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Resumo 

 

Este trabalho tenta compreender nas odes de Píndaro, ou, especificamente, nas 

Píticas 8 e 10, na Olímpica 12 e nas Nemeias 6 e 11, o tema da contingência – conforme 

Aristóteles, “o que pode ser de outra maneira” – levando em consideração a ode triunfal 

como gênero e a tradição poética anterior e contemporânea ao poeta. A imagem 

pindárica do homem como sonho de uma sombra condensa toda uma tradição de 

caracterização do humano como ser que se transforma conforme as circunstâncias 

mutáveis e imprevisíveis em que se encontra. Os resultados das ações humanas são 

incertos, submetidos a fatores além de seu controle. Por isso, o tema é acompanhado 

constantemente pela afirmação da imprevisibilidade dos acontecimentos e da 

incapacidade humana de saber o futuro. O trabalho inclui a tradução para o português de 

cada uma das cinco odes comentadas. 

 

Palavras-chave: Píndaro, contingência, ode triunfal, gnome, poesia grega. 

 

Abstract 

 

This study tries to investigate the theme of contingency – “that which may be 

otherwise”, according to Aristotle – in Pindar’s odes, or specifically in Pythian Odes 8 

and 10, Olympian Ode 12 and Nemean Odes 6 and 11, taking account of the epinikion 

as a genre and also of the Greek poetic tradition. The pindaric image of man as the 

dream of a shadow condenses a traditional characterization of the human as a being who 

changes according to unpredictable circumstances. The results of human actions are 

uncertain, subject to factors beyond human control. Therefore, the theme appears 

constantly connected to statements about the unpredictability of the events and the 

impossibility of knowing the future. This study includes a translation into Portuguese of 

the five odes mentioned above. 

 

Keywords: Pindar, contingency, epinikion, gnome, Greek poetry. 
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1. Uma Introdução 

 

Não se pode dizer que Píndaro seja hoje um poeta muito lido ou conhecido. 

Mesmo se houvesse traduções de maior circulação, o eventual leitor não encontraria um 

texto de assimilação fácil. As imagens e algumas ideias podem ser apreciadas com mais 

naturalidade, mas parte considerável dos poemas não tem um movimento ou fluxo 

poético que se revele óbvio ao primeiro contato. 

Talvez parte dos valores aristocráticos de Píndaro não seja de todo estranha a um 

leitor que acredite, por exemplo, no talento inato, no mérito, nas vantagens e confortos 

das riquezas pessoais e do poder político. Talvez haja alguma estranheza na figura do 

poeta que trabalha por encomenda e conforme a ocasião, mas mesmo hoje a atividade 

artística não parece distante das fortunas que por ela podem pagar, nem que seja para 

obter como retorno algum prestígio ou benefício financeiro. 

O pretexto, a comemoração de uma vitória, ainda parece estranho para um 

poema. Se lembrarmos que essas odes triunfais eram cantadas, é possível vir à mente 

canções populares que comemoram um campeonato e homenageiam vitoriosos (por 

exemplo, uma seleção brasileira de futebol campeã de uma Copa do Mundo) e vinhetas 

cantadas em coro usadas em transmissões de rádio ou televisão. Entretanto, nada que, 

além da comemoração, inclua considerações sobre a tradição poética e a condição 

humana. 

O humano na literatura grega, de forma geral, é caracterizado essencialmente 

pela mortalidade. Essa caracterização é apenas o ponto de partida de uma visão 

complexa sobre a condição humana que se constrói da poesia arcaica de Homero às 

tragédias clássicas, passando pelo que se chama de poesia lírica, e flui por toda a 

tradição poética ao longo dos séculos. Dentro dos aspectos diversos dessa representação 

do homem na poesia, o foco deste trabalho é a contingência – “o que pode ser de outra 

maneira” – pensada como o espaço da ação humana, que se desdobra nas questões da 

variação, da alternância de condições, da incerteza, da fragilidade perante a 

indeterminação do futuro e a limitação de controle em relação ao que sobrevém.  

A proposta é uma leitura com o objetivo de observar como Píndaro trabalha o 

tema da contingência em suas odes, ou, especificamente, em cinco odes – as Píticas 8 e 

10, a Olímpica 12 e as Nemeias 6 e 11 – levando em consideração a ode triunfal como 

gênero e a tradição poética anterior e contemporânea ao poeta. 
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“Píndaro e a Ode Triunfal” é um apanhado bibliográfico sobre Píndaro e a ode 

triunfal, que serve como uma breve introdução ao poeta. Inicialmente há a apresentação 

das discussões da ode triunfal como gênero e de sua história. Em seguida, uma 

passagem pela história da crítica pindárica, levando em conta principalmente as 

questões da unidade da ode, de sua estrutura e, finalmente, da ocasião de performance. 

 “O Tema da Contingência” apresentada o assunto principal do posterior 

comentário às odes. O primeiro momento é a sua conceituação conforme Aristóteles na 

Ética a Nicômaco. Em seguida, uma leitura do tema na poesia grega anterior e 

contemporânea a Píndaro. Leitura que não exatamente se aprofunda em cada um dos 

trechos lidos, mas aponta algum contato com o tema da contingência na tradição com a 

qual Píndaro se comunica. Inclui a Ilíada, Odisseia, Hesíodo (Teogonia, 404 – 452 e 

Trabalhos e Dias), Arquíloco (fragmentos, 16W, 17W, 110W, 111W, 122W, 130W, 

131-132 W e 133W), Semônides de Amorgos (1W), Mimnermo (2W), Sólon (13W), 

Teognidea (versos 129 – 130, 133 – 142, 155 – 158, 159 – 160, 215 – 218, 637 – 638, 

639 – 640 e 1075 – 1078) , Álcman (64 PMGF), Alceu (38 A e 326), Estesícoro (222b 

PMGF), Simônides de Ceos (PMG 521, PMG 527, PMG 542 e 8W), Baquílides 

(epinícios 3, 5 e 14), além de uma breve menção à abordagem do problema na tragédia. 

 “Cinco Odes “traz os comentários a Pítica 10, Olímpica 12, Nemeia 6, Nemeia 

11 e Pítica 8, com foco no tema da contingência. Antes desses comentários, no início da 

leitura de cada ode, há informações sobre a datação do poema, a ocasião em que foi 

composto, o vencedor homenageado e o esporte em que ele foi campeão ou o cargo 

político que obteve, no caso da Nemeia 11. 

 Como conclusão, uma tentativa de reunir as observações que a leitura das odes 

proporciona sobre o uso do tema da contingência e pensá-las em relação ao gênero da 

ode triunfal e à tradição poética grega, com atenção para a gnome, ou sentença gnômica, 

parte da ode especialmente relevante para a leitura de seu conteúdo filosófico – ou, 

melhor dizendo, sapiencial tradicional. 

 Em anexo final, o texto grego das cinco odes e a tradução completa de cada uma. 

São traduções de trabalho, sem pretensão poética, mas que podem ser úteis como 

consulta e buscam transmitir um entendimento dos poemas. As traduções presentes ao 

longo de todo o trabalho, exceto as da Ética a Nicômaco de Aristóteles, são minhas com 

sugestões de Teodoro Rennó Assunção. 
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2. Capítulo 1 

Píndaro e a Ode Triunfal 

 

2.1. A classificação alexandrina 

No período alexandrino, foi estabelecido o famoso cânone dos nove poetas líricos 

arcaicos. Líricos (lurikoi/) porque suas composições eram feitas para serem 

acompanhadas por um instrumento de corda (como a lira, a fórminge ou o bárbito). Essa 

seleção de poetas, um apanhado do século VII à primeira metade do século V, era 

formada por Álcman, Alceu, Safo, Estesícoro, Íbico, Anacreonte, Simônides de Ceos, 

Baquílides e Píndaro. Quase todo material que temos hoje de autoria desses poetas foi 

preservado em fragmentos citados em livros de filósofos ou gramáticos da antiguidade, 

ou recolhido em papiros que resistiram aos séculos. Entretanto, uma parte da obra de 

Píndaro, quarenta e cinco odes triunfais organizadas em quatro livros, foi transmitida 

pela Idade Média por manuscritos que provavelmente remetem à compilação 

alexandrina de sua obra.1 O método dos estudiosos helenísticos para organizar esses 

livros era classificar os textos com critérios de diferenciação – hoje desconhecidos e 

pouco óbvios – que não apresentassem ambiguidades. Esses critérios eram então 

projetados ao passado como distinções genéricas relevantes.2 

A obra de Píndaro conhecida pelos alexandrinos foi organizada em dezessete 

livros, um de hinos (genericamente, canto em honra a deuses), um de peãs (cantos em 

honra a Apolo), dois de ditirambos (cantos em honra a Dioniso), dois de prosódias 

(cantos de procissão), três de parteneias (cantos corais de moças), dois de hiporquemas 

(cantos possivelmente voltados para a dança), um de encômios (cantos compostos em 

homenagem a um homem ou talvez improvisados em banquete), um de trenos (cantos 

fúnebres) e quatro de epinícios, as odes triunfais, que celebram uma vitória.3 As odes 

triunfais de Píndaro foram divididas conforme o campeonato em que aconteceu a vitória 

celebrada no poema: Olímpicas, Píticas, Nemeias e Ístmicas. Outros critérios foram 

utilizados pelos próprios estudiosos alexandrinos. A classificação por modalidade 

                                                 
1 Para Rodin, essa transmissão diferenciada das odes triunfais de Píndaro teve o resultado de tornar 
Píndaro a única contribuição substancial à tradição da poesia lírica europeia. Cf. RODIN, p. 24. Fora 
desse cânone helenístico, a coleção de elegias arcaicas atribuída a Teógnis também foi transmitida por 
manuscrito. Para um apanhado da transmissão, estabelecimento e recepção do texto de Píndaro desde a 
Antiguidade, passando pela Idade Média até o século XIX, Cf. ARAÚJO. 
2 Cf. ROUSSEAU e RODIN, p. 32. 
3 Cf. ROUSSEAU e SILVA, p. 9 nota 6. 
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esportiva foi usada para os epinícios de Simônides, que aparentemente tinha uma obra 

mais vasta que a de Píndaro, embora não saibamos seu volume exato e tenhamos hoje 

apenas fragmentos.4 A edição dos poemas de Píndaro é muitas vezes atribuída a 

Aristófanes de Bizâncio, com reconhecimento da ajuda do trabalho de Calímaco em 

seus Pinakes, e possibilidade de contribuições nas considerações de gênero pelos 

sucessores Apolônio Eidógrafo e Aristarco.5 

 Uma interessante tentativa de compreensão do trabalho dos editores 

alexandrinos foi realizada por Lowe no artigo “Epinikian Eidography”.6 O nome 

“epinício” (e)pini/kion ou e)pi/nikon) foi usado para identificar o gênero dois séculos após 

o fim de sua produção, embora o termo apareça no verso 78 da Nemeia 4 como adjetivo 

que caracteriza “odes”: 

 
Qeandri/daisi d' a)ecigui/wn a)e/qlwn 

ka/ruc e(toi~moj e1ban 
Ou)lumpi/a| te kai\ 'Isqmoi Neme/a| te sunqe/menoj, 

e1nqa pei~ran e1xontej oi1kade klutoka/rpwn 
ou) ne/ont' a1neu stefa/nwn, pa/tran i3n' a)kou/onen, 

Tima/sarxe, tea\n e)piniki/oisin a)oidai~j 
pro/polon e1mmenai. [...] 

 
Para os Teandridas, fui pronto mensageiro 

das competições que fortalecem os membros 
em Olímpia, no Istmo e em Nemeia, como combinado. 
Ali, postos a prova, não vão para casa sem o glorioso 

fruto das coroas, onde ouvimos, 
Timasarco, que tua família é serva 

das odes triunfais. [...] 
 

 O termo comum para a ode triunfal nos séculos V e IV era encômio (e)gkw/mion), 

mas as edições alexandrinas adotaram esse termo para as composições que no quinto 

século eram chamadas de escólio (sko/lion). O termo encômio literalmente seria o canto 

de um grupo em comemoração (um kw=moj).7 No século IV, encômio já significava 

qualquer trabalho de elogio, em verso ou prosa. Escólio (sko/lion) pode se referir a dois 

tipos de poemas de banquete: o primeiro, em que os convivas recitam em alternância e 

sem acompanhamento musical; o segundo, canções estróficas acompanhadas por 

instrumento de corda, possivelmente apresentadas por especialistas. A diferença entre 

                                                 
4 Cf. ROUSSEAU. 
5 Cf. ROUSSEAU. Os testemunhos antigos unanimemente consideram Aristófanes o responsável pela 
organização e publicação. A classificação por campeonato pode ter sido uma proposição de Calímaco nos 
Pínakes. Cf. LOWE, p. 169; p. 171. 
6 LOWE, p. 167 – 176. 
7 Etimologia semelhante tem o termo “comédia” (kwmw|di/a). Cf. LOWE, p. 168 e CHANTRAINE, p. 
606. 
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escólio e encômio no quinto século era relativa à performance, sendo o escólio 

apresentado em simpósios, enquanto o encômio, em algum tipo de evento público. 

 Uma edição alexandrina de lírica antiga era organizada em diversas camadas. A 

edição de Baquílides era dividida em nove livros: epinícios, ditirambos, peãs, hinos, 

prosódias, parteneias, hiporquemas, encômios e eróticos. São nomes que também 

aparecem na edição de Píndaro, exceto os eróticos, o que sugere uma nomenclatura 

padrão do século III. Porém, a organização das odes, assim como no caso de Simônides, 

não segue o padrão usado para as odes de Píndaro, conforme o campeonato em que a 

vitória foi obtida, mas um padrão ordenado segundo o vencedor a quem a ode é 

dedicada. As odes 1 a 7 são aquelas em que um mesmo vencedor foi homenageado mais 

de uma vez. As odes 8 a 16 são dedicadas a vencedores que só têm uma ode, primeiro 

os vencedores em jogos pan-helênicos ordenados por modalidade (8 a 13), depois os 

vencedores de jogos locais e por último a homenagem a Aristóteles de Larissa, 

provavelmente por uma realização não esportiva. 

Também em Píndaro há odes que não comemoram uma vitória esportiva, como a 

Nemeia 11, em homenagem a Aristágoras de Tênedos pela conquista do cargo de 

prítane. Outras celebram vitórias em jogos locais, sem a importância pan-helênica. 

Nemeia 9 celebra uma vitória em jogos de Sícion e Nemeia 10, uma vitória em jogos de 

Argos. Provavelmente acrescentadas ao fim do volume de Nemeias por causa do próprio 

tamanho do livro, uma vez que o número de odes – e extensão delas – é desigual na 

divisão entre os quatro jogos pan-helênicos. Outro poema nem sempre foi facilmente 

reconhecido como epinício, considerado uma espécie de consolação: a Pítica 3, em que 

só há uma rápida alusão a uma vitória do cavalo Ferênico de Hierão nos versos 73 e 74:8 

 
ei) kate/ban u(gi/eian a1gwn xruse/an kw~- 

mo/n t' a)e/qlwn Puqi/wn ai1glan stefa/noij, 
tou\j a)risteu/wn Fere/nikoj e3len Ki/rra| pote/, 

a)ste/roj ou)rani/ou fami\ thlau- 
ge/steron kei/nw| fa/oj 

e)ciko/man ke baqu\n po/nton pera/saij. 
 

Se cheguei trazendo saúde dourada 
e comemoração para dar brilho às coroas dos jogos Píticos 

que uma vez Ferênico conquistou em Cirra, 
digo que eu, luz  que brilha mais 

que uma estrela do céu, 
o alcancei, atravessando o profundo mar. 

 

                                                 
8 Rousseu a considera um legítimo epinício. Cf. ROUSSEAU. 
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 Um escoliasta, comentando a Pítica 2, também registra um problema de 

classificação e divergências quanto ao julgamento da edição atribuída a Aristófanes:  

 
Oi( me\n ga\r ou)de\ o3lwj e)pi/nikon au)to\n ei]nai/ fasi, Ti/maioj de\ qusiasti-
kh\n,  Kalli/maxoj Nemeakh\n,  'Ammw/nioj kai\  Kalli/stratoj 'Olumpia-
kh\n, e)/nioi Puqikh\n, w(j 'Apollw/nioj o( eidogra/foj, e)/nioi de\ Panaqhna-
i"kh/n. 
 
Uns dizem que ele absolutamente não é um epinício. Timeu diz que é um 
poema de sacrifício (tisiástico); Calímaco, uma Nemeia; Amônio e Calístrato, 
uma Olímpica; alguns, como Apolônio eidógrafo, uma Pítica; outros uma 
Panatenaica.9 
 

 A separação em volumes é só um dos momentos na organização dos epinícios de 

Píndaro. As edições alexandrinas revelam um trabalho editorial cuidadoso de 

agrupamento e ordenação. Lowe propõe um diagrama dos critérios de classificação das 

odes que perpassa três níveis (autor, livro e poema), compondo oito etapas. 

Primeiramente, a identificação por autor: Píndaro, no caso. Em segundo nível, dois 

supergêneros de poemas: aos deuses e aos homens. As obras dedicadas aos deuses se 

dividem em gêneros: hinos, peãs, ditirambos, prosódias e parteneias. As obras aos 

homens, também são dividas em gêneros: hiporquemas, encômios, trenos e epinícios.10 

O quarto nível se aplica ao gênero do epinício. É o critério da ocasião em que ocorreu a 

vitória: Olímpicas, Píticas, Nemeias e Ístmicas. A partir daqui, critérios são 

estabelecidos para ordenar os poemas no volume – lembrando que no volume de 

pergaminho enrolado, é muito mais fácil consultar os primeiros poemas. Assim, o 

quinto nível é o da modalidade. Primeiro, as corridas com animais (carruagem, cavalo, 

mula), depois esportes de combate, corrida (sem veículo ou montaria) e, por fim, outras 

modalidades. Dentro desse bloco opera o sexto nível de distinção: se o vencedor é 

homenageado em uma ou mais de uma ode. Primeiramente, os que receberam múltiplas 

homenagens, depois os que receberam apenas uma. No sétimo, classifica-se por 

vencedor (Hierão, Terão, Psaumis) e, por fim, as odes (Olímpica 1, Olímpica 2, 

Olímpica 3) organizadas da mais importante para a menos importante, talvez de forma 

arbitrária, seguindo alguma tradição escolar ou conforme a popularidade dos poemas. 

No final do volume era possível incluir odes que não se encaixavam na sequência 

                                                 
9 DRACHMANN, vol 2, p. 31, linhas 10 – 14. 
10 Lowe discrimina apenas “encômios, trenos, epinícios” como obras aos homens e “hinos, peãs etc” 
como obras aos deuses. Talvez nem todos os dezessete livros precisassem ser sistematicamente 
encaixados em algum dos dois supergêneros, uma vez que cada volume de gênero separado já representa 
certa unidade. Cf. LOWE, p. 173. 
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principal, como aquelas que comemoram vitórias em jogos locais ou não esportivas.11 

Isso ajudava a produzir volumes com tamanhos práticos. Uma menção à vitória era o 

bastante para incluir um poema num volume com o título de “epinícios”. 

 

2.2. Dialeto e métrica 

 

 Tradicionalmente, afirma-se que o epinício e a lírica coral em geral, por terem se 

desenvolvido literariamente primeiro no Peloponeso e na Grécia ocidental, são escritos 

num dialeto dórico artificial, com empréstimos do jônico antigo da épica homérica e 

algumas formas eólicas.12 Entretanto, Pavese e Grinbaum concluíram que o principal 

componente da língua da lírica coral era caracterizado melhor como protoeólico, 

enquanto elementos distintivos dóricos são marginais. Para Rodin, as inscrições áticas 

em hexâmetro que apresentam o alfa (e não o eta jônico) sugerem que mesmo em 

regiões de fala jônica o dialeto poético arcaizante usado na lírica coral tinha mais 

impacto na ideia de linguagem elevada do que o homérico. Ele propõe um 

desenvolvimento que se inicia com o florescimento da poesia proto-eólica, usando 

formas de dialetos locais. Depois, as apresentações desse tipo de canto nesse dialeto se 

disseminam e se estabelecem como uma linguagem ritual. Por fim, a tradição coral com 

base proto-eólica se mantém, mas permitindo acumulação de formas variantes e 

influência de outras linguagens poéticas, como a homérica.13 

Quanto às características métricas, as odes triunfais não são simples. Muitas são 

compostas por uma estrutura triádica formada por uma estrofe e uma antístrofe, que 

compartilham um mesmo esquema métrico, e um epodo, que apresenta um esquema 

diferente. Essa tríade pode ser repetida. Outras são monostróficas, formadas por uma 

estrofe que se repete. Elementos rítmicos menores formam os versos que compõem 

esses blocos.  Conforme Itsumi, o metro de cerca de metade das odes de Píndaro 

constitui-se principalmente de dátilo-epitrito, a outra metade é constituída de eólico, um 

tipo mais livre de dátilo-epitrito e um tipo amalgamado.14 

                                                 
11 Lowe chama a atenção para uma situação no volume de Nemeias que confirma essa proposta de 
organização. A primeira ode é dedicada a Crômio de Etna, assim como a nona. Entretanto, a Nemeia 9 
comemora uma vitória em jogos de Sícion. Os critérios de ocasião e modalidade têm prioridade sobre o 
critério de múltiplas homenagens. Cf. LOWE, p. 174. 
12 Cf. SEGAL, 1989 a, p. 125 – 126; MENDEZ DOSUNA, p. 446.  
13 Cf. RODIN, p. 71 – 99. 
14 Para um estudo direcionado à métrica de Píndaro, cf. ITSUMI. Há também o apêndice de Nagy, cf. 
NAGY, 1990. 
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Nagy propõe uma teoria da distinção dos gêneros na antiguidade. 

Primeiramente, o que ele chama de CANÇÃO seria qualquer ato de fala – pronunciamento 

em que a palavra é ação – considerado diferenciado da fala simples cotidiana do ponto 

de vista de uma dada sociedade. Dentro desse grupo de palavra diferenciada 

distinguem-se dois grupos, a poesia, recitada, como o hexâmetro datílico, a elegia e o 

trímetro jâmbico, e a canção, cantada, como as odes de Píndaro. Os metros da poesia 

recitada são derivados da CANÇÃO e se diferenciam dos metros correspondentes da 

canção, como a lírica de Píndaro, baseada em dátilo-epitritos, que contém os 

ingredientes necessários para gerar equivalentes dos hexâmetros datílicos, do dístico 

elegíaco e do trímetro jâmbico, mas consistentemente os evita.15 

 

2.3. História da lírica coral e da ode triunfal 

 

A prática do canto coral está presente em Homero, fortemente associada à dança, 

bem antes da lírica passar a ser registrada por escrito. Segal cita alguns exemplos.16 Na 

descrição do escudo de Aquiles, no qual está gravado o mundo e a organização social do 

homem, há uma festa de casamento, com canto nupcial e acompanhamento de 

instrumentos musicais e dança (Il . 18. 491 – 496): 

 
e)n de\ du/w poih/se po/leij mero/pwn a)nqrw/pwn 

kala/j. e)n th|~ me/n r(a ga/moi t' e1san ei)lapi/nai te, 
nu/mfaj d' e)k qala/mwn dai5dwn u3po lampomena/wn 

h)gi/neon a)na\ a1stu, polu\j d' u(me/naioj o)rw/rei: 
kou~roi d' o)rxhsth~rej e)di/neon, e)n d' a1ra toi~sin 
au)loi\ fo/rmigge/j te boh\n e1xon: ai4 de\ gunai~kej 
i(sta/menai qau/mazon e)pi\ proqu/roisin e(ka/sth. 

 
Nele fez duas cidades de homens mortais, 
belas. Numa havia casamentos e festas. 

Levavam as noivas dos quartos sob tochas acesas 
pela cidade, e incitavam muitos himeneus. 

Jovens dançarinos giravam e entre eles 
flautas e fórminges tinham voz. As mulheres 

admiravam, todas paradas aos portões. 
 

Na colheita, também há um poema acompanhado de fórminge e dança (Il . 18. 

567 – 572): 

 

 

                                                 
15 Cf. NAGY, 1990. p. 30 – 45; p. 50. 
16 SEGAL, 1989 a, p. 124 – 125. 
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parqenikai\ de\ kai\ h)i5qeoi a)tala\ frone/ontej 
plektoi~j e)n tala/roisi fe/ron melihde/a karpo/n. 

toi~sin d' e)n me/ssoisi pa/i+j fo/rmiggi ligei/h| 
i(mero/en kiqa/rize, li/non d' u(po\ kalo\n a1eide 
leptale/h| fwnh|: toi\ de\ r(h/ssontej a(marth| 

molph| t' i)ugmw|~ te posi\ skai/rontej e3ponto. 
 

Meninas e jovens felizes 
levavam em cestos trançados fruta doce. 

No meio deles, um menino tocava fórminge 
de som limpo, despertando desejo. Cantava com voz suave 

o belo lino. Os outros acompanhavam juntos 
com dança, gritos, batendo os pés. 

 
Há a descrição de uma performance de dança e canto por jovens em Cnossus (Il . 

18.590 – 606). Nela, mais uma vez dançam jovens, dessa vez de mãos dadas e vestindo 

roupas finas. As mulheres, enfeitadas com coroas, e os homens, com espadas de ouro e 

cinturão de prata, ora correm em círculo, ora em filas, em direção uns aos outros. No 

meio deles, dois acrobatas lideram a dança. Há menção ao peã, após o sacrifício e 

banquete (Il . 1. 472 – 474): 

 
oi9 de\ panhme/rioi molph~| qeo\n i9la/skonto 

kalo\n a)ei/dontej paih/ona kou~roi 'Axaiw~n 
me/lpontej e9ka/ergon: o( de\ fre/na te/rpet' a0kou/wn. 

 
Uns o dia inteiro aplacam o deus com música, 

os jovens aqueus cantando um belo peã 
e dançando para Apolo. Ele se alegrou ao escutar. 

 
Também após a batalha, comemorando a morte de Heitor, diz Aquiles (Il . 22, 

391 – 392): 

 
nu~n d' a1g' a)ei/dontej paih/ona kou~roi 'Axaiw~n 

nhusi\n e1pi glafurh~|si new/meqa, to/nde d' a1gwmon. 
 

Agora, vamos, jovens aqueus, cantando o peã, 
voltemos às naus côncavas e o levemos [o cadáver]. 

 
Embora nem sempre apareça a referência a acompanhamento de instrumentos 

musicais e dança, é comum a associação do coro aos jovens. Também na Odisseia, 

Demódoco canta a aventura sexual de Ares e Afrodite enquanto jovens feácios dançam 

(Od. 8. 261 - 264): 

 
kh~ruc d' e0ggu/qen h]lqe fe/rwn fo/rmigga li/geian 

Dhmodo/kw|: o9 d' e1peita ki/' e0j me/son: a)mfi\ de\ kou~roi 
prwqh~bai i3stanto, dah/monej o0rxhqmoi~o, 

pe/plhgon de\ xoro\n qei~on posi/n. [...] 
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Um mensageiro chegou perto trazendo a fórminge de som claro 
para Demódoco. Ele foi para o meio e em volta jovens 
na flor da idade se posicionaram, experientes na dança, 

e bateram os pés, uma divina dança em coro. [...] 
 

Outro tipo de canto coral aparece no canto 24 da Ilíada. O lamento por Heitor é 

um treno (Il . 24. 720 – 722): 

 
[...] para\ d' ei[san a)oidou\j 

qrh/nwn e)ca/rxouj, oi3 te stono/essan a)oidh\n 
oi9 me\n a1r' e0qrh/neon, e0pi\ de\ stena/xonto gunai~kej. 

 
[...] A seu lado sentaram os aedos 

que conduzem o treno. Cantaram o lamento, 
entoaram treno e depois as mulheres lamentavam. 

 
O lamento ao longo do canto 24 reflete o que seria uma estrutura formal coral: o 

cantor (aedo) lidera (e)ca/rxei), seguido por uma voz coletiva do coro num tipo de refrão 

(Il . 24. 723, 747, 761, 776, em que se alterna uma voz que lidera os lamentos). Calame 

considera essa a mais célebre execução coral em Homero e ressalta que os cantores são 

certamente profissionais, mas nenhum compositor ou autor é mencionado.17 Rodin 

acrescenta à lista de Segal dois outros possíveis momentos de coro musical na Ilíada, 

ambos envolvendo instrumentos de sopro (si/rigc e au)lo/j). Pastores tocam siringe, 

apesar de não haver menção a canto ou dança (Il . 18. 525 – 6) e Agamêmnon à noite 

observa e escuta o acampamento que toca e canta (Il . 10. 12 – 13):18 

 

qau/mazen pura\ polla/, ta\ kai/eto 'Ilio/qi pro\ 
au0lw~n suri/ggwn t' e0noph\n o3mado/n t' a0nqrw/pwn. 

 
Impressiona-se com a quantidade de fogueiras acesas diante de Troia 

e com o barulho da voz de flautas, de siringes e de homens. 
 

Thomas chama a atenção para o canto 23 da Ilíada, no qual ocorrem os jogos em 

honra a Pátroclo. Embora não sejam odes triunfais, ali os atletas vitoriosos nos jogos 

são já “assuntos dignos de cantos”. Também para os versos 654 a 659 de Trabalhos e 

Dias, em que Hesíodo canta em jogos em homenagem a Anfidamas:19 

 
 

e1nqa d' egw\n e)p' a!eqla dai5fronoj 'Amfida/mantoj 
Xalki/da t' ei0sepe/rhsa: ta\ de\ propefradme/na polla\ 

a!eql' e1qesan pai~dej megalh/toroj: e1nqa me/ fhmi 
u3mnw| nikh/santa fe/rein tri/pod' w)tw/enta. 

                                                 
17 CALAME, p. 57. 
18 RODIN. p. 53. 
19 THOMAS, p. 144. 
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to\n me\n e0gw\ Mou/sh|j 9Hlikwnia/dess' a0ne/qhka, 
e1nqa me to\ prw~ton ligurh~j e0pe/bhsan a0oidh~j. 

 
Ali, pelos jogos do valente Anfidamas, 

atravessei para Cálcis. Os filhos do magnânimo estabeleceram 
muitos prêmios anunciados. Ali digo 

que com um hino venci e levei a trípode de alças, 
que ofereci às Musas do Hélicon. 

Ali primeiro me guiaram nas odes de som claro. 
 

O prêmio foi dado pelo hino, mas o assunto desse hino não é explicitado. 

Poderia ser um hino a algum deus, ou talvez a Anfidamas, mas qualquer suposição 

nesse sentido seria inverificável. De qualquer forma, as ocorrências nos hexâmetros 

arcaicos apresentadas anteriormente apoiam a sugestão de Rodin, de que a origem das 

odes triunfais e de outros gêneros de poesia lírica está relacionada à pré-história da lírica 

grega arcaica, ou aos gêneros pré-literários que remontam a uma herança da tradição 

poética protoindo-europeia. A partir desses cantos da tradição oral – gêneros 

precedentes que provavelmente continuaram a existir, alguns talvez com apresentação 

informal – novos gêneros de lírica se desenvolveram do fim do século VIII ao início do 

século V.20  

Nos primeiros versos da Olímpica 9, Píndaro faz referência a um antigo canto 

composto por Arquíloco: 

 
To\ me\n 'Arxilo/xou me/loj 

fwna~en 'Olumpi/a|, 
kalli/nikoj o( triplo/oj kexladw/j, 

a1rkese Kro/nion par' o1xqon a(gemoneu~sai 
kwma/zonti fi/loij 'Efarmo/stw| su\n e(tai/roij: 

 
A canção de Arquíloco 

cantada em Olímpia, o “bom vencedor” exultando três vezes, 
foi suficiente a Efarmosto perto da colina de Crono, para liderar 

o canto com amigos e companheiros em comemoração. 
 
O canto era feito por um líder do coro (o próprio vencedor) e um coro ou 

kw=moj de companheiros do vencedor. Não se trata de um poema em homenagem a um 

vencedor específico, como os epinícios de Píndaro, mas um mesmo poema para 

qualquer vencedor.21 Escoliastas consideram o poema um hino a Héracles, com o refrão 

th/nella imitando as cordas da lira.22 Ainda assim, o hino de Arquíloco é 

                                                 
20 RODIN, p. 24, 53. 
21 THOMAS, p. 144 – 145. 
22 Cf. DRACHMANN, Vol. 1, p. 266 – 269. 
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possivelmente o primeiro registro de poema cantado para homenagear vencedores 

atléticos (fr. 324W, 242 Adrados): 

 
Th/nella 

w} kalli/nike xai=r ' a)/nac  9Hra/kleej, 
th/nella kalli/nike 

au)to/j te kai\  )Iolaoj, ai)xmhta\ du/o. 
Th/nella 

w} kalli/nike xai=r ' a)/nac  9Hra/kleej. 
 

Ténela, 
Ó bom vencedor, salve! Senhor Héracles 

Ténela, bom vencedor, 
Tu mesmo e Iolau, dois lanceiros. 

Ténela, 
Ó bom vencedor, salve! Senhor Héracles 

 
Adrados relata a lenda transmitida pelo escoliasta de Aristófanes, de que o hino 

foi composto por Arquíloco para si mesmo quando venceu um concurso poético em 

honra a Deméter (Adrados remete a seu fr. 241, o 322W): 

Dh/mhtroj a(gnh~j kai Ko/rhj th\n panh/gurin se/bwn. “Honrando a festa da casa de 

Deméter e de Core”). Alguns, como Wilamowitz, negaram que o hino tenha sido 

composto por Arquíloco.23 Bernardini sugere que após esse hino seguia um canto de 

louvor mais personalizado, talvez cantado em coro e acompanhado com dança. Ele 

acredita também na hipótese de Adrados, de um estado “pré-literário” de canto 

improvisado para o vencedor na ocasião da vitória.24 É possível que essas homenagens 

menos pessoais tenham sido substituídas com o tempo pelas odes particulares, conforme 

crescia o prestígio de poetas e de grupos aristocráticos pela Grécia. 

