Hipolito, Ifigenia e Ixion adquirem uma relevancia salutar tanto pelo nivel e peso
dos seus respectivos repertorios iconograficos como pelo papel que desempenharam na religiao e cultos do mundo
antigo;, por exemplo, Ifigenia no culto de
Artemis e Ixion enquanto supliciado nas
figuracoes de sua punicao no Inferno.
Mas dentre esses personagens miJACYNTHO LINS BRANDAO tologicos nao menos consideraveis, enDepartamento de Letras Classicas contramos duas grandes divindades:
Faculdade de Letras HERMES e IUNO. IUNO, a excepcioUniversidade Federal de nal divindade feminina italica, mereceu
Minas Gerais um catalogo compativel com a volumosa
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quantidade de suas representacoes nos
diferentes suportes materiais, como veremos mais adiante.
Portanto, neste volume do LIMC
deparamo-nos com uma diversidade de
situacoes geradoras de um abundante e
variado repertorio iconografico, as vezes de um repertorio iconografico especifico e de dificil interpretacao.
O verbete HERMAPHRODITOS confirma o desenvolvimento acentuado de determinadas representacoes
a partir do seculo IV a.C. Aileen Ajootian, autor deste verbete, realizou um
belo catalogo centrado em esculturas e
relevos gregos de bronze e marmore devido a pouca quantidade de pinturas murais e mosaicos figurando HERMAPHRODITOS, comumente representado
com as caracteristicas femininas e masculinas e possuindo como identificacao
masculina a genitalia. No catalogo, o autor nos apresenta as curiosas representacoes chamadas ANASYROMENOS que constituem um grupo vasto e
singular de figuras em bronze, marmore
e terracota as quais se caracterizam pelo
gesto de levantar a veste e mostrar o
orgo genital geralmente ereto.
Outro tipo escultura] mais frequentemente ilustrado e conhecido hoje
sao as estatuas de Hermafroditos dormindo, deitado frontalmente. Estas estatuas causam um curioso impacto visual, pois trata-se de um jogo de representacao e manipulacao visual baseado
na frontalidade da representacao: de
costas ve-se uma bela mulher e so a frente esclarece ser Hermafroditos pelo orgao genital masculino.
Tambem interessantes sao as figuras de terracota de HERMAFRODITOS dormindo advindas dos tumulos da
Grecia e de Alexandria. Aileen Ajootian
comenta que as representacoes de
HERMAFRODITOS dormindo desempenharam um importante papel no repertorio da iconografia funeraria romana.
Como contraponto, Gerard Sie-

bert encarregou-se do verbete HERMES, uma das divindades mais frequentemente representadas na epoca helenistica e cuja existencia remonta ao periodo micenico, como se percebe pelo
cuidadoso e detalhado comentario, feito
pelo autor, acerca dos tabletes micenicos em linear B que mencionam o nome
de Hermes: e-ma-a.
Ja as fontes literarias, Gerard Siebert organizou-as a partir do carater
proteiformico de Hermes e comentou
as passagens literarias em relacao as
representacoes iconograficas: ele sublinhou as discordancias e os encontros
entre os tracos e funcoes dadas a Hermes por artistas e escritores.
Siebert ressalta o fato da caracterizacao literaria de Hermes ter se
constituido a partir de fontes literarias
antigas, sendo o Hermes homerico produto desta historia milenar. Em decorrencia disto, alguns tracos e funcoes
constituidas pelo retrato literario sao a
origem de uma importante iconografia
e outros sao iconograficamente menos
ferteis.
O catalogo feito por Gerard Siebert traz uma documentacao abundante,
rica e variada, colocando em evidencia
a diversidade das funcoes de Hermes e
sua participacao seja nos ciclos heroicos, mitologicos ou na vida cotidiana.
Entretanto, ele se deteve na documentacao grega; a documentacao e o comentario relativos a HERMES (in periferia orientali) acham-se no suplemento do LIMC V e as documentacoes e
comentarios do Hermes romano e etrusco, MERCURIUS e TURMS, serao publicados nos verbetes MERCURIUS e
TURMS dos proximos volumes.
Uma preciosa documentacao diz
respeito aos pilares hermaicos, onde o
autor destaca uma serie de cabecas, pertencentes aos pilares, por tipos estilisticos de acordo com a epoca de producao. Preciosos, ainda, sao os vasos ceramicos que figuram pilares hermaicos,
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principalmente os vasos italiotas, unica
documentacao nao grega exposta pelo
autor, com as cenas figuradas da fabricacao, instalacao e transporte dos pilares hermaicos.
Outras duas documentacoes impares referem-se uma a PSYCHOSTASIA e
outra a funcao de Hermes psicopompo.
A cena de PSYCHOSTASIA aparece em um Iecito atico de 500 - 480
a.C., onde Hermes pesa as almas em
uma balanca. Para Hermes psicopompo
ha uma estela funeraria proveniente de
Apolonia (Albania) datada do seculo I11
a.C., representando a descida para o
Hades em dois registros: no registro superior duas mulheres assistem a partida
do morto que desce uma escada posicionada obliquamente ate o registro inferior. A escada coaduz ao barco de
Caronte, alguns degraus mais abaixo
esti Hermes e, abaixo de Hermes, outro
morto pronto para embarcar. De frente
para o barco na margem oposta, vemos
sentado um jyiz inferhal e no pe do trono, um EIDOLON.
O comentario conclusivo de Siebert discute alguns pontos problematicos como: a ubiquidade iconografica e
associacoes preferenciais de Hermes; as
imagens regionais; a evolucao plastica
de Hermes; o problema do pilar hermaico; e finaliza com uma consideravel
analise da linguagem das maos e do caduceu de Hermes, de suas vestimentas,
calcado, chapeu e outros atributos.
Desse modo, Siebert, a altura de
Hermes, concluiu um verbete exemplar
e pode abranger nao so os aspectos iconograficos como demonstrar os problemas e exigencias provenientes do estudo
iconografico.