Para Segal, a composição triádica – estrofe, antístrofe (com mesmo padrão 

métrico da estrofe) e epodo (com variação métrica) – teria tido início possivelmente 

com Estesícoro.25 Com Simônides, o epinício já é um gênero bem definido. 

Tradicionalmente, é considerado dele o mais antigo epinício que podemos datar, o 

fragmento PMG 4, dedicado a Glauco de Caristo, campeão de pa/lh, a luta livre, no ano 

                                                 
23 ADRADOS, p. 103.  
24 BERNARDINI, 1992, p. 968.  
25 Segal sugere que essa estrutura mais elaborada também possa ter também uma raiz na épica a partir de 
fórmulas como a)meibo/menai o)pi kalh=i, “respondendo com voz bela” (Il . 1.604, Od. 24.60, Hino a 
Apolo, 1.189), indicando a divisão dessas canções em estrofes com esquema métrico e provavelmente 
coreografia repetidos. SEGAL, 1989 a, p. 124 – 125. Entretanto, a forma pode ter surgido a partir de 
outros tipos de cantos pré-literários. 
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de 520. Os versos não são citados de forma literal, mas a ideia básica é transmitida por 

Luciano em Sobre as Imagens, 19, 26:26 

 
a)lla pw=j e)ph/|nese poihth\j eu)do/kimoj to\n Glau=kon, ou)de\ Poludeu/keoj 
bi/an fh/saj a)natei/nasqai a2n au)tw|= e)nanti/aj ta\j xei=raj ou)de\ sida/reon)
'Alkma/naj te/koj; 
 
Mas como o famoso poeta elogiou Glauco dizendo que nem a violência de 
Polideuces ergueria as mãos contra ele, nem o filho de ferro de Alcmena? 
 

Luciano na sequência comenta ironicamente como Simônides e Glauco não 

receberam punição divina pela afirmação de superioridade aos deuses, e como, ao 

contrário, ambos mantiveram sempre boa reputação entre os gregos: o atleta por sua 

força e o poeta por essa canção. Embora não seja possível identificar com certeza 

Simônides como o inventor do gênero, segundo os escólios, ele foi ao menos o primeiro 

a ser pago especificamente pelos epinícios, o que mesmo não sendo necessariamente 

verdadeiro indica o prestígio que esse tipo de composição alcançou antes de Píndaro – 

cuja primeira ode datável, a Pítica 10, é de 498 e a última, Pítica 8, de 446. Simônides 

tinha uma vasta obra conhecida na antiguidade, agrupada por modalidade esportiva e 

que incluía homenagens a patronos sicilianos. Os fragmentos que temos revelam um 

estilo bem diferente do elogio de Píndaro, ora mais informal, ora hiperbólico.27 Existe a 

possibilidade de que três epinícios anteriores a Simônides tenham sido registrados em 

papiro. Seriam da autoria de Íbico e estão em P. Oxy. 2735 e P. Oxy 2637.28 

 

2.4. A ode triunfal como gênero antes dos alexandrinos 

 

 Antes dos alexandrinos, o epinício era diferenciado de outros gêneros por 

filósofos ou comentadores e no próprio texto. Elogio (e1painoj) fazia oposição 

principalmente à censura (yo/goj). Essa antítese faz parte das formulações de 

Aristóteles na Poética, 1448b 24 a 27, em que distingue dois gêneros poéticos, 

conforme o objeto de representação: 

 
diespa/sqh de\ kata\ ta\ oi)kei=a h1qh h9 poi/hsij: oi9 me\n ga\r semno/teroi ta\j 
kala\j e)mimou=nto pra/ceij kai\ ta\j tw=n toiou/twn, oi( de\ eu)tele/steroi 
taj\ tw=n fau/lwn, prw=ton yo/gouj poiou=ntej, w3sper e3teroi u3mnouj 
kai\ e0gkw/mia. 
 

                                                 
26 São fragmentos de epinício os PMG 1 a 13. Possivelmente, também o 14 e o 50. 
27 SEGAL, 1989b, p. 184; THOMAS, p. 145 – 146. 
28 BERNARDINI, 1992, p. 970; THOMAS, p. 146. 
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A poesia foi separada conforme seu próprio caráter: os mais nobres 
representam as ações boas e as ações dos bons. Os sem valor, as dos 
inferiores, compondo censuras, enquanto os outros, hinos e encômios. 

 
A censura pode ter versos jâmbicos, troqueus, elegíacos, hexâmetros ou mesmo 

combinações. Ela mostra a relação do eu com o mundo contemporâneo em linguagem 

grosseira e em formatos diversos, como polêmica social e política, descrição bem- 

humorada de comportamentos ridículos ou do que pode haver de cômico numa 

profissão ou classe social, anedota ocasional, insulto, invectiva moralizante ou crítica 

cínica de ideias tradicionais. Embora não seja associada à apresentação coral, Gentili 

sugere que compartilha com o elogio o clima de festividade do kw=moj, de 

companheiros ligados por interesses sociais e políticos comuns. Platão, no Fedro 267 a, 

apresenta subdivisões dentro de e1painoj e de yo/goj, feita por Eveno de Paros. Seriam 

o pare/painoj e o para/yogoj, indicando formas indiretas de elogio e censura, 

sugeridas com estratagemas retóricos. As categorias de Eveno, ignoradas por 

Aristóteles, eram baseadas na prática poética, levando em consideração função, ocasião 

e audiência esperada para cada discurso.29 

 Farrell propõe que a associação antiga entre gênero e forma métrica faz do 

gênero uma expressão de afinidade entre certos indivíduos em imitar certos tipos de 

ações, derivada de uma similaridade de caráter entre a pessoa que apresenta (ou 

compõe) e o poeta imitado. A distinção aristotélica dos dois gêneros, o “nobre” e o 

“inferior”, se vê envolvida por critérios formais, como o metro. Entretanto, a origem 

dessa distinção pode estar na própria poesia. Píndaro se apresenta como um poeta lírico 

quando, por exemplo, ao declarar sua intenção de elogiar Terão de Ácragas, invoca os 

“hinos que comandam a lira” (a)nacifo/rmiggej u3mnoi) (O. 2, 1) e também como um 

compositor de elogio, contraposto a Arquíloco (P. 2, 49 – 56): 

 
qeo\j a3pan e0pi\ e0lpi/dessi te/kmar a0nu/etai, 

qeo/j, o4 kai\ ptero/ent' ai0eto\n ki/xe, kai\ qalas- 
sai~on paramei/betai 

delfi~na, kai\ u9yifro/nwn tin' e1kamye brotw~n, 
e9te/roisi de\ ku~doj a0gh/raon pare/dwk': e0me\ de\ xrew/n 

feu/gein da/koj a0dino\n kakagoria~n. 
ei]don ga\r e9ka\j e0w\n ta\ po/ll' e0n a0maxani/a| 
yogero\n 'Arxi/loxon barulo/goij e1xqesin 
piaino/menon: to\ ploutei~n de\ su\n tu/xa| po/- 

tmou sofi/aj a1riston. 
 
 

                                                 
29 GENTILI, p. 107 – 110. 
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Deus leva a termo tudo conforme suas previsões. 
Deus, que ultrapassa até a águia voadora 

e supera o marítimo 
golfinho. Dobra qualquer um dos homens arrogantes, 

mas a outros concede glória que não envelhece. Agora devo 
evitar a cerrada mordida do falar mal. 

Há muito eu vejo Arquíloco, o da censura, 
em dificuldades, inchando com pesadas palavras 

de ódio. O melhor é enriquecer com a sorte 
de sabedoria do destino. 

 
 Arquíloco é o arquétipo da poesia de censura, contra o qual Píndaro se coloca 

como representante da poesia de elogio. Trata-se de uma distinção de gênero, não 

necessariamente de personalidade. Farrell cita a leitura de Nagy desse trecho, que seria 

“como praticante de poesia de elogio, há certas coisas que não posso fazer, para não 

violar as regras do gênero que escolhi seguindo as de outro”. Isso porque, nesse mesmo 

poema, como em outras odes, há elementos de censura. Eles não causam muitos 

problemas para as teorias recentes sobre o discurso, mas a teoria da Antiguidade nem 

mesmo os identificava. Entretanto, se há censura no epinício, ela nunca é obscena ou 

rancorosa. Se Píndaro pode utilizar algo de yo/goj, ao mesmo tempo em que se 

aproxima de Arquíloco, ele se afasta para se afirmar como poeta de elogio. De qualquer 

forma, ao longo das gerações, a ideia de gênero como uma receita a ser seguida passa a 

ser mais um modelo a ser quebrado e usado como ingrediente de mistura pela prática 

poética, sem anseios de pureza.30 A teoria implícita na poesia antiga é muito mais 

sofisticada do que a teoria explícita dos comentários sobre poesia.31 

 Nagy indica como Píndaro usa o e1painoj ou ai]noj para se referir a seu texto e 

estabelecer diferenciações, por exemplo, em relação à épica, que se refere a si mesma 

como kle/oj, “glória”. Segundo Nagy, a palavra ai]noj tem uma aplicação específica e 

se relaciona mais à função do que à forma. Por ser em essência relacionada à ocasião, ao 

momento presente, ela se diferencia da épica que tem como assunto os heróis do 

passado. Entretanto, a glória épica (kle/oj) é utilizada pelo epinício: a kle/oj do atleta é 

igualada à dos heróis épicos, de modo que a kle/oj desses heróis é também elogiada. Ou 

seja, as glórias do passado são aplicadas ao presente, fazendo da atividade atlética, do 

ponto de vista religioso, uma reencenação da prova do herói. O ai]noj é uma afirmação, 

                                                 
30 O que pode ser bem observado posteriormente na Antiguidade, por exemplo, na produção de um poeta 
romano como Ovídio. 
31 FARRELL, p. 383 – 384; p. 386 – 388; p. 389; p. 402. Gentili menciona um poema de Timocreon de 
Rodes sobre Temístocles (fr. 727 P.), que usa metro de elogio para criticar, compondo um yo/goj que é 
uma paródia de e1painoj. Cf. GENTILI, p. 113. 
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um ato de fala marcado, feito por e para um determinado grupo social, mas que leva 

uma mensagem aplicável a toda humanidade. Ele restringe e é restrito pela audiência, ao 

especificar um público de sofoi/, homens que têm habilidade ou engenho para 

compreender a mensagem do poeta; a)gaqoi/, que são nobres por excelência, criados em 

padrões éticos apropriados e que correspondem à própria mensagem do poeta; e fi/loi, 

conectados entre si e ao poeta, para que a mensagem seja transmitida. Nagy afirma que 

ai]noj pode se referir não só à lírica coral de Píndaro, mas também aos jambos de 

Arquíloco e às elegias de Teógnis. O termo é encontrado em Hesíodo, no verso 202 de 

Trabalhos e Dias, em que ele mesmo define como ai]noj o trecho que vai até o verso 

212: 

 
nu~n d' ai]non basileu~sin e0re/w frone/ousi kai\ au0toi~j: 

w{d' i1rhc prose/eipen a)hdo/na poikilo/deiron 
u3yi ma/l' e0n nefe/essi fe/rwn o0nu/xessi memarpw/j: 
h4 d' e0leo/n, gnamptoi~si peparme/nh a)mf' o0nu/xessi, 
mu/reto: th\n o3 g' e0pikrate/wj pro\j mu~qon e1eipen: 
daimoni/h, ti/ le/lhlaj; e1xei nu/ se pollo\n a0rei/wn: 

th~| d' ei]j, h[| s' a2n e0gw/ per a1gw kai\ a)oido\n e0ou~san: 
dei~pnon d', ai1 k' e0qe/lw, poih/somai h0e\ meqh/sw. 

a!frwn d', o3j k' e0qe/lh| pro\j krei/ssonaj a0ntiferi/zein: 
ni/khj te ste/retai pro/j t' ai1sxesin a1lgea pa/sxei. 

w$j e1fat' w)kupe/thj i1rhc, tanusi/pteroj o1rnij. 
 

Agora contarei uma fábula aos reis, para que entendam: 
assim disse o gavião para o rouxinol de pescoço colorido. 

Muito alto, entre as nuvens, capturou-o e o levava nas garras. 
Ele, lamentavelmente, perfurado pelas garras curvas, 

chorava. O gavião disse a ele com superioridade: 
“Coitado, por que choras? Agora te detém alguém muito mais forte. 

Para cá ou para lá, sou eu quem te levo, mesmo sendo cantor. 
Se eu quiser, te faço minha janta ou te solto. 
Imbecil quem quer enfrentar os mais fortes. 

Não obtém vitória e sofre dores além da vergonha.” 
Assim disse o gavião que voa rápido, ave de asas largas. 

 
Ai]noj seria não exatamente um gênero, mas um modo de discurso. Estaria 

presente na fala dos “mestres do discurso” (o modo como Nagy interpreta o dativo 

plural logi/oisin em N. 6, 45b), que, paralelamente aos aedos, também concedem kle/oj 

e a mantêm, em apresentações públicas, após a morte do indivíduo. O modo marca a 

transmissão de uma mensagem moral, o que aproxima Píndaro, por exemplo, de 

Heródoto e Esopo, cujas fábulas, de forma semelhante à que ocorre no trecho de 
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Hesíodo, são identificadas como ai]noj e têm uma função de elogiar ou censurar, as 

duas funções potenciais desse modo de discurso.32 

 

 

2.5. Poeta e patrono 

 

O costume da ode triunfal, propõe Bernardini, se expandiu rapidamente, como 

uma moda, movimentando dinheiro, consolidando prestígio aos atletas, mas parando de 

ser produzida em cem anos.33 Em 416, 30 anos depois da última ode datável de Píndaro, 

Alcibíades, ainda como estratego de Atenas, concorreu em Olímpia com sete quadrigas. 

Ele conquistou o primeiro, segundo e o terceiro ou quarto lugar e chamou Eurípides 

para compor um epinício do qual temos apenas poucos versos citados por Plutarco (fr. 

755 e 746 P). Séculos depois, Calímaco, o poeta e estudioso helenista, celebraria a 

vitória de Policles de Egina numa competição local em seu jambo 8 (fr. 98 Pf.) e em 

dois poemas elegíacos, a vitória de Berenices (fr. 383 Pf. + Suppl. Hell. fr. 254 – 268. 

Ll. -J. –Pars.) e a de Sosíbio (fr. 384 + 384 a Pf.).34 

 Para Rodin o epinício pertence a uma categoria de gêneros aristocráticos 

essencialmente não cívicos.35 O contexto do fim do século VI e início do V favoreceu a 

relação entre o poeta e um patrono que o financiava. A ascensão dos tiranos sicilianos, a 

derrota dos persas e cartagineses e o advento da economia monetária baseada no 

comércio possibilitaram o estabelecimento de uma rica aristocracia disposta a utilizar o 

trabalho do artista como um recurso para aumentar seu status e consolidar sua posição 

política de destaque. A posse de poesia era um sinal básico de riqueza, poder e prestígio. 

A ostentação e o desejo de uma classe privilegiada por reconhecimento acabou 

promovendo a poesia, e outras artes, como a pintura e a escultura.36  

O prestígio dos jogos pan-helênicos possivelmente contribuiu para esse 

reflorescimento da lírica coral na geração de Simônides, Píndaro e Baquílides. Thomas 

lembra o testemunho de Heródoto (Histórias, 5. 71. 1; 6. 35; 6. 103) sobre o prestígio 

político que um vencedor pan-helênico ganha na cidade, tornando-o uma ameaça à 
                                                 
32 NAGY, 1990, p. 147 – 150; p. 192 – 193; p. 222 – 233; p. 249; p. 314; p. 392. 
33 Thomas lembra que havia outras formas de celebrar a vitória que se desenvolveram paralelamente às 
odes triunfais, como a estátua, o epigrama e o memorial. Cf. THOMAS, p. 164. Píndaro mesmo, nos 
primeiros versos da Nemeia 5 sugere a concorrência das estátuas como formas de homenagear o 
vencedor: “Não sou escultor para fazer estátuas que ficam estáticas sobre o pedestal”. 
34 BERNARDINI, 1992, p. 972; p. 976. 
35 RODIN, p. 55. 
36 Cf. SEGAL, 1989b, p. 181, GENTILI, p. 115 e NAGY, 1990, p. 158. 
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ordem estabelecida.37 Os patronos de Píndaro são potenciais tiranos, o que fazia da ode 

triunfal a situação apropriada para o poeta elogiar o vencedor, mas também avisar sobre 

o perigo da tirania. 38 A glorificação de um indivíduo foi inclusive desencorajada pela 

pólis, como no caso das proibições de apresentações de cantos de elogio nas práticas 

funerárias e o desenvolvimento da falange, em que o esforço de guerra coletivo se opõe 

ao feito individual do herói de guerra aristocrata.39 Apesar do caráter em geral 

particular, se o vencedor era um governante, como Hierão de Siracusa, Terão de 

Acragas ou Arcesilau de Cirene, as celebrações podiam tomar o status de um grande 

festival estatal.40 

  A relação entre o patrono e o poeta lembra a representação do aedo homérico, 

associado também a um patrono em laços de ceni/a, hospedagem, uma relação de troca 

recíproca, ou xa/rij. Essa última palavra expressa também a graça do poema, que o faz 

agradável a quem o recebe.41 Píndaro apresenta nas odes uma visão idealizada do canto 

como recompensa e da recompensa pelo canto como algo que transcende o que é apenas 

material. É o paralelo entre o atleta e o herói épico. A prova do atleta no presente é 

como a provação, o combate mortal, do herói no passado. Os próprios jogos são 

compensações religiosas à morte de um herói. Numa ideologia religiosa e poética, o 

herói que lutou e morreu merece a compensação do canto, e assim também o atleta por 

seu feito. O canto, por sua vez, merece retribuição da parte do vitorioso e de sua família. 

Como no poema de Íbico (PMG 1 a , versos 47 e 48): 

  
kai\ su/,  Polu/kratej, kle/oj a1fqiton e(cei=j 

w(j kat' a)oida\n kai\ e)mo\n kle/oj. 
 

Também tu, Polícrates, glória imperecível terás, 
assim como, pelo canto, a minha glória. 

 
Nessa relação, os poetas devem sua fama a seus patronos poderosos, mas os 

patronos também, em parte, devem a consolidação de sua fama aos poetas. 42 

 

 

 

                                                 
37 THOMAS, p. 143 – 144. 
38 NAGY, 1990, p. 186 - 187. 
39 NAGY, 1990, p. 152. 
40 SEGAL, 1989b, p. 181 – 182. Ainda será discutida aqui a ocasião de apresentação da ode.  
41 GOLDHILL, p. 130 – 132. 
42 NAGY, 1989, p. 138 – 141; p. 151. 
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2.6. Estudos pindáricos 

 

Apesar de ter entrado no cânone alexandrino de líricos e ter sido citado diversas 

vezes por Platão, ao longo da história a poesia de Píndaro foi recebida de maneiras 

diversas.43 No Renascimento, foi considerado um poeta de emoções sublimes, liberdade 

e inconstância; foi considerado por Dryden um poeta sombrio; apreciado por Goethe e 

Hölderlin; desprezado por Ezra Pound.44 A maior parte dos críticos do século XIX e 

início do século XX consideravam a lírica coral associada à dança, relacionada a cultos 

e composta por uma estrutura em que se alternam em transições frouxas e arbitrárias os 

seguintes elementos: alusão ao vencedor, sua família e seus méritos desportivos; 

narrativa mitológica, geralmente com um ponto de partida fornecido por circunstâncias 

da vida do homenageado; gnome, a sentença de validade universal; expressões pessoais 

sobre a tarefa do poeta e religiosidade.45 Como observa Bonelli em seu apanhado sobre 

os estudos pindáricos baseado no trabalho de Young, o pivô das discussões sempre foi o 

problema da unidade do epinício. Primeiro, ainda no século XIX, com os “unitários”, 

que com instrumentos críticos insuficientes tentavam encontrar a unidade numa ideia 

básica. Em seguida, no início do século XX, uma reação “antiunitária”, que em boa 

parte se identifica com um juízo esteticamente negativo da obra, considerada pouco 

orgânica e fragmentada. O terceiro momento, dos anos 20 a 60 do século XX, seria a 

crítica dos antiunitários pela coerência interna do epinício.46 

 O trabalho de Bundy foi especialmente importante para a compreensão do 

gênero das odes triunfais. Segundo ele, boa parte da crítica cometia erros básicos ao 

tentar compreender o epinício: ignorar aspectos convencionais da lírica coral e ignorar o 

fato de que todas as passagens são encomiásticas, designadas a enaltecer a glória do 

patrono. O canto é uma apresentação oral dedicada ao propósito único de elogiar esses 

homens.47 Motivos comuns de elogio são as façanhas não militares, as habilidades 

                                                 
43 As menções a Píndaro nos diálogos Platão acontecem em Teeteto 173.e.5, Fedro 227.b.9, Eutidemo 
304.b.4, Górgias 484.b.1 e 488.b.3, Menon 76.d.3 e 81.b.1, República 331.a.3, 365.b.2 e 408.b.8, Leis 
690.b.8, 690.c.1 e 715.a.1. Para um catálogo das citações de Píndaro na Antiguidade, cf. ARAÚJO. 
44 BURNETT, 2005, p. 1 – 3. 
45 Cf. LESKY, 1995, p. 177 e p. 228. 
46 BONELLI, p. 31. Cf. YOUNG. Araújo faz um apanhado das discussões sobre Píndaro no século XIX, 
expondo em resumo as proposições dos principais estudiosos individualmente. Cf. ARAÚJO. 
47 BUNDY, p. 35. Uma perspective que já recupera, de certa forma, a importância da performance da ode 
triunfal.  
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físicas e mentais, um sentido de justiça nas relações humanas, apreciação de poesia, 

proezas de guerra, atividades ligadas a serviços para os deuses e riqueza.48 

A forma básica de organização da ode é um sistema de oposições, utilizando a 

estrutural do priamel, a apresentação de elementos que na sequência serão contrapostos 

ao elemento que será realçado.49 Usando esse recurso, o poeta seleciona seu material e 

enfatiza a glória do homenageado diante de um elaborado painel de fundo.50 A 

composição é, basicamente, uma escolha de fórmulas, motivos, temas, tópicos e a 

organização deles em sequência.51 

Greengard também estudou o epinício de Píndaro sob uma perspectiva formal e 

concluiu que não há um senso de estrutura mais rigoroso do que a transição de tópico a 

tópico por meio de associação de ideias. O arranjo formal do epinício como um todo 

seria uma adaptação e derivação – ou um desenvolvimento – da estrutura arcaica da 

composição em anel, cujos componentes formais são a recapitulação e o quiasmo. 

Assim, o recurso formal mais utilizado é o que ela chama de “enquadramento”, o uso 

recorrente de uma palavra ou motivo para fazer a transição entre os blocos de material, 

com os versos mais importantes marcados por uma organização sintática intrincada e 

significativa. As alusões e repetições verbais criam relações entre passagens divergentes 

e dão uma sensação de estrutura unificada para passagens compostas por material 

temático diverso. A maior parte das odes, então, seria inicialmente composta por 

proêmio, elogio pré-mito e mito. Depois do mito, o movimento é mais rápido e passa 

pelo elogio da vitória, aspectos da vida do vencedor, poesia, conselhos pessoais, gnome 

e prece para o futuro. Dentre esses tópicos, normalmente, o elogio ao vencedor é o 

único que não apresenta essa estrutura de enquadramento. Pela analogia à composição 

em anel arcaica, seria o sinal convencional de que se trata do tema principal. Os versos 

têm no poema função tanto temática quanto formal. A progressão temática é 

estabelecida pela relação entre os tópicos, embora a transição seja mais uma realização 

                                                 
48 BUNDY, p. 2 – 3, p. 25. 
49 BUNDY, p. 5. O exemplo de priamel é o fragmento da Safo A.16(LP) l–4: 
oi0 me\n i0pph/wn stro/ton oi) de\ pe/sdwn 
oi0 de\ na/wn fai=s' e)pi\ ga=n me/lainan 
e1mmenai ka/lliston, e)/gw de\ kh=n' o)/t- 
tw tij e)/ratai. 
“Uns dizem que a cavalaria, outros a infantaria, 
outros a frota, é sobre a terra negra 
o mais belo. Mas eu, 
o que alguém ama.” 
50 BUNDY, p. 39. 
51 BUNDY, p. 92. 
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de técnica do que de necessidade lógica. Por fim, Greengard ressalta o valor enfático do 

proêmio. A ode não se desenvolve em movimento linear, nem em movimento circular, 

mas se expande de forma múltipla a partir do proêmio. A leitura de Greengard tenta 

aproveitar a abordagem formal de Bundy e a daqueles que consideram uma ideia ou 

imagem básica como condutora de todo o poema.52 

 Crotty também segue o estudo de Bundy e propõe a ode como uma ação que 

complementa aquela do atleta e o reintegra à sociedade.  O poema utiliza estruturas 

retóricas formais (como elogio de abertura, mito central, gnome e elogio final) e 

convenções encomiásticas (como o priamel e a prece), mas não se reduz a elas. As 

partes convencionais não são apenas blocos de construção alinhados, mas meios que 

conduzem e estruturam o argumento da ode, podendo cumprir nela funções diversas. 

Crotty também apresenta dois modelos básicos de ode, que apesar de não abarcarem 

todas as odes, segundo ele, podem ser aplicados a uma parte considerável delas. Um 

modelo apresenta o poeta no ato de composição da ode, chamando atenção para o 

processo de criação que resulta no trabalho final cantado. Outro modelo segue o padrão 

tese-antítese-síntese em processo de desdobramento. Apresenta na abertura a vitória 

como realização individual, fruto da própria excelência e determinação. Essa visão é 

rebatida por outra, na qual a vitória é mostrada como pathos, algo que parte dos deuses 

e sobrevém ao atleta. Os versos finais efetivam uma resolução da oposição e oferecem 

uma descrição final da vitória, que abarca ambas. Assim, a própria estrutura tem 

expressividade ao revelar a tensão e ambiguidade dessa questão humana.53 

Entretanto, outros consideram que a análise demasiadamente formalista do 

epinício ignora o contexto em que ele era produzido e a liberdade do poeta na 

composição. Para Segal, a visão de que a ode tem uma unidade por uma ideia, um 

pensamento, ou, conforme a visão de Norwood, um símbolo único é estreita demais e 

frequentemente arbitrária. A abordagem de Bundy, por sua vez, é formular e rígida 

demais, reduzindo o epinício a uma sequência cuidadosamente estruturada de motivos 

encomiásticos. Embora Píndaro utilize sequências formulares e temas tradicionais, ele 

constrói uma unidade orgânica, não mecânica. Ou seja, a progressão de pensamento e 

significado na ode depende não apenas de uma progressão linear, mas de associações 

entre imagens, paralelismo entre metáfora e realidade, mito e presente histórico. Além 

disso, o produto do poeta vai além da glorificação de um atleta particular, partindo dele 

                                                 
52 GREENGARD, p. 13 – 17; p. 24 – 25; p. 41; p. 46; p. 89; p. 96; p. 119 – 129. 
53 Cf. CROTTY, p. 7 – 8; p. 11; p. 23; p. 27; p. 32. 
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para tratar de valores – a excelência (a)reth/) – da sociedade aristocrática. 

Transcendendo a função encomiástica, a tarefa do poeta é relacionar a vitória aos 

assuntos definitivos da vida humana, como mudança, sofrimento, deuses, velhice e 

morte. Ainda assim, Segal admite a importância do estudo formal de Bundy, superando 

e motivando a releitura crítica da análise histórico-biográfica, como nas leituras de 

Wilamowitz. 54 

Também esses elementos históricos foram reavaliados pela crítica. Para Gentili, 

a estrutura interna do epinício era determinada por uma necessidade cerimonial. 

Entretanto, o poeta tinha liberdade para relacionar as partes de formas variadas e, 

principalmente, criar uma ligação adequada entre seu conteúdo (mítico-narrativo e 

gnômico) e as circunstâncias (o vencedor em questão e a história de sua família). A 

composição do poema era influenciada diretamente pelo cliente e pela ocasião, ou seja, 

as convenções do epinício não delimitavam o conteúdo e a forma de todos os poemas e 

havia possibilidade de referências e alusões a realidade histórica ou biográfica.55 

Bonelli observa duas vertentes principais de estudos pindáricos, uma que segue 

Bundy e tenta clarear a composição do epinício estudando a função de cada elemento no 

plano literário, e outra que lembra a necessidade de pressupostos históricos e 

contingentes que condicionam a atividade do poeta, como a ocasião, o contexto 

histórico-sociológico e a personalidade do poeta. Diante delas, propõe, na linha dos 

estudos de Perrotta, uma unidade no epinício que não é lógica, construída por algo 

como uma ideia ou imagem que permeia todo o poema, mas estética, pelo continuum 

poético. Ou seja, unidade pelo fato de ser uma unidade compositiva, um poema inteiro e 

completo que apresenta um movimento interno com suas razões fantásticas peculiares.56 

É uma concepção que se aproxima de considerar a performance como elemento que dá 

essa unidade ao poema, imaginando que se trata de uma apresentação com duração 

delimitada por um início e um final claros. 

 

2.8. A performance da ode triunfal 

 

 Ultimamente, mais importância é dada a essa situação de apresentação dos 

poemas. Como percebe Henriksen estudando a tradição lírica ocidental, a tendência dos 

                                                 
54 SEGAL, 1989b, p. 186 – 190. 
55 Cf. GENTILI, p. 117; p. 126; p. 143. 
56 BONELLI, p. 35; p. 38; p. 58. 
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últimos anos é expandir o conhecimento sobre o contexto, as relações entre quem fala, 

quem escuta, quem escreve, quem publica e quem lê; entender as circunstâncias em que 

os textos tinham efeito como atos sociais, performances e atos de fala. Embora poemas 

tenham se tornado símbolos do poder de transcender restrições do ambiente de produção 

(e registros de sons, imagens e pensamentos sem um efeito performático público e sem 

pressupor uma rede de comunicação), ainda são herdeiros da antiga lírica de 

performances orais para uma audiência, em que uma segunda pessoa escuta o eu 

poético.57 Para Rousseau, uma atribuição de gêneros retrospectiva, como a dos filósofos 

e dos gramáticos alexandrinos, corre o risco de perder uma dimensão pragmática 

essencial para a compreensão de sua natureza e sentido. As obras eram compostas para 

serem executadas em eventos particulares e sua forma é condicionada pelo 

enraizamento em práticas sociais ritualizadas. O público implicado estava familiarizado 

com a ocasião, com as formas, com os temas e com as regras que só conhecemos pela 

análise dos textos, arriscando reduzi-las a interpretações das circunstâncias histórico-

biográficas ou identificação e classificação de tópoi e convenções poéticas do gênero.58 

Nessa linha, Goldhill afirma que o elogio adequado (e o elogio do que é 

adequado) é construído pelo processo da performance, que liga três elementos: aqueles 

que a apresentam, o poeta e a audiência.59 Calame diferencia três situações de 

comunicação na literatura grega arcaica. Na primeira, um cantor (enunciador) e também 

compositor recita diante de um público (enunciatário) acompanhado com a lira e 

algumas vezes com dança. O enunciatário geralmente coincide com o público reunido 

na ocasião, como num palácio, em estilo homérico. Na segunda, o poeta, acompanhado 

de flauta ou lira, canta um poema relativamente curto que ele mesmo compôs com ajuda 

da escrita. Isso seria o que Platão chama de monódia. O enunciatário corresponde a um 

círculo restrito, seja uma reunião institucional (como no caso de Safo) ou ocasional, 

como num banquete. Na terceira, o caso da lírica coral e das odes triunfais, não é mais o 

poeta compositor que canta sua própria composição. A execução é confiada a um coro 

que canta e dança. Acompanhado por instrumentos, esse coro poderia ser conduzido 

pelo próprio poeta, mas era mais frequentemente dirigido por um dos membros do coro. 

O enunciatário da poesia coral é representado pelo público que participa do evento.60 

                                                 
57 HENRIKSEN, p. 78 – 80; p. 97. 
58 Cf. ROUSSEAU. 
59 GOLDHILL, p. 165. 
60 CALAME, p. 56 – 57. 
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Entretanto, mesmo a noção básica de que o epinício era apresentado por um coro 

foi questionada. Lefkowitz observou que os antigos não distinguiam entre poesia 

monódica e coral. Para ela, a separação em Platão, no livro 6 das Leis (764c), seria 

apenas por motivos de julgamentos em concursos. O texto das odes não apresentaria 

evidências de que eram apresentados em coro e acompanhados de dança. O eu, 

identificado com o poeta, seria outro indício de apresentação por uma só voz. Por fim, 

Lefkowitz conclui que também não é aconselhável inferir que a ode coral tenha mais 

função pública do que qualquer outro poema de apresentação monódica.61 Um problema 

para essa proposta é que um poema não necessariamente precisa apresentar em si 

mesmo as marcas de sua situação de apresentação. Também o uso da primeira pessoa no 

singular não exclui a possibilidade de canto coral. A possibilidade de apresentação 

monódica é também cogitada por Clay, que analisa as ocorrências do termo sumpo/sion 

em Píndaro. Para ela, o simpósio pode abarcar tanto festas privadas quanto banquetes 

públicos, incluindo as gradações possíveis entre os dois. Assim, a escala das 

performances poderia depender do tamanho das festividades. A performance coral seria 

apropriada a ocasiões públicas, enquanto o canto solo seria mais adequado a uma 

audiência pequena. Pelas Nuvens de Aristófanes (versos 1355 – 1356), percebe-se que 

os epinícios de Simônides poderiam ser reapresentados num simpósio por apenas um 

cantor solo. Essas ocasiões podiam ser comuns.62 Embora as ocorrências de 

sumpo/sion não sejam conclusivas sobre o tipo de ocasião em que o poema poderia ter 

sido apresentado, é realmente provável essa situação de reapresentação com uma só voz 

depois de uma primeira apresentação coral. 

 A apresentação coral, conforme transmitida pelos escólios e filólogos 

helenísticos, é defendida por Carey. Píndaro se refere frequentemente à comemoração 

da vitória como kw~moj, que inclui canto em conjunto e dança. Além disso, a estrutura 

triádica ou estrófica é compartilhadas por gêneros como o ditirambo, peã, parteneia, 

hipoquermas, prosódia, cantos fúnebres, talvez hinos e também os coros das tragédias. 

Os poemas aceitos como monódicos não apresentam essas características métricas.63 

 A identidade entre kw~moj e “coro”, “ode” ou “procissão” é questionada por 

Eckerman. Pela análise de formas verbais e nominais associadas a kw~moj, ele 

argumenta que seu significado em Píndaro é de “celebração”, em geral se referindo à 

                                                 
61 LEFKOWITZ, 1988, p. 1 – 11. 
62 CLAY, 1999, p. 31 – 33. 
63 CAREY, 1991, p. 192 – 194. 
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primeira festa em que a ode triunfal é apresentada. Essa celebração é composta por um 

conjunto de atos variados, como a procissão, o festejo, a ode triunfal e a performance 

coral.64 

Nagy defende a performance coral e associa gênero e ocasião – o contexto do 

ato de fala – uma vez que lírica é uma categoria ampla demais para ser considerada um 

gênero. Modificando o conceito de Todorov, Nagy define gênero como princípios de 

reprodução (mimese ou mi/mhsij) dinâmica do discurso na sociedade, um conjunto de 

regras que gera um ato de fala. Na poesia, o grupo que celebra a vitória seria 

identificado pela palavra kw~moj, não xoro/j. Entretanto, não é o primitivo kw~moj, mas 

um xoro/j que reencena esse seu protótipo ancestral. O eu da poesia de Píndaro pode se 

identificar com o coro, mas precisa também se identificar com o poeta porque o 

programa do epinício impõe seu papel na relação de ceni/a: poeta e patrono, hóspede e 

anfitrião.65 Além da coletividade que canta e dança e do autor, o eu também representa 

os personagens dos mitos. A palavra para essa representação é mi/mhsij, que designa 

não só a reapresentação de um mito, mas a reapresentação de uma reapresentação 

anterior.66 

 Diante da falta de informações concretas sobre a apresentação dos coros, Carey 

faz algumas especulações que parecem prováveis. Nada sabemos sobre a música, além 

do acompanhamento por instrumentos de sopro e de cordas. Nada sabemos sobre a 

dança e o coro. Ao contrário do que ocorre nas parteneias, o poema não descreve as 

vestimentas, menciona apenas coroas, comuns em apresentações corais. Talvez isso faça 

parte de uma estratégia para facilitar a reapresentação posterior. As informações sobre 

local preciso também são no máximo sugeridas pelo texto. As odes para os governantes 

seriam apresentadas em festivais cívicos e algumas odes a não governantes parecem 

estar ligadas a eventos de culto ou a algum santuário específico. A cidade via sua glória 

refletida no sucesso do vencedor, enquanto o vencedor ganhava visibilidade, 

demonstrava sua piedade e, com a festa, exibia sua generosidade. Entretanto, a maior 

parte das celebrações provavelmente acontecia numa propriedade particular e as 

proporções do evento dependiam da riqueza do vencedor e de sua família. Eram festas 

grandes, não simpósios informais. Sobre o tamanho do coro não há informações, talvez 
                                                 
64 ECKERMAN, p. 302. Eckerman cita a etimologia de Dunkel, que conecta kw=moj ao védico śámsa- 
“elogio”, e uma pré-forma kóms-o-. Uma etimologia distante daquela, possivelmente popular, proposta 
por Aristóteles (Poética, 3, 5 – 6, 1448 a30), em que kw=moj é relacionado a kw/mh, “vila”. Cf. 
ECKERMAN, p. 311. 
65 NAGY, 1994, p. 11 – 14; p. 22 – 24. 
66 NAGY, 1990, p. 369 – 373. 
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também dependesse das proporções de cada evento. Seria formado por jovens do sexo 

masculino. Na Ístmica 8, o verso 66 sugere que o coro seja de a3likej, aqueles da 

mesma idade do vencedor – e trata-se de um campeão na categoria de menores de idade 

– talvez com alguma relação de amizade com o homenageado. Poderiam contar também 

com membros de classes sociais mais baixas em busca de alguma retribuição. Não se 

sabe se havia coros formados por profissionais contratados, mas é bem possível que os 

instrumentistas eram profissionais. A ode poderia ser reapresentada em ocasiões 

posteriores. Inclusive, a Nemeia 3 foi escrita pela celebração do aniversário da vitória e 

a Ístmica 2 parece uma celebração póstuma. Carey concorda com a possibilidade dessa 

reapresentação não ser necessariamente coral, mas em canto solo ou performance de um 

grupo reduzido sem dança, como sugere a Nemeia 4, verso 13 a 16: 

 
[...] ei0 d' e1ti zamenei~ Timo/kritoj a(li/w| 

so\j path\r e0qa/lpeto, poiki/lon kiqari/zwn 
qama/ ke, tw~|de me/lei kliqei/j 
ui9o\n kela/dhse kalli/nikon 

 
[...] Se seu pai ainda fosse aquecido pelo forte sol, 
tocaria cítara de várias formas e frequentemente 

se inclinaria a esta música 
e celebraria o filho, grande vencedor. 

 
A pretensão máxima era de expandir a fama do vencedor para além de sua 

cidade natal e apresentar em outras cidades, mas não há como saber a frequência com 

que isso era realmente praticado.67 

 Recentemente, são feitas algumas ressalvas quanto à relação entre performance e 

gênero. Rodin descreve o epinício como uma soma de tradições centenárias de lírica 

coral religiosa e discurso inovador e autoconsciente que, reconhecendo sua função 

social específica, ultrapassa o momento de sua performance. Seu conceito de gênero é 

“um princípio de estruturação que opera dentro de um campo literário, o qual forma 

parte de um campo de discurso social mais amplo”. Um gênero, então, só pode ser 

identificado e interpretado em relação a outros gêneros coexistentes e deve ser abordado 

de maneira diacrônica, como um fenômeno emergente. Uma abordagem que liga 

intrinsecamente um gênero ao contexto de performance prolifera gêneros 

indefinidamente, estabelecendo distinções genéricas não necessariamente pertinentes, 

como diferenciação de peãs cantados em batalha de peãs cantados em rituais, e 

desconsidera outras distinções existentes, uma vez que vários gêneros diferentes 

                                                 
67 CAREY, 2007, p. 199 – 210. 
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compartilham uma mesma situação de apresentação, como o simpósio. Assim, um 

gênero passa a ser determinado por seu lugar na mentalidade social, associado a um tipo 

de atitude e ideologia sociopolítica e geralmente relacionado a um persona poética 

particular, como Teógnis ou Anacreonte, incorporada ou reapresentada por aquele que 

recita ou canta. Algo bem semelhante ao que Farrell havia proposto (o gênero como 

expressão de afinidade entre certos indivíduos em imitar certos tipos de ações, derivada 

de uma similaridade de caráter entre a pessoa que apresenta ou compõe e o poeta 

imitado).68 Em Píndaro é possível perceber os dois componentes que definem os 

gêneros arcaicos: a função ideológica da monodia e a fundamentação no contexto de 

apresentação da lírica coral. A organização dos gêneros que Rodin propõe, 

denominando de “sistema poético da Grécia arcaica” é a seguinte: (1) hexâmetro, 

tradição que vem da tradição de composição oral, apresentado por profissionais; (2) 

apropriação elitista da poesia cantada solo (mélica); (3) elegia, uma inovação 

“submélica”, plataforma de contestação ideológica; (4) jambo recitado, com raízes em 

cultos, e possíveis de serem apropriados de diversas formas dentro do sistema literário; 

(5) lírica coral autoral, restrita a gêneros de culto; (6) epinício, que combina as 

características de (2), poesia mélica, e (5), lírica coral para cultos.69 

Ainda assim, no caso da ode triunfal, a performance e a ocasião – considerando 

que era primeiramente apresentada em coro como parte das comemorações pela vitória 

e com a possibilidade de apresentação posterior, em situações informais, com canto 

monódico – parecem ter um papel fundamental na própria construção do poema, na sua 

função de celebração e também de entretenimento. 

 

2.8. Conclusão 

 

Reduzindo ao básico, o epinício, então, é um poema de elogio em homenagem a 

uma vitória de um aristocrata, para ser primeiramente apresentado em público por um 

coro. O poema, como parte da comemoração pela vitória e de um jogo de retribuições 

que tem algo de ritual, se propõe a ser uma experiência poética de alta qualidade. 

Embora o essencial seja a menção à vitória, o epinício tem partes tradicionais que 

incluem prece, narrativa e gnome, e se desenvolvem numa rede de oposições e 

enquadramentos que privilegiam o elogio ao vitorioso. 

                                                 
68 Cf. FARRELL. 
69 Cf. RODIN, p. 2 – 4; p. 33; p. 40 – 41; p. 57 – 60. 
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3. O Tema da Contingência 

 

3.1. Aristóteles 

 

 Antes de comentar o tema da contingência nas odes de Píndaro, é importante 

defini-lo e mostrar como ele é recorrente na literatura grega posterior e contemporânea 

ao poeta. Para definir basicamente a contingência, é útil o trabalho de Aristóteles que, 

apesar de consideravelmente posterior a Píndaro, se utiliza dela para pensar a vida e a 

ação humana, sobretudo na Ética a Nicômaco. 

Aristóteles leva em consideração que o homem vive submetido a mudanças 

diversas, como afirma em EN 1100 a 4 – 9: “há muitas transformações e acasos de 

diversas proveniências ao longo da vida, e é possível a quem prosperou cair, já na 

velhice, em situações de grande adversidade, tal como se conta acerca de Príamo na 

épica sobre Troia. Ninguém é feliz quando experimenta tais reveses e acaba por morrer 

miseravelmente”.70 Assim, ao homem cabe considerar como deve agir dentro das suas 

possibilidades. Essa consideração, conforme explicita Aubenque, é o que Aristóteles 

chama de fro/nhsij, geralmente traduzida por “prudência” ou “sensatez”. É a sabedoria 

de deliberar e escolher a melhor ação (cf. EN 1141 b 10 – 14), reconhecendo o que é 

realmente vantajoso em cada situação, variável segundo os indivíduos e as 

circunstâncias. A ação moral deve reconhecer os limites humanos e a imprevisibilidade 

dos destinos individuais. O contingente é o objeto da fro/nhsij, o que é impossível de 

abarcar completamente e prever exatamente com o saber humano. Aristóteles inclusive 

opõe a fro/nhsij à sofi/a, a sabedoria que diz respeito ao necessário e imutável, forma 

de saber teórica que ultrapassa a condição humana e não se relaciona a noções de 

moralidade. O que não faz parte do necessário e do imutável, ou seja, o acaso 

imprevisível que afeta a vida dos homens, é a contingência.71 É o que Aristóteles define 

como ta\ d' e)ndexo/mena a)/llwj [e1xein], “o que pode ser de outra maneira”, em EN 

1139b 19 – 23: “todos nós supomos que o que conhecemos cientificamente não pode ser 

de outra maneira. O que pode ser de outra maneira, caso esteja fora do horizonte de 

consideração, passa-nos despercebido, e nós nem sequer sabemos se existe ou não”. 

                                                 
70 As traduções da Ética a Nicômaco são de António de Castro Caeiro, ARISTÓTELES, 2009, p. 32. 
Também 1100b4: “os reveses da fortuna dão voltas completas à vida de uma pessoa”; em 1100b 25 – 30, 
admite que acontecimentos proporcionados pelo acaso podem não ter peso na vida ou podem causar 
grande impacto. 
71 AUBENQUE, p. 23 – 24; p. 52 – 55; p. 103 – 104. 
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Pouco depois, em EN 1140 b 2 – 3, acrescenta: “o que acontece no horizonte da ação 

pode ser sempre de outra maneira”.72 Dessa forma, “tem sensatez aquele que é capaz de 

ter em vista de um modo correto as circunstâncias particulares em que de cada vez se 

encontra a respeito de si próprio” (EN 1141 a 27 – 28) e “os mais sensatos a respeito da 

ação são também os mais experimentados nas circunstâncias particulares em que cada 

vez nos podemos encontrar”, uma vez que “a ação humana é a respeito das situações 

singulares” (EN 1141 b 14 – 18).73 

A existência humana se inscreve entre dois limites de ação e conhecimento, 

porque nada do que já aconteceu poderá ser objeto de decisão e não é possível que o que 

já aconteceu não tenha acontecido (EN, 1139 b 5 – 9), mas o futuro, sobre o qual é 

possível deliberar, não se revela aos humanos (EN 1101 a 17 – 18). No máximo, 

conforme Aubenque, a deliberação com a fro/nhsij combina meios eficazes em vista 

de fins realizáveis, como uma forma de controle sobre o próprio futuro,74 e, como em 

EN 1100 b 12 – 20, a prática da excelência é a realização humana que mais garante 

estabilidade, por possibilitar suportar de forma mais nobre tudo o que aconteça a 

respeito do que quer que seja – incluindo lidar bem com a boa sorte (EN 1124 a 30 – 

31). 

 Ainda sobre a deliberação, em EN 1111 b 30, ela acontece em geral acerca do 

que é ta\ e)f ) h(mi=n, o que Caeiro traduz como “aquelas coisas que nos dizem respeito e 

dependem de nós” e explica como “o horizonte específico da ação humana”.75 

Conforme Nussbaum, cada situação nova pode nos surpreender como diversa de 

qualquer outra em qualquer aspecto e cada coisa valiosa recebe uma avaliação 

qualitativa individual. Estamos à mercê de cada novo evento, que se apresenta como um 

mistério, o que limita nossas tentativas de planejar uma boa vida e executar esses 

planos. As regras gerais de conduta humana são criticadas em EN 1109 b 18 – 23 por 

não serem concretas nem flexíveis. O pré-requisito para a sabedoria prática, a fro/nhsij 

que Aubenque explicita, seria, então, a experiência de vida. É preciso sempre avaliar 

uma situação presente mutável conforme suas indeterminações, complexidades e 

particularidades de um modo que princípios preestabelecidos e regras universais não são 

capazes. 76 Como Hewitt indica, os homens e aquilo que lhes concerne são marcados 

                                                 
72 ARISTÓTELES, 2009, p. 131; p. 133. 
73 ARISTÓTELES, 2009, p. 135; p. 136. 
74 AUBENQUE, p. 182. 
75 CAEIRO. In: ARISTÓTELES, 2009, p. 61 e p. 256 nota 89. 
76 NUSSBAUM, p. 266; p. 260 – 263. 
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pela mutabilidade (EN 1134 b 28 – 31) e há um limite para a precisão que um assunto 

com tantas indeterminações como a ação humana pode oferecer (EN 1094 b 12 – 15, EN 

1104 a 1 – 5). Escolher a melhor ação possível, em meio a eventos contingentes e 

probabilidades imprecisas, é um exercício de criatividade.77 

 Nussbaum explicita em Aristóteles a lacuna entre ser bom e viver bem, uma vez 

que para ser de fato bom é preciso que esse bom caráter se manifeste adequadamente na 

ação, e toda ação humana está sempre vulnerável à falha ou a algum tipo de 

impedimento. As circunstâncias incontroláveis podem interferir na atividade excelente 

de quatro maneiras básicas diferentes: 1) Privando de meios instrumentais ou recursos 

a) que são absolutamente necessários e bloqueiam a atividade excelente; b) cuja 

ausência restringe ou impede a realização da atividade. 2) Privando do próprio objeto ou 

receptor da atividade a) bloqueada permanentemente b) impedida temporariamente ou 

parcialmente. O bem viver humano depende de bens exteriores e, portanto, do acaso 

(EN 1100 b 9), embora a eu)daimoni/a, em geral traduzida como “felicidade”, não fique 

completamente dependente da sorte, porque a atividade excelente, mesmo vulnerável, é 

o que há de mais estável para o humano, por possibilitar suportar tudo da forma mais 

nobre possível (EN 1100 b 20).78 Nussbaum conclui com uma espécie de resumo: 

 
a boa condição de uma pessoa virtuosa não é, por si só, suficiente para a 
plena bondade do viver. Nossas crenças mais profundas sobre o valor, quando 
esquadrinhadas, demonstram-nos que precisamos de mais. Precisamos que a 
boa condição encontre sua realização ou plena expressão na atividade, e essa 
atividade leva o agente ao mundo, de modo tal que ele se torna vulnerável a 
reveses. Toda concepção de bem viver que consideremos suficientemente rica 
para ser digna de escolha contém esse elemento de risco. A vulnerabilidade 
da pessoa boa não é ilimitada. Pois frequentemente, mesmo em circunstâncias 
reduzidas, a sensibilidade flexível de sua sabedoria prática lhe mostrará um 
meio de agir bem. Mas a vulnerabilidade é real: e, se a privação e a 
diminuição são severas ou prolongadas o suficiente, essa pessoa pode ser 
“desalojada” da própria eu)daimoni/a. 
 

 É desse modo, basicamente, que Aristóteles utiliza e conceitua a contingência na 

Ética a Nicômaco. Trata-se, como mostra Nussbaum, de uma negação da concepção de 

Platão na República, que tenta resolver o problema da vulnerabilidade do bem viver 

humano retirando o valor do que é instável e submetido ao acaso, como amor, sexo, 

poder e riqueza.79 Aristóteles reabilita o valor dos componentes incertos da vida humana 

                                                 
77 HEWITT, p. 230; p. 200; p. 150 – 154. 
78 NUSSBAUM, p. 282 – 283; p. 285; p. 289.  
79 NUSSBAUM, p. 121; p, 140. 
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e retoma uma concepção, presente na literatura, de que esses componentes nos 

submetem a riscos e conflitos.80 

A palavra “contingência”, utilizada por Aubenque, remete ao verbo latino 

contingo, que tem um primeiro sentido de “ter contato físico com o toque” e, entre 

outros usos, o de “alcançar” e de “ser dado a alguém como lote” ou “acontecer”.81 É o 

verbo que Boécio utiliza em De interpretatione, sua tradução do tratado 

Peri\\  9Ermhnei/aj (Sobre a Interpretação) de Aristóteles, sobretudo no infinitivo 

contingere e no particípio presente contingens para traduzir o e)ndexo/menon de 

Aristóteles – e)ndexo/menon que é particípio de e)nde/xomai, que pode significar “tomar 

para si”, “admitir” e “ser possível”. Segundo Craig, Aristóteles emprega quatro “termos 

modais”, e)ndexo/menon, “contingente” (o contingens de Boécio, cf. De Interpretatione, 

12.), du/naton, “possível” (na tradução de Boécio, possibile), a)nagkai=on, “necessário” 

(necessarium) e a)du/naton, “impossível” (impossibile). Em Primeiros Analíticos, 

1.2.25a37-40 e 1.13.32a18-25, Aristóteles discrimina o du/naton, “possível”, como o 

antônimo de impossível e o e)ndexo/menon, “contingente”, como o que não é impossível 

nem necessário, de modo que o possível pode ser necessário e o contingente deve ser 

possível, mas não necessário.82 

 

3.2. Poemas homéricos 

 

 Homero será o ponto de partida para uma apresentação do tema da contingência 

na literatura grega arcaica. É preciso, primeiramente, fazer algumas considerações sobre 

a ação e deliberação em seus poemas. É bem conhecida a proposição de Lesky, de que 

deuses e homens sempre agem juntos e de forma inseparável em todo tipo de atividade, 

ou seja, toda ação e decisão humana seriam reforçadas pela ação conjunta de uma 

divindade, embora isso não retire a responsabilidade individual do mortal sobre cada 

ato. O próprio Lesky observa que os deuses respeitariam alguma liberdade, já que os 

humanos têm a opção de não seguir os avisos e recomendações divinas.83 Entretanto, 

parece mais adequada uma leitura como a de Adkins, propondo que, apesar de existir 

um plano de Zeus, os deuses só interferem pontualmente em uma ou outra ação 

humana, não de forma sistemática e geral em todas as ações de todas as pessoas. Apenas 
                                                 
80 NUSSBAUM, p. 308. 
81 Cf. verbete no Oxford Latin Dictionary, editado por P. G. W. Glare. 
82 CRAIG, p. 5. 
83 LESKY, 1999, p. 389; p. 397; p. 392 – 395. 



 39 

o narrador e seu público ou leitor têm consciência da presença de um deus. O 

personagem pode apenas atribuir a responsabilidade pelos resultados aos deuses, sem 

certeza, como desculpa pelo fracasso. É o que faz Páris em Il . 3, 439 - 440.84 De 

qualquer forma, permanece a responsabilidade individual do humano por suas ações e 

decisões, reiterada também por Gaskin, que acredita ainda em algo mais extremo: as 

intervenções divinas ajudam sem subverter a autonomia humana e a tomada de decisões 

em Homero é algo totalmente autoconsciente e autônomo.85 Williams comenta que as 

deliberações aparecem, por exemplo, indicadas com o verbo mermhri/zw, “estar ansioso 

ou pensativo”, às vezes em construções com a ideia de estar dividido, como em Il . 13, 

455 – 59. Ele observa também que os deuses, quando deliberam e chegam a conclusões, 

têm decisões certamente próprias. Como os deuses de Homero são antropomórficos, as 

suas decisões são como as decisões de um mortal quando nenhum deus intervém. 

Mesmo a intervenção dos deuses opera dentro de um sistema que atribui ação e 

deliberação aos seres humanos, ou seja, ação escolhida por razões. Ao atribuir razões às 

pessoas, o sistema também lhes atribui desejos, crenças e propósitos.86 Pucci já 

considera que a relação entre a ação de deuses e homens é movida basicamente por 

interesses narrativos. As decisões, incertezas e dúvidas de um personagem humano 

como Agamêmnon estruturam a narrativa e complicam a direção da trama, enquanto a 

decisão divina serve como um instrumento dessa narrativa, correspondendo à 

necessidade da voz do poeta em vez de considerar as reflexões do personagem 

humano.87 

Os personagens atribuem, por exemplo, uma má decisão que proporciona ruína à 

a!th, um bloqueio temporário ou confusão no estado normal de consciência que tem 

uma origem divina. 88 Segundo Saïd, sua ligação estreita com o infortúnio sugere que 

em Homero ela talvez não seja mais do que o próprio infortúnio e o erro que o causou. 

Poder-se-ia encontrar uma confirmação dessa interpretação em todas as passagens onde 

a a!th não se aplica a erros, mas cobre apenas uma imprudência funesta ou uma 

fraqueza fatal. Seria mais do que uma desculpa pela decisão ruim. Depois do ato, o 

personagem, como uma vítima, não compreende como pôde agir assim tão mal. O 

espírito humano não é apresentado em parte alguma como o agente espontâneo da a!th, 

                                                 
84 ADKINS, 1960, p. 12 – 13.  
85 GASKIN, p. 156; p. 167. 
86 WILLIAMS, p. 29; p. 31; p. 33. 
87 PUCCI, p. 193 – 198; p. 224. 
88 DODDS, p. 13. 
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mas como uma presa passiva. Se o homem se sente nela envolvido, ele não tem de 

forma alguma consciência de ser seu autor, como mostraria sua linguagem em relação a 

suas causas diversas.89 Também me/noj, associado ao aumento do valor combativo de 

um homem, é considerado como efeito de uma divindade. As mudanças de estado 

mental ou físico são atribuídas a algum deus, muitas vezes indeterminado. Um 

dai/mwn.90 

A situação da guerra faz com que os personagens humanos lidem 

constantemente com a incerteza, seja no âmbito do resultado final como em Il . 2, 252 – 

253, “não sabemos claramente como resultará essa empreitada. Se nós, filhos dos 

aqueus, retornaremos bem ou mal”, ou em relação aos combates individuais, como Il . 

13, 326 – 327, “Quanto a nós dois, segue aqui pela esquerda do exército, para sabermos 

o mais rapidamente / se daremos motivo de orgulho a alguém, ou alguém nos dará”. 

Diversas vezes o resultado é atribuído pelos personagens aos deuses. Em Il . 7. 291 – 

292, Heitor diz: “depois lutaremos. A divindade / nos resolverá e dará a um de nós a 

vitória”, o que ainda é repetido em Il . 7, 377 – 378 e Il . 7, 396 – 397. Em Il . 13, 741 – 

744, Polidamas aconselha: “Então deliberemos / se é melhor ou atacar as naus cheias de 

bancos, / se um deus quiser nos dar predomínio, ou / voltar das naus ilesos”. Uma 

imagem que aparece duas vezes é a da balança de Zeus, em Il . 8, 68 – 77 e Il . 19, 222 – 

224, que, ao pender para um lado ou outro, representa a decisão divina sobre quem 

recebe o peso da morte. Além do resultado em combate, a respeito da vida humana em 

geral, uma imagem importante aparece em Il . 24, 527 – 533, no discurso de Aquiles a 

Príamo. Zeus tem em sua morada dois jarros, um cheio de bens, outro, de males, que o 

deus distribui aos mortais. Cada humano pode receber uma mistura de bens e males ou 

uma porção apenas de males. A imagem contempla o poder divino sobre a vida de um 

homem e a diversidade que corresponde às possibilidades da vida humana, que exclui 

uma vida totalmente isenta de sofrimento. 

A fala de Menelau após matar Pisandro, Il . 13, 631 – 632, traz outra concepção 

recorrente na Ilíada: “Zeus pai, seus desígnios superam os dos outros, tanto homens 

quanto deuses. Tudo acontece a partir de ti”. O desejo divino, identificado como o 

resultado das ações, está além da capacidade de conhecimento humana e nem sempre 

corresponde às expectativas mortais. Uma variação é dita por Aquiles, em Il . 18, 328: 

“mas Zeus não realiza todos os planos dos homens”. Mesmo os deuses também fazem 

                                                 
89 SAÏD, 1999, p. 334 – 335. 
90 DODDS, p. 17 – 19. 
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comentários sobre a incapacidade humana de ter acesso a esse saber, como Poseidon ao 

se dirigir a Zeus em Il . 7, 446 – 447: “Zeus pais, há algum mortal sobre a terra sem fim 

que ainda conseguirá dizer o desígnio e astúcia dos deuses?” Retornando ao contexto do 

combate, em Il . 3. 304 – 309, Príamo decide não assistir a luta do filho Páris contra 

Menelau, porque somente os deuses sabem qual dos dois será morto e ele não suportaria 

ver a morte do próprio filho. A impossibilidade de saber com antecedência e o poder 

divino sobre os acontecimentos também são condensados na expressão “isso jaz sobre 

os joelhos dos deuses”, que aparece na Ilíada, Il . 17, 514 e Il . 20, 435, segundo Corrêa, 

quando o herói “reconhece a sua inferioridade diante da tarefa pretendida”.91 Ela se 

repete na Odisseia, Od. 1, 267, Od. 1, 400, Od. 16, 129, poema em que mais de uma vez 

Odisseu tem dúvidas quanto ao que esperar do futuro, sem saber o que deve fazer nas 

circunstâncias em que se encontra (Od. 5, 465, Od. 6, 173 – 174, Od. 10, 190 – 193, Od. 

13, 202 – 6). 

Na Ilíada, o trecho principal sobre o tema da contingência é o discurso de Nestor 

a Diomedes, após a queda de um raio lançado por Zeus (Il , 8. 132 – 135) que derruba os 

cavalos do herói filho de Tideu, Il . 8, 139 – 144: 

 
Tudei5dh a!ge d' au]te fo/bon d' e1xe mw/nuxaj i3ppouj. 

h] ou) gignw/skeij o3 toi e0k Dio\j ou0x e3pet' a)lkh/; 
nu=n me\n ga\r tou/tw| Kroni/dhj Zeu\j ku=doj o0pa/zei 
sh/meron: u(/steron au)=te kai\ h(mi=n, ai)/ k' e)qe/lh|si, 
dw/sei: a)nh\r de/ ken ou1 ti Dio\j no/on ei)ru/ssaito 
ou0de\ ma/l' i1fqimoj, e)pei\ h] polu\ fe/rtero/j e)sti. 

 
Tidida, vai e foge com os cavalos de unha única. 

Ou não sabes que não te acompanha força vinda de Zeus? 
Agora, Zeus Cronida concede a ele a potência de vitória, 

hoje. Mas depois dará também a nós, se quiser. 
Um homem não pode desviar o desígnio de Zeus, 

nem alguém muito forte. Ele ainda é muito superior. 
 

 A palavra ku=doj, que traduzo como “potência de vitória”, é um bom começo 

para ler esse trecho. Como comenta Willcock, os gregos acreditavam que comandar o 

sucesso não cabe aos humanos. O homem deve se empenhar e lutar, mas se vencer, isso 

mostra algo mais além de seus esforços: que ele tem o apoio de um deus. Sucesso 

significa a ajuda divina. Não só o fato do sucesso, mas o momento do sucesso tem algo 

de divino, um momentâneo flash de iluminação ou revelação.92 Pucci faz um breve 

apanhado sobre a leitura do termo: “Steinkopf entendeu ku=doj como pertencente à 

                                                 
91 CORRÊA, p. 262, nota 37. 
92 WILLCOCK, p. 411; p. 413. 
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esfera do ver e do brilhar, Benveniste define como ‘esplendor de glória’ e Redfield 

resume e ilustra o seguinte significado: um tipo de esplendor ou mana que pertence ao 

bem sucedido, um tipo de carisma, um engrandecimento da persona”.93 A luminosidade 

do ku=doj é frequentemente visível e percebida pelos humanos que reconhecem que um 

herói tem o favor de um deus. Contudo, esse esplendor não é permanente. A glória do 

ku=doj se manifesta no instante da vitória e desaparece.94 

Conforme Assunção, Nestor marca a oposição entre o presente, em que Zeus 

concede ku=doj aos troianos, e um possível e incerto futuro no qual ele o daria aos 

aqueus, sugerindo a mobilidade dessa potência de vitória. Nos versos 143 e 144 é 

enfatizada a impossibilidade de um guerreiro mudar o curso do que foi decidido por 

Zeus. Essa consciência da sujeição dos mortais às vicissitudes do combate seria, então, 

um primeiro ensaio da experiência do possível abandono do herói pelo deus. Por fim, a 

impossibilidade de uma previsão segura dá importância ao reconhecimento de sinais 

que revelam as forças divinas atuantes em cada situação e permitem um comportamento 

adequado a cada circunstância.95 É exatamente o que faz Nestor nesse trecho, chamando 

a atenção de Diomedes para compreender os sinais, aceitar o momento desfavorável e a 

sujeição humana à vontade divina. 

 Esses sinais enviados pelos deuses aparecem de formas variadas na Ilíada. O 

exemplo do canto 8 é positivo, com um personagem humano, Nestor, interpretando 

corretamente o raio, sinal de um deus. No mesmo canto, Il . 8, 247 – 252, Zeus envia 

uma águia como resposta à prece de Agamêmnon, que havia pedido que o deus 

concedesse aos aqueus escapar sem serem aniquilados pelos troianos (Il . 8, 243 – 244). 

Esse é outro sinal verdadeiro também lido corretamente pelos guerreiros. A águia 

aparece como sinal verdadeiro e resposta de Zeus em outros momentos, como Il . 24, 

310 – 316, quando o próprio Príamo pede que lhe envie uma águia como garantia de 

que é seguro ir até o acampamento dos aqueus. Entretanto, os possíveis sinais divinos, 

na verdade, não são nenhuma garantia e aparecem de forma ambígua, como no início do 

canto 2 (Il . 2, 5 – 6), quando Zeus decide enviar um sonho enganoso a Agamêmnon, 

que o leva a comandar o exército de forma desastrada. Para os personagens humanos 

                                                 
93 PUCCI, p. 206. 
94 PUCCI, p. 206; p. 209. 
95 ASSUNÇÃO, 2004, p. 22- 24; p. 37.  A falta de controle e imprevisibilidade da guerra aparecem 
também no epíteto de Ares, a)llopro/salloj (Il , 5. 831, 839) “que vai de um a outro” e pelo epíteto da 
vitória, ni/khn, em Il . 8, 171, e)teralke/a, “que muda de campo”, “que dá a vantagem ao lado que antes era 
vencido”. Cf. ASSUNÇÃO, 2004, p. 27. 
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não há diferença entre o sinal verdadeiro e o falso, o que os leva inclusive a tentar 

identificar indicações divinas inverificáveis, que não são confirmadas como enviadas 

por algum deus pelo narrador do poema, como a águia que deixa a cobra cair da boca, 

interpretada por Polidamas como um sinal de que o melhor seria recuar (Il . 12, 200 – 

229). Após Heitor questionar a interpretação, Zeus envia um vento favorável aos 

troianos, um sinal que de certa forma corrige a conclusão tirada a partir de algo que não 

seria realmente um sinal enviado por deuses, mas apenas a coincidência de um fato 

estranho e pouco esperado num momento de tensão. Também mais uma águia não é 

explicitamente enviada por Zeus, mas é interpretada como bom augúrio em Il . 13, 821 – 

823. Na Odisseia, a águia enviada por Zeus é corretamente interpretada por Haliterses 

(Od. 2, 146 – 176), mas ignorada pelos pretendentes. Estes ainda receberão bizarros 

sinais em Od. 20, 345 – 349, quando já estão enlouquecidos por Atena, antes de serem 

massacrados por Odisseu. Helena faz uma previsão acertada (Od. 15, 172 – 178) com 

base numa ave não explicitamente enviada por deuses. Em Od. 4, 804 – 837, a imagem 

em sonho se anuncia como enviada por Atena e revela o futuro retorno de Telêmaco, 

apesar de se recusar a falar sobre Odisseu, um recurso narrativo para não dar certezas 

prévias ao personagem sobre o retorno do marido. Em Od. 19, 535 – 553, o sonho que 

representa a matança dos pretendentes com a imagem da águia e dos gansos também se 

anuncia como presságio. Penélope com prudência desconfia de que não necessariamente 

trata-se de um sinal verdadeiro (Od. 19, 560). Mesmo um adivinho como Teoclímeno 

sabe que não tem nenhuma clara certeza (Od. 17, 153). 