Com o mesmo espirito, foi feito
o verbete HESTIA da autoria de Haiganuch Sarian, pesquisadora brasileira
e autora tambem dos verbetes ERINYS
publicado no LIMC I11 e de HEKATE
publicado no LIMC VI. Gracas a ela,
enquanto membro do Comite Cientifico
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Internacional do LIMC, pudemos contar com a doacao dos exemplares do
Lexicon para a biblioteca do MAE (Museo de Arqueologia e Etnologia da
USP).
Sarian aponta em relacao a HESTIA um problema crucial no estudo iconografico e um dado a ser levado em conta: a dificil identificacao da personagem
decorrente da ausencia de atributos ou
outros indices caracteristicos.
Devido a tal dificuldade de interpretacao Sarian ressalta a importancia
do apoio das inscricoes identificando
HESTIA nas imagens bem como das referencias literarias e epigraficas que auxiliam na verificacao da figura dessa divindade'no contexto da imagistica grega, acrescentando assim um comentario
cuidadoso acerca destas fontes.
O catalogo e pequeno, devido mesmo ao fato do repertorio iconografico de
HESTIA nao ser abundante, porem significativo e a autora divide-o por temas,
apresentando HESTIA na esfera domestica, na esfera do Olimpo e, por fim, na
esfera civica e politica. Uma vez definida
a imagen desta deusa, foi possivel a autora
identificar melhor a natureza e a funcao
de HESTIA atraves de aproximacoes recorrentes no repertorio iconografico, com
divindades como Zeus, Hermes, Efesto,
Posidao e Demeter, Afrodite, Anfitrite e
Cariclo, abrindo'novas perspectivas de estudo da religiao a partir da analise iconografica.
A HESTIA romana, VESTA, ficou a cargo de Tobias Ficher - Hansen
que executou um catalogo baseado nos
tipos iconograficos.
Pascale Linant de Bellefonds foi
responsavel pelo verbete HIPPOLYTOS I. Atraves da analise do repertorio
iconografico de Hipolito feito por Linant de Bellefonds, fica evidente mais
uma vez a relevancia das pecas teatrais
no desenvolvimento e a predominancia
de certos temas.
O mito de Hipolito nao deixou
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vestigios nos monumentos figurados antes da epoca classica, segundo nos informa Linant de Bellefonds, mas a tragedia atica ira introduzi-lo na arte e na
literatura. As primeiras representacoes
seguras do mito aparecem so no seculo
IV a.C. em uma serie de vasos do sul
da Italia, onde se privilegia o fim tragico
de Hipolito.
Linant de Beliefonds fez um otimo
comentario das fontes literarias, as pecas
teatrais, e mostra as diferentes versoes do
episodio da revelacao do amor de Fedra
por Hipolito, as quais concordam no episodio da morte de Hipolito.
O catalogo evidencia essa acentuada preferencia dada ao episodio da
morte de Hipolito, especialmente os documentos italiotas, etruscos e romanos.
Os vasos ceramicos do seculo IV a.C.
constituem a maior parte da documentacao italiota, enquanto as urnas em alabastro etrusca do seculo I1 a.C. destacam o momento mais violento do episodio: o atropelamento de Hipolito pelos
cavalos e pelo carro.
Linant de Bellefonds encerra o
verbete com a analise da origem dos
temas e das composicoes iconograficas,
acrescenta uma informacao indispensavel ao citar os relevos votivos aticos do
fim do seculo V e comeco do seculo IV
a.C. que tratam nao do mito conforme
a versao de Euripides e, sim, de um possivel culto antigo de Hipolito: pois, um
dos relevos privilegia a ligacao do heroi
com Artemis e faz alusao a ligacao do
culto de Hipolito com o de Asclepio.
Presenciamos, entao, outro aspecto da iconografia - e outro problema
a ser considerado - : sua multiplicidade
de informacoes.
Por outro lado, dois outros verbetes novamente nos reenviam a dificuldade de interpretacao e identificacao
ditada pela escassez do repertorio iconografico ou pela privacao de caracteristicas pessoais, como.no caso das HORAI e de HYGIEIA.

O verbete HORA1 e da autoria
de Vassiliki Machaira e refere-se as HORAI gregas. As HORAE romanas ficaram a cargo de Lorenzo Abad Casal que
explorou uma vasta e variada documentacao, com destaque para bustos e os
belissimos mosaicos.
A. Casal restringiu-se a catalogar
somente as representacoes de mulheres
com atributos sazonais, porque sem esses atributos a identificacao nao seria
precisa na medida q u e a s representacoes das HORAE poderiam ser
confundidas com a das CHARITES, as
Gracas, as NYMPHAI ou MOIRAI figuradas em grupos tal como as HORAE.
HYGIEIA, a personificacao da
saude, teve o verbete redigido por Francis Croissant. O autor logo explicita os
criterios que guiaram a execucao do catalogo, cuja classificacao fundou-se em
criterios formais. No comentario conclusivo, Croissant discute a situacao historica dos tipos de HYGIEIA e suas
eventuais ligacoes com os tipos iconograficos diversos de ASKLEPIOS.
Suas conclusoes finais fiam-se nos
problemas decorrentes exatamente do
fato das imagens de HYGIEIA propriamente dita nao existirem.
Lilly Kahil, uma das organizadoras do LIMC, e a autora do comentario
das fontes textuais e do catalogo do verbete IPHIGENEIA para o mundo grego. L. Kahil contou com a colaboracao
de Noelle Icard para a execucao do catalogo e ambas optaram por dividi-lo
em temas.
Contou ainda o verbete IPHIGENEIA com a colaboracao de Pascale Linant de Bellefonds para a elaboracao
da parte relativa a Ifigenia romana e
com a colaboracao de Ingrid Krauskopf
para o tocante a Ifigenia etrusca, IPHIKLES. Linant de Bellefonds e Krauskopf seguiram os mesmos criterios de
L. Kahil na execucao do catalogo.
Novamente se confirma o papel
desempenhado pelos poetas tragicos,
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pois devido a eles o episodio do sacrificio de Ifigenia sera desenvolvido e seus
diversos episodios mencionados.
Dois outros verbetes, o de ISIS e
IUNO, trazem duas questoes proprias
ao universo imagistico da antiguidade:
o uso de certas estruturas iconograficas
bastante remotas mas despojadas de seu
significado original - como no caso das
representacoes italiotas de IUNO e
IUPPITER DOLICHENUS em pe sobre o dorso dos animais - e a assimilacao de uma divindade originaria de um
contexto religioso exterior (como a helenizacao de ISIS no mundo grego).
Assim como HERMES, ISIS e
IUNO tem suas identidades e imagens
definidas por uma tradicao religiosa e
iconografica milenar.
Tran Tam Tinh encarregou-se do
verbete ISIS e impressionou pela documentacao arrolada e pela extensa e detalhada bibliografia. Seu comentario final e rico e ressalta o aspecto da helenizacao de ~ S I Se suas formas sincreticas como fsis - Afrodite; fsis - Demeter;
fsis - 10; fsis - Fortuna; fsis - Sotis e fsis
- Fanteia. Tam Tinh chama atencao para
a atividade dos autores gregos que por
um jogo de equivalencia sutil atribuiram
a Isis uma ascendencia helenica, tornando-a filha de Cronos e Reia ou de Zeus
e Hera.
Eugenio La Rocca e o autor do
verbete IUNO, divindade de origem latino-falisca que representa as funcoes
femininas. O trabalho de La Rocca e de
suma importancia tanto pelo rigor como
pela riquissima documentacao arrolada.
Ele nos fornece todas as fontes literarias
latinas que explicaram a funcao de
IUNO alem de uma ampla bibliografia.
O catalogo demonstra a variedade e amplitude das representacoes de
IUNO. Dentre elas, destacamos duas:
um antefuro falisco de terracota do templo de Vignale em Falerii Veteres, do
primeiro decenio do seculo V a.C., que
figura IUNO com um elmo com dois
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cornos curvados e orelhas de cabra; e
uma placa triangular em bronze com
tres registros: no centro esta a dupla
divina IUNO e IUPPITER DOLICHENUS. IUNO em pe no dorso de uma
mula e DOLICHENUS em pe no dorso
de um touro.
Esta ultima figuracao aparece em
uma serie de outros relevos e em estatuetas. Sua estrutura assenta-se em um
modelo hitita - hurrita que figura a divindade em pe sobre um animal. E interessante notar como essa iconografia
foi rapidamente assimilada a Zeusl IUPPITER e HERAIIUNO.
Ao finalizar a leitura do quinto
volume do LIMC temos a certeza da
complexidade do universo imagistico do
mundo antigo bem como da complexidade de algumas questoes recorrentes,
tais quais: o desenvolvimento de uma
tradicao literaria e iconografica especifica e a relacao entre artistas e escritores, ou seja, em que momento e circunstancias estas tradicoes coincidem e diferem; o papel do teatro grego nas representacoes iconograficas do seculo IV
a.C. e sua relevancia nas producoes do
Sul da Italia, em especial na producao
dos vasos ceramicos com cenas figuradas; a questao da ausencia ou mesmo
escassez d e determinadas representacoes iconograficas.
Enfim, alguns problemas e especificidades que cabem em uma reflexao
teorica mais abrangente.

ROSELI FELLONE
Pos - graduacao em
Antropologia. Social
Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciencias Humanas
Universidade de Sao Paulo
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VAN ANDEL, Tjeerd H. and
RUNNELS, C. Beyond the
Acropolis: A Rural Greek Past.
California: Stanford University
Press, 1987, 221p.

Os autores sao professores da
Universidade de Stanford na California.
Trata-se dos primeiros resultados de um
projeto de pesquisa interdisciplinar de
carater inovador que envolve Geologia,
Geografia, Arqueologia, Antropologia,
Historia e Economia. A area envolvida
neste projeto e o sul da Argolida, situada na reigao do Peloponeso Oriental,
Grecia. Outros tres volumes complementarao a serie. O segundo sera publicado no final de ,1993 ou inicio de
1994. A temporalidade abrangida neste
primeiro livro e extremamente ampla:
comeca em um passado situado a dezenas de milhares de anos atras - chegada
do homem a Grecia - ate o passado
recente - 2•‹Guerra Mundial, aproximadamente.
O livro e extremamente bem servido de tabelas, mapas e dados. Oferece
um glossario muito bem organizado,
onde o leitor encontrara as explicacoes
dos termos tecnicos utilizados no livro.
A complementar o livro, o leitor
encontra um ensaio bibliografico extremamente rico e detalhado, dividido em
duas partes: na primeira, encontra-se
Um Guia para Leitura Geral destinado
a orientar o leitor no uso de documento
literario e de bibliografia contemporanea para aprofundamento das questoes
apresentadas no livro. Na segunda parte, denominada Documentacao e Referencia, os autores estabelecem, por capitulos, uma bibliografia especifica e comentada.
Os autores organizaram tambem
uma vasta bibliografia multidisciplinar,
dando ao leitor a oportunidade de to-

mar conhecimento das ultimas novidades publicadas nas areas de Arqueologia, Historia, Geologia, Antropologia e
Geografia aplicadas ao mundo antigo
grego.
Por fim, ha um Index muito bem
organizado, proporcionando ao leitor
um acesso facil e imediato do assunto
por ele pesquisado.
Van Andel e Runnels utilizam a
tecnica da prospeccao arqueologica na
pesquisa iniciada no verao de 1979. Segundo os autores, esta tecnica tem por
pressuposto que toda atividade humana
na paisagem deixa pelo menos uns poucos tracos que a natureza e o tempo
tendem a ocultar; estes tracos se tornam, porem, o objetivo da prospeccao,
que, atraves dos quais, podera determinar modelos de assentamento humano e uso da terra para cada periodo
passado. A tecnica e o. objetivo implicaram numa necessidade de limitar a
area pesquisada alem de esconde-la cuidadosamente.