 A revelação de um deus é algo mais confiável numa relação como aquela entre 

Tétis e Aquiles. A mãe conta ao herói as duas possibilidades de seu destino, morrer em 

Troia e receber glória (kle/oj) imortal ou voltar para sua terra natal e viver por muito 

tempo (Il . 9, 410 – 416), mas Tétis parece não ter descrito ao filho exatamente as 

circunstâncias de sua morte caso escolha ficar na guerra. Aquiles recebe de Heitor 

prestes a morrer, em Il . 22, 358 – 359, uma breve previsão sobre os responsáveis por 

sua morte e o local onde acontecerá, numa aparente manifestação de poder divinatório 

daquele que está prestes a morrer – considerando que Pátroclo anuncia a Heitor que este 

será morto por Aquiles (Il . 16, 845 – 854). Entre os deuses, Zeus (Il . 8, 470 – 483) 

anuncia a Hera o que acontecerá até o canto 16, mas esta informação é inacessível para 

os personagens humanos, assim como o futuro de Odisseu até o fim da Odisseia, 

anunciado por Zeus a Hermes em Od. 5, 29 – 42. Neste poema, o anúncio do futuro por 

um deus aos homens acontece com mais frequência, embora nem sempre o deus se 
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revele como divindade. É o caso de Atena em Od. 1, 200 – 205 e Od. 2, 281 – 284. As 

principais previsões na Odisseia são a do Velho do Mar para Menelau, Od. 4, 561 – 

569, e a de Tirésias para Odisseu, Od. 11, 100 em diante. Leucotea (Od. 5, 344 – 5), 

Hermes (Od. 10, 290 em diante), e até mesmo o Elpenor morto (Od. 11, 70) também 

fazem pequenas previsões. 

 A ideia que completa a influência do sobre-humano na vida dos mortais é a 

moi=ra, que também aparece como ai]sa ou mo/ron. Ehnmark a define, seguindo 

Wilamowitz, como “porção concedida de vida”, o lote do homem, concebido como o 

conjunto dos eventos que constituem seu destino, com sua cota de felicidades e 

sofrimento, mas que possibilita ao homem obter porções adicionais de desgraça por 

causa dos próprios erros, ao tentar transgredir os limites fixos do seu lote e ir além das 

limitações humanas. A relação entre deuses e destino em Homero representa um ajuste 

entre as duas principais concepções tradicionais, a crença nos deuses e a crença no 

destino. Destino é superior aos deuses como o princípio subjacente de suas atividades, 

mas não é um poder. Por outro lado, é idêntico à vontade e atividade dos deuses, na 

medida em que se torna operante apenas através da ação dos deuses, que, embora sejam 

concebidos como independentes e às vezes conflitantes, eram também pensados como 

um todo unido dominando o universo. A ideia de cooperação divina, então, explica a 

aparente contraditória concepção dos deuses. Como um corpo coletivo de poder, eles 

ainda constituem o poder do destino.96 Adkins entende a moi=ra como o destino 

inevitável que está acima dos deuses, o qual Zeus até poderia contrariar, o que, no 

entanto, seria vergonhoso (Il . 22, 178 – 181). Um deus pode ter o conhecimento do que 

é moi=ra ou do que é conforme a moi=ra, mas na perspectiva de um humano, o que é sua 

moi=ra é exatamente aquilo que lhe aconteceu.97 Portanto, um homem nunca 

consideraria que recebeu sofrimentos adicionais, além da moi=ra, porque não tem 

conhecimento das forças que atuam além dele, de quando atuam e de quando não atuam, 

exceto no caso de ter sido avisado por algum deus. Para Clay, a moi=ra dos deuses é sua 

esfera de influência, enquanto a moi=ra do homem é a parte de vida que lhe foi atribuída, 

definida como a forma de sua vida no intervalo temporal entre nascimento e morte. 

Frequentemente significa apenas morte, por esta ser o lote inevitável dos mortais. Os 

deuses, e principalmente Zeus, conhecem a moi=ra e nisso são superiores aos humanos 

que não a conhecem. Mas, aparentemente, conhecimento não é poder, porque a 

                                                 
96 EHNMARK, p. 359 – 366. 
97 ADKINS, 1960, p. 17 – 21. 
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sabedoria dos deuses quanto à moi=ra parece limitar sua habilidade de interferir na vida 

dos homens. O próprio Zeus só se comunica com homens através de sinais, presságios 

ou mensageiros.98 De qualquer forma, ao homem é impossível prever o que acontecerá, 

mesmo numa concepção de que o futuro já tem uma definição mínima. 

 É importante o discurso de Zeus no início da Odisseia (Od. 1, 32 – 43): 

 
w@ po/poi, oi[on dh/ nu qeou\j brotoi\ ai)tio/wntai. 
e)c h(me/wn ga/r fasi ka/k' e1mmenai: oi( de\ kai\ au)toi\ 
sfh=|sin a)tasqali/h|sin u(pe\r mo/ron a!lge' e1xousin, 

w(j kai\ nu=n Ai1gisqoj u9pe\r mo/ron )Atrei5dao 
gh=m' a1loxon mnhsth/n, to\n d' e1ktane nosth/santa, 
ei0dw\j ai)pu\n o1leqron, e)pei\ pro/ oi( ei1pomen h(mei=j, 

9Ermei/an pe/myantej, e0u5skopon 'Argei+fo/nthn, 
mh/t' au)to\n ktei/nein mh/te mna/asqai a1koitin: 
e0k ga\r 'Ore/stao ti/sij e1ssetai 'Atrei5dao, 
o(ppo/t' a2n h(bh/sh| te kai\ h[j i9mei/retai ai1hj. 

w4j e1faq'  9Ermei/aj, a0ll' ou0 fre/naj Ai0gi/sqoio 
pei~q' a)gaqa\ frone/wn: nu=n d' a(qro/a pa/nt' a)pe/teise. 

 
Como agora os mortais acusam os deuses! 

Dizem que os males vêm de nós, mas eles mesmos 
sofrem além do destinado pela própria insensatez. 

Como também agora Egisto além do destinado 
se casou com a esposa do Atrida e o matou quando retornava, 

sabendo da íngreme destruição, porque falamos com ele. 
Enviamos Hermes, vigilante matador de Argos, 

para não cometer o assassinato nem seduzir a esposa, 
porque a vingança por Agamêmnon viria de Orestes, 

quando crescesse e desejasse sua terra. 
Assim disse Hermes, mas não persuadiu sua vontade 

com boas intenções. Agora ele pagou por tudo. 
 

Esse seria um discurso um tanto deslocado na Ilíada, poema em que um deus 

pode enviar um sinal falso e ter preferências arbitrárias, mas na Odisseia funciona como 

um programa moral que inclusive enfatiza a independência dos homens e sua 

possibilidade de ter algum controle sobre o próprio destino, mesmo sob a influência da 

ação divina, ao menos para não sofrer mais do que o necessário por causa de suas 

próprias ações.99 A sabedoria que Zeus espera de um mortal não é muito diferente da 

que Nestor sugere a Diomedes na Ilíada: compreender os sinais divinos e agir conforme 

as melhores possibilidades em cada circunstância. Esse programa moral se reflete no 

discurso de Odisseu, disfarçado de mendigo, a Anfínomo, um dos pretendentes, em Od. 

18, 130 – 142: 

 

                                                 
98 CLAY, 1997, p. 154 – 160. 
99 Cf. RÜTER. 
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ou0de\n a)kidno/teron gai=a tre/fei a)nqrw/poio 
pa/ntwn, o3ssa te gai=an e1pi pnei/ei te kai\ e(/rpei. 
ou) me\n ga/r pote/ fhsi kako\n pei/sesqai o)pi/ssw, 
o1fr' a)reth\n pare/xwsi qeoi\ kai\ gou/nat' o0rw/rh|: 

a)ll' o3te dh\ kai\ lugra\ qeoi\ ma/karej tele/wsi, 
kai\ ta\ fe/rei a)ekazo/menoj tetlho/ti qumw=|. 

toi=oj ga\r no/oj e0sti\n e)pixqoni/wn a)nqrw/pwn, 
oi[on e0p' h]mar a1gh|si path\r a)ndrw=n te qew=n te. 

kai\ ga\r e0gw/ pot' e1mellon e0n a0ndra/sin o1lbioj ei]nai, 
polla\ d' a)ta/sqal' e1reca bi/h| kai\ ka/rtei+ ei1kwn, 
patri/ t' e0mw=| pi/sunoj kai\ e)moi=si kasignh/toisi. 
tw= mh/ ti/j pote pa/mpan a0nh\r a0qemi/stioj ei1h, 
a)ll' o3 ge sigh=| dw~ra qew~n e1xoi, o3tti didoi=en. 

 
A terra não nutre nada mais frágil do que o ser humano, 

de tudo que respira e caminha sobre a terra, 
porque num momento não pensa o mal que sofrerá no futuro, 

enquanto os deuses fornecem excelência e ele sustenta os joelhos, 
mas quando os deuses bem-aventurados realizam coisas deploráveis 

ele as leva involuntariamente no coração que suporta. 
Tal é a mente dos humanos sobre a terra, 

como conduza o dia o pai de deuses e de homens. 
Também eu num momento estava para ser próspero entre os homens, 

mas cometi muita insensatez com a violência e o poder, 
confiando no meu pai e nos meus irmãos. 

Que um homem não desrespeite completamente a lei divina 
e se cale ao receber os dons que derem os deuses. 

 
Na fala de Odisseu, a causa da fragilidade humana é a impossibilidade de prever 

desgraças posteriores num período em que os resultados são positivos e tudo parece 

bem. Tudo o que ele pode fazer é suportar, quando a situação muda além do controle do 

homem, como o dia instável ao qual ele está submetido.100 O homem deve suportar, 

deve se conter nos seus limites e respeitar os deuses, o que na Odisseia parece eficaz, 

embora a variação de sorte e condição de vida também apareça como acaso não 

relacionado à má conduta, como na história inventada mas verossímil que Odisseu conta 

a Eumeu, Od. 14, 192 – 395, e na própria história de Eumeu, raptado ainda criança, Od. 

15, 390, 484. 

 
3.3. Hesíodo 
  

Na Teogonia de Hesíodo, o tema da contingência aparece no trecho conhecido 

como Hino a Hécate, considerado problemático por muitos comentadores. Groningen, 

por exemplo, sugere que o texto que se conservou da obra foi recitado numa festa de 

                                                 
100 Cf. FRÄNKEL, 1946. A imagem que aparece em Od. 18, 137, o dia relacionado à instabilidade e à 
imprevisibilidade, será bem utilizada na poesia grega posterior. 
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Hécate e, portanto, Hesíodo teria intercalado o hino para consagrar a obra à deusa.101 

Outros comentadores tentam entender esses versos integrados de forma mais orgânica à 

estrutura do poema. Arthur observa que Hécate pertence à geração dos Titãs e sua 

influência geral é mantida na geração dos olímpicos, como símbolo da continuidade do 

poder do antigo regime.102 Para Stoddard, a passagem de Hécate revela como os homens 

conseguem aliviar seus infortúnios ganhando os favores de uma deusa benfazeja.103 O 

trecho é o seguinte (Teogonia, 404 – 452): 

 
Foi/bh d' au] Koi/ou poluh/raton h]lqen e)j eu)nh/n: 

kusame/nh dh1peita qea\ qeou= e0n filo/thti 
Lhtw\ kuano/peplon e0gei/nato, mei/lixon ai0ei/, 

h1pion a)nqrw/poisi kai\ a)qana/toisi qeoi=si, 
mei/lixon e0c a)rxh=j, a)ganw/taton e0nto\j 'Olu/mpou. 
gei/nato d' 'Asteri/hn eu)w/numon, h3n pote Pe/rshj 
h0ga/get' e0j me/ga dw=ma fi/lhn keklh=sqai a1koitin. 
h( d' u(pokusame/nh 9Eka/thn te/ke, th\n peri\ pa/ntwn 
Zeu\j Kroni/dhj ti/mhse: po/ren de/ oi9 a)glaa\ dw=ra, 
moi=ran e1xein gai/hj te kai\ a)truge/toio qala/sshj. 
h9 de\ kai\ a)stero/entoj a)p' ou0ranou= e1mmore timh=j, 

a)qana/toij te qeoi=si tetime/nh e0sti\ ma/lista. 
kai\ ga\r nu=n, o3te pou/ tij e0pixqoni/wn a)nqrw/pwn 

e1rdwn i9era\ kala\ kata\ no/mon i9la/skhtai, 
kiklh/skei 9Eka/thn: pollh/ te/ oi( e1speto timh\ 

r(ei=a ma/l', w{| pro/frwn ge qea\ u(pode/cetai eu)xa/j, 
kai/ te/ oi( o1lbon o)pa/zei, e)pei\ du/nami/j ge pa/restin. 

o3ssoi ga\r Gai/hj te kai\ Ou0ranou= e)cege/nonto 
kai\ timh\n e1laxon, tou/twn e1xei ai]san a(pa/ntwn: 
ou)de/ ti/ min Kroni/dhj e)bih/sato ou)de/ t' a)phu/ra, 

o3ss' e1laxen Tith=si me/ta prote/roisi qeoi=sin, 
a)ll' e1xei, w(j to\ prw=ton a)p' a)rxh=j e1pleto dasmo/j. 

ou0d', o3ti mounogenh/j, h[sson qea\ e1mmore timh=j 
kai\ gera/wn gai/h| te kai\ ou)ranw=| h0de\ qala/ssh|, 

a)ll' e1ti kai\ polu\ ma=llon, e0pei\ Zeu\j ti/etai au0th/n. 
w{| d' e)qe/lh|, mega/lwj paragi/netai h0d' o)ni/nhsin: [429] 

e1n te di/kh| basileu=si par' ai0doi/oisi kaqi/zei, 
e1n t' a)gorh=| laoi=si metapre/pei, o3n k' e0qe/lh|sin: 
h)d' o(po/t' e0j po/lemon fqish/nora qwrh/sswntai 
a)ne/rej, e1nqa qea\ paragi/netai, oi[j k' e)qe/lh|si 
ni/khn profrone/wj o)pa/sai kai\ ku=doj o)re/cai. [439] 

e0sqlh\ d' i(pph/essi paresta/men, oi[j k' e0qe/lh|sin: [434] 
e)sqlh\ d' au]q' o(po/t' a!ndrej a)eqleu/ws' e0n a)gw=ni: [430] 

e1nqa qea\ kai\ toi=j paragi/netai h0d' o0ni/nhsi: 
nikh/saj de\ bi/h| kai\ ka/rtei, kalo\n a!eqlon 

r(ei=a fe/rei xai/rwn te, tokeu=si de\ ku=doj o)pa/zei. 
kai\ toi=j, oi4 glaukh\n duspe/mfelon e)rga/zontai, 
eu1xontai d'  9Eka/th| kai\ e)riktu/pw| 'Ennosigai/w|, 

r(hidi/wj a!grhn kudrh\ qeo\j w!pase pollh/n, 
r(ei=a d' a)fei/leto fainome/nhn, e0qe/lousa/ ge qumw=|. 

                                                 
101 GRONINGEN, p. 269 – 279. 
102 ARTHUR, p. 68. 
103 STODDARD, p. 13. 
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e0sqlh\ d' e0n staqmoi=si su\n  9Ermh=| lhi/d' a)e/cein: 
boukoli/aj de\ bow=n te kai\ ai0po/lia plate/' ai)gw=n 
poi/mnaj t' ei0ropo/kwn o0i/wn, qumw=| g' e0qe/lousa, 

e0c o0li/gwn bria/ei ka)k pollw=n mei/ona qh=ken. 
ou3tw toi kai\ mounogenh\j e0k mhtro\j e0ou=sa 
pa=si met' a0qana/toisi teti/mhtai gera/essi. 

qh=ke de/ min Kroni/dhj kourotro/fon, oi3 met' e0kei/nhn 
o0fqalmoi=sin i1donto fa/oj poluderke/oj 'Hou=j. 
ou3twj e)c a)rxh=j kourotro/foj, ai4 de/ te timai/. 

 
Febe por sua vez foi ao muito desejável leito de Coio; 

e então a deusa fecundada pelo deus em amor 
gerou Leto de manto escuro, sempre doce, 
gentil aos homens e aos deuses imortais, 

doce desde o princípio, a mais gentil dentro do Olimpo. 
Gerou Astéria de bom nome, a que um dia Perses 

levou a sua grande morada para chamar de querida esposa. 
Ela fecundada pariu Hécate, a quem mais que todos 

Zeus Cronida honrou e deu esplêndidos dons, 
ter parte na terra e no mar infecundo. 

Ela também recebeu parte de honra no céu estrelado; 
e é muito honrada entre os deuses imortais. 

Mesmo hoje, quando quer que algum dos homens sobre a terra, 
oferecendo belos sacrifícios, conforme o costume, propicie os deuses, 

ele invoca Hécate: muita honra o segue 
bem facilmente, àquele de quem a deusa acolhe as preces com boa vontade 

e concede prosperidade, porque seu poder se faz presente. 
De quantos nasceram da Terra e do Céu 

e receberam honra, de todos esses, ela mantém uma parte. 
O Cronida não lhe cometeu violência, nem dela tirou 

o que havia recebido com os Titãs, os deuses anteriores, 
mas ela o mantém, como era desde o início da partilha. 
A deusa, por ser filha única, não recebeu menos honra 

e privilégios na terra, no céu e no mar, 
mas ainda muito mais, porque Zeus lhe presta honras. 

A quem quer, grandemente auxilia e beneficia. 
No julgamento, se senta junto aos reis venerandos, 

e na assembleia, entre o povo, distingue a quem quiser; 
e quando para a guerra destruidora de homens se armam 

os guerreiros, ali a deusa ajuda a quem quiser. 
De boa vontade, concede a vitória e oferece a glória. [439] 
Diligente, entre os cavaleiros ajuda a quem quiser, [434] 

Diligente quando os homens disputam numa competição, [430] 
Ali a deusa também ajuda e beneficia, 

E vencendo, com violência e força, um belo prêmio 
Leva facilmente, se alegrando, e aos pais concede a glória. 

E aos que trabalham o brilhante tempestuoso mar 
e fazem preces a Hécate e ao troante Treme-terra, 
facilmente a deusa gloriosa concede muita pesca, 
e fácil retira a que aparece, se no coração quiser. 

Diligente, no estábulo, com Hermes aumenta o montante: 
rebanhos de gado bovino, extensos rebanhos de cabras 
e rebanhos de ovelhas lanosas, se no coração quiser. 

De poucos faz muito, e de muitos faz pouco. 
Assim, embora seja filha única de sua mãe, 
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entre todos os imortais é honrada com privilégios. 
O Cronida a estabeleceu como nutriz de jovens, os que junto dela 

com os olhos viram a luz da Aurora que muito vê. 
Assim, desde o início é nutriz de jovens. E são essas as honras. 

 
 A leitura que faz Clay parece especialmente esclarecedora.104 Apesar da 

principal preocupação da Teogonia ser o estabelecimento do poder de Zeus e, portanto, 

ter um foco nos deuses, nesse trecho os homens aparecem como agentes e o efeito da 

divindade é considerado especificamente sobre a ação humana. Zeus concede à deusa 

uma posição única dentro de seu regime, a qual mantém seus privilégios e poderes, mas 

desarma qualquer potencial ameaça que ela poderia oferecer a sua supremacia. Através 

do papel adicional de kourotro/foj, uma protetora dos jovens, virgem e nutriz, mas 

nunca mãe, Zeus parece desviar os grandes poderes de Hécate dos deuses para o mundo 

dos homens, onde sua boa vontade e ajuda são cruciais para a realização das ações (cf. 

versos 440 a 443 e 444 a 447). Os poderes de Hécate são universais, mas não são 

autônomos. Ainda assim, em cada esfera, sua boa vontade forma um ingrediente 

essencial para o sucesso, assim como sua ausência leva à falha. Ela não deve ser 

considerada simplesmente como beneficente ou ajudante, porque esse aspecto constitui 

só metade de seu poder. O caráter essencial da deusa é o exercício de poder arbitrário 

sobre o sucesso e a falha em todo empreendimento humano. Hesíodo inclusive atribui a 

ela a concessão de ku=doj, a potência decisiva de vitória que apareceu em Homero. A 

vontade de Hécate, impossível de prever, e sua ação são pré-requisitos para a realização 

bem sucedida de algo. Sucesso vem pela vontade de Zeus ou outra divindade, mas 

passando pelo papel intermediário decisivo da deusa, que pode ou não receber as preces 

com boa vontade. O tratamento dado a Hécate na Teogonia atesta o entendimento do 

poeta de sua função de mediadora, presente, por exemplo, no Hino Homérico a 

Deméter. Além de intermediária entre a velha ordem, de Crono, e a nova, de Zeus, seu 

poder liga as três esferas do mundo (terra, mar e céu), e ela é mediadora crucial entre 

deuses e homens, uma vez que depois do mito de Prometeu, toda comunicação entre 

homens e deuses requer a mediação de um sacrifício e prece. Os versos 429 a 447 

apresentam a efetividade de Hécate numa espécie de catálogo de atividades humanas 

que inclui política, guerra, esporte, navegação, pesca e pecuária, ou seja, um conjunto 

de atividades básicas que representa a ação humana de modo geral submetida a sua 

imprevisível vontade. 

                                                 
104 CLAY, 2003, p. 129 – 140. 
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 Clay indica que, em Trabalhos e Dias, o controle definitivo é atribuído a 

Zeus.105 Isso fica claro mesmo no início do poema (Trabalhos e Dias, 3 – 7): 

 
o3n te dia\ brotoi\ a!ndrej o9mw=j a1fatoi/ te fatoi/ te, 

r(htoi/ t' a!rrhtoi/ te Dio\j mega/loio e3khti. 
r(e/a me\n ga\r bria/ei, r(e/a de\ bria/onta xale/ptei, 

r(ei=a d' a0ri/zhlon minu/qei kai\ a!dhlon a)e/cei, 
r(ei=a de/ t' i0qu/nei skolio\n kai\ a)gh/nora ka/rfei 

 
[Zeus] pelo qual os mortais igualmente têm fama ou não, 

são falados ou não, pela vontade do grande Zeus. 
Facilmente ele dá força e facilmente enfraquece o forte, 

Facilmente diminui o orgulhoso e engrandece o humilde. 
Facilmente endireita o torto e murcha o arrogante. 

 
 A expressão e3khti Dio\j, conforme a vontade de Zeus, presente no verso 4, 

revelaria um possível desenvolvimento etimológico das funções de Hécate na Teogonia. 

Entretanto, em Trabalhos e Dias, não existe a mediação da deusa, talvez indicando que 

ela não é observável da perspectiva humana, apenas da perspectiva olímpica.106 Hesíodo 

também acrescenta que o poder de Zeus não é compreensível para o mortal e sugere a 

dificuldade de lidar com o imprevisto, como em Trabalhos e Dias, 483 – 484: 

 
a!llote d' a)lloi=oj Zhno\j no/oj ai0gio/xoio, 

a)rgale/oj d' a!ndressi kataqnhtoi=si noh=sai. 
 

Cada hora de um jeito é a mente de Zeus que porta a égide. 
É doloroso para o homem mortal compreender. 

 
Mas na sequência, como observa Clay, o exemplo da impenetrabilidade das intenções 

de Zeus não é um desastre imprevisto, mas um sucesso. Alguém que ara tarde ainda 

pode ter uma boa colheita, se Zeus fizer chover o tanto certo no terceiro dia (versos 485 

– 90).107 Ao longo do poema, uma moralidade que talvez se aproxime mais da 

concepção da Odisseia, em que a piedade e a honestidade são recompensadas, vai dando 

espaço a uma concepção mais crua, e talvez mais próxima da Ilíada, da arbitrariedade 

do poder divino, como em Trabalhos e Dias, 665 – 669: 

 
[...] ou1te ke nh=a 

kaua/caij ou1t' a!ndraj a)pofqei/seie qa/lassa, 
ei0 dh\ mh\ pro/frwn ge Poseida/wn e0nosi/xqwn 

h2 Zeu\j a)qana/twn basileu\j e)qe/lh|sin o)le/ssai: 
e0n toi=j ga\r te/loj e0sti\n o(mw=j a)gaqw=n te kakw=n te. 

 

                                                 
105 CLAY, 2003, p. 143 – 146. 
106 CLAY, 2003, p. 137; p. 143. 
107 CLAY, 2003, p. 146. 
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[...] não quebrarás 
o navio e o mar não destruirá seus homens, 

se benevolente Poseidon treme-terra 
ou Zeus, rei dos imortais, não quiser destruí-los. 

Neles está o resultado igualmente do bem e do mal. 
 

E Trabalhos e Dias, 717 – 718:  

 
mhde/ pote' ou0lome/nhn peni/hn qumofqo/ron a)ndri\ 
te/tlaq' o0neidi/zein, maka/rwn do/sij ai0en e0o/ntwn. 

 
Nunca ouse repreender um homem pela destrutiva pobreza 

que consome o coração, dom dos bem-aventurados que existem sempre. 
 

 A relação entre sorte, divindade e riqueza aparecerá também nos versos de 

Arquíloco, Sólon e Teógnis. Também representará a condição humana na poesia 

posterior a ambígua e0lpi/j, a espera – a boa esperança de que algo positivo pode 

acontecer e, ao mesmo tempo, a expectativa que não se realiza, a ilusão – que 

caracteriza a vida num mundo em que os males inevitáveis enviados por Zeus vão e 

vêm sem que se possa perceber com antecipação. É o trecho final da história de 

Pandora, Trabalhos e Dias, 90 – 105: 

 
Pri\n me\n ga\r zw/eskon e0pi\ xqoni\ fu=l' a)nqrw/pwn 
no/sfin a!per te kakw=n kai\ a!ter xalepoi=o po/noio 

nou/swn t' a)rgale/wn, ai3 t' a)ndra/si kh=raj e1dwkan. 
[ai]ya ga\r e0n kako/thti brotoi\ kataghra/skousin.] 

a)lla\ gunh\ xei/ressi pi/qou me/ga pw=m' a)felou=sa 
e0ske/das', a)nqrw/poisi d' e0mh/sato kh/dea lugra/. 
mou/nh d' au0to/qi 'Elpi\j e0n a)rrh/ktoisi do/moisin 

e1ndon e1meine pi/qou u9po\ xei/lesin ou0de\ qu/raze 
e0ce/pth: pro/sqen ga\r e0pe/mbale pw=ma pi/qoio 

[ai0gio/xou boulh=|si Dio\j nefelhgere/tao.] 
a!lla de\ muri/a lugra\ kat' a)nqrw/pouj a)la/lhtai: 

plei/h me\n ga\r gai=a kakw=n, plei/h de\ qa/lassa: 
nou=soi d' a)nqrw/poisin e0f' h(me/rh|, ai4 d' e)pi\ nukti\ 

au0to/matoi foitw=si kaka\ qnhtoi=si fe/rousai 
sigh=|, e0pei\ fwnh\n e)cei/leto mhti/eta Zeu/j. 

ou3twj ou1 ti/ ph e1sti Dio\j no/on e)cale/asqai. 
 

Pois antes viviam sobre a terra as tribos dos homens 
longe dos males e longe do trabalho duro 

e das doenças dolorosas, que aos homens dão mortes. 
[Pois rapidamente na desgraça os mortais envelhecem.] 

Mas a mulher, tirando com as mãos a grande tampa do jarro, 
os espalhou, e aos homens se misturaram os sofrimentos deploráveis. 

Sozinha lá a Espera, em indestrutível abrigo, 
ficou dentro do jarro sob a boca e não saiu voando 

em direção à porta: porque antes lançou em cima a tampa do jarro 
[pelos desígnios de Zeus porta-égide que reúne as nuvens.] 

Mas incontáveis tristezas erram entre os homens; 
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pois cheia de males é a terra, e cheio o mar; 
e doenças para os homens sob o dia e sob a noite 

vão e vêm, autômatas, trazendo coisas ruins para os mortais 
em silêncio, porque tirou-lhes a voz o sapiente Zeus. 

Assim, ninguém escapa da mente de Zeus. 
 

3.4. Arquíloco 

 

 O poeta Arquíloco utiliza o tema de formas diversas. O contexto da guerra, 

presente na Ilíada, aparece no fragmento 110W: 

 
†e1rcw: e0th/tumon ga\r cuno\j a)nqrw/poij  1Arhj. 

 
Farei, pois na verdade Ares é comum aos humanos. 

 
 Esse fragmento, assim como o 111W, é citado por Clemente de Alexandria em 

Stromata, 6. 6. 1, como imitação de versos homéricos.108 O 110W retoma Il . 18, 309, 

cuno\j Enua/lioj, kai/ te ktane/onta kate/kta, “Eniálio comum, mata também o 

matador”. West não lê cuno/j com o sentido de que a condição da guerra se faz presente 

na vida de todos os humanos, mas com aquele de que o deus da guerra é imparcial em 

relação aos homens.109 Indicaria, nessa leitura, a imprevisibilidade dos resultados do 

combate e sua atribuição à decisão de uma divindade. É a insegurança que aparece 

explícita no fragmento 111W: 

 
kai\ ne/ouj qa/rsune: ni/khj d' e)n qeoi=si pei/rata. 

 
Encoraja os mais jovens, mas os deuses delimitam a vitória. 

 
Conforme Corrêa, o verso poderia retomar Il . 7, 102,  ni/khj  pei/rat' e1xontai 

e0n a)qana/toisi qeoi/sin, “os deuses detêm a definição da vitória” ou a fórmula  

tau=ta qew=n e0n gou/nasi kei=tai, “isso jaz sobre os joelhos dos deuses” (Il . 17, 514, Il . 

20, 435, Od. 1, 267, Od. 1, 400 – 1, Od. 16, 129). O poder definidor dos deuses abre 

uma lacuna entre o esforço e a efetivação da vitória. Essa tensão é constante na poesia 

grega e aparece em Arquíloco de forma exemplar, em dois fragmentos que se 

contradizem, o 16W e o 17W: 

 
pa/nta Tu/xh kai\ Moi=ra Peri/kleej a)ndri\ di/dwsin. 

 
A Sorte e o Destino, Péricles, tudo dão ao homem. 

                                                 
108 CORRÊA, p. 259. 
109 WEST, 1994, p. 9. 
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pa/nta po/noj teu/xei qnhtoi=j mele/th te brotei/h. 

 
O trabalho e o esforço humano produzem tudo para os mortais. 

 
 Essa tensão acontece porque a lacuna entre o esforço e a realização não elimina a 

necessidade da ação humana, ainda que sem garantias. 

 Arquíloco também trabalha uma versão dos versos Od. 18, 136 – 137, do 

discurso de Odisseu disfarçado para Anfínomo anteriormente comentado: 

 
toi~oj ga\r no/oj e0sti\n e)pixqoni/wn a)nqrw/pwn, 
oi[on e0p' h]mar a1gh|si path\r a)ndrw=n te qew=n te 

 
tal é a mente dos humanos sobre a terra, 

como conduza o dia o pai de deuses e de homens. 
 

É o fragmento 131-132 W: 

 
toi=oj a)nqrw/poisi qumo/j, Glau=ke Lepti/new pa/i+, 
gi/netai qnhtoi=j, o(poi/hn Zeu\j e)f' h(me/rhn a!ghi. 

kai\ frone/ousi toi~' o(poi/oij e)gkure/wsin e1rgmasin. 
 

Glauco filho de Leptines, assim vem a ser o coração dos humanos 
mortais, conforme Zeus conduza o dia 

e pensam conforme a situação com que se deparam. 
 

Como não temos mais do que esses versos, não é possível saber se o contexto 

correspondia àquele dos versos de Homero ou se apresentava algo diverso. De toda 

forma, o homem é caracterizado como submetido a condições mutáveis. Elas 

influenciam ou determinam o modo como pensa; ou, talvez numa perspectiva mais 

próxima do que será a fro/nhsij de Aristóteles, apresentam problemas e situações 

diversas que fazem com o que uma pessoa tenha que pensar de acordo com aquelas 

circunstâncias presentes. 

O fragmento 130W é um jambo que considera dois tipos de mudança de 

condição que os deuses podem proporcionar, reerguer um homem acometido por males 

ou derrubar quem não está em desgraça: 

 
toi=j qeoi=j t' ei0qei=a/ panta: polla/kij me\n e0k kakw=n 

a!ndraj o0rqou=sin melai/nhi keime/nouj e0pi\ xqoni/, 
polla/kij d' a)natre/pousi kai\ ma/l' eu] bebhko/taj 
u(pti/ouj, kei/noij d' e1peita polla\ gi/netai kaka/, 
kai\ bi/ou xrh/mhi plana=tai kai\ no/ou parh/oroj. 

 
Tudo vem dos deuses. Muitas vezes eles endireitam 

homens derrubados na terra pelos males, 
mas muitas vezes também fazem os que vão bem 
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cair de costas. Então, muitos males surgem para eles 
e vagam com necessidade de víveres e a mente perturbada. 

 
 Apesar do reconhecimento de que os males não constituem necessariamente uma 

situação definitiva, a ordem enfatiza a queda em desgraça, caracterizada, no último 

verso, pelo abalo mental e a extrema pobreza. 