. A prospeccao contou com mapas
em escala 1 : 5000 feitas a partir de
fotografias aereas organizados pelo Servico de Mapas do Exercito G'rego. Estes
mapas, segundo os autores, eram tao
precisos e detalhados que casas individuais, muros de terracos e mesmo simples pocos foram neles representados.
Na nossa interpretacao, o metodo
utilizado por Van Andel e Runnels foi
aquele denominado de Arqueologia
Cognitiva Processual com uma forte tendencia a uma historia regional. Percebe-se, atraves da utilizacao deste metodo, uma analise multidisciplinar com
vistas a entender o processo de chegada
e desenvolvimento do homem na Grecia, a partir de uma ponta remota do
Peloponeso Oriental - o sul da Argolida.
Podemos destacar algumas das
interessantes conclusoes que os autores
estabeleceram para esta primeira fase
da pesquisa: 1. a necessidade de se estudar o espaco rural grego, bastante ne-
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plica a inclusao de um glossario (p. XIXII) e de uma bibliografia tematica ao
final (p.225-235). As 236 ilustracoes em
branco e preto e as 41 reproducoes coloridas permitem, mesmo ao leitor leigo,
a visualizacao necessaria para o acompanhamento satisfatorio do texto. Ling
estruturou seu texto a partir dos quatro
estilos pompeianos (capitulos 2,3,4 e 5)
e dos temas "pinturas mitologicas e historicas"(capitu10 6), "outras pinturas"
(capitulo 7), incluindo ai paisagens, jardins, naturezas mortas e retratos, "os
estilos pompeianos nas provincias" (capitulo 8), "a pintura apos Pompeia" (capitulo 9), "tecnicas" (capitulo 10) e "pintores e patroesn (capitulo 11). Embora
aberto ao publico nao especializado, seu
alvo primeiro consiste nos estudiosos da
pintura romana, alunos de graduacao,
pos e pesquisadores, sendo, efetivamente, muito util como manual a ser utilizado nos cursos de Arte Classica.
Na Introducao (p.1-3), Ling ressalta que os quadros portateis, em geral
em madeira, floresceram durante o peANDRE LEONARDO CHEVITARESE riodo classico e helenistico na Grecia,
Professor Assistente Mestre da Uni- decrescendo em popularidade a partir
versidade Federal do do segundo seculo a.C. Os quadros porRio de Janeiro tateis, eminentemente moveis, sao subsDoutorando em Antropologia Social tituidos por um novo fenomeno: as pinUniversidade de Sao Paulo
turas permanentes parietais. Mesmo
quando eram replicas ou copias de antigos quadros famosos, adquiriam novo
sentido decorativo nas paredes. Um
exemplo paradigmatico da apropriacao
LING, Roger, Roman Painting.
parietal romana de elementos helenistiCambridge: Cambridge University
cos usados em quadros consiste na repPress, 1991.
resentacao de paisagens. Ha tempos
Rostovtzeff (1911:119) ressaltava que
schon vor dem zweiten Stil eine sakralRoger Ling (Universidade de idyllische Landschaft existierte e Ling
Manchester) comecou a elaborar este procura percorrer o caminho constitulivro no inicio dos anos 1970. O autor tivo das pinturas romanas de paisagens
ambicionava escrever um manual, sem (p.5-6). O primeiro estilo, tambem chapretensoes de originalidade, dando con- mado "de alvenaria", surgiu antes do fita das mais recentes descobertas e for- nal do quarto seculo e espalhou-se pelo
necendo uma visao geral sobre o tema Mediterraneo nos terceiro e segundo se(p. XI). O carater didatico da obra ex- culos a.C. A caracteristica essencial

gligenciado pelos documentos textuais
e pelos trabalhos recentes dos especialistas da antiguidade grega; 2. interessante analise das relacoes de adaptacao
e troca do homem com o meio ambiente
circundante; 3. importantes constatacoes sobre as relacoes de trocas comerciais do homem situado no sul da Argolida com o mar Egeu. Estas trocas
podem ser datadas desde o Neolitico ou
talvez mais cedo; 4. uma analise verticalizada sobre o significado da revolucao agricola na Grecia, com suas implicacoes no aumento da area plantada, o
emprego do arado e de animais para
puxa-lo; 5. analise interessantissima sobre as oscilacoes demograficas da populacao e das trocas comerciais ao longo da historia grega.
Trata-se de um livro serio, de leitura indispensavel para todos aqueles
que se interessam por uma analise interdisciplinar rica em detalhes sobre a
sociedade antiga grega.
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deste estilo consiste no emprego do estuque como meio de imitacao de elementos arquitetonicos e de cores para
distinguir diferentes pedras (p.12). Ling
rechaca tentativas recentes de reviver a
antiga tese de origem oriental do segundo estilo (80-15 a.C.), concordando com
Schefold (1972:28) e prenunciando
Rouveret (1989:219) em sua tese, elaborada apos a redacao de Ling (p.23), de
que se trata de uma invencao especificamente romana. Consiste em um estilo
paratatico dominado pelo principio do
ilusionismo arquitethico (p.71). Uma
primeira fase (80-40 a.C.) estabelece
suas proprias regras e estetica, tomando
ideias de diferentes fontes e desenvolvendo um vocabulario decorativo proprio, baseado nas formas arquitetonicas. Adquire uma feicao decorativa mistica romantica (p.31). A segunda fase
(40-15 a.C.), ainda baseada na perspectiva centralizada, apresenta como novidade o fato de os elementos arquitetonicos formarem um contexto para um
ou mais quadros centrais. A logica interna da decoracao parietal (cf. Schefold 1972:251) adquire importancia primordial (p.47). O terceiro estilo (20 a.C.
- 45 d.C.) rejeita o ilusionismo e ressalta
os efeitos superficiais e as ornamentacoes meticulosas (p.52). A primeira fase
(20 a.C. - 25 d.C.), coincidente com o
classicismo de Augusto, preocupa-se
com as formas classicas gregas e helenisticas, em especial no que se refere a
harmonia e ao auto-controle (p.57). A,segunda fase (25 - 45 d.C.) compreende
o periodo de Tiberio, Caligula e Claudio
em sua reacao a elegancia da fase anterior. Os detalhes ornamentais tornamse mais complexos. O quarto estilo (45
- 79 d.C.), ecletico, tomou elementos
dos tres anteriores, em especial, revivendo o fantastico do terceiro estilo de
maneira barroca (p.71). A ligacao entre.
aposento e decoracao torna-se mais fluida (p.70). Durante o periodo neroniano
(54 - 68 d.C.), o quarto estilo continua

cuidadoso, delicado e leve (p.74). Com
o passar do tempo, parece haver menor
elaboracao na pintura (p.82).
O objetivo primario da pintura
pompeiana consistia em tornar os ambientes domesticos da elite confortaveis
e atrativos. O primeiro estilo buscava
imitar a monumentalidade arquitetonica dos palacios helenisticos; o segundo,
com seu exotismo arquitethico, aspirava evocar a grandiosidade das cortes
orientais e das mansoes nobres d e
Roma; o terceiro e, em grande parte, o
quarto, transportavam o morador para
um mundo de pura imaginacao. O uso
da perspectiva (segundo e quarto estilos) visaram aumentar o espaco interior
dos aposentos atraves de janelas voltadas para o mundo mitologico (p.135141). Isto nos conduz a duas questoes
centrais e interrelacionadas relativas a
pintura romana: o conteudo de classe
dessas pinturas e a significacao da alternancia frontalidade/perspectiva na
representacao pictorica. Ha tempos,
John White (1975:89) alertava para o
fato que o dominio da perspectiva pelos
pintores antigos, ao contrario do que se
afirma, era tecnicamente bastante sofisticado. Contudo, Ling segue a visao tradicional (cf. Bandinelli 1970:64) de que
a "distorcao da perspectiva", em grande
numero de pinturas, reflete uma corrente artistica "popular" (aspas de Ling,
p.164). Esta popularidade nao derivaria,
diretamente, do carater humilde dos
pintores (Ling p.212; cf. Bandinelli
1957:16) mas de uma dificuldade social
de difusao da correta tecnica de representacao das proporcoes. Perrin
(1989:337) apresenta a mais elaborada
exposicao desta interpretacao, ao afirmar que "a problematica elaborada por
um grupo minoritario de criadores e de
clientes nao se difunde (e nem pode se
difundir, considerando-se as estruturas
da sociedade romana) na sociedade. A
ausencia dessa difusao nao cria um terreno favoravel ao aperfeicoamento e a
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difusao da perspectiva geometrica". Um
estilo "nao academico e nao tradicional"
(p.163) que trata de cenas quotidianas
seria representante de uma concepcao
plebeia deliberadamente oposta a espacialidade das pinturas "eruditas". Contudo, as analises da producao e consumo da pintura romana, seja por Ling
seja por Perrin (1989:338), confirmam
que tanto para aristocratas como para
plebeus (na terminologia de Bandinelli)
o espaco pictorico e concebido como
descontinuo, moral e fisico a um so tempo.
Alem disso, ao ressaltar as diferencas entre o estilo "popular" e os estilos "eruditos" Ling parece subestimar
suas continuidades, tanto conceituais
como tematicas. Assim, a desproporcional pequenez de personagens subalternos e comum a pinturas eruditas (cf.
Teseu e o Minotauro, Pompeia VII,2,16,
Casa de Gavio Rufo, p. 138, fig. 143) e
p o p u l a r e s (cf. P a d a r i a , Pompeia
VII,3,30, p. 164, fig. 176). Parece-me,
portanto, que embora se possa diferenciar niveis de elaboracao formal e de
utilizacao das cores (p.163), nao ha evidencias suficientemente claras de diferenciacao que permitissem identificar
"plebeus" e "eruditos" por detras das
pinturas. Ainda quanto a pertinencia da
associacao entre dominio da perspectiva e classes altas e frontalidade e classes
populares, caberia questionar a "popularidade" destas expressoes esteticas. A
estetica grafica popular observada, diretamente, nos grafites, difere dos estilos "eruditos" e "plebeusn.A ausencia de
um estudo destas expressoes esteticas
parietais acaba por dificultar a compreensao de uma pintura mural romana
que, seguramente, convivia e compartilhava um sistema simbolico com estes
tituli graphio inscripti ou mesmo com os
tituli picti. O proprio Ling reconhece
que ha continuidade e descontinuidade
entre os pinaces ou tabulae pictae e as
pinturas parietais; a mesma interrelacao
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deveria ser estabelecida com as representacoes graficas parietais, ja que as
pinturas murais nao eram nem quadros,
simplesmente, nem totalmente isoladas
dos grafites tambem parietais. A consideracao de toda a parede como um conjunto semiotico articulado poderia, provavelmente, melhor explicar e compreender os diferentes estilos pictoricos.
O livro de Ling representa um esforco de sumarizacao bastante eficaz,
constituindo-se num manual util e atualizado. A ausencia de uma discussao
mais aprofundada da historiografia sobre o tema deriva, justamente, de seus
objetivos antes descritivos que criticos.
Acaba, como decorrencia, passando
uma falsa sensacao de consenso interpretativo entre os especialistas ja que,
mesmo quando Ling cita opinioes divergentes, nao se aprofunda na apresentacao dos argumentos. Por outro lado, a
profusao de obras reproduzidas e a extensa bibliografia facilitam o trabalho
daqueles que se interessarem por se
aprofundar no estudo da pintura romana. Por fim, o estilo claro e atraente do
autor constitui-se em um grande incentivo a sua leitura e pode afirmar-se que
as paginas lidas sucedem-se deixando
uma sensacao indubitavelmente prazeirosa.
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MAZZARINO, Santo. O fim do
mundo antigo - Traducao de Pier
Luizi Cabra. Sao Paulo: Martins
Fontes, 1991, 231p.