O fragmento de jambo 122W (1 – 9) traz o tema de forma aparentemente 

inovadora, um exagero a partir da situação de que não se pode prever o futuro: 

 
⊗ xrhma/twn a!elpton ou0de/n e0stin ou0d' a)pw/moton 
ou0de\ qauma/sion, e0peidh\ Zeu\j path\r 'Olumpi/wn 

e0k mesambri/hj e1qhke nu/kt', a)pokru/yaj fa/oj 
h(li/ou la/mpontoj, lugro\n d' h]lq' e0p' a)nqrw/pouj de/oj. 

e0k de\ tou= kai\ pista\ pa/nta ka)pi/elpta gi/netai 
a)ndra/sin: mhdei\j e1q' u(me/wn ei0sore/wn qaumaze/tw 

mhd' e0a\n delfi=si qh=rej a)ntamei/ywntai nomo\n 
e)na/lion, kai/ sfin qala/sshj h)xe/enta ku/mata 

fi/lter' h0pei/rou ge/nhtai, toi=si d' u(le/ein o!roj. 
 

Nada é inesperado, nem impossível, 
nem impressionante, desde que Zeus pai dos Olímpicos 

fez do meio-dia noite, escondendo a luz 
do sol brilhante e o triste medo veio sobre os humanos. 

Depois disso, tudo se tornou crível e esperável 
para os homens. Que ninguém de nós ainda se impressione ao ver 

nada, ainda que feras troquem com os golfinhos o campo 
pelo mar, e passem a gostar mais das sonoras ondas do mar 

que da terra firme, e eles, da montanha florestal. 
 

 O fragmento é citado por Aristóteles na Retórica, 1418 b28 e representaria um 

pai que tem a filha desejada em casamento. Por algum motivo, não seria de se esperar 

que essa filha ainda tivesse algum pretendente, motivando as palavras de sarcasmo do 

pai. O casamento só poderia ser explicado pela reversão das leis da natureza.110 Como 

Zeus, com o eclipse, já deu prova de seu poder de proporcionar o inesperado até mesmo 

na natureza, o homem apenas deve aceitar o imprevisível.  

  

3.5. Semônides de Amorgos 

 

 O tema da contingência está presente também no jambo 1W de Semônides de 

Amorgos: 

 

⊗ w} pai=, te/loj me\n Zeu\j e1xei baru/ktupoj 
pa/ntwn o3s' e0sti\ kai\ ti/qhs' o3khi qe/lei, 

                                                 
110 BURNETT, 1983, p. 67 – 68. 
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nou=j d' ou0k e)p' a)nqrw/poisin, a)ll' e0ph/meroi 
a$ dh\ bota\ zo/ousin, ou0de\n ei0do/tej 
o3kwj e3kaston e0kteleuth/sei qeo/j. 

e0lpi\j de\ pa/ntaj ka)pipeiqei/h tre/fei 
a!prhkton o9rmai/nontaj: oi9 me\n h9me/rhn 

me/nousin e0lqei=n, oi( d' e0te/wn peritropa/j: 
ne/wta d' ou0dei\j o3stij ou0 dokei= brotw=n 
Plou/twi te ka)gaqoi=sin i3cesqai fi/loj. 
fqa/nei de\ to\n me\n gh=raj a!zhlon labo\n 

pri\n te/rm' i3khtai, tou\j de\ du/sthnoi brotw=n 
fqei/rousi nou=soi, tou\j d'  1Arei dedmhme/nouj 

pe/mpei melai/nhj 'Ai5dhj u9po\ xqono/j: 
oi9 d' e0n qala/sshi lai/lapi kloneo/menoi 
kai\ ku/masin polloi=si porfurh=j a(lo\j 

qnh/skousin, eu]t' a2n mh\ dunh/swntai zo/ein: 
oi9 d' a0gxo/nhn a3yanto dusth/nwi mo/rwi 

kau0ta/gretoi lei/pousin h9li/ou fa/oj. 
ou3tw kakw=n a!p' ou0de/n, a)lla\ muri/ai 
brotoi=si kh=rej ka)nepi/frastoi du/ai 
kai\ ph/mat' e0sti/n. ei0 d' e0moi\ piqoi/ato, 

ou0k a2n kakw=n e0rw=imen, ou0d' e0p' a!lgesin 
kakoi=j e1xontej qumo\n ai0kizoi/meqa. 

 
Menino, Zeus trovejante detém o final 
de tudo quanto há e dispõe como quer. 

O entendimento não está com os humanos, mas submetidos ao dia 
vivem qual gado, sem saber 

como deus realizará cada coisa. 
Espera e confiança nutrem todos 

os que buscam o irrealizável: uns aguardam 
o dia vir, outros as alternâncias de estações. 
Não há nenhum mortal que não pense chegar 

ao ano que vem amigo das riquezas e do que há de bom. 
Mas a velhice, nada invejável, se antecipa e o captura 

antes que o termo chegue. A outros mortais, as infelizes 
doenças os consomem. Outros, domados por Ares 

são enviados por Hades para debaixo da terra negra. 
Outros, sacudidos no mar pelo turbilhão 

e pelas muitas ondas de mar púrpura 
morrem, quando não conseguem sobreviver. 
Outros laçam a corda, em um destino infeliz, 

e por escolha própria deixam a luz do sol. 
Assim, nada há sem males, mas para os mortais 

inúmeros tipos de morte, sofrimentos inesperados 
e dores existem. Se eu pudesse convencer, 

Não desejaríamos os males, nem entre aflições 
ruins tendo o coração, nos torturaríamos. 

 
Para Corrêa, o poema expressa bem o sentimento do homem moldado pelas 

circunstâncias em que se encontra, com visão limitada, incapaz de apreender a realidade 

como um todo e impotente diante dos fatos, em oposição aos deuses capazes de revirar 
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os destinos humanos.111 Entretanto, aqui a limitação de conhecimento em relação ao 

futuro e a sujeição às vicissitudes do dia preparam o foco principal do poema, não só a 

frustração da morte que frustra os planos para o futuro, como havia observado Fränkel, 

mas a impossibilidade de saber o modo como essa morte acontecerá, com exemplos 

dados num catálogo de tipos de morte: por velhice, doença, combate, naufrágio e 

suicídio. No verso 6, a espera, que nutre o homem diante das incertezas, lembra Hesíodo 

(Trabalhos e Dias, 90 – 105). A primeira palavra do poema faz dele uma comunicação 

de experiência de vida para uma nova geração. Nos últimos versos ele ganha 

características de um conselho com aplicação prática, desviar os pensamentos que 

trazem infelicidade e aproveitar o que pode haver de bom no presente.112 

 

3.6. Mimnermo 

 

 Morte e tipos diversos de males também se fazem presentes na elegia 2W de 

Mimnermo: 

 
h9mei=j d', oi[a/ te fu/lla fu/ei polua/nqemoj w#rh 

e1aroj, o3t' ai]y' au0gh=ij au1cetai h)eli/ou, 
toi=j i1keloi ph/xuion e0pi\ xro/non a!nqesin h3bhj 

terpo/meqa, pro\j qew~n ei0do/tej ou1te kako\n 
ou1t' a)gaqo/n: Kh=rej de\ paresth/kasi me/lainai, 

h( me\n e1xousa te/loj gh/raoj a)rgale/ou, 
h( d' e(te/rh qana/toio: mi/nunqa de\ gi/netai h3bhj 

karpo/j, o3son t' e0pi\ gh=n ki/dnatai h0e/lioj. 
au)ta\r e)ph\n dh\ tou=to te/loj paramei/yetai w#rhj, 

au0ti/ka dh\ teqna/nai be/ltion h2 bi/otoj: 
polla\ ga\r e)n qumw=i kaka\ gi/netai: a!llote oi]koj 

truxou=tai, peni/hj d' e1rg' o)dunhra\ pe/lei: 
a!lloj d' au] pai/dwn e)pideu/etai, w{n te ma/lista 

i9mei/rwn kata\ gh=j e1rxetai ei0j 'Ai5dhn: 
a!lloj nou=son e1xei qumofqo/ron: ou0de/ ti/j e)stin 

a)nqrw/pwn w{i Zeu\j mh\ kaka\ polla\ didoi=. 
 

Nós, como folhas que a multiflorida estação 
da primavera faz brotar, quando rapidamente crescem 

pelos raios do sol, parecidos com elas durante curto tempo, 
com as flores da juventude alegramo-nos, não conhecendo 

da parte dos deuses o mal nem o bem: as Queres negras estão ao lado, 
a que porta o fim da dolorosa velhice 

e a que porta o outro, o da morte: o fruto da juventude 
vem a ser em pouco tempo, quanto sobre a terra o sol se espalha. 

Mas uma vez que então este fim da estação passar, 
imediatamente, então, estar morto é melhor que a vida. 

                                                 
111 CORRÊA, p. 54. 
112 FRÄNKEL, 1975, p. 201 – 202. 
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Muitas desgraças acontecem no coração: um tem o patrimônio 
dilapidado e restam os trabalhos da pobreza dolorosa. 
Outro, por sua vez, carece de filhos, e intensamente 

os desejando, desce terra abaixo para o Hades. 
Outro tem uma doença que destrói o coração: não há homem 

a quem Zeus não dê muitos males. 
 
 A elegia retoma uma imagem homérica, do discurso de Glauco a Diomedes em , 

Il . 6, 146 – 149:  

 
oi3h per fu/llwn geneh\ toi/h de\ kai\ a)ndrw=n. 

fu/lla ta\ me/n t' a!nemoj xama/dij xe/ei, a!lla de/ q' u#lh 
thleqo/wsa fu/ei, e1aroj d' e0pigi/gnetai w#rh: 
w$j a)ndrw=n geneh\ h$ me\n fu/ei h$ d' a)polh/gei. 

 
Como a geração das folhas, assim também é a dos homens. 

O vento derruba umas folhas no chão, mas outra árvore 
florescente brota na estação da primavera que vem depois. 
Assim a geração dos homens, uma nasce, mas outra acaba. 

 
Griffith observa como em Homero as folhas servem como símbolo da constante 

substituição dos homens de geração em geração, marcando assim a curta duração da 

vida e insignificância do indivíduo em meio ao todo. Em Mimnermo, a preocupação é a 

mudança ao longo da vida de um indivíduo que, assim como os elementos da natureza, 

é mero receptor do que os deuses dão.113 O ponto central da comparação é a rapidez e a 

brevidade.114 Os males que os deuses dão são uma certeza, mas o tema da contingência 

se faz presente porque o homem é incapaz de saber a combinação de males que 

receberá, como pobreza, falta de filhos e doença. Shmiel observa como as Queres já 

estão presentes na juventude, como futuro certo, apesar da ignorância do homem.115 As 

divindades ligadas à morte trazem os dois males básicos para o jovem, a morte – talvez 

a morte ainda cedo – e a velhice, doloroso retardo dessa morte. O aviso de Mimnermo, 

conforme Fränkel, é que os jovens devem valorizar adequadamente a curta juventude 

que têm, aproveitando os prazeres dessa florida estação, conscientes das futuras 

desgraças inevitáveis.116 Como comenta Assunção, é a “sugestão de uma mais completa 

imersão na imanência do instante que nada garante senão a precária plenitude da 

experiência”.117 

 

                                                 
113 GRIFFITH, p. 76 – 77. 
114 ASSUNÇÃO, 1998/1999, p. 166. 
115 SHMIEL, p. 284. 
116 FRÄNKEL, 1975, p. 210. 
117 ASSUNÇÃO,1993, p. 154. 
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3.7. Sólon 

 

 No poema 13W de Sólon, conhecido como Elegia às Musas, o assunto principal 

é o poder de Zeus e sua influência sobre a vida humana. Na abertura, uma prece pelo 

benefício de amigos e prejuízo de inimigos e outra por riquezas que não tenham sido 

acumulados por meios injustos, seguida da seguinte explicação (versos 7 – 15): 

 
xrh/mata d' i9mei/rw me\n e1xein, a)di/kwj de\ pepa=sqai 

ou0k e0qe/lw: pa/ntwj u3steron h]lqe di/kh. 
plou=ton d' o4n me\n dw=si qeoi/, paragi/gnetai a)ndri\ 

e1mpedoj e0k nea/tou puqme/noj e0j korufh/n: 
o4n d' a!ndrej timw=sin u(f' u3brioj, ou0 kata\ ko/smon 

e1rxetai, a)ll' a)di/koij e1rgmasi peiqo/menoj 
ou0k e0qe/lwn e3petai, taxe/wj d' a)nami/sgetai a!thi: 

a)rxh=j d' e0c o)li/ghj gi/gnetai w#ste puro/j, 
flau/rh me\n to\ prw=ton, a)nihrh\ de\ teleuta=i: 

 
Desejo ter riquezas, mas adquirir injustamente 

eu não quero. Com certeza depois vem a justiça. 
A riqueza que os deuses dão se mantém com o homem, 

fixa, da mais baixa base até o topo. 
A que os homens valorizam pela arrogância não vem de forma 

apropriada, mas, convencida por ações injustas, 
ela, mesmo não querendo, tem sequência e rapidamente se junta à ruína. 

De um início pequeno ela torna-se como o fogo: 
primeiro, trivial, mas acaba sendo dolorosa. 

  
Há uma garantia de que a riqueza concedida pelos deuses, de forma justa, se 

mantém com o tempo em qualquer situação, enquanto a que resulta de injustiça traz 

algum tipo de dolorosa punição futura. Seguem os versos 16 a 28: 

 
ou) ga\r dh\n qnhtoi=j u3brioj e1rga pe/lei, 

a)lla\ Zeu\j pa/ntwn e0fora=i te/loj, e0capi/nhj de\ 
w#st' a!nemoj nefe/laj ai]ya dieske/dasen 

h)rino/j, o4j po/ntou poluku/monoj a)truge/toio 
puqme/na kinh/saj, gh=n ka/ta purofo/ron 

dhiw/saj kala\ e1rga qew=n e3doj ai0pu\n i9ka/nei 
ou0rano/n, ai0qri/hn d' au]tij e1qhken i0dei=n, 

la/mpei d' h0eli/oio me/noj kata\ pi/ona gai=an 
kalo/n, a)ta\r nefe/wn ou0d' e4n e1t' e0sti\n i0dei=n. 

toiau/th Zhno\j pe/letai ti/sij: ou0d' e0f' e9ka/stwi 
w#sper qnhto\j a)nh\r gi/gnetai o0cu/xoloj, 

ai0ei\ d' ou1 e9 le/lhqe diampere/j, o3stij a)litro\n 
qumo\n e1xei, pa/ntwj d' e0j te/loj e0cefa/nh: 

 
Pois as ações de arrogância dos mortais não duram muito tempo, 

mas Zeus tem em vista o final de tudo e de repente 
Como o vento da primavera rapidamente dissipa 

as nuvens, revolve o fundo do mar infecundo 
cheio de ondas, devasta pela terra que dá trigo 
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o belo produto do trabalho e atinge a íngreme sede dos deuses, 
o céu, e mais uma vez faz ser visto o céu claro, 

e brilha pela rica terra a força do sol, 
bela, e ainda não se vê nenhuma nuvem. 

Assim é a vingança de Zeus. Não acontece sobre cada um 
como o homem mortal que se enfurece rápido, 

mas nada passa sempre despercebido a ele, continuamente. Quem 
tem um coração maligno, com certeza é revelado no final. 

 
 Zeus tem conhecimento total e sua punição, apesar de não imediata, é inevitável. 

Como o vento da tempestade que faz seu estrago na terra, no mar e no céu e se dissipa, 

ele é capaz de mudar a situação de vida do homem em todos os aspectos possíveis, 

proporcionando uma variação extrema num curto período de tempo. Nos versos 

seguintes, 29 a 32, entretanto, há uma concessão: 

 
a)ll' o9 me\n au)ti/k' e1teisen, o9 d' u3steron: oi4 de\ fu/gwsin 

au0toi/, mhde\ qew~n moi=r' e0piou=sa ki/xhi, 
h1luqe pa/ntwj au]tij: a)nai/tioi e1rga ti/nousin 

h@ pai=dej tou/twn h@ ge/noj e0copi/sw. 
 

Mas alguns pagam imediatamente, outros depois. Outros ainda fogem 
eles próprios, e o destino dos deuses que sobrevém não os alcança. 
Com certeza, vem de novo depois. Inocentes pagam pelas ações, 

ou os filhos deles ou a geração seguinte. 
 

 Até então, apenas os injustos estavam submetidos à possibilidade de uma 

mudança extrema de condição. Agora a proposição moral de Sólon se torna ao mesmo 

tempo mais cruel e realista, porque assume a possibilidade de que o injusto nunca seja 

punido e tenha uma vida boa; e que quem nunca cometeu injustiça viva na desgraça. 

Conforme Leão, Sólon não acusa os deuses de incorrerem em justiça, mas apenas 

demonstra a veracidade de uma lei mais ampla usando dados da experiência.118 Nessa 

condição, o Zeus de Sólon continua efetivando um tipo de justiça, com os males que 

não podem ser atribuídos a uma punição por má conduta justificados pelos erros de 

algum ancestral familiar. Assim, as garantias iniciais não são totalmente seguras, como 

mostram os versos 33 a 36: 

 
qnhtoi\ d' w{de noe/omen o(mw=j a)gaqo/j te kako/j te, 

eu] r(ei=n h4n au)to\j do/can e3kastoj e1xei, 
pri/n ti paqei=n: to/te d' au]tij o)du/retai: a1xri de\ tou/tou 

xa/skontej kou/faij e)lpi/si terpo/meqa. 
 
 
 
 

                                                 
118 LEÃO, p. 431. 
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Assim pensamos nós, mortais, tanto o bom quanto o mau: 
cada um tem a opinião de que flui bem 

antes de sofrer. Nessa hora, lamenta mais uma vez. Até aí, 
pasmados, temos prazer com as leves esperanças. 

 
Não é possível saber quando o bom momento se transforma em sofrimento e isso 

acontece repetidas vezes ao longo da vida humana, como indica o au]tij, “mais uma 

vez”, no verso 35. De novo aparece e)lpi/j, a espera, caracterizada como insubstancial. 

Seguem exemplos de diferentes possibilidades de vida humana, que Leão resume como 

exemplos de falsas expectativas que os homens alimentam (versos 37 a 42) e certas 

profissões em que se ocupam (versos 43 a 62).119 O poema termina assim (versos 63 a 

76): 

 
Moi=ra de/ toi qnhtoi=si kako\n fe/rei h)de\ kai\ e)sqlo/n, 

dw=ra d' a!fukta qew=n gi/gnetai a)qana/twn. 
pa=si de/ toi ki/ndunoj e0p' e1rgmasin, ou0de/ tij oi]den 

ph=i me/llei sxh/sein xrh/matoj a)rxome/nou: 
a)ll' o9 me\n eu] e1rdein peirw/menoj ou) pronoh/saj 

e0j mega/lhn a!thn kai\ xaleph\n e1pesen, 
tw~i de\ kakw~j e1rdonti qeo\j peri\ pa/nta di/dwsin 

suntuxi/hn a)gaqh/n, e1klusin a)frosu/nhj. 
plou/tou d' ou0de\n te/rma pefasme/non a)ndra/si kei=tai: 

oi4 ga\r nu=n h9me/wn plei=ston e1xousi bi/on, 
dipla/sion speu/dousi: ti/j a2n kore/seien a3pantaj; 

ke/rdea/ toi qnhtoi=j w!pasan a)qa/natoi, 
a!th d' e0c au)tw=n a)nafai/netai, h4n o(po/te Zeu\j 

pe/myhi teisome/nhn, a!llote a!lloj e1xei.⊗ 
 

O Destino leva o mal e o bem aos mortais 
e são inevitáveis os dons dos deuses imortais. 

Há perigo em toda ação. Ninguém sabe 
como terminará algo iniciado. 

Quem tenta agir bem, não prevê 
cair em grande ruína e dificuldade. 

Para quem age mal, deus dá em tudo 
uma boa sorte, liberação da insensatez. 

Nenhum limite de riqueza se mostra aos homens, 
porque, entre nós, os que hoje mais têm víveres 

se esforçam o dobro. Quem se satisfaria completamente? 
Os imortais concedem ganhos aos mortais, 

mas a ruína aparece a partir deles, quando Zeus 
a envia para vingança. Ela toma ora um, ora outro. 

 
Segundo Leão, os versos 63 e 64 resolvem o dilema existencial que Sólon expõe. 

Tudo provém dos deuses e não se pode escapar do legado divino.120 Toda ação tem um 

resultado imprevisível, então sempre há risco. A relação entre resultado e moralidade 

                                                 
119 LEÃO, p. 432. 
120 LEÃO, p. 433. 
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aparentemente é descartada, mas volta no último verso, com a ruína que Zeus envia 

como vingança, embora o deus também possa livrar de qualquer dano aquele que age 

mal. O mundo e a experiência humana não confirmam um ideal de que a injustiça é 

punida e a boa ação consciente é recompensada. As variações imprevisíveis provocam 

relações diversas entre resultado e moralidade, que resultam nessa tensão que perpassa o 

poema de Sólon. 

 

3.8. Teognidea 

 

As variações de condição financeira também aparecem no corpo de elegias 

atribuídas a Teógnis (Teognidea, 155 – 158): 

 
Mh/pote/ toi peni/hn qumofqo/ron a)ndri\ xolwqei/j 

mhd' a)xrhmosu/nhn ou0lome/nhn pro/fere: 
Zeu\j ga/r toi to\ ta/lanton e0pirre/pei a!llote a!llwi, 

a!llote me\n ploutei=n, a!llote mhde\n e1xein. 
 

Irritado com um homem, nunca mencione sua pobreza 
destruidora do coração nem a destrutiva falta de dinheiro. 

Zeus inclina a balança cada hora para um lado, 
Ora para ficar rico, ora para não ter nada. 

 
 As expressões formadas com a!llote ou a!lloj aparecem desde Homero com o 

sentido de alternância e variação e são usadas recorrentemente pela poesia posterior se 

referindo às mudanças e diferenças de situação da vida humana (como em Arquíloco 

13W, 7; Mimnermo 2W, 11 – 15; Sólon 13W, 76). A imagem da balança, em Homero 

relacionada ao resultado final do combate (Il . 8, 68 – 77 e Il . 19, 222 – 224), agora 

representa a situação financeira, contexto inclusive mais próximo do uso comercial do 

instrumento. Como a oscilação depende de fatores externos, o conselho é pedir boa 

sorte (Teognidea, 129 – 130): 

 
Mh/t' a)reth\n eu1xou, Polupai5dh, e1coxoj ei]nai 
mh/t' a!fenoj: mou=non d' a)ndri\ ge/noito tu/xh. 

 
Polipedes, não faça preces para se destacar na excelência 

nem nas riquezas. Que um homem tenha apenas sorte. 
 

 Nenhuma prece pode conceder ao homem aquilo que apenas o incerto acaso 

proporciona. A maior formulação de Teógnis sobre o tema está em Teognidea, 133 – 

142: 
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Ou0dei/j, Ku/rn', a!thj kai\ ke/rdeoj ai1tioj au0to/j, 
a)lla\ qeoi\ tou/twn dw/torej a)mfote/rwn: 

ou0de/ tij a)nqrw/pwn e0rga/zetai e0n fresi\n ei0dw/j, 
e0j te/loj ei1t' a)gaqo\n gi/netai ei1te kako/n. 

polla/ki ga\r doke/wn qh/sein kako\n e0sqlo\n e1qhken, 
kai/ te dokw=n qh/sein e0sqlo\n e1qhke kako/n. 

ou0de/ twi a)nqrw/pwn paragi/netai, o3ssa qe/lhisin: 
i1sxei ga\r xaleph=j pei/rat' a)mhxani/hj. 

a!nqrwpoi de\ ma/taia nomi/zomen ei0do/tej ou0de/n: 
qeoi\ de\ kata\ sfe/teron pa/nta telou=si no/on. 

 
Ninguém, Cirno, é ele mesmo causa de seu ganho ou ruína, 

mas ambos são os deuses quem dão. 
Nenhum homem trabalha sabendo no coração 

se por fim acontecerá o bem ou o mal. 
Muitas vezes pensando fazer o mal, faz o bem, 

e pensando fazer o bem, faz o mal. 
Não acontece aos humanos o que eles querem: 

impedem-no os limites da difícil falta de recursos. 
Nós humanos acreditamos em vão, sem nada saber, 

mas os deuses realizam tudo conforme o plano deles. 
 

 O poder definitivo dos deuses e a impossibilidade humana de prever resultados 

aparecem com o detalhe de que os humanos nem mesmo sabem se suas intenções, boas 

ou ruins, correspondem à direção real de suas ações. A sorte, tu/xh, do trecho anterior, 

que proporciona ou impede a excelência e riqueza, pode ser associada ao plano divino 

imprevisível. Outro trecho da coletânea utiliza uma variação da imagem do verso 140, 

os desconhecidos limites da impotência, e acrescenta a imagem do futuro como 

escuridão, o que não é possível enxergar e, portanto, conhecer (Teognidea, 1075 – 

1078): 

 
Prh/gmatoj a)prh/ktou xalepw/tato/n e0sti teleuth/n 

gnw=nai, o3pwj me/llei tou=to qeo\j tele/sai: 
o1rfnh ga\r te/tatai: pro\ de\ tou= me/llontoj e1sesqai 

ou0 cuneta\ qnhtoi=j pei/rat' a)mhxani/hj. 
 

É muito difícil saber o resultado de uma ação 
não realizável, como um deus a realizará. 

A escuridão se estende. Antes do futuro acontecer, 
não é inteligível para os mortais os limites da falta de recursos. 

 
 Torna-se necessário, então, na tentativa de ter um mínimo controle sobre a 

própria vida, tentar se adaptar como possível às sempre mutáveis situações (Teognidea, 

215 – 218): 

poulu/pou o)rgh\n i)/sxe poluplo/kou, o(\j poti\ pe/trhi, 
th=i prosomilh/shi, toi=oj i)dei=n e)fa/nh. 

nu=n me\n th=id' e)fe/pou, tote\ d' a)lloi=oj xro/a gi/nou. 
kre/sswn toi sofi/h gi/netai a)tropi/hj. 



 63 

 
 

Toma a disposição do polvo todo dobrado, que se mostra 
como o rochedo em que se prende. 

Agora, segue assim, mas outra hora muda de cor. 
A habilidade é melhor que a inflexibilidade. 

 
 Esse trecho é lido como um conselho político prático, recomendando adequar-se 

a cada situação política específica como meio de defesa. Possivelmente, é direcionado a 

nobres diante do crescente poder dos novos ricos que ameaçavam a hegemonia da 

aristocracia.121 A política integra, com a guerra e o trabalho, um conjunto principal de 

atividades humanas suscetíveis à falha. 

 Ainda no conjunto atribuído a Teógnis, há alguns dísticos elegíacos gnômicos 

em que o tema da contingência aparece. Em Teognidea, 159 – 160, outra imagem 

tradicional, o dia imprevisível, usado para recomendar uma postura de moderação: 

 
Mh/pote, Ku/rn', a)gora=sqai e1poj me/ga: oi]de ga\r ou0dei/j 

a)nqrw/pwn o3 ti nu\c xh0me/rh a)ndri\ telei=. 
 

Nunca, Cirno, profere palavras grandiosas. Nenhum dos humanos 
sabe o que a noite e o dia realizam para o homem. 

 
 A ambiguidade da espera, e)lpi/j, também aparece em dois dísticos da coletânea, 

637 – 638 e 639 – 640: 

 
'Elpi\j kai\ ki/ndunoj e0n a)nqrw/poisin o(moi=oi: 

ou[toi ga\r xalepoi\ dai/monej a)mfo/teroi. 
 

Esperança e perigo são semelhantes entre os homens: 
Eles ambos são divindades traiçoeiras. 

 
Polla/ki pa\r do/can te kai\ e0lpi/da gi/netai eu] r(ei=n 

e1rg' a)ndrw=n, boulai=j d' ou0k e0pe/gento te/loj. 
 

Muitas vezes, ao contrário do suposto e esperado, ações 
de homens fluem bem, mas não se cumpre o resultado para as intenções. 

 
 Qualquer expectativa inclui o risco de frustração. Como divindades, colocam-se 

além do controle humano. Essa frustração pode acontecer no final, mesmo quando tudo 

parece correr bem. A associação da espera com o fluir bem das ações e o resultado 

negativo apareceram também nos versos de Sólon 13W, 33 a 36. 

 

 

                                                 
121 ONELLEY, p. 53. 
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3.9. Álcman 

 

 Entre os fragmentos da lírica coral de Álcman, há uma genealogia para a Tu/xh, 

a sorte, associada ao destino e à atribuição de sucessos e fracassos. É o fragmento 64 

PMGF, citado por Plutarco em De fortuna Romanorum, 318.A.6 a 318.A.9, segundo o 

qual Tu/xh seria: 

 
Eu)nomi/aj <te> kai\ Peiqw=j a)delfa\ 

kai\  Promaqh/aj quga/thr 
 

Irmã da Boa Ordem e da Persuasão 
e filha da Previdência. 

 
Considerando que as relações genealógicas são significativas, como na Teogonia 

de Hesíodo, Álcman, otimista nesse fragmento, estaria enfatizando a capacidade 

humana de criar para si mesmo condições favoráveis, através de uma boa organização 

coletiva, da habilidade em lidar com pessoas e do planejamento. 

 

3.10. Alceu 

 

Em Alceu, no fragmento 38 A, de difícil leitura, há um relato mitológico sobre 

planos frustrados: 

 
pw=ne[...] Mela/nipp' a!m' e1moi. ti[...] 
†o1tame[...]dinna/ent' 'Axe/ronta meg[ 

za/bai[j a)]eli/w ko/qaron fa/oj [ 
o!yesq', a)ll' a!gi mh\ mega/lwn e0p[ 

kai\ ga\r Si/sufoj Ai0oli/daij basi/leuj[ 
a!ndrwn plei=sta nohsa/menoj [ 

a)lla\ kai\ polu/idrij e!wn u)pa\ ka=ri[ 
d?inna/ent' 'Axe/ront' e0pe/raise, m[ 

au!twi mo/xqon e1xhn Kroni/daij ba[ 
]melai/naj xqo/noj. a)ll' a!g?i mh\ ta[ 

]ta ba/somen ai1 pota ka!llota[ 
]hn o!ttina tw=nde pa/qhn ta[ 

a!ne]moj bori/aij e)pi[ 
 

[...] Melanipo comigo [...] 
[...] tendo atravessado [...] o Aqueronte com redemoinhos [...] 

[...] a pura luz do sol [...] 
vereis, mas vá, não [...] de coisas grandiosas [...] 

porque Sísifo, rei dos Eólidas [...] 
dentre os homens planejando mais coisas [...] 

mas também sendo sábio [...] 
atravessou o Aqueronte com redemoinhos [...] 
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O Cronida a ele ter sofrimento [...] 
da terra negra. Mas vá, não [...] 

[...] passaremos outras coisas em outra hora [...] 
[...] um sofrimento qualquer destes [...] 

Bóreas [...] 
 

 O fragmento provavelmente faz referência a um dos relatos míticos que 

envolvem Sísifo, em que ele, depois de ter enganado a Morte, Qa/natoj, engana 

também Hades e volta à vida, mas depois é condenado ao castigo eterno. Com um 

exercício de criatividade, é possível imaginar que a questão do fragmento, além da 

mortalidade, era a necessidade de ter consciência dos limites humanos e a possibilidade 

de sofrimentos inesperados no futuro, mesmo para alguém habilidoso e, sobretudo, para 

quem tem planos grandiosos. Desconsiderando essa conjectura, ainda assim o verso 11, 

“passaremos outras coisas em outra hora” e a expressão o!ttina tw~nde pa/qhn, “um 

sofrimento qualquer destes” no verso 12, podem sugerir a variedade da experiência 

humana. 

 O fragmento 326 provavelmente usava as imagens náuticas como representação 

do funcionamento político de uma cidade. A palavra sta/sij, que costuma ser usada 

para identificar a situação de conflito social, aparece no primeiro verso se referindo à 

situação do vento que dificulta o governo do navio: 

 
a)sunne/thmi tw=n a)ne/mwn sta/sin: 

to\ men ga\r e1nqen ku=ma kuli/ndetai, 
to\ d' e1nqen, a!mmej d' o0n to\ me/sson 

na~i+ forh/mmeqa su=n melai/na|, 
xei/mwni mo/xqeuntej mega/lw| ma/la: 

per me\n ga\r a!ntloj i0stope/dan  e1xei, 
lai=foj de\ pa\n za/dhlon h!dh 

kai\ la/kidej me/galai ka\t' au]to: 
xo/laisi d' a!gkulai 

 
Não entendo o conflito dos ventos: 

a onda rola de um lado 
e de outro, e nós no meio 

somos levados em nossa nau negra, 
 

penando muito na grande tempestade. 
A água da sentina já chega ao pé do mastro, 

a vela já toda esfarrapada 
e com grandes rasgos nela; 

cordas afrouxam 
 

 Considerando o uso de sta/sij suficiente para associar o navio em meio à 

tempestade à situação de uma cidade, temos a representação da incerteza e instabilidade 

da atividade política. As circunstâncias e o imprevisível jogo político brincam com a 
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direção do navio. Diante da possibilidade do naufrágio, o cidadão sofre sem entender e 

sem ter controle do leme, apenas observando os danos que o navio-cidade já recebeu e 

percebendo que ele não parece capaz de ainda resistir muito. 

 

3.11. Estesícoro 

 

 O fragmento 222b PMGF de Estesícoro apresenta uma reflexão de Jocasta sobre 

as possibilidades da vida humana e o destino. Davies o edita dentre os fragmentos de 

poemas incertos e duzentos versos precederiam estes que serão citados.122  

 
e)p' a!lgesi mh\ poi/ei meri/mnaj, 

mhde/ moi e0copi/sw 
pro/faine e0lpi/daj barei/aj. 

 
Ou!te ga\r ai)e\n o(mw=j 

qeoi\ qe/san a)qanatoi kat' ai]an i9ra/n 
nei=koj e1mpedon brotoi=sin 

ou0de ga ma\n filo/tat', e0pi\ d' a).... anno/on a)ndrw=n 
qeoi\ tiqei=si. 

mantosu/naj de\ tea\j a!nac e9ka/ergoj 'Apo/llwn 
mh\ pa/saj tele/ssai. 

 
ai0 de/ me pai/daj i0de/sqai u(p' a)lla/loisi dame/ntaj 

mo/rsimo/n e)stin, e)peklw/san de\ Moi/ra[i], 
au0ti/ka moi qana/tou telo/j stugero[i=o] ge/n[oito, 

pri\n po/ka tau=t' ei0sidei=n 
a!lges<s>i tolu/stona dakruo/enta [ - -, 

pai/daj e)ni\ mega/roij 
qano/ntaj h@ po/lin a(loi/san. 

 
Além das dores, não me crie preocupações 

nem me revele, 
posteriormente, esperas pesadas. 

 
Porque os deuses imortais não dispõem sempre da mesma forma 

pela terra sagrada 
ódio constante para os mortais, 

e nem amor. Sobre [...] insensata dos homens 
os deuses dispõem. 

Que o senhor Apolo que atinge à distância 
não cumpra todos as tuas profecias. 

 
 

Mas, se ver meus filhos dominando um ao outro 
é o meu destino e as Moiras o teceram, 

que eu imediatamente tenha o fim detestável da morte, 
antes que eu um dia possa ver 

estas coisas muito lamentáveis e lacrimosas, com dores, 
                                                 
122 DAVIES, p. 213. 
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filhos mortos 
nos quartos ou a cidade destruída. 

 
 A expectativa pela realização de um futuro determinado são preocupações 

desnecessárias. O que os deuses concedem ao homem é a variação, nem totalmente 

negativa, nem totalmente positiva. Ciente de um oráculo ruim, ainda é possível se ater 

ao desconhecimento humano do que realmente acontecerá. Jocasta, prestes a ver a 

concretização de um oráculo terrível, não quer se apegar a uma falsa esperança e faz 

uma prece para que nem tudo ocorra da pior forma. Essa aceitação da condição do 

homem precede o rumo mais desesperado que toma sua fala, em que ela prefere a morte 

a viver os sofrimentos de uma condição extrema. Ou seja, apesar de dizer que não 

deseja cultivar esperanças que não se realizarão, ela desde já não aceita o pior resultado 

possível. 

 

3.12. Simônides de Ceos 

 

 A contingência é levada em consideração por Simônides de Ceos em sua 

formulação moral no fragmento PMG 542 (adotando aqui o novo texto proposto por 

Beresford):123 

 
a!ndr' a)gaqo\n me\n a)laqe/wj gene/sqai 
xalepo/n xersi/n te kai\ posi\ kai\ no/w| 

tetra/gwnon, a!neu yo/gou tetugme/non: 
qeo\j a@n mo/noj tou~t' e1xoi ge/raj: a!ndra d' ou0k 

e1sti mh\ ou0 kako\n e1mmenai 
o4n a)mh/xanoj sumfora\ kaqe/lh|: 

pra/caj ga\r eu] pa=j a)nh\r a)gaqo/j, 
kako\j d' ei0 kakw=j, <ou4j 

d' oi9 qeoi\ file/wsin 
plei=ston, ei0s' a!ristoi.> 

 
ou0d' e0moi\ e)mmele/wj to\ Pitta/keion 

ne/metai, kai/toi sofou= para\ fwto\j ei0- 
  rhme/non: xalepo\n fa/t' e0sqlo\n e1mmenai. 

<e0moi\ a)rke/ei> mh/t' a!gan a)pa/lamnoj ei0- 
dw/j t' o0nhsi/polin di/kan 
u9gih\j a)nh/r: ou0 mh\n e0gw/ 

mwmh/somai: tw~n ga\r h0liqi/wn 
a)pei/rwn gene/qla. 

pa/nta toi kala/, toi~si/n 
t' ai0sxra\ mh\ me/meiktai. 

 
 

                                                 
123 Cf. BERESFORD. 
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tou1neken ou1 pot' e0gw\ to\ mh\ gene/sqai 
dunato\n dizh/menoj kenea\n e)j a!- 

  prakton e0lpi/da moi=ran ai0w=noj bale/w, 
pana/mwmon a!nqrwpon, eu9ruede/oj o3soi 

karpo\n ai0nu/meqa xqono/j: 
e)pi\ d' u1mmin eu(rw\n a)paggele/w. 
pa/ntaj d' e0pai/nhmi kai\ file/w, 

e9kw\n o3stij e1rdh| 
mhde\n ai0sxro/n: a)na/gka| 

ou0de\ qeoi\ ma/xontai. 
 

Um homem ser realmente bom 
é difícil: perfeito como um quadrado nas mãos, nos pés 

e na mente, feito sem falha. 
Apenas um deus teria esse privilégio. Um homem 

não tem como não ser ruim, 
se o abatem circunstâncias contra as quais não há recurso. 

Todo homem é bom quando vai bem 
e mau quando vai mal. Aqueles 

mais amados pelos deuses 
são os melhores. 

 
Não considero certo o dito de Pítaco, 

embora seja de um homem sábio. 
Ele diz: “é difícil ser bom”. 

Para mim é suficiente não ser sem lei demais 
e conhecer a justiça útil à cidade; 

um homem são. Nele eu não 
apontarei falhas, porque a raça 

dos estúpidos é sem fim. 
Tudo é bom, tudo aquilo com que 

o que é vergonhoso não se mistura. 
 

Então, eu nunca jogarei 
o lote do meu tempo de vida para uma vazia esperança 

irrealizável, em busca do que não é possível, 
um homem totalmente irrepreensível 

entre todos que colhemos o fruto da ampla terra. 
(Eu vos avisarei se encontrar.) 

Todos elogio e aprecio, 
quem quer que, por conta própria, não faça 

nada vergonhoso. Com a necessidade, 
nem os deuses lutam. 

 
Como explica Beresfold, a proposta de Simônides é de que não é difícil ser um 

homem basicamente bom, decente e que eticamente tenta fazer o melhor, ainda que de 

vez em quando falhe.124 É suficiente o homem bom dentro das limitações humanas, o 

que só faz o mal diante de pressões impossíveis e dificuldades. Não se deve buscar mais 

do que isso. Os humanos têm defeitos, a vida é imprevisível e sempre pode haver 

situações em que mesmo um homem bom faz algo de que se arrepende e se envergonha, 

                                                 
124 BERESFOLD, p. 245. 
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ainda que tenha sido forçado pelas circunstâncias.125 Ou seja, Simônides discorda de 

Pítaco porque propõe uma classificação de homem moralmente bom menos exigente. A 

imagem da esperança vazia mais uma vez aparece, associada a uma moi=ra, no caso o 

lote de tempo destinado à vida, que seria desperdiçada em busca de um ideal 

inalcançável para um homem. 

Proposições sintéticas se encontram nos fragmentos de trenos, como o PMG 

521, em que a velocidade da mudança imprevista na vida humana é superior à 

velocidade de voo da mosca: 

 
a!nqrwpoj e)w\n mh/ pote fa/shij o3 ti gi/netai au!rion, 

mhd' a!ndra i0dw\n o!lbion o3sson xro/non e!ssetai: 
w)kei=a ga\r ou0de\ tanupteru/gou mui/aj 

ou3twj a( meta/stasij. 
 

Sendo um humano, nunca digas o que acontecerá amanhã, 
ou vendo um homem próspero, por quanto tempo o será. 

Nem a mudança da mosca alada 
é rápida assim. 

 
 O fragmento de treno PMG 527 propõe que, se o homem deve esperar algo, que 

seja a desgraça, mais uma vez enfatizando a rapidez das alterações de condição: 

 
ou0k e1stin kako\n 

a)nepido/khton a)nqrw/poij: o)ligwi de\ xro/nwi 
pa/nta metarri/ptei qeo/j 

 
Não há mal 

inesperado para os homens: em pouco tempo 
um deus revira tudo. 

 
A elegia 8W utiliza a imagem homérica que também aparece reconstruída em 

Mimnermo para tratar do assunto: 

 
e4n de\ to\ ka/lliston Xi=oj e1eipen a)nh/r:  

( (oi3h per fu/llwn geneh/, toi/h de\ kai\ a)ndrw=n:  ) ) 
pau=roi/ min qnhtw=n ou!asi deca/menoi  

ste/rnoij e)gkate/qento: pa/resti ga\r e)lpi\j e(ka/stwi  
a)ndrw=n, h3 te ne/wn sth/qesin e0mfu/etai. 

qnhtw=n d' o!fra/ tij a!nqoj e1xhi poluh/raton h3bhj,  
kou=fon e1xwn qumo\n po/ll' a0te/lesta noei=: 

ou1te ga\r e)lpi/d' e1xei ghrase/men ou1te qanei=sqai,  
ou0d', u(gih\j o#tan h]i, fronti/d' e1xei kama/tou.  
nh/pioi, oi[j tau/thi kei=tai no/oj, ou0de\ i1sasin  

w(j xro/noj e1sq' h3bhj kai\ bio/tou o)li/goj  
qnhtoi=j. a)lla\ su\ tau=ta maqw\n bio/tou poti\ te/rma  

yuxh=i tw=n a)gaqw=n tlh=qi xarizo/menoj. ⊗ 

                                                 
125 BERESFOLD, p. 254. 
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Um coisa belíssima disse o homem de Quios: 

“Como a geração das folhas, assim também é a dos homens”. 
Poucos mortais que a receberam em seus ouvidos 

guardaram no peito, porque está presente em cada homem, 
a espera, que nasce no peito dos jovens. 

Enquanto alguém tem a muito desejada flor da juventude, 
Com o coração leve, faz planos que não se realizarão, 

porque não espera envelhecer nem morrer, 
e enquanto tem saúde não se preocupa com o cansaço. 

Ingênuos, a mente deles é assim. Não sabem 
que o tempo da juventude e da vida é curto 

para os mortais. Mas tu, sabendo disso, até o fim da vida 
suporta, alegrando a alma com o que é bom. 

 
Como observa Assunção, Simônides de Ceos – se o aceitarmos como o autor 

desse fragmento – apenas cita literalmente o verso de Homero (Il . 6, 146), ao contrário 

de Mimnermo, que utiliza a imagem homérica para elaborar uma nova.126 Para Adkins, 

o ponto principal é a insensatez dos homens de não escutar o conselho dos últimos 

versos (167). A última palavra,  xarizo/menoj, “alegrando”, é inesperada. É como se 

todo o poema levasse o expectador a um rumo pessimista, para quebrar a expectativa no 

último momento.127 Essa quebra reflete o que havia sido anunciado no próprio poema, a 

espera que não se realiza – e)lpi/j, que define a condição humana desde Hesíodo – 

embora no poema seja uma quebra positiva. Essa guinada positiva no final lembra uma 

menos brusca, a do jambo 1W de Semônides de Amorgos. Ainda assim, a única 

expectativa que se realiza, conforme Simônides, é o envelhecimento e a morte, que são 

necessários. Os “planos que não se realizarão” mostram a variação e incerteza dos 

empreendimentos humanos ao longo de seu tempo de vida, enquanto envelhece e ainda 

não morreu. 

 

3.13. Baquílides 

 

 Baquílides, o sobrinho de Simônides, explora o tema em três de suas odes 

triunfais. No epinício 3,128 entre os versos 73 e 84, depois de um trecho gnômico, um 

deus faz uma recomendação a um mortal: 

 
...]noj e)fa/meron a[ 

...]a skopei=j: brax[u/j e)stin ai0w/n:] 

                                                 
126 ASSUNÇÃO, 1998/1999, p. 164. 
127 ADKINS, 1985, p. 167; p. 172. 
128 Os textos de Baquílides são da edição de Irigoin. Cf. BAQUÍLIDES. 
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⌊pte⌋ro/essa d' e)lpi\j u(p[... ⌊no/hma⌋ 
[e)fam]eri/wn: o( d' a!nac 'Apo/llwn] 

...] loj ei]pe Fe/rh[toj ui[i:] 
»Qnato\n eu]nta xrh\ didu/mouj a)e/cein 

gnw/maj, o3ti t' au1rion o!- 
yeai mou=non a(li/ou fa/oj, 
xw!ti penth/kont' e1tea zw- 
a\n baqu/plouton telei=j. 

3Osia drw=n eu!fraine qumo/n: tou=to ga\r 
kerde/wn u(pe/rtaton.» 

 
[...] efêmero [...] 

[...] vê: o tempo de vida é curto. 
A espera alada [...] o pensamento 
dos efêmeros. O soberano Apolo 

[...] disse ao filho de Feres: 
Como és mortal, deves desenvolver dois 

pensamentos: que amanhã será o único dia 
em que verás a luz do sol, 

e que cinquenta anos viverás 
e cumprirás uma vida profundamente rica. 

Alegra o coração agindo conforme o que é sagrado, porque esse 
é dos ganhos o superior. 

 
 Mais uma vez presente a imagem do dia, variável e curto, contida na palavra 

e)fa/meron, “efêmero” ou, conforme Fränkel, “submetido às vicissitudes do dia”.129 

Também reaparece a instável e)lpi/j, embora não seja possível ler claramente no texto 

qual a sua ação sobre o pensamento dos homens. Lourenço sugere “a esperança alada 

deslassa o pensamento dos efêmeros mortais”.130 O conselho de Apolo a Admeto 

concentra a impossibilidade de saber o que acontecerá em duas possibilidades que 

representam um extremo negativo, morrer amanhã, e um extremo positivo possível, 

levar uma vida confortável por cinquenta anos. O deus conclui sugerindo ao mortal se 

contentar em não infligir os preceitos da tradição moral, mas sem que isso proporcione 

qualquer mudança em relação às condições de sua vida e morte futuras. 

 No epinício 5, versos 50 a 55, Baquílides credita o sucesso humano a um dom de 

deus e retoma a cota de males que há em toda a vida humana: 
 

[...]  1Olbioj w{|tini qeo\j 
moi=ra/n te kalw=n e!poren 

su/n t' e)pizh/lw| tu/xa| 
a)fneo\n biota\n dia/gein: 
ou0 ga/r tij e)pixqoni/wn 
pa/nta g' eu)dai/mwn e!fu. 

 

                                                 
129 Cf. FRÄNKEL, 1946. 
130 LOURENÇO, p. 83. 
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[...] Próspero aquele a quem deus 
fornece um destino de belezas 

para, com invejável sorte, 
levar uma vida abundante: 

Não há entre os humanos sobre a terra 
quem seja feliz em tudo. 

 
 Em seguida, começa o relato do mítico do encontro de Héracles com o fantasma 

de Meleagro no Hades, em que este conta como teve a morte causada pela mãe após 

matar por acidente os irmãos dela num combate contra o javali monstruoso. O acidente 

é contado nos versos 129 a 135: 

 
[...] ou) 

ga\r kartero/qumoj  1Arhj 
kri/nei fi/lon e0n pole/mw|, 
tufla\ d' e)k xeirw=n be/lh 
yuxai=j e1pi dusmene/wn 

foita=| qa/nato/n te fe/rei 
toi=sin a@n dai/mwn qe/lh|. 

 
[...] Ares, 

coração forte, não 
distingue amigo na guerra. 

Das mãos os dardos vão e vêm 
cegos contra a vida dos inimigos 

e levam a morte 
àqueles a quem a divindade quiser. 

 
 Ao escapar das mãos humanas, as lanças têm destino incerto e incontrolável. O 

resultado do combate é decidido pela vontade da divindade, o que não impede Meleagro 

de ser punido pela mãe que castiga, estranhamente, o filho com a morte. Héracles chora 

pela primeira vez na vida e conclui que o melhor para os mortais é não nascer (versos 

160 a 163). 

Do epinício 14, para Cleoptólemo da Tessália, vencedor da corrida de carruagem 

nos Jogos Pétreos, chegaram-nos 24 versos: 

 
Eu] me\n ei9ma/rqai para\ dai/m[onoj a)n]qrw/- 

poij a!riston: 
[s]umfora\ d' e0sqlo/n <t'> a)maldu/- 

[nei b]aru/tl[a]toj molou=sa 
[kai\ t]o\n kak[o\n] u(yifanh= 

teu/[xei k]atorqwqei=sa: ti- 
ma\n [d' a!l]loj a)lloi/an e1xei: 

 
[muri/]ai d' a)ndrw=n a)re[tai/,] mi/a d' e0[k pa-] 

[sa=]n pro/keitai, 
[o4j ta\] pa\r xeiro\j kube/rna- 
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[sen di]kai/aisi fre/nessin. 
[Ou!t' e0]n barupenqe/sin a(r- 

mo/[zei m]a/xaij fo/rmiggoj o)m- 
fa\ [kai\ li]guklaggei=j xoroi/, 

 
[ou!t' e0]n qali/aij kanaxa\ 

[xalk]o/ktupoj: a)ll' e0f' e9ka/stw| 
[kairo\j] a)ndrw=n e!rgmati ka/l- 

listoj: [e]u] e!rdonta de\ kai\ qeo\j o)[–] 
Kleoptole/mw| de\ xa/rin nu=n 

xrh\ Poseida=no/j te Petr[ai/-] 
ou te/menoj keladh=sai 

Purri/xou t' eu1docon i(ppo/nik[on ui9o/n,] 
 

o4j filocei/nou te kai\ o)rqodi/kou [–] 
 

Receber de alguma divindade um bom destino 
é o melhor para os homens. 

As circunstâncias, quando vêm pesadas, 
diminuem quem é bom 

e fazem famoso quem é mau, 
sem falhar. Honra, 

pessoas diferentes têm de tipos diferentes. 
 

Milhares as virtudes dos homens, mas uma dentre 
todas fica em primeiro: 

Aquele que pilota o que está à mão 
com intenções justas. 

Não se encaixa em batalhas 
pesadas de dores a voz divina da lira 

nem os coros de som claro; 
 

nem em festas, o barulho 
do bronze se chocando; mas, quanto a cada 

obra humana, o momento certo 
é o mais belo: um deus [faz prosperar] também quem faz bem. 

Em gratificação a Cleoptólemo, 
agora é necessário cantar o santuário 

de Poseidon Pétreo 
e o glorioso cavaleiro vencedor [filho] de Pírrico, 

 
do hospitaleiro e justo 

 
A ação benévola da divindade é o ponto de partida do êxito e a melhor situação 

possível para um homem. Baquílides atribui às circunstâncias infalíveis, que vão e vêm, 

duas ações: diminuir o bom, fazendo com que a excelência própria por si só não seja o 

bastante para proporcionar valorização e reconhecimento; e fazer famoso quem é mau, 

ou seja, possibilitar o reconhecimento sem excelência. Entretanto, apesar da 

dependência em relação a forças que ultrapassam o homem, o poeta não abandona a 

excelência humana. Existem diversas formas de honra e também muitas virtudes. Essa 
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virtude principal que se destaca é dirigir seus assuntos com justiça. Embora não seja 

garantia de reconhecimento, a virtude humana ainda tem o seu valor e o homem deve, 

na medida do possível, tentar controlar sua vida de forma justa, embora justiça seja aqui 

um valor positivo sem definição específica. Partindo desse resgate da excelência, 

Baquílides conduz o poema para a questão da adequação da ação à situação.  Para isso, 

ele apresenta duas situações inapropriadas envolvendo a poesia. A guerra é comparada 

de diversas formas à atividade esportiva nas odes para atletas, mas aqui ela recebe uma 

classificação negativa, como as circunstâncias ruins em que as realizações não se 

efetivam. A “voz divina da lira” e as “danças de som claro” são dois elementos que aqui 

definem a ode coral, que não é apropriada ao momento do combate. Nos versos 15 e 16 

aparece a outra situação de inadequação. O barulho do bronze se chocando, 

característico da batalha, não é adequado às festividades, propícias à apresentação de 

poesia. O mais importante em cada ação humana é a sua adequação. Isso é essencial 

para o homem que dirige o que pode com justiça: deve-se aproveitar o momento de 

prazer com a festa e lutar quando a necessidade da batalha se apresenta. No verso 18, 

Baquílides retoma a influência divina. A prosperidade ou realização agora vem de uma 

ação conjunta do homem que faz bem e da divindade. O tom parece diferente daquele 

do início da ode, mas não é tanto. A divindade pode proporcionar sucesso a quem faz as 

coisas direito e a quem faz mal. É a tensão causada pela tentativa de dar valor à 

excelência humana numa perspectiva realista, na qual não existem garantias. 

 

3.14. Ésquilo 

 

Por fim, nas tragédias de Ésquilo também há um envolvimento direto e constante de 

forças divinas na ação humana, como comenta Saïd. Os deuses aparecem em cena para 

atuar de forma central e, mesmo quando não presentes, suas mensagens chegam como 

presságios, oráculos, sonhos e profecias. Os deuses desenvolvem a trama de forma 

misteriosa, com desígnios que não podem ser capturados pelos homens. As ações e 

decisões humanas são realizações que cooperam com esses desígnios. O passado determina 

o futuro pela ideia de justiça como retaliação e mesmo o julgamento das Eumênides, que dá 

fim ao ciclo de vingança, não é uma ruptura radical com o passado.131 Para Adkins, 

personagens como a Clitemnestra na tragédia Agamêmnon usam o que seria um plano 

                                                 
131 SAÏD, 2005, p. 223 – 226. 
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divino, ou um suposto conhecimento de como o futuro deveria ou poderia ser, para 

justificar as próprias ações, adaptando as próprias intenções conforme a sequência da 

maldição, numa tentativa de retirar a própria responsabilidade pessoal.132 

Nussbaum comenta que a tragédia grega mostra pessoas boas sendo arruinadas por 

fatos que simplesmente acontecem a elas, além de seu controle. Alguns casos são 

“mitigados pela presença de um constrangimento físico direto ou da ignorância 

desculpável”, mas no caso mais enfatizado, e que passou a ser chamado de “conflito 

trágico”, a ação errada é cometida “sem nenhuma compulsão física direta e em pleno 

conhecimento de sua natureza, por uma pessoa cujo caráter ou compromissos éticos 

disporiam, do contrário, a rejeitar o ato”. O agente quer duas coisas, mas “em virtude das 

contingências da circunstância”, não pode buscar ambas.133 Ésquilo não mostra a solução 

do problema do conflito prático, mas indica que o mais próximo de uma solução é 

descrever e observar o conflito de forma clara e reconhecer que não há saída. O melhor que 

o agente pode fazer é aceitar seu sofrimento, a expressão natural de sua bondade de caráter 

e não reprimir essa resposta com base num otimismo desorientado. O melhor que os 

expectadores (e o Coro) podem fazer por ele é respeitar seu impasse, respeitar as respostas 

que expressam sua bondade e pensar sobre seu caso como algo que evidencia uma 

possibilidade para a vida humana em geral.134 

 

3.15. Conclusão 

 

Assim aparece a contingência relacionada à ação humana na poesia grega anterior e 

contemporânea a Píndaro. A indeterminação e o risco sempre acompanharam essas ações, 

que pressupõem a imprevisível e incompreensível vontade de alguma divindade para 

transformar as tentativas em realizações. Há uma tensão entre a ideia de que o sucesso é 

definido por forças que estão além, seja a Sorte, Zeus ou destino, e aquela de que ele é 

definido pela conduta humana, pelo trabalho, esforço ou moralidade. De todo modo, é 

recorrente a noção de que as esperanças são ilusórias porque precedem as frustrações e de 

que é impossível se prever o que acontecerá no futuro, exceto pela necessidade da morte, 

que também pode ocorrer de formas e condições diversas e imprevisíveis. A variação é, 

dessa forma, característica da vida humana, que contém as possibilidades diversas de 

                                                 
132 ADKINS, 1960, p. 121.  
133 NUSSBAUM, p. 21 – 23. 
134 NUSSBAUM, p. 42. 
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mistura de coisas ruins e coisas boas, que podem, num extremo negativo, ausentar-se por 

completo. 
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4. Cinco Odes 

 

4.1 Pítica 10 

 

 O vencedor homenageado nesta ode é Hipócleas da Tessália, campeão da 

modalidade chamada de di/auloj, corrida dupla a pé, que correspondia a ida e volta na 

pista do sta/dion, ou seja, duas vezes uma distância de pouco menos de duzentos 

metros.135 Hipócleas competiu entre os pai=dej, espécie de categoria juvenil que 

separava os menores de idade da competição com os adultos.136 Posteriormente, venceu 

mais duas vezes em Olímpia (492 e 488) e seu pai, Frícias, teria uma vitória em Jogos 

Píticos e duas em Olímpicos, estas no o(plitodro/moj, a corrida com armadura, em 508 

e 504.137 Os estudiosos alexandrinos tinham as listas de vencedores apenas dos jogos 

olímpicos e píticos.138 Dentre as odes datáveis, a Pítica 10 é a mais antiga, composta em 

498.139 O poeta, com cerca de vinte anos, trabalhava comissionado por uma poderosa 

família de outra cidade, o que pressupõe já algum reconhecimento.140 A organização da 

celebração e contratação do poeta provavelmente foram realizadas por Tórax de Larissa 

(P. 10, 64 – 66), chefe da família dos Alevadas, que, da cidade de Larissa, dominava a 

Tessália desde a última década do século VI. A política dos Alevadas se aliava à Esparta 

do rei Cleômenes e usava como propaganda uma origem comum que remete a Héracles 

como antepassado comum.141 Consciente disso, Píndaro abre a ode com (P. 10, 1 – 3): 

 
'Olbi/a Lakedai/mwn, 

ma/kaira Qessali/a. patro\j d 0 a)mfote/raij e)c e0no/j 
a)ristoma/xou ge/noj  9Hrakle/oj basileu/ei. 

 
Próspera Lacedemônia 

e feliz Tessália! Sobre as duas reina 
a raça vinda de um só pai: Héracles, o melhor nos combates. 

 

                                                 
135 MILLER, 2004, p. 215; p. 231. O sta/dion correspondia a uma medida de 600 pés antigos. O pé 
antigo variava, conforme o lugar, de 0,296m a 0,320m.  
136 MILLER, 2004, p. 70. Cf. Pausânias, 6. 14, 1 – 2. 
137 BERNARDINI in PÍNDARO, 1995, p. 263. Segundo Miller, o o(plitodro/moj correspondia à 
distância percorrida no di/auloj, a corrida dupla, e os competidores corriam de capacete e portando o 
escudo (nos primeiros anos da competição também utilizavam caneleiras que foram depois retiradas). Cf. 
MILLER, 2004, p. 220. 
138 FINLEY, p. 27. 
139 BERNARDINI in PÍNDARO, 1995, p. 263.  
140 CAREY, 2007, p. 201; p. 209.  
141 BERNARDINI in PÍNDARO, 1995, p. 263 – 264. 
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 Essa menção à terra natal é um recurso recorrente para preparar o anúncio do 

vencedor homenageado.142 A ode é composta por quatro tríades e Bernardini divide sua 

estrutura em três partes: uma primeira (P. 10, 1 – 29) que passa pelos temas do 

momento atual de vitória (P. 10, 1 – 9), prece a Apolo (P. 10, 10 – 26) e gnome (P. 10, 

27 – 29); a segunda parte é o mito central (P. 10, 29 – 50); a última, após o mito, retorna 

à atualidade (P. 10, 51 – 72).143 

 Após os versos 4 a 9, em que o vencedor e sua vitória são anunciados, há a 

invocação a Apolo (P. 10, 10 – 12): 

 
1Apollon, gluku\ d' a)nqrw/pwn te/loj a)rxa/ 

te dai/monoj o)rnu/ntoj au1cetai: 
o( me/n pou teoi~j te mh/desi tou=t' e1pracen, 
to\ de\ suggene\j e)mbe/baken i1xnesin patro/j 

 
Apolo, docemente o fim e o começo dos humanos 

se tornam grandes, quando uma divindade impulsiona. 
 Ele, em alguma medida, realizou isso com teus planos,  

mas o que é congênito segue as pegadas do pai 
 

 No verso 10, observa-se que o fim, te/loj, aparece antes do início, a)rxa/, uma 

vez que o êxito final é a marca definitiva da benevolência divina e da felicidade 

humana.144 Um início e um final que se tornam grandes constituiriam um pequeno 

esboço de vida feliz, que começa e termina bem. Bundy lê início e fim como termos 

universalizantes.145 Significariam, no caso, a totalidade da ação ou da vida de alguém, e 

preparam a sequência da ode, em que Píndaro comentará a impossibilidade da felicidade 

constante. O pré-requisito para a condição boa é a ajuda direta de alguma divindade. 

Assim, no verso 11, a realização de Hipócleas acontece em conjunto com a deliberação 

de Apolo, patrono dos Jogos Píticos. A necessidade de impulso de um deus não exclui 

de todo a importância da potência humana, retomada no verso 12 como um aristocrático 

valor congênito. Do verso 13 ao 16, as vitórias passadas de Frícias, pai de Hipócleas, 

são lembradas como prova dessa excelência congênita que é transferida ao filho junto 

com o elogio das proezas do pai.146 Em seguida, retoma a relação entre humanos e 

deuses com votos para um futuro agradável (P. 10, 17 – 26): 

 
 

                                                 
142 BUNDY, p. 38. 
143 BERNARDINI in PÍNDARO, 1995, p. 265.  
144 BERNARDINI in PÍNDARO, 1995, p. 625. 
145 BUNDY, p. 24 nota 56. 
146 BOEKE, p. 42. 
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e3poito moi=ra kai\ u(ste/raisin 
e)n a(me/raij a)ga/nora plou=ton a)nqei=n sfi/sin: 

 
tw=n d' e)n  )Ella/di terpnw=n 

laxo/ntej ou)k o)li/gan do/sin, mh\ fqonerai=j e)k qew~n 
metatropi/aij e)piku/rsaien. qeo\j ei1h 
a)ph/mwn ke/ar: eu)dai/mwn de\ kai\ u(mnh- 

 to\j ou[toj a)nh\r gi/netai sofoi~j, 
o4j a2n xersi\n h2 podw=n a)reta~| krath/saij 

ta\ me/gist' a)e/qlwn e3lh| to/lma| te kai\ sqe/nei, 
 

kai\ zw/wn e1ti nearo/n 
kat' ai]san ui(o\n i1dh| tuxo/nta stefa/nwn Puqi/wn. 

 
Que o destino siga e nos dias 

seguintes floresça para eles a riqueza viril. 
 

Recebendo uma parte nada pequena 
dos prazeres na Grécia, que não encontrem invejosas 

reviravoltas dos deuses. Que deus seja 
propício de coração. Este homem se torna feliz e 

 é cantado pelos hábeis,  
aquele que, prevalecendo com as mãos ou excelência dos pés, 

conquista os maiores dos prêmios pela ousadia e força 
  
 e, ainda vivo, vê o filho novo  
 obtendo, conforme o destino, coroas píticas. 
  

O homem aparece numa situação de dependência em relação a forças que estão 

além de seu controle, os deuses e o destino. Esse destino, ou a distribuição do que é 

vivido por cada pessoa, identificado pelas palavras moi=ra ou ai]sa, está presente no 

primeiro e no último verso da prece.  Os pedidos são o que Carne-Ross chama de avisos 

sobre a vicissitude.147 O primeiro é para que nos próximos dias, 

 u(ste/raisin e)n a(me/raij, a riqueza floresça. O uso de uma expressão com “dias” nessa 

prece pode ser justificado pela possibilidade de uma rápida mudança de condição, que 

poderia acontecer mesmo num futuro próximo. Bernardini nota que, como a família de 

Hipócleas e dos Alevadas já era rica, o verbo florescer, a)nqei=n, indicaria continuar 

constante, ou seja, não mudar para a situação de escassez.148 Algo como o desabrochar 

constante das flores numa estação e nas estações subsequentes e não o desabrochar de 

uma só flor que logo em seguida murcha. Para Bernardini terpnw=n, no verso 19, 

refere-se a glórias atléticas, 149 mas esses prazeres podem ser bens humanos que tornam 

a vida agradável em geral, incluindo aí, além do sucesso nos jogos, a própria riqueza e o 

                                                 
147 CARNE-ROSS, p. 165. 
148 BERNARDINI in PÍNDARO, 1995, p. 627. 
149 BERNARDINI in PÍNDARO, 1995, p. 627. 
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poder político que tinham os Alevadas. O pedido que se segue evidencia a influência 

divina nas mudanças de sorte na vida dos homens, porque a inveja divina pode provocar 

essas reviravoltas, mudança para qualquer situação pior e que acontece mesmo nos 

momentos de presente boa fortuna em que vivem os vencedores. A boa vontade divina, 

como nos versos 10 a 12, se faz necessária e o tema da inveja traz uma sugestão de 

aceitação dos limites da condição humana evitando a sedução dos excessos. 

Do verso 22 ao 25, Píndaro volta a falar de felicidade, que havia aparecido nos 

primeiros 2 versos, “próspera Lacedemônia e feliz Tessália”. Agora, propondo que feliz 

(e digno do canto dos poetas) é o homem que, tendo ajuda divina e capacidade, além de 

obter o sucesso ainda vê seu filho também vitorioso. Nos versos seguintes, a sentença 

gnômica e a ligação com o relato mítico posterior (P. 10, 27 – 30): 

 
o( xa/lkeoj ou)rano\j ou1 pot' a)mbato\j au)tw~|: 

o3saij de\ broto\n e1qnoj a)glai5aij a(- 
pto/mesqa, perai/nei pro\j e1sxaton 

plo/on: nausi\ d' ou1te pezo\j i)w/n ken eu3roij 
e)j  9Uperbore/wn a)gw=na qaumasta\n o(do/n. 

 
  O céu de bronze jamais será escalável para ele, 

mas quanto esplendor nós, raça mortal, 
podemos alcançar, ele realiza até a extrema 

navegação. Nem com naus, nem a pé encontrarias 
o maravilhoso caminho para a reunião dos Hiperbóreos. 