O livro de Santo Mazzarino foi
reeditado na Italia em 1988 (Milano:
Rizzoli). Publicado em 1959, este classico da historiografia moderna mereceu
traducoes para o ingles (1966) e para .o
frances (1973). No Brasil, somente agora e que o publico leitor tem acesso a
uma traducao portuguesa, por iniciativa
da Editora Martins Fontes.
Professor de Historia Romana na
Universidade de Roma, Mazzarino trouxe em sua longa carreira uma contribuicao decisiva ao estudo da Antiguidade
Classica. Suas obras Aspetti sociali de1
quarto secolo (1951), I1 pensiero stonco
classico ( 1 9 6 6 ) , L 'impero romano
(1973), Antico, tardoantico ed era costantiniana (1974-1980) renovaram a
abordagem d o denominado Imperio

Tardio.
Segundo afirma em sua "Premissa", O fim do mundo antigo e um livro
no qual o A. procurou delinear uma historia dos conceitos de "decadencia" e
"morte de Roma", da maneira como foram percebidos e desenvolvidos a partir
do seculo I1 a.C. ate hoje.
O tema da "morte de Roma" sempre suscitou discussoes e variadas interpretacoes sobre o sentido da crise que
acometeu o mundo antigo entre os seculos V e VI d.C., levando da unidade
imperial romana a fragmentacao.
Em Polibio ja e possivel detectar
na sua reflexao sobre a grandeza de
Roma uma inquietacao pela futura "ruina" de Roma. No pensamento polibiano
desenvolvem-se duas vertentes: a interpretacao "interna" - aplicada a estrutura
constitucional do imperio romano, concluindo que a ruina advira da impossibilidade de superar os conflitos sociais;
e a interpretacao "externa" aplicada
ao caso da "barbarizacaonde um estado
helenistico. Estas duas explicacoes persistiram nas hipoteses posteriores relativas ao fim do mundo antigo.
Na epoca da crise da Republica,
a decadencia aparece ligada ao desaparecimento da antiga "virtus"; a crise dos
costumes implica em consequencias politicas. "Inclinatures publica" e uma formula utilizada tanto por Salustio quanto
por Cicero.
Nos autores ligados ao cristianismo, Mazzarino distingue duas posicoes
divergentes: alguns conciliavam o imperio de Roma e a nova religiao; outros,
violentamente anti-romanos, procuravam uma explicacao para sua queda iminente devido a chegada do Anti-Cristo
prestes a ser derrotado pelo Senhor. O
fim de Roma ligava-se a ideia de fim do
mundo. A visao apocaliptica e escatologica de Hipolito situava este acontecimento em cerca de 500 d.C., atribuindo-o ao surgimento das "democracias".
Esta colocacao e endossada por Maz-
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zarino; para ele, o fim do mundo antigo
foi em larga medida uma vitoria das partes sobre o todo, da periferia sobre o
centro enfraquecido. O problema das
"nacoes", as ."democracias" que um dia
dividiriam entre si o imperio de Roma,
dominou o pensamento de Hipolito e
ocupa na interpretacao do A. um lugar
destacado. Este considera os cristaos
como "uma minoria criadoran, capaz de
intuir a posicao dos germanos como o
centro da nova historia, contraposto ,a
Roma.
A ideia de decadencia era partilhada pelas velhas classes tradicionalistas romanas: o imperador Juliano afirmava que o imperio estava "doente" e
em declinio. O anonimo autor do DE
REBUS BELLICIS. propunha reformas
economicas e do aparato burocratico;
este opusculo constitui-se num documento sobre a maneira como o conceito
de "decadencia" era desenvolvido pelos
homens mais dedicados a preservacao
do Estado romano. Amiano Marcelino
atribui a origem da decadencia romana
a excessiva burocratizacao e a opressao
tributaria.
Na mesma epoca, Ambrosio, bispo de Milao, falava de inimigos externos
e inimigos internos: tracando um balanco, colocava de uma parte a . migracao
de povos (os godos); de outra, denunciava a crise moral (as paixoes, sobretudo a ambicao por dinheiro e dominio,
que tinha afastado os homens do direito
da natureza).
O conceito de decadencia, ja consubstanciado por um sentimento de culp a , evoluiu ao transformar-se na categoria dos "juizos de Deus". Osorio via
as recentes migracoes dos barbaros
como o mais evidente dos "juizos de
Deus", que "ocorreram para punir as
culpas romanas", mais precisamente,
para punir a perseguicao de Diocleciano. A historia'e toda divina; cada evento
fala diretamente a Deus.
Uma visao agostiniana e orosiana
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orientara o olhar com que a Idade Media passa a encarar a Historia.
Mazzarino prossegue o exame da
discussao das "causasn da decadencia
romana, partindo do humanismo, com
Flavio Biondo, ate atingir o seculo XX.
Ao abordar a avaliacao das obras de
Zozimo, Eusebio e Procopio, afirma: "A
historia do baixo imperio e uma'historia
de homens tragicos e fortes: Constantino, Juliano, Justiniano estao entre eles"
(p. 120). Analisa a obra da historiografia
da epoca moderna e a posicao de autores como Lowenklav, Godefroy e Tillemont em relacao a estes personagens e
sobre problemas que considera permanentes: em que sentido Juliano se contrapoe a Constantino? como o cristianismo venceu o mundo classico? Por
que a economia unitaria do imperio romano se esfacelou? Os barbaros atacaram um mundo em fragmentacao? A
opiniao do proprio Mazzarino e ressaltada quando ele reafirma que os cristaos
eram a "grande minoria criativa" e a
construcao nova que edificaram deu sua
estrutura a historia da nova epoca (p.
138).
A parte I1 deste O f i m do mundo
antigo discute a situacao da mulher, do
escravo, do colono, as relacoes campocidade, os barbaros. Ao comentar autores como Ortega, Dopsch, Pirenne, Ferrero e Piganiol, vai se tornando visivel
o ponto de vista e a perspectiva que
orientam a obra.
Assim, o seculo 111 marca uma
epoca de nova consciencia; a revolucao
espiritual libertou a mulher da sujeicao
a um tradicionalismo paternalista da antiga civilizacao paga.
Os capitulos 9 e 10 constituem
um nucleo interpretativo em torno de
Max Weber, sobre as assertivas deste
em relacao as causas sociais do declinio
da cultura antiga: "enquanto o escravo
subia socialmente ate a posicao de campones obrigado a prestar servicos pessoais, o colono descia a condicao de
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campones ligado a terra (servo da gle- arabe, o imperio romano estava desarmaba)". Mazzarino classifica o ensaio no do diante destes fermentos nacionais.
qual Weber faz esta colocacao como sen- Forcas novas, reprimidas durante seculos,
do o que de mais genial e fundamental pressionavam a partir das bases.
Esta teoria da "democratizacao"
se escreveu sobre a crise economica da
Antiguidade (p. 164). Nao aceitar, toda- da cultura no Imperio romano tardio, a
via, que a substituicao do escravo sem visao do cristianismo como revolucao
familia pelo uso de colonos e escravos espiritual adversus vetustatem, consticasados teria sido provocada pelo fim das tuem a principal contribuicao do penguerras de conquista; a propria exigen- samento deste historiador sobre o final
cia de maior rendimento economico se- do mundo antigo. Seguindo as vicissituria a responsavel pela mudanca..
des da ideia de declinio, que remontam
Ao comentar a teoria de Mickwitz a propria Antiguidade, ao longo do pesobre o confronto entre economia natu- riodo medieval e moderno, ate chegar
ral (preferida pelo fisco) e economia A decada de 1920-1930, Mazzarino demonetaria (preferida pelos contribuin- monstra vasta erudicao; sua vivacidade
tes) no.seculo. IV, Mazzarino inverte a intelectual o leva a demolir posicoes
formula: os contribuintes preferiam paconsolidadas, ou poderiamos ate dizer
gar os impostos com produtos da natuesclerosadas, relativas a sociedade e
reza e nao com dinheiro, pois nos secs.
IV e V a ADAERATIO (estimativa em economia do imperio tardio.
Quanto a traducao, torna-se nedinheiro dos impostos devidos) dava
cessaria
uma observacao a respeito de
margem a perigosos excessos por parte
duas
impropriedades:
nas pp. 90-91 vodos funcionarios estatais.
cabulos
italianos
foram
traduzidos inOutra critica, desta vez a Rostovcorretamente
para
o
portugues
como
zev, nega a crise do imperio como con"triste/tristezal',
enquanto
que
na
tradusequencia de um conflito entre camponeses e "burguesia" urbana. Tomando cao. francesa preferiu-se usar "vil/ignocomo exemplo a rebeliao de 238 contra ble" o que da uma ideia mais aproximao imperador Maximino na Africa, o A. da do sentido original. Na p. 220 e o
dem0nstra.a nao existencia da pretensa nome de um dos Museus Capitolinos de
solidariedade entre camponeses e sol- Roma, o Museo dei Conservatori que foi
dados em oposicao as classes cultas transformado em Museu dos "Conservatorios". Pequenos deslizes de tradu(teoria defendida por Rostovzev).
Mazzarino utiliza o conceito de cao, no entanto, nao invalidam a inicia"etnos" (ja recorrente em Hipolito) le- tiva de divulgar no Brasil esta obra que
vantando o problema das "nacoes" sub- sem duvida marca a historiografia do
metidas por Roma mas nao assimiladas. seculo XX.
Nao considera que estes fermentos "nacionais" constituiram uma "causa" unica
MARIA LUIZA CORASSIN
da morte de Roma. Sem o choque exDepartamento de Historia
terno, de germanos no Ocidente e araFaculdade de Filosofia, Letras e
bes no Oriente, eles nao teriam assumiCiencias Humanas
do a importancia decisiva que tiveram.
Universidade de Sao Paulo
Mas mesmo sem o choque germanico e
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APPEL, M. B. & GOETTEMS, M. B.
(orgs.) As formas do epico da
epopeia s4nscrita a telenovela.
Porto Alegre: Editora Movimento,
SBEC, 1992, 224p.

Sous le titre As Formds do Epico,
da epopkia sdnscrita ci telenovela (Les
Formes de ~ ' & ~ osanscrite
~ee
au telefilm), la Societe Bresilienne d'Etudes
Classiques publie les actes d'un seminaire tenu a Porto Alegre du 12 au'16
mai 1986.
Outre une presentation des organisatrices, I'ouvrage compte seize contributions. Apres une definition assez
generale de I'epopee (D. Shuler), les
etudes sont presentees selon I'ordre
chronologique, allant du Mahabharata
et du Ramayana (C. A. da Fonseca) au
(te1e)film (M. T. Barrocas), en passant
par les epopees de l'antiquite classique
(N. M. Pessanha, J. L. Brandao, A.L.
Silveira Cerqueira, C. A. Kalil Tannus),
la chanson de geste (L. Vassallo) et toutes sortes d'oeuvres poetiques et romanesques comportant des elements epiques: literature de la Renaissance italienne (R. Campa) et portugaise (C. Ber a r d i n e l l i ) , romans e u r o p e e n s de
l'apres-guerre de 1914 (V. Schilling) ou
des annees 1980 en Allemagne (E. Wysk
Koch), oeuvre de Khlebnikov (A. F. Bernardini), heros de litterature anglaise
(S. Sirangelo Maggio); le Bresil est present grace a une comparaison de Joao
Ubaldo avec Virgile (L. C. Stamato) .et
les Antilles francaises sont representees
par Aime Cesaire et Edouard Glissant
(2.Bernd).
La plupart de ces articles mettent
en rapport les oeuvres avec le contexte
politique, social et cultural cd elles
s'inscrivent. Tantot ces realites influent
directement sur les oeuvres: I'Eneide est
un monument au pouvoir d'Auguste; le
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trguble cause par la guerre de 1914 se
ressent dans I'art de Kafka, Proust ou
Joyce; le poetes antillais de la negritude
revendiquent le statut d'anti-heros dans
des oeuvres resolument anti-epiques par
leur refus de l'attitude conquerante, et
opposees a l'ideologie du colonisateur
(dont cependant elles utilisent Ia langue); a l'inverse le western construit une
epopee de la conquete (Ia contete de
l'ouest etant le signe de Ia domination
du monde) et les personnages te1 007
sont les heros epiques du capitalisme.