 
 Para todos os seres humanos a felicidade tem limitações. O céu de bronze já 

aparece em Homero, Il . 17, 425, possivelmente associado ao brilho e força da casa dos 

deuses.150 Representa também incorruptibilidade e perenidade.151 Assim, é preciso se 

contentar com a inconstante felicidade alcançável, dada a impossibilidade de uma 

felicidade contínua.152 O céu inalcançável deixa também fora de alcance para os 

humanos a extrema intensidade da felicidade. No caso do pai do vencedor, é preciso que 

aceite que já atingiu esse limite definitivo. O que seria a felicidade máxima para um 

homem é o sucesso recorrente, mesmo que não constante, representado no caso pela 

situação de ser vitorioso e ver o filho também vitorioso. É a manifestação possível do 

início e do fim que se desenvolvem de forma doce. Mais do que isso já extrapola o 

espaço dos homens, avançando para uma realidade acessível apenas aos deuses, o que 

sugere mais uma vez a aceitação das limitadas possibilidades humanas. Os Hiperbóreos, 

                                                 
150 GERBER, p. 46. 
151 BERNARDINI in PÍNDARO, 1995, p. 629.  
152 CROTTY, p. 39. 
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povo mítico situado “além de Bóreas, o Vento Norte”,153 aparecem aqui como contraste 

à condição dos homens, o que será desenvolvido ao longo do relato mítico (P. 10, 29 – 

50). 

 Na narrativa, Perseu, ancestral de Héracles, visita os Hiperbóreos e mata a 

Górgona, levando à conclusão de que mesmo coisas maravilhosas, que parecem 

impossíveis, podem ser realizadas com a ajuda divina. A descrição do modo de vida dos 

Hiperbóreos acontece em P. 10, 31 – 44: 

 
par' oi[j pote Perseu\j e)dai/sato lage/taj, 

dw/mat' e)selqw/n, 
kleita\j o1nwn e(kato/mbaj e)pito/ssaij qew~| 

r(e/zontaj: w[n qali/aij e1mpedon 
eu)fami/aij te ma/list' 'Apo/llwn 

xai/rei, gela~| q' o(rw~n u3brin o)rqi/an knwda/lwn. 
 

Moi=sa d' ou)k a)podamei~ 
tro/poij e)pi/ sfete/roisi: panta~| de\ xoroi\ parqe/nwn 

lura~n te boai\ kanaxai/ t' au)lw~n done/ontai: 
da/fna| te xruse/a| ko/maj a)nadh/san- 

tej ei)lapina/zoisin eu)fro/nwj. 
no/soi d' ou1te gh~raj ou)lo/menon ke/kratai 

i(era~| genea~|: po/nwn de\ kai\ maxa~n a1ter 
 

oike/oisi fugo/ntej 
u(pe/rdikon Ne/mesin. [...] 

 
Com eles uma vez Perseu, o líder do povo, compartilhou a mesa 

e entrou em sua morada. 
Encontrou-os realizando para o deus excelentes hecatombes 

de burros. Continuamente, Apolo 
se alegra ao máximo com as festas e louvores deles 

e ri vendo a violência ereta das bestas. 
 

A Musa não se ausenta 
do modo de vida deles. Por toda parte coros de moças, 

gritos de liras e sons de flautas se agitam. 
Com louro de ouro prendem os cabelos 

e se banqueteiam com felicidade. 
Nem doenças nem velhice destruidora se misturam 

à raça sagrada: sem trabalhos e batalhas 
 

vivem, tendo escapado 
da justa Nêmesis. 

 
 A primeira caracterização do modo de vida dos Hiperbóreos é a proximidade e 

bom relacionamento com o deus Apolo, que se diverte. O dado seguinte é a festividade 

                                                 
153 Segundo Gerber, a mítica localização geográfica dos Hiperbóreos no extremo norte é usada para 
indicar os limites da realização humana, como os pilares de Héracles (O. 3.43-45; N. 3.20-21; I. 4.11-13). 
Cf. GERBER, p. 75. Píndaro os situa na nascente do Danúbio em O. 3, 14. 
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da qual participam Apolo e as Musas com dança e música – elementos do canto coral, 

que talvez se mostre ali presente – em meio ao banquete. Esse é o elemento da boa vida 

dos Hiperbóreos que pode fazer parte da vida de um humano. Entretanto, os demais 

aspectos constituem uma existência inacessível aos homens. Duchemin nota a 

incorruptibilidade, característica dos deuses, presente mesmo em detalhes, como o ouro 

usado pelos Hiperbóreos.154 Eles não chegam à velhice, não têm doenças, não precisam 

trabalhar para sobreviver e não fazem guerra. Esses elementos que não atingem os 

Hiperbóreos representam os males comuns da vida do homem, desgraças tradicionais 

que desde a poesia arcaica fazem parte da condição humana. Não é mencionada a morte, 

o que faz dos Hiperbóreos mortais. A condição desse povo mítico é comparável à raça 

de ouro de Hesíodo (Trabalhos e Dias, 109 – 119), também livre dos males que afetam 

os homens, mas sem a imortalidade dos deuses.155  

 O detalhe final é estarem livres de Nêmesis, a vingança divina aos mortais. Para 

Burnett, ela personifica o ressentimento divino já mencionado nos versos 21 e 22 com a 

prece “que não obtenham invejosas reviravoltas dos deuses” e trabalha para punir o 

excesso vergonhoso.156 Em Hesíodo, Nêmesis aparece no relato da raça de ferro, junto 

com Ai0dw/j, o Respeito, deixando tristes dores para os homens, males inelutáveis 

(Trabalhos e Dias, 200 – 201). Em Teogonia, 223, aparece caracterizada como 

ph=ma qnhtoi=si brotoi=si, sofrimento para os mortais, em meio ao catálogo de filhos da 

Noite que, como observa Ramnoux, caracteriza o homem através de potências que 

operam na vida humana.157 O estudo de Brown sobre Nêmesis e os Hiperbóreos explora 

essa relação com as contingências às quais os humanos estão submetidos. 158 O mito 

retoma o tema da felicidade que aparece desde “feliz Tessália” no verso 2. Os 

Hiperbóreos inclusive são um povo do norte como os próprios tessálios. Como se 

encontram além de um “caminho incrível”, os Hiperbóreos são isentos das vicissitudes 

que afetam a vida dos homens. Nêmesis é uma figura que se assemelha às Moiras, que 

distribuem porções, ao mesmo tempo em que se assemelha às Erínias, pela punição, e 

todas parecem ser figuras ctônicas que distribuem o destino. Ela não só protege as leis 

divinas, mas também mantém as alterações de fortuna e circunstância que caracterizam 

a vida humana. A ação de Nêmesis seria uma reversão como a que ocorre a Creso em 

                                                 
154 DUCHEMIN, p. 225 – 228. 
155 BROWN, p. 101.  
156 BURNETT, 2005, p. 211. 
157 RAMNOUX, p. 64 – 66. 
158 Cf. BROWN, p. 95 – 107. 
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Heródoto (e é inclusive a palavra usada pelo historiador em 1. 34. 1), rei que se julgava 

a salvo das vicissitudes que afetam os mortais e se vê prestes a perder tudo. Assim, fora 

da ação de Nêmesis e das possibilidades humanas, os Hiperbóreos não apenas são livres 

das limitações da existência mortal,159 eles vivem numa constância impossível para os 

homens. Por outro lado, os tessálios, sujeitos às reversões provocadas pelos deuses, não 

podem ser continuamente felizes. No limitado tempo de felicidade que corresponde ao 

momento da vitória, eles alcançam o ponto mais alto possível dentro de sua condição. 

160 

Assim, embora não seja possível alcançar uma felicidade ideal como a dos 

Hiperbóreos, que exclui a velhice, as doenças, os trabalhos, as guerras e, por fim, as 

alterações constantes da sorte, os homens ainda têm a possibilidade de felicidade em 

momentos específicos que, embora não duradouros, podem acontecer com uma 

frequência agradável, como a realização recorrente do pai do vencedor homenageado. 

Se, seguindo a análise de Brown, a vida humana é caracterizada aqui pela 

inconstância e mudança, também assim são as próprias odes triunfais e o trabalho de 

composição, que aparecem quando Píndaro retorna ao presente elogio (P. 10, 51 – 54): 

 
kw/pan sxa/son, taxu\ d' a!gkuran e1reison xqoni/ 

prw/|raqe, xoira/doj a!lkar pe/traj. 
e)gkwmi/wn ga\r a!wtoj u3mnwn 

e)p' a!llot' a!llon w#te me/lissa qu/nei lo/gon. 
 

Solta o remo! Rápido! Empurra a âncora da proa para a terra, 
proteção contra o rochedo na superfície. 

A fina flor dos hinos de elogio 
ora a um assunto, ora a outro, se lança, como uma abelha. 

 
 Píndaro mostra que o poeta conduz sua ode como o capitão de um navio, e deve 

saber o momento certo de mudar o curso para garantir o bom andamento da viagem e 

evitar o desastre. Em seguida, faz um comentário programático sobre a necessidade de 

variação de assunto na poesia encomiástica,161 que chama de egkwmi/wn u3mnwn, “hino 

de elogio”. A imagem da abelha é associada ao trabalho, como em Teogonia, 594 – 599, 

mas esse trabalho de composição poética sugere o produto agradável do poema 

relacionável ao mel. As imagens da navegação e da abelha propõem que quem compõe 

um epinício deve respeitar a pluralidade de temas consagrados pela tradição e 

                                                 
159 Como observa CARNE-ROSS, p. 169. 
160 BROWN, p. 95 – 107. 
161 MILLER, 1991, p. 161. 
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solicitados por quem financia a composição.162 Além disso, sugere o movimento rápido 

de mudança de assunto.163 

 Na sequência, a retomada do elogio ao vencedor, que leva a uma passagem 

gnômica (P. 10, 55 – 63): 

 
e1lpomai d' 'Efurai/wn 

o!p' a)mfi\ Phnei"o\n glukei=an proxeo/ntwn e)ma/n 
to\n  (Ippokle/an e1ti kai\ ma=llon su\n a)oidai~j 

e3kati stefa/nwn qahto\n e)n a#li- 
ci qhse/men e0n kai\ palaite/roij, 

ne/aisi/n te parqe/noisi me/lhma. kai\ ga\r 
e(te/roij e(te/rwn e1rwtej e1knican fre/naj: 

 
tw~n d' e3kastoj o)rou/ei, 

tuxw/n ken a9rpale/an sxe/qoi fronti/da ta\n pa\r podo/j: 
ta\ d' ei)j e)niauto\n a)te/kmarton pronoh~sai. 

 
Espero que quando os Efireus, 

ao redor do Peneu, verterem minha voz doce, 
com as odes façam Hipócleas ainda mais 

admirável por suas coroas entre seus 
coetâneos e entre os mais velhos, 

e objeto de cuidado para as garotas virgens, pois 
desejos excitam as mentes de pessoas diferentes de coisas diferentes; 

 
que cada um lute por elas 

e, quando alcançar, que mantenha o atraente objeto de desejo aos pés. 
Mas não há sinal para prever as coisas daqui a um ano. 

 
 Segundo Day, Píndaro espera que o status do vencedor cresça com a 

performance da ode.164 Para Miller, o futuro marcado por e1lpomai e qhse/men (“espero” 

e “farão”) sugere a possibilidade de uma vitória (e3kati stefa/nwn, “por coroas”) e 

celebrações (su\n a)oidai~j, “com odes”) além dessa comemorada na ode presente, o  que 

incluiria a passagem entre aquelas em que o poeta mostra uma esperança, desejo ou 

prece para o contínuo sucesso do atleta nas competições e para que possa de novo 

compor para ele no futuro.165 Entretanto, a preocupação parece ser principalmente com 

o presente ou um futuro próximo, conforme os versos seguintes que mais uma vez 

recuperam o tema da variação e da imprevisibilidade das mudanças. 

 Para Bernardini, o par formado pelos coetâneos e os mais velhos é um 

totalizante que sugere todos os homens, ao qual se acrescentam as mulheres solteiras 

com idade para se casarem. Os desejos, e1rwtej, aparecem como uma força externa, 
                                                 
162 BERNARDINI in PÍNDARO, 1995, p. 641. 
163 GREENGARD, p. 5.  
164 DAY, p. 55. 
165 MILLER, 1991, p. 162 – 163; p. 165. 
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que causa desconforto físico – o verbo kni/zw, “excitar”, tem um sentido de raspar ou 

inflamar – e emocional, representação tradicional na poesia lírica.166 À imagem do 

pensamento amoroso segue a dos desejos que afetam a mente humana, o que inclui o 

desejo do atleta pela vitória.167 O que caracteriza o interesse das pessoas, assim como a 

própria vida delas, é a variação. A expressão pa\r podo/j, literalmente “junto ao pé”, 

significa “no presente”,168 mas parece indicar proximidade e, no contexto de uma ode 

em homenagem a um vencedor de corrida, fazer referência ao meio como ele obteve a 

vitória, esse atraente objeto de desejo. 

 Por fim, a sentença gnômica que retoma a condição dos homens, em oposição à 

situação estável dos Hiperbóreos e dos deuses. O momento em que se obtém algo 

desejado deve ser aproveitado com a consciência de sua instabilidade e das 

imprevisíveis mudanças de sorte.169 Mesmo quando se tem o que se deseja, não é 

possível saber se ainda o terá no futuro. Ele é a)te/kmarton, não oferece sinais ou 

indicações, portanto, é impossível prever as variações possíveis, principalmente em 

longo prazo.  

 O homem é marcado pela variação, pela instabilidade e pela incapacidade de 

prever as mudanças. Porém, a perspectiva não é de todo negativa, uma vez que a 

fragilidade dessa condição é amenizada pela possibilidade de alguma felicidade, ainda 

que também esta, como tudo relacionado ao homem, seja inconstante e de curta 

duração. Essa diversidade do que é relacionado ao homem se reflete em seus interesses, 

incluindo a poesia, que deve refletir a mudança da própria experiência humana. 

                                                 
166 CROTTY, p. 94. 
167 BERNARDINI in PÍNDARO, 1995, p. 642 – 643. 
168 BERNARDINI in PÍNDARO, 1995, p. 643. 
169 BUNDY, p. 77; BERNARDINI in PÍNDARO, 1995, p. 643 
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4.2. Olímpica 12 

 

 Ergóteles venceu na modalidade chamada de do/lixoj, a corrida a pé de longa 

distância. A distância percorrida é incerta, mas é provável que fosse cerca de cinco mil 

metros.170 A datação da Olímpica 12 não é totalmente segura e comentadores oscilam 

entre 470 e 466.171 Barrett compara a lista de vitórias de Ergóteles em Pausânias (6. 4. 

11), o que pode ser lido da inscrição de sua estátua de vencedor olímpico (SEG 

[Supplementum epigraphicum graecum] II. 1223 a = CEG [Carmina epigraphica 

Graeca] 393) e os escólios, para propor que os estudiosos alexandrinos se enganaram 

pelo poema mencionar primeiro a vitória olímpica. A ode, na verdade, seria em 

comemoração a uma vitória pítica, em 466.172 

Dois fatos políticos são relevantes para o entendimento do contexto em que a 

ode foi apresentada. O primeiro é mencionado diretamente na ode, o exílio do vencedor 

de sua terra natal, Cnossos, e acolhida em Himera. Barrett propõe que Ergóteles recebeu 

a cidadania de sua nova cidade em 476 ou 475, conforme a história política de Himera 

narrada por Diodoro (9.48.6 a 9.49.3), quando Terão teria concedido a cidadania aos 

estrangeiros que a desejassem, após ter esvaziado a cidade num massacre de 

opositores.173 O segundo fato é a libertação política de Himera, que estava até 470 sob 

domínio de Trasideu de Ácragas e depois, até 466 ou 465, dominada por Trasíbulo da 

Siracusa.174 

Crotty resume a estrutura da ode em prece – gnome – elogio do vencedor.175 

Bundy a descreve da seguinte forma: a estrofe é um priamel terminando em gnome de 

oposição, em forma de invocação. A antístrofe explica a gnome e o epodo usa as 

                                                 
170 MILLER, 2004, p. 216. 
171 Cf. FINLEY. p. 147; VERDENIUS, 1987, p. 89; DES PLACES, p. 16. 
172 BARRETT, p. 24 – 27. Segundo Pausânias (6. 4. 11) “Ergóteles filho de Filánor venceu duas vezes a 
corrida de longa distância em Olímpia e a mesma quantidade em Delfos, no Istmo e em Nemeia. Dizem 
que ele não era originário de Himera, conforme a inscrição em sua estátua, mas cretense de Cnossos. 
Banido de Cnossos por inimigos políticos, foi para Himera, recebeu cidadania e ainda encontrou outras 
honras. É razoável então que acabe sendo aclamado como nativo de Himera nos jogos”. Talvez a fonte de 
Pausânias sobre a vida política de Ergóteles seja a própria Olímpica 12. Conforme Barrett, conferindo a 
lista de vencedores dos papiros de Oxirrinco (P. Oxy. 222 = F. Gr. Hist. 415), não há como datar as 
vitórias ístmicas e nemeias, mas as olímpicas são de 472 e 464, e as píticas de 470 e 466. O epigrama 
inscrito em bronze diz: “Ergóteles me dedicou [...] vencendo os gregos na corrida de longa distância duas 
vezes na Pítia, duas vezes em Olímpia, duas vezes no Istmo e duas vezes em Nemeia, sendo para Himera 
uma memória imortal de excelência”. Cf. THOMAS, p. 159. 
173 BARRETT, p. 23 – 24.  
174 BARRETT, p. 30 – 31. 
175 CROTTY, p. 11. 
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vicissitudes da estrofe e da antístrofe para mostrar a mudança de sorte de Ergóteles no 

sucesso esportivo.176 

 A estrofe, a prece a Tu/xa, é a seguinte (O. 12, 1 – 6b): 

 
Li/ssomai, pai= Zhno\j 'Eleuqeri/ou, 

(Ime/ran eu)rusqene/' a)mfipo/lei, sw/teira Tu/xa. 
ti\n ga\r e)n po/ntw| kubernw=ntai qoai/ 
na=ej, e)n xe/rsw| te laiyhroi\ po/lemoi 

ka)gorai\ boulafo/roi. ai3 ge me\n a)ndrw=n 
po/ll' a1nw, ta\ d'au] ka/tw 

yeu/dh metamw/nia ta/mnoisai kuli/ndont' e)lpi/dej: 
 

Rogo, filha de Zeus Libertador, 
Sorte salvadora, cuida de Himera de ampla força. 
Porque por ti, no mar, são governadas as velozes 

naus e, na terra, ágeis guerras 
e assembleias deliberativas. As esperanças dos homens, 

muitas para cima, outras para baixo, 
se revolvem, cortando mentiras de vento. 
 

 Tu/xa, a quem a prece é dirigida, só aparece no final do segundo verso. É o 

poder divino imprevisível que faz as coisas acontecerem do modo como acontecem 

(tugxa/nein).177 Conforme Race, Píndaro representa Tu/xa em seus epinícios sempre 

com um papel positivo, de boa sorte enviada pela divindade.178 Antes da menção ao 

nome, a primeira caracterização que recebe é a de “filha de Zeus Libertador”. Embora 

um culto local não seja necessário para a invocação funcionar no poema, Barrett sugere 

a possibilidade de um culto a Zeu\j 'Eleuqe/rioj em Himera, paralelo ao festival anual 

que comemora o aniversário de destronamento de Trasíbulo em Siracusa. Lá chegaram 

inclusive a erigir uma estátua de Zeus Libertador.179 A relação de parentesco, um 

recurso para relacionar ideias abstratas desde Hesíodo, insere a Tu/xa no mundo 

ordenado por Zeus.180 Antes de justificar a prece com a explicitação do poder da Sorte e 

depois relacionar com a história de vida do vencedor homenageado, Píndaro a associa a 

Zeus e à libertação política de Himera, uma vez que Zeu\j 'Eleuqe/rioj, como indica 

Burnett, está diretamente ligado à autonomia e liberdade de uma cidade em relação ao 

domínio estrangeiro.181 O adjetivo que antecede seu nome é sw/teira, “salvadora”, para 

                                                 
176 BUNDY, p. 51 – 52; p. 36 nota 6. 
177 VERDENIUS, 1987, p.91; SILK, p. 183. 
178 RACE, 2004, p. 373 – 394. 
179 BARRETT, p. 35. Cf. Diodoro, 9, 72, 2. 
180 VERDENIUS, 1987, p. 89 – 90. 
181 BURNETT, 2005, p. 112 – 113. 
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Verdenius também com conotações políticas.182 Além dessa possível conotação, 

antecipa a relação com o campeão e a mudança de sorte ao longo de sua vida. 

 A partir do terceiro verso aparece o motivo da invocação a Tu/xa e uma pequena 

lista que representa sua esfera de ação. Ela pilota as naus velozes no mar e, na terra, as 

ágeis guerras e as assembleias deliberativas. Bundy nota como mar e terra funcionam aí 

como pares universalizantes.183 Para Barrett, a navegação, o combate em terra e as 

assembleias são elementos que fazem parte da libertação da cidade.184 Mais uma vez 

uma possível conotação política. A guerra e a assembleia fazem parte das relações 

políticas entre os homens. A navegação é associada não só aos combates navais, mas 

também à atividade comercial.185 Esses elementos parecem aqui representar a atividade 

humana em geral. Os versos seguintes dão suporte a essa leitura, trazendo a e)lpi/j, uma 

palavra-chave da abordagem tradicional da condição de vida humana na poesia grega. 

Isso permite a relação que faz Clay entre a função de Tu/xa na Olímpica 12 e da Hécate 

na Teogonia, o exercício de um poder arbitrário sobre o sucesso e a falha de cada ação 

humana.186 A consequência é a importância de Tu/xa para descrever a relação entre o 

vencedor e a vitória.187 Como observa Verdenius, embora a sorte determine o resultado 

das atividades humanas, as considerações prévias do homem sobre essas atividades são 

instáveis e, como mostram os versos seguintes, a alternância entre boa e má sorte 

enfatiza a fragilidade dos empreendimentos humanos.188 Como observa Race, do verso 

5 ao final da estrofe há um hipérbato – figura de linguagem em que um sintagma 

composto por duas palavras é separado por outras palavras ou sintagmas entremeados, 

que não pertencem a ele – em que doze palavras (ou 13, contando com o d’) estão entre 

o artigo ai3, no verso 5, e o substantivo  e)lpi/dej, no fim da estrofe. Até a última 

palavra, o sujeito da oração permanece um mistério.189 Esse hipérbato sugere a própria 

espera que circunda as incertezas. Conforme Burnett, Píndaro segue a tradição de 

representar a instabilidade e o engano da esperança, embora ela seja uma resposta 
                                                 
182 VERDENIUS, p. 90. 
183 BUNDY, p. 24 nota 56. 
184 BARRETT, p. 35. 
185 Semelhante à Tu/xa filha de Zeus Libertador, nos primeiros cinco versos da Pítica 8, 9Hsuxi/a, a 
Calma, filha da Justiça – a quem é pedido que aceite a vitória do vencedor homenageado – tem as chaves 
supremas das assembleias (boula=n) e das guerras, o que abarca a política interna e externa, em situações 
de guerra e paz. Nos versos 6 e 7, Píndaro acrescenta que a Calma sabe assumir uma atitude passiva ou 
ativa de forma adequada, o que é pertinente quanto à esfera política, mas abre a possibilidade para a ação 
humana em geral, incluindo a atividade esportiva.  
186 CLAY, 2003, p. 135. 
187 CROTTY, p. 65. 
188 VERDENIUS, 1987, p. 93; p. 50. 
189 RACE, 2002, p. 21; p. 27. 
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comum a uma situação de sofrimento e, acrescento, ao objetivo incerto da superação 

atlética (como em P.8, 90).190 As esperanças rolam ora para cima, ora para baixo e 

cortam mentiras de vento. O adjetivo que caracteriza mentiras, metamw/nia, tem o 

sentido de “o que é levado pelo vento” e, portanto, vão,191 reforçando a falta de 

substância e a inconstância dessas mentiras. Comentadores como Silk chamam atenção 

para as imagens relacionadas ao mar, iniciadas pelo governo da Tu/xa sobre as 

navegações no verso 3, e com os verbos justapostos: ta/mnoisai, usado para barcos que 

singram o mar e kuli/ndontai, para o rolar das ondas.192 Verdenius reconhece em 

kuli/ndontai o movimento irregular em contraste com o controle representado pelo 

verbo kubernw=ntai no verso 3, embora não considere o verbo necessariamente ligado à 

imagem da onda.193 Ainda assim, o mar associado a incertezas e vicissitudes não parece 

uma imagem improvável na literatura grega, considerando sua representação na 

Odisseia, como lugar em que Odisseu sofre e se perde, e em Trabalhos e Dias, como 

lugar de atividades mais incertas e perigosas do que a agricultura. 

A caracterização das  e)lpi/dej Crotty considera formada por uma expressão de 

incerteza (muitas para cima, outras para baixo), uma de frustração (mentiras de vento) e 

uma de falta de rumo ou objetivo (rolam).194 A expressão po/ll' a!nw, ta\ d'au] ka/tw já 

foi muito discutida por comentadores. Bundy a inclui em sua lista de expressões de 

alternância.195 Verdenius sugere que o sentido de “para cima” e “para baixo” não é 

correto, por não ser característico do movimento de um navio que perde seu curso. O 

correto seria uma expressão como “para cá” e “para lá”, de movimento horizontal, que 

seria o movimento sugerido pelo verbo kuli/ndomai.196 Race considera que esse 

significado só seria possível com as duas palavras justapostas ou conectadas por (te) 

kai/. Além disso, “para cá” e “para lá” teria um sentido de movimento vacilante ou sem 

rumo, enquanto “para cima” e “para baixo” têm conotações de sucesso e falha, como em 

P. 8, 92 – 94.197 Silk considera que não se trata de uma expressão sobre as vicissitudes e 

a sorte humana, mas apenas negativa, com o uso de a!nw e ka/tw para designar 

                                                 
190 BURNETT, 2005, p. 111 – 112. Burnett enumera outras passagens além de O. 12, 6 em que Píndaro 
caracteriza assim a e)lpi/j: O. 13. 83, P. 3. 23, N. 8. 45. 
191 VERDENIUS, 1987, p. 94. 
192 SILK, p. 185. 
193 VERDENIUS, 1987, p. 95.  
194 CROTTY, p. 9. 
195 BUNDY, p. 7 nota 23. 
196 VERDENIUS, 1987, p. 93. 
197 RACE, 2004, p. 379 – 380. 
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confusão em assuntos diversos.198 A conotação de fracasso e sucesso parece interessante 

numa ode a um atleta, assim como a ideia de variação de condição parece estreitamente 

ligada à e)lpi/j e Tu/xa.199 O homem, portanto, singra sem muita certeza, jogado por um 

mar de engano e ilusão. 

Na antístrofe, uma sequência gnômica que explica as imagens da estrofe (O. 12, 

7 – 12b): 

 
su/mbolon d' ou1 pw/ tij e)pixqoni/wn 

pisto\n a)mfi\ pra/cioj e)ssome/naj eu[ren qeo/qen: 
tw=n de\ mello/ntwn tetu/flwntai fradai/. 

polla\ d' a)nqrw/poij para\ gnw/man e1pesen, 
e1mpalin me\n te/ryioj, oi9 d' a)niarai=j 

a)ntiku/rsantej za/laij 
e)slo\n baqu\ ph/matoj e0n mikrw=| peda/meiyan xro/nw|. 

 
Sinal confiável de deus a respeito de uma ação futura 

nunca ninguém sobre a terra encontrou: 
as indicações são cegas para o que acontecerá. 

Muitas coisas ocorrem aos humanos além de seu juízo, 
contra o prazer. Mas alguns, em dolorosos 

turbilhões se encontrando, 
trocam o sofrimento por um profundo bem em curto tempo. 

 
 Escólios sobre essa passagem entendem su/mbolon como “presságio”, embora 

literalmente seja “sinal de reconhecimento” ou “marca de identificação”.200 No caso, 

trata-se de um sinal confiável sobre o futuro. Qeo/qen, que indica a origem divina do 

sinal e, portanto, o conhecimento dos deuses quanto ao futuro, é a última palavra do 

verso 8, estabelecendo um contraste com os humanos habitantes da terra, assim 

identificados pela última palavra do verso 7, que nunca têm acesso a esse tipo de 

conhecimento. O adjetivo pisto/n, “confiável”, é significativo, porque pressupõe a 

existência de sinais falsos, como os enganos provocados pela esperança. Verdenius e 

Silk comentam que os sinais divinos são ocultos ou obscuros e por isso não 

confiáveis.201 

Pensando nos sinais que deuses enviam na Ilíada e Odisseia, eles podem não ser 

confiáveis por serem propositalmente enganosos ou por serem tentativas humanas de 

considerar algum acaso qualquer como sinal divino. O verbo eu[ren pode ter o 

significado de achar por acaso, por simplesmente se deparar com algo notável, mas 

                                                 
198 SILK, p. 185. 
199 Mas se é necessário corresponder também ao movimento do navio da imagem, poderia se pensar no 
movimento vertical do mar revolto. 
200 SILK, p. 186; VERDENIUS, 1987, p. 95 
201 VERDENIUS; 1987, p. 96; SILK, p. 186. 
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também o de encontrar como resultado de uma busca. Mesmo que os homens tentem, 

tudo o que for considerado sinal divino não pode ser verificado pela mente humana. O 

pensamento ou juízo humano (gnw/ma) é insuficiente. 

Assim, o verso 9 é quase uma repetição do que já foi dito: a expressão 

tw=n de\ mello/ntwn se refere ao futuro e tetu/flwntai fradai/, à incapacidade de 

conhecê-lo. Acrescenta, porém, uma metáfora. Race indica que a palavra fradai/ aqui 

tem uma interpretação tradicional de “percepção” ou “conhecimentos” seguindo um 

escólio que parafraseia o verso assim: a)proo/ratoi / ei)sin ai9 gnw/seij kai\ a)fanei=j ai9 

a)poba/seij, “os meios de se conhecer não dão previsão e os resultados não são 

visíveis”, mas a palavra costuma significar “conselho” ou “aviso”, especialmente 

aqueles dados por um deus, como os sinais do verso 7.202 O verbo tetu/flwntai 

significa “cegar” ou “estar cego”. Como Silk explica, o significado de “estar cego”, é 

aplicado à mensagem (a indicação ou aviso), em vez de àqueles que a recebem.203 Sinais 

ou avisos não antecipam com clareza a visão do que ainda não aconteceu.  

 A consequência, nos versos 10 e 11, é que muitas coisas acontecem de modos 

que não correspondem àquilo que um homem julgaria acontecer, contrárias a um prazer 

ou resultado positivo esperado. Isso retoma o tema da e)lpi/j e completa a relação entre 

a incerta esperança e a impossibilidade de conhecer o que acontecerá. Day, entretanto, 

propõe que em Píndaro o tema da e)lpi/j não é totalmente negativo, correspondendo à 

espera por tornar a proeza realizada imortal através da memória da poesia.204 Essa 

positividade aparece na Olímpica 12 a partir do verso 11, com o oi( d' marcando o início 

de uma adversativa que muda o curso das considerações sobre a imprevisibilidade do 

futuro, até então relacionada à insegurança e frustração: alguns homens, encontrando-se 

em dolorosos turbilhões, em pouco tempo trocam o sofrimento por um profundo bem. 

Para Greengard, esses versos reforçam a imagem marítima da estrofe, principalmente 

pela correspondência métrica.205 Para Verdenius, a palavra za/laij, “turbilhões” ou uma 

“agitação violenta”, mas, sobretudo, de ondas, não é o bastante para formar uma 

imagem marítima recorrente, porque na República de Platão (486d7), é usada para uma 

situação de tempestade em terra.206 Ainda assim, é uma imagem de água em movimento 

violento. A mudança de condição ocorre e)n mikrw=| xro/nw, “em curto tempo”, 

                                                 
202 RACE, 2004, p. 381. 
203 SILK, p. 186 – 187. 
204 DAY, p. 51. 
205 GREENGARD, p. 21. 
206 VERDENIUS, 1987, p. 97. 
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realçando a velocidade da transformação. O bem, e)slo\n, que se opõe ao sofrimento, 

ph/matoj, é caracterizado como baqu\, “profundo”, enfatizando que a mudança não é 

apenas rápida, mas ainda ocorre entre condições extremas. Embora seja um adjetivo de 

muitos usos, Silk sugere que baqu\, pela proximidade de  za/laij, evoca águas 

profundas, o que também faz parte do jogo de imagens marítimas construído na ode.207 

A guinada para uma visão positiva das variações da sorte, como observa Barrett, 

corresponde principalmente ao próprio caso de Ergóteles, vitorioso após a derrota em 

Cnossos, e também ao de Himera, livre depois de duas tiranias.208 

 Assim, Píndaro construiu o momento adequado para introduzir na ode o 

vencedor homenageado e concluí-la com sua vitória pessoal (O. 12, 13 – 19b): 

 
ui(e\ Fila/noroj, h1toi kai\ tea/ ken 

e)ndoma/xaj a3t' a)le/ktwr suggo/nw| par' e(sti/a| 
a)kleh\j tima\ katefulloro/hsen podw=n, 

ei) mh\ sta/sij a)ntia/neira Knwsi/aj s' a!merse pa/traj. 
nu=n d' )Olumpi/a| stefanwsa/menoj 

kai\ di\j e)k Puqw=noj 'Isqmoi= t', 'Ergo/telej, 
qerma\ Numfa=n loutra\ basta/zeij o(mi- 

le/wn par' oi0kei/aij a)rou/raij. 
 

Filho de Filánor, com certeza também, 
como um galo que briga em casa, junto ao congênito lar 

tua glória dos pés perderia as folhas, sem fama, 
se a guerra civil que opõe os homens não te despojasse da pátria Cnossos. 

Mas agora que em Olímpia foste coroado 
e duas vezes em Píton e no Istmo, Ergóteles, 

exaltas os banhos quentes das ninfas, 
habitando terras próprias. 

 
O vencedor aparece primeiro como o filho de Filánor, conforme a tradição de 

prestar homenagem à família, e, finalmente, como Ergóteles, após sua realização plena 

com as vitórias. Com uma construção condicional, o epodo mostra o efeito 

inesperadamente positivo da Tu/xa na vida do atleta. O bem atual é consequência 

imprevista da desgraça inicial. 