Tantot ]e rapport entre histoire et
esthetique est moins transparent. Ainsi
ia Chanson de Roland est devennue populaire dans le nord-est du Bresil, ou
elle celebre des bandits et les champions
des populations opprimees, grace a
I'image de bravoure et d'intrepidite vehiculee par le heros de l'epopee medievale. Le retour a la mythologie, dans la
litterature allemande des annees 1980,
s'explique sans doute, quant a lui, par
la persistance de certains themes anciens dont la valeur se maintient sur le
temps long.
Cette persistence des anciennes
epopees est evoquee a propos des poemes homeriques. Certes, les articles etudient certains aspects du systeme de representations des anciens, comme le statut de l'aede, le role que jouent la memoire et les Muses dans son travail.
Mais l'lliade est egalement analysee
comme fondement de Ia culture occidentale, tant sur le plan de la representation que sur le plan litteraire. Tout
poete doit savoir, rappelait Pessoa, qu'il
y eu Homere avant lui. Virgile et Joyce
le savaient, bien sur, mais les oeuvres
mineurs contemoraines, comme les
films grand public ou les telefilms, qu'elles connaissent ou non leurs sources,
recourent a des elements anciens modernises: i1 y a des armes magiques (la
mallette de 007 fonctione comme Durandal) et des heros surhumains qui, par
leus competence ou leur origine extra-
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terrestre, tendent vers le divin, comme
les heros antiques; i1 y a aussi, et ce
n'est pas le moindre des merites de M.
T. Barrocas de l'avoir constate, une certaine parente entre le theme accompagnant les heros de ces films et l'epithete
de nature des poemes antiques. Ce type
de raprochements meriterait d'etre systematise.
C'est donc une histoire de l'epopee, des persistentes et evolutions du
genre et de son influence, qu'on decouvre ao fil de la lecture. On regrette cependant de trouver, dans un ouvrage si
interessant, certains developpements faciles ou trop generaux. I1 n'est pas indispensable, par exemple, de developper en details Ia biographie de Khlebnikov pour montrer le caractere cosmique de son oeuvre, ni de faire preceder
l'analyse de l'oeuvre de Cesaire d'un expose sur la geographie des Antilles.
MARIE-CHRISTINE LECLERC
Centre de Recherches
d'Histoire Ancienne
Besancon

Scholia. Natal Studies in Classical
Antiquity. NS Vol. 1, 1992.

Registre-se com alegria o aparecimento do vol. 1da nova serie Scholia,
revista de estudos classicos da Universidade de Natal, publicada com o apoio
da Classical Association da Africa do
Sul, sob a coordenacao de W.J. Dominik. O periodico edita artigos criticos e
pedagogicos sobre os diversos aspectos

dos estudos da Antiguidade Classica,
alem de informacoes sobre as atividades
na area dos estudos classicos em Universidades e escolas africanas.
Abre sugestivamente o primeiro
numero estudo de E.A. Mackay sobre
apoikiloidos Sphinw que ilustra a capa
da revista (p.3-ll), procedente de fragmento atico d e figura negra (inv.
L.1989.K), pertencente ao Museu de
Arqueologia Classica da citada Universidade e ainda inedito. O mesmo professor, na secao I n the Museum, apresenta um breve historico da criacao e
formacao do mesmo orgao, de que e
Curador, idealizado pelo Prof. B.X. de
Wet, nos anos 70, com a finalidade de
poder proporcionar aos estudantes da
Antiguidade um contato concreto com
objetos de um passado distante que, sem
isso, correria o risco de ficar reduzido
a pura abstracao (p. 140-141).
Os outros 8 artigos que integram
o numero tratam de aspectos diversos
das obras de Esquilo (Prometeu acorrentado), Plutarco, Persio, Estacio, Vergilio, alem de trabalho sobre o papel de
Pericles e Efialtes na reforma de 462
a.C.,-da autoria de classicistas da Africa
do Sul, Malawi, Estados Unidos, Canada e Nova Zelandia. Trata-se, portanto,
de uma rara oportunidade, para o leitor,
de tomar conhecimento sobre uma interessante producao na area dos estudos
classicos a que, geralmente, se tem ainda acesso limitado.
Deve-se destacar a contribuicao
de Jo-Marie Claassen, da Universidade
de Stellenbosch, sobre "The teaching of
Latin in a Multicultural Society" (p. 102118), que rastreia alguns dos problemas
relacionados com as politicas atuais de
ensino de lingua materna e de linguas
estrangeiras na Africa do Sul, discutindo o papel do ensino de Latim nesse
contexto. O quadro geral da situacao
dos estudos classicos no sistema educacional da Africa completa-se com as informacoes sobre os programas existem
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tes na Universidade e em escolas secundarias de Natal, Durban.
Alias, um dos objetivos de Scholia
e justamente promover a divulgacao da'
producao sul-africana, em particular, e
africana, em geral, na area dos estudos
classicos, embora tambem esteja aberta
para a contribuicao de classicistas de
outros continentes. Deve-se louvar seu
especial interesse em trabalhos sobre a
Antiguidade africana, como os ja anunciados estudos de L. Thompson e F.
Opeku, respectivamente sobre a "Roman Perceptions of Blacks" e a "Popular
and Higher Education in Africa Procon-
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sularis in the second Century AD", os
quais aparecerao no segundo volume
(1993).
Os interessados devem dirigir-se
ao Department of Classics, University
of Natal, King George V Avenue, Durban, 4001, Republic of South Africa.
JACYNTHO LINS BRANDAO
Departamento de Letras Classicas
Faculdade de Letras
Universidade Federal de
Minas Gerais