No verso 14, aparece a imagem do galo. Rinhas eram comuns em toda Grécia,209 

mas Hamilton observa que o galo era cunhado nas moedas de Himera e, com o 

estabelecimento da democracia, passaram a ser cunhadas uma carruagem e uma ninfa 

                                                 
207 SILK, p. 188. Silk também compara a escolha de palavras de Píndaro no verso 12 a um verso da 
Ilíada, parte do encontro entre Aquiles e Príamo, brevemente parafraseado e comentado aqui no capítulo 
2: a!llote me/n te kakw?= o3 ge ku/retai, a!llote de\ e)sqlw|=, “alguém ora encontra o mal, ora o bem”. O 
tema da alternância de condição está presente nos dois trechos. Cf. SILK, p. 187 – 188. 
208 BARRETT, p. 35. 
209 VERDENIUS, 1987, p. 99. 
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com um banhista, imagem semelhante à do verso 19, de modo que seria mais um 

detalhe a representar a mudança positiva da condição da cidade e da vida de 

Ergóteles.210 O verso 15 completa a imagem, “tua glória dos pés perderia as folhas, sem 

fama”. Perder as folhas é uma alusão à coroa dada ao campeão e se opõe a 

stefanwsa/menoj, “coroado”, no verso 17.211 Alguns comentadores relacionaram essa 

imagem das folhas à de Homero em Il . 6, 146 – 149, mas o único ponto de contato 

possível entre a imagem da Ilíada e a de Píndaro seria o desfolhar como perda ou fim, 

em Homero da vida humana e, em Píndaro, da glória. Ainda assim, na Olímpica 12 não 

há a indicação de renovação.212 O galo é o lutador doméstico, como o atleta poderia ter 

sido apenas um competidor doméstico; a glória dos pés do vencedor, ou o valor de sua 

habilidade como corredor, é a árvore que teria perdido suas folhas.213 Se Ergóteles não 

tivesse que abandonar sua terra natal, sua glória não teria reconhecimento 

(a)kleh\j tima/), porque feitos de um vencedor local têm apenas uma repercussão 

limitada, como os de um galo que só briga no quintal de casa. 

 O verso 16 é a prótase da condicional, trazendo o passado negativo do campeão. 

A guerra civil (sta/sij) é a)ntia/neira, ou seja, faz os homens lutarem uns contra os 

outros, e como resultado Ergóteles precisa deixar sua terra natal. Race observa que a 

condicional estabelece uma conexão lógica na estrutura do poema entre dois eventos 

aparentemente não relacionados e torna a expulsão da terra natal um fato essencial para 

o sucesso de Ergóteles.214 A breve menção à história é usada para proporcionar um 

contraste máximo com o verso seguinte. Com nu=n d', “mas agora”, Píndaro volta ao 

presente e ao motivo da celebração, a vitória nos jogos, o profundo bem após o 

turbilhão de sofrimentos. No verso 19, há o encerramento da ode com a agradável 

situação atual do vencedor e a imagem dos então famosos banhos quentes 

(qerma\ loutra\) de Himera, que funcionam como metonímia para a cidade.215 Hamilton 

mostra como o verbo basta/zeij  já foi interpretado de variadas formas por 

comentadores diversos, seja seguindo a indicação de escoliastas, com um sentido 

metafórico de erguer e aumentar a fama de Himera – conhecida pelas fontes termais – 

                                                 
210 HAMILTON, p. 263 – 264. 
211 VERDENIUS, 1987, p. 99. 
212 Cf. VERDENIUS, 1987, p. 99 – 100; SILK, p. 190. Os dois comentadores não acham a comparação 
pertinente, uma vez que a imagem de Homero se refere à alternância de gerações e insignificância do 
indivíduo. 
213 HOEY, p.247 – 248. 
214 RACE, 2004, p. 384. 
215 SILK, p. 194. 
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ou num sentido literal, de erguer a água para tomar um banho (qerma\ loutra/ entendido 

como as águas de banho) ou numa tentativa de dois sentidos simultâneos, algo como 

“abraças os banhos quentes”. Hamilton prefere uma interpretação não totalmente 

metafórica, por causa da figura do banhista que acompanha uma possível ninfa nas 

moedas de Himera, que poderia indicar o movimento de banho atribuído a Ergóteles.216 

Race sugere que o movimento para cima de basta/zeij se opõe ao das folhas que caem 

em katefulloro/hsen.217 Silk imagina, também num sentido misto entre literal e 

metafórico, Ergóteles tomando das águas com as mãos, como numa expressão de seu 

sentimento de estar em casa.218 De todo modo, indica o momento positivo do vitorioso 

também com uma imagem relacionada à água. A expressão final, 

o(mile/wn par' oi)kei/aij a)rou/raij, “habitando terras próprias”, acrescenta ao momento 

positivo a integração social de Ergóteles na terra que se tornou sua casa. 

 O movimento do poema, das incertezas da Tu/xa à realização positiva quando as 

circunstâncias pareciam tão adversas, representa a variação da vida de Ergóteles e da 

política de Himera. As imagens relativas à água são construídas de forma a também 

acompanhar esse curso. O governo imprevisível de Tu/xa sobre as naus no mar, as 

esperanças em arrebentação, os turbilhões dolorosos da tempestade, o final feliz dos 

banhos quentes das ninfas, que opõe o conforto de casa à violência e inconstância do 

mar. 

Essa reinterpretação dos desastres passados em vista de sucessos atuais é o que 

Mackie observa também em outras odes. O curso da Olímpica 12 pode ser comparado 

ao do relato mítico da Olímpica 7 – elemento que inclusive não faz parte da ode 

comentada. Os três mitos sobre os ancestrais do vencedor no princípio da história de 

Rodes mostram como um evento que inicialmente parecia desastroso, um erro terrível, 

leva a uma conclusão positiva. Também a Olímpica 2 relata os terríveis mitos tebanos 

numa perspectiva de alternância, em que sofrimentos podem ser compensados por uma 

alegria subsequente, o que na ode também é relacionado à situação do vencedor.219 Race 

compartilha a comparação com o mito de Tlepólemo na Olímpica 7 e acrescenta que em 

Píndaro os três Eácidas, Peleu, Telamon e Teucro, são exilados que encontram novas 

cidades. Ele expande a comparação para a tragédia e a poesia em geral, afirmando que 

se trata de um logos típico, em que um homem é exilado de sua terra natal (seja por um 

                                                 
216 HAMILTON, p. 261 – 262. 
217 RACE, 2004, p. 380. 
218 SILK, p. 194. 
219 MACKIE, p. 74; p. 83 – 84. 
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assassinato ou expulsão política), mas a sorte transforma o desastre em bem, 

estabelecendo esse homem numa nova terra onde ele tem seu valor reconhecido. Seria o 

padrão do Édipo de Sófocles, em Édipo em Colono, Fênix e Pátroclo, na Ilíada, e 

Eumeu e Teoclímeno, na Odisseia.220 

 Assim Píndaro trabalha o tema da contingência na Olímpica 12. Apesar de 

reconhecer o risco da esperança, mostra como as constantes variações e a 

impossibilidade de se prever o futuro podem resultar numa reversão positiva de 

condições, em que uma situação adversa dá lugar ao sucesso, mesmo quando isso 

parecia pouco provável. 

                                                 
220 RACE, 2004, p. 390. 
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4.3. Nemeia 6 

 

 Alcimidas de Egina venceu a categoria juvenil, para pai=dej, da modalidade 

chamada de pa/lh. Era a luta livre, ou wrestling, combate com objetivo de derrubar o 

adversário provavelmente três ou cinco vezes. Focava técnicas de agarramento, ao 

contrário do pu/c (ou pugmh/, ou ainda pugmaxi/a), pugilismo ou boxe, em que se lutava 

com os punhos envolvidos em tiras de couro até que um dos competidores não pudesse 

ou não quisesse continuar.221 

As tentativas de datação da ode são feitas principalmente com base em dois 

dados. Conforme Pausânias, 6. 18.7, Praxidamas de Egina, provavelmente o avô de 

Alcimidas mencionado em N. 6, 15 – 18, ganhou o pugilato em 544 e foi um dos 

primeiros atletas a ter uma estátua em Olímpia. O treinador Melésias, citado em N. 6, 

65, seria o mesmo que aparece em O. 8, 54 – 66, como um treinador experiente, e em N. 

4, 93 – 96 identificado pelo vigor e habilidade física (como em N. 6, 65). Como a 

Olímpica 8 é de 460, a composição da Nemeia 6 seria anterior a esse ano, embora não 

seja possível propor nenhuma data com precisão.222 A ode trata com cuidado especial e 

comemora também as vitórias passadas da família dos Bássidas, que conquistaram vinte 

e cinco títulos (N. 6, 58) nas quatro principais competições pan-helênicas. A glória 

olímpica da casa remete ao ancestral do século VI, Hagesímaco (N. 6, 22), avô de 

Praxidamas, mas propõe o desafio de elogiar a família e o jovem vitorioso com tato para 

agradar também o pai que não foi vitorioso.223 

 Assim, a primeira estrofe (N. 6, 1 – 7) é uma introdução gnômica, priamel que 

serve como contraste para o elogio do vencedor,224 que aparece na antístrofe (N. 6, 8 – 

14) e dá sequência à longa série de conquistas da família que ocupa toda a terceira tríade 

(N. 6, 15 – 44), incluindo um trecho sobre a poesia (N. 6, 26 – 34). Segundo Burnett, 

numa ode longa, esta seria a posição esperada do relato mítico, mas Píndaro apresenta 

os antigos atletas e lhes concede um tratamento heroico, inclusive aproveitando um 

trecho metapoético para invocar a Musa e anunciar que cantará os “Bássidas de antiga 

reputação” (N. 6, 26 – 34).225 A última estrofe começa se voltando para o elogio de 

                                                 
221 MILLER, 2004, p. 225; p. 229. Havia ainda outra categoria de luta, o pagkra/tion, pancrácio ou vale 
tudo, que combinava o pugilismo e a luta livre. O vencedor era determinado como no pugilismo (o sinal 
de aceitação da derrota era dado com o levantar do dedo indicador). 
222 GERBER, p. 34 – 36. 
223 BURNETT, 2005, p. 157 – 158. 
224 BUNDY, p. 37 – 38. 
225 BURNETT, 2005, p. 160 – 161. 
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Egina e então aparece o mito de um Eácida, Aquiles que mata Memnon, filho da Aurora 

(N. 6, 45 – 54). Após o mito, a volta para o elogio da vitória de Alcimidas, incluindo um 

elogio a seu treinador, que encerra a ode. 

 O tema da contingência faz parte da comparação entre homens e deuses da 

primeira estrofe (N. 6, 1 – 7): 

 
4En a)ndrw~n, 

e4n qew~n ge/noj: e)k mia~j de\ pne/omen 
matro\j a)mfo/teroi: diei/rgei de\ pa~sa kekrime/na 

du/namij, w(j to\ me\n ou)de/n, o( de\ xa/lxeoj 
a)sfale\j ai)e\n e3doj 

me/nei ou)rano/j. a)lla/ ti prosfe/romen e1mpan h1 me/gan 
no/on h1toi fu/sin a)qana/toij, 

kai/per e)fameri/an ou)k ei)do/tej ou)de\ meta\ nu/ktaj 
a!mme po/tmoj 

a#ntin' e1graye dramei=n poti\ sta/qman. 
 

Uma a raça 
dos homens, uma a dos deuses: mas ambos respiramos 

a partir de uma só mãe. E separa-os toda uma capacidade 
distinta. Assim, para uma, nada; para a outra, o céu 

de bronze permanece sempre 
como sede estável. Porém, trazemos algo de semelhante aos imortais, 

uma grande mente ou constituição física, 
mesmo sem saber, durante o dia ou pela noite, 

para que linha 
qualquer o destino escreve que nós corramos. 

 
 O primeiro verso já foi objeto de análise de muitos comentadores, que debatem 

se a raça dos deuses e a dos homens é uma única ou se são duas diferentes, ou seja, se a 

repetição de e3n sem nenhuma partícula significa “uma raça... uma mesma raça” ou “uma 

raça... uma outra raça”.226 Jones, seguindo a leitura de Bundy, prefere considerar duas 

raças separadas, mas com a mesma origem.227 A saída de Finley é ler já a palavra 

ge/noj como “origem” – o que seria possível, uma vez que a palavra em Píndaro é usada 

para fazer a ligação e associação entre o vencedor e seus antepassados notáveis ou 

míticos – inclusive relacionando a abertura da Nemeia 6 à da Pítica 10, com o anúncio 

de origem comum.228 Entretanto, é essa origem comum o que Píndaro deixará explícita 

no segundo verso. Pensando na continuação do verso como um acréscimo, não uma 

reformulação de algo já dito – uma opção que parece pertinente a um início de ode, mas 

                                                 
226 Para um apanhado das discussões sobre o verso nos últimos séculos, cf. JONES, 1992, p. 1 – 11 e 
GERBER, p. 43 – 35. 
227 JONES, 1992, p. 1. 
228 FINLEY, p. 73. Bundy já havia relacionado essas duas aberturas, N. 6, 1–7 e P. 10, 1–3, ambas 
servindo como contraste para o anúncio do vencedor. BUNDY, p. 38. 
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não é necessária – e em ge/noj como “raça”, valorizando a relação de parentesco, o 

modo mais apropriado de tirar alguma conclusão sobre esse verso é relacioná-lo ao 

conteúdo dos versos que seguem e compõem a estrofe. A diferença em relação aos 

deuses será essencial na definição do humano, ao mesmo tempo em que se mantém a 

aproximação. Como afirma Crotty, a proximidade e a distância em relação aos deuses 

são ambas ao mesmo tempo verdadeiras.229 Exatamente por isso a abertura da ode é 

eficiente: dois opostos tradicionais da poesia grega, homens e deuses, acompanham e3n, 

palavra que indica a noção de unidade, mas que repetida assim poderia marcar também 

a diferença, condensando a ideia que será desenvolvida nessa primeira estrofe. O 

desenvolvimento é descrito por Bundy, que considera que o primeiro verso marca 

inicialmente a diversidade (com e3n a)ndrw~n, e3n qew~n ge/noj, “uma a raça dos homens, 

uma a dos deuses”) e, em seguida, como contraste, a unidade com mia=j e a)mfo/teroi. A 

diversidade volta a ser marcada ainda no segundo verso, com diei/rgei e, embora Bundy 

considere os versos 4 a 7 como ênfase na imagem de unidade, 230 parece que, na 

verdade, a unidade é retomada nos versos 4 e 5 e os versos 6, 6b e 7 encerram a estrofe 

enfatizando a diferença. 

 Ainda no primeiro verso, o que explicita a igualdade de origem é a mãe comum 

não identificada, em geral considerada como Gh~ ou Gai=a, a Terra, com base em seu 

conhecido papel como mãe de deuses na Teogonia de Hesíodo, a partir do verso 105 e 

106: 

 
klei/ete d' a)qana/twn i9ero\n ge/noj ai)e\n e0o/ntwn, 
oi4 Gh~j e)cege/nonto kai\ Ou)ranou~ a)stero/entoj 

 
Celebra a raça sagrada dos imortais que existem sempre, 

os que nasceram da Terra e do Céu estrelado 
 
 Papel reconhecido no Hino Homérico 30, que começa com Gai~a pammh/teiran , 

“Terra mãe de tudo”, e termina com xai~re qew~n mh/thr, “salve, mãe dos deuses”. 231 

Acrescenta-se o verso 108 de Trabalhos e Dias, em que homens e deuses têm uma 

mesma origem:232 

 
w(j o(mo/qen gega/asi qeoi\ qnhtoi/ t' a!nqrwpoi. 

 
como a partir do mesmo nasceram deuses e homens mortais. 

                                                 
229 CROTTY, p. 1. 
230 BUNDY, p. 38. 
231 GERBER, p. 45. 
232 JONES, 1992, p. 13. 
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 Parece o suficiente para validar a interpretação da Terra como a mãe comum, 

adequada inclusive à imagem vegetal em N. 6, 9. O verbo pne/w, no verso 1, é usado 

com o sentido de “estar vivo”, no caso, indicando existência ou atividade, uma primeira 

característica que homens e deuses discretamente compartilham. 

 Do verso 2 ao 4, a diferença entre deuses e homens aparece de forma extrema.  

Apesar de existirem a partir de uma origem compartilhada, o poder de cada uma das 

raças é totalmente diferente. O da raça humana é apresentado de forma sucinta e 

completamente negativa com uma só palavra: ou)de/n, “nada”. O dos deuses é 

exemplificado pela posse permanente do céu de bronze como sede estável. O céu, 

espaço associado à divindade, era “de bronze” também em P. 10, 27, como a brilhante e 

sólida casa dos deuses, inacessível ao homem. A construção de Píndaro aqui na Nemeia 

6 ecoa o verso 128 da Teogonia de Hesíodo, qeoi~j e3doj asfale\j ai0ei/ e também 

Homero, Od. 6.42 qew~n e3doj a)sfale\j ai0ei/, “sede sempre estável para os deuses”.233 

A palavra ai0ei/, “sempre”, é comum nas descrições dos deuses.234 Marca de forma 

simples a ideia de eternidade, ou de ausência de um fim, característica das divindades e 

impossível aos seres humanos. À expressão a)sfale\j e3doj, “sede estável”, Píndaro 

acrescenta o verbo me/nw, “permanecer”, formando uma imagem consistente de 

perenidade e segurança. É esse seguro céu de bronze que o homem não é capaz de 

escalar.235 A impotência do homem, que não tem nada, o separa dos deuses que têm 

sempre tudo.236 Para Jones, essa ideia de perenidade reforçada por tantas palavras 

implica que mesmo o nada que resta aos humanos é sujeito a mudança e degeneração.237 

A sequência de imagens talvez não marque exatamente a inconstância do nada atribuído 

aos homens, mas a inconsistência da condição humana diante da ostensiva perenidade 

que a divindade representa. Inconsistência tamanha que pode ser reduzida a nada ou 

mesmo só pode ser chamada de nada. 

 Entretanto, após abrir toda essa distância, uma nova aproximação, porque 

trazemos a possibilidade de semelhança aos imortais em dois elementos: me/gaj no/oj 

ou fu/sij. Me/gaj no/oj, “grande mente”, reconhece a capacidade intelectual do homem 

e a equipara à dos deuses. A expressão aparece na Teogonia, 37, no Hino a Deméter, 

                                                 
233 GERBER, p. 46. 
234 GERBER, p. 46. 
235 HOEY, p. 255. 
236 Cf. LESKY, 1995, p. 231; JONES, 1992, p. 1; p. 20. 
237 JONES, 1992, p. 19. 
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37, e em P. 5, 122, sempre relacionada à mente de deuses, 238 o que revela a aplicação 

ao homem de uma característica divina. A palavra fu/sij, que pode ter um sentido geral 

de “natureza”, não tem aqui um significado tão óbvio. Para Gerber, seria a forma física, 

o corpo, como antítese da mente.239 Ele indica o único outro trecho em que Píndaro 

utiliza a palavra, I. 4, 53 – 55: 

 
ou0 ga\r fu/sin 'Wariwnei/an e1laxen: 

a)ll' o)noto\j me\n i0de/sqai, 
sumpesei~n d' a)kma~| baru/j. 

 
Não obteve a natureza [ou constituição] de Órion, 

mas embora desprezível de se ver, 
para derrubar com a força no auge, ele é pesado. 

 
 Não é preciso que o poeta utilize uma mesma palavra com um mesmo 

significado em dois ou mais poemas diferentes, mas na Ístmica 4 o termo parece 

também relacionado a forma. Ainda que não seja impossível um significado mais 

abrangente, de “qualidades inatas”, a constituição física – e Jones lê mais 

especificamente como beleza240 – parece ser a outra característica humana que Píndaro 

assemelha aos deuses. A construção com  h1... h1toi poderia indicar que a segunda opção 

é a mais provável, sobretudo pela sequência.241 O reconhecimento do valor da forma e 

da mente humana parece aqui geral, pela sua apresentação ou funcionamento, não 

necessariamente pelos casos de excelência. 

Assim, a restrição no verso 6 a 7 se aplica a todos os seres humanos e novamente 

distancia os dois grupos: “embora não saibamos, sob o dia ou pela noite, para que linha 

qualquer o destino escreveu que nós corramos”. A capacidade intelectual humana é de 

algum modo semelhante à dos deuses, mas não é idêntica. A limitação dessa capacidade 

aparece na forma inicialmente com a negação da posse de conhecimento: ou)k ei)do/tej, 

que em seguida se torna uma ignorância específica, em relação ao futuro. 

É famoso o estudo de Fränkel sobre os compostos de h(me/ra, “dia”, em que esse 

elemento se refere “ao nosso status ou condição em um dia qualquer, e à ampla série de 

contingências que um dia pode proporcionar”.242 Com e)pi/, o sentido é de que o dia está 

sobre nós, ou seja, estamos submetidos às suas vicissitudes.243 Uma leitura que parece 

                                                 
238 GERBER, p. 47. 
239 GERBER, p. 47. 
240 JONES, 1992, p. 21. 
241 JONES, 1992, p. 21 – 22. 
242 FRÄNKEL, 1946, p. 132 – 133. 
243 FRÄNKEL, 1946, p. 133. 
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pertinente, embora tenha sido questionada, por exemplo, por Dickie, que defende os 

sentidos de “por dia”, “de dia a dia” ou “que dura um dia”.244 No verso 6, o sentido de 

 e)fameri/an, “pelo dia” forma com meta\ nu/ktaj, “pela noite”, um par totalizante que 

constrói a imagem da constante impossibilidade de saber o que acontecerá, o que toca a 

ideia defendida por Fränkel. A gnome sobre a impossibilidade de saber o futuro 

novamente acompanha o tema da contingência como característica do homem. 

No verso 6b, po/tmoj, o “destino”, é o curso de vida destinado e, segundo 

Gerber, o poder tratado por Píndaro pela primeira vez como força ativa, responsável 

pelo modo como esse curso é percorrido.245 Jones lembra que a palavra é formada com a 

mesmo raiz de pi/ptw, no sentido de “o que cai sobre alguém”, que poderia contrastar 

com a sede estável dos deuses no céu.246 De qualquer forma, é a ação desse destino 

agente o que os homens não são capazes de conhecer. A escrita do destino talvez seja 

hoje uma imagem banal para marcar o inevitável itinerário já registrado. A sta/qma é 

um nível, um instrumento de carpintaria que tem a função de conferir se uma superfície 

está exatamente horizontal ou vertical, com sentido metafórico ligado à retidão de um 

caminho. Também pode ser a linha que separa as raias numa pista de corrida.247 

Conforme Lefkowitz, Píndaro constrói a imagem da vida como uma competição 

esportiva, uma corrida, caracterizando-a como uma oportunidade de se conquistar 

realizações e vencer – e é possível acrescentar que, pelo contexto de desconhecimento, a 

imagem inclui a possibilidade da derrota.248 Esse percurso não pode ser conhecido de 

antemão, mas o destino imprime a necessidade de correr (dramei=n) pelo que, na 

perspectiva do homem prestes a correr, é indeterminado (h3tij). 

Assim termina a estrofe e a comparação entre deuses e homens. Entre a 

aproximação e o distanciamento, a raça dos homens completa um movimento entre 

extremos que corresponde à variação que caracteriza sua condição de vida. 

O início da primeira antístrofe, que anuncia o vencedor homenageado, trata 

também o tema da variação, mas da alternância no decorrer das gerações de uma família 

(N. 6, 8 – 11): 

 
tekmai/rei 

kai\ nu~n   )Alkimi/daj to\ suggene\j i)dei~n 

                                                 
244 DICKIE, p. 14. 
245 GERBER, p. 46. 
246 JONES, 1992, p. 26. 
247 GERBER, p. 49. 
248 LEFKOWITZ, 1979, p. 52. 
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a!gxi karpofo/roij a)rou/raisin, ai3t' a)meibo/menai 
to/ka me\n w}n bi/on a)ndra/sin e)phetano\n 

e0k pedi/wn e1dosan, 
to/ka d' au]t' a)napausa/menai sqe/noj e1maryan. [...] 

 
Dá prova 

agora também Alcimidas para ver a linhagem 
como lavouras frutíferas, que em alternância 
ora dos campos dão meio de vida abundante 

aos homens, 
ora, cessando, se apossam do vigor. [...] 

 
 A impossibilidade de se conhecer o futuro se estende à continuidade da casa. A 

prova é Alcimidas, campeão como seu avô e outros antepassados, ao contrário de seu 

pai, o que possibilita a comparação com o ciclo do ano agrícola, em que a safra e a 

entressafra se alternam. A comparação entre a vida humana e a vegetal aparece em 

Homero (Il . 6, 146 – 149), é explorada por Simônides de Ceos (elegia 8W) e 

retrabalhada por Mimnermo (elegia 2W). Píndaro compõe uma nova imagem e aplica a 

alternância do ciclo de vida vegetal à irregularidade de sucessos na história de uma 

família. Para Gerber, essa alternância de sorte na família é o que motivou aquela entre 

similaridades e diferenças de homens e deuses.249 O percurso do poema é apresentar a 

variação como característica básica do homem, mostrar seus efeitos ao longo das 

gerações de uma família e aplicá-los às vitórias dos antepassados de Alcimidas (N. 6, 15 

– 44). 

Burnett considera o princípio de alternância uma ponte entre extremos que 

pareceriam irreconciliáveis, porque dizer que o poder humano é nada significa não 

reconhecer diferença entre fracasso e sucesso. Entretanto, em seguida, os atletas do 

passado são descritos como se fossem heróis míticos. A família de Alcimidas seria a 

manifestação da noção de que os sucessos humanos, por definição, contêm o fracasso, 

mas de um modo positivo, 250 uma leitura compartilhada por Mackie, que vê na 

comparação entre a família e os campos a possibilidade para Píndaro de reinterpretar os 

fracassos dos antecessores sob uma perspectiva positiva, como parte de um padrão mais 

abrangente que é, no resultado final, produtivo. 251 Burnett ainda propõe que a 

ancestralidade comum entre deuses e homens, que remete à Terra, se manifesta na 

imagem da alternância dos campos, pela alternância em que se manifesta no homem um 

poder semelhante ao divino que os aproxima aos deuses depois de um período de 
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distância.252 Ela parece considerar que os humanos se aproximam dos deuses nos 

momentos de excelência, o que seria, nesse caso, um acréscimo à comparação feita 

anteriormente na estrofe.  

 A morte de Memnon pelas mãos de Aquiles, um Eácida, antepassado do povo de 

Egina, é contada nos versos 35 a 54. Para Burnett, o mito mostra que mesmo um filho 

da Aurora não sabe o curso que o destino marcou para ele.253 Embora os versos do mito 

não chamem atenção especial para esse aspecto, conduzem a ode para o epodo final, em 

que, após afirmar que Alcimidas foi capaz de proporcionar glória a sua famosa família, 

Píndaro lembra (N. 6, 61 – 66): 

 
[...] du/o me\n Kroni/ou pa\r teme/nei, 

pai~, se/ t' e)no/sfise kai\ Polutimi/dan 
kla~roj propeth\j a!nqe' 'Olumpia/doj. 

delfi=ni kai\ ta/xoj di' a(/lmaj  
i]son k' ei)/poimi Melhsi/an 

xeirw=n te kai\ i)sxu/oj a(ni/oxon. 
 

[...] perto do santuário do filho de Cronos, 
rapaz, uma sorte caída privou a ti 

e Politimidas de duas flores olímpicas. 
Eu diria que Melésias, 

condutor de mãos e de força, 
em velocidade é igual até a um golfinho pelo mar. 

 
 A expressão kla~roj propeth/j, “sorte caída”, foi objeto de interpretações 

diversas. Kla~roj indica o que é tirado na sorte. Propeth/j, foi lido como “aleatório”, 

“precipitado” ou “que cai”. Para explicar a expressão, pensou-se, por exemplo, na 

possibilidade de, no sorteio da chave de lutas, os dois terem caído em posições que 

exigissem uma luta a mais do que a maioria de seus oponentes – o que acontecia quando 

o número de competidores não completava chaves exatamente. 254 Algo assim é 

possível, mas a expressão funciona como uma imagem para o acaso desfavorável, 

utilizando elementos da luta livre: o sorteio (kla~roj) e a queda (sugerida 

em propeth/j). É surpreendente o anúncio de derrotas após a afirmação de que o 

homenageado proporciona glória à família. Como relembra Jones, Alcimidas é prova da 

alternância da sorte de sua família.255 Aqui essa alternância aparece também em sua 

trajetória pessoal, que também, como observa Burnett, ilustra os inescrutáveis caminhos 
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do destino.256 Entretanto, o tom final da ode não é negativo. Os últimos versos 

homenageiam e elogiam o treinador, o que numa ode a um vencedor menor de idade 

significa a possibilidade de um futuro com sucessos ainda maiores.257 

 Na ode o tema do que pode ser diferente e imprevisível se manifesta pela 

alternância, seja entre a semelhança e diferença de deuses e homens ou entre o sucesso e 

o fracasso nas ações humanas. Os deuses são marcados pela total estabilidade, enquanto 

os humanos, caracterizados como nada, se encontram numa posição que flutua entre 

extremos e de uma forma inesperada, como sugere a ode nos primeiros e últimos versos. 

                                                 
256 BURNETT, 2005, p. 163. 
257 BURNETT, 2005, p. 163. 
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4.4. Nemeia 11 

 

 Aristágoras de Tênedos não é homenageado como atleta vencedor de nenhum 

campeonato. Embora haja menção a atividade esportiva, esta é a ode em que não se 

comemora uma conquista atlética, mas política: a obtenção do cargo de prítane.258 

Prítane designa, em diversas cidades, um magistrado com função executiva.259 

Conforme Aristóteles, Política 1322b28, em alguns lugares, chegou a ser comparável a 

um arconte ou a um rei, e até mesmo estabelecer uma tirania, como no relato do caso de 

Mileto citado em Política 1305a15−18.260 O edifício do pritaneu era referência na 

cidade. Nele ficava a lareira com fogo eterno, o centro da cidade e símbolo de sua vida, 

associada à Héstia, deusa dos lares. Pela importância religiosa, era local de asilo de 

suplicantes. No pritaneu eram realizadas também refeições com custeio público, em atos 

de hospitalidade, ou para quem fosse considerado merecedor de honra, como um 

estadista ou atleta campeão. Em Atenas, inscrições mencionam que os órfãos de pais 

mortos pelos trinta tiranos deveriam ter a alimentação mantida pelo pritaneu, assim 

como os órfãos de guerra. Além disso, servia como tribunal em certos casos de 

assassinato e também como arquivo público.261 

 Tradicionalmente, é colocada entre as últimas das odes de Píndaro que restaram, 

uma classificação aparentemente motivada por certa semelhança de tom com a Pítica 8, 

a última ode datável.262 Verdenius, entretanto, lembra que não é certo que seja uma obra 

da velhice. Mesmo se Teoxeno de Tênedos, homenageado no fr. 123 (108 Bowra), for 

irmão de Aristágoras, isso não auxilia a datação, que se mostra improvável.263 

 A ode começa com uma prece a Héstia (N. 11, 1 – 10), que leva ao elogio de 

Aristágoras (N. 11, 11 – 21), incluindo o trecho gnômico (N. 11, 13 – 16) e a menção a 

vitórias atléticas passadas de Aristágoras e de sua família (N. 11, 19 – 21). Esses versos 

nos conduzem a um trecho sobre sucessos possíveis que não se realizaram (N. 11, 22 – 

29), e depois a mais um trecho gnômico (N. 11, 29 – 32). Na última tríade, o elogio à 

                                                 
258 Possivelmente, um cargo público é comemorado também em Baquílides 14B, que, assim como a 
Nemeia 11, inicia-se com uma invocação a Héstia. Cf. FEARN. 
259 MOSSÉ, p. 424. 
260 MILLER, 1978, p. 22; FEARN, p. 33 nota 59. 
261 Cf. MILLER, 1978, p. 4 – 24. Segundo Fearn, a manifestação cívica de Héstia retém a memória da 
lareira da família real e, no centro da comunidade cívica, simboliza os fogos das casas individuais que 
juntos constituem a comunidade, transformando a diferenciação hierárquica da sociedade em igualdade. 
Cf. FEARN, p. 33 – 34. 
262 FINLEY, p. 36. 
263 VERDENIUS, 1988, p. 96 
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família, recuperando antepassados míticos (N. 11, 33 – 37), e o encerramento gnômico 

(N. 11, 37 – 48). É possível perceber a ausência de uma seção mítica narrativa e a 

recorrência de partes gnômicas. 

 A prece a Héstia, para que Aristágoras cumpra o mandato com prestígio, termina 

assim (N. 11, 8 – 10): 

kai\ ceni/ou Dio\j a)skei~tai qe/mij ai0ena/oij 
e)n trape/zaij: a)lla\ su\n do/ca| te/loj 

dwdeka/mhnon pera~sai/ nin a)trw/tw| kradi/a|. 
 

e o costume de Zeus hospitaleiro é exercido em mesas 
Perenes; mas com glória e coração ileso cumpre 

o teu cargo de doze meses. 
 

 Crotty lê essa passagem como um tributo à excelência perene das pessoas ou do 

povo.264 As mesas e a hospitalidade são elementos que se associam à função do 

pritaneu, que teria alguma perenidade na forma de gerações que se sucedem em 

alternância. Alternância essa que será um tema desenvolvido ao longo da ode. 

Entretanto, no âmbito individual, o poder do magistrado tem uma curta duração, um 

ano, que contrasta com a perenidade do costume (qe/mij) de Zeus. Parece que Píndaro 

aproveita a ocasião de comemoração do sucesso político de um homem para fazer um 

sutil comentário que envolve política e a condição mortal: as leis humanas de algum 

modo se aproximam do costume ou leis divinas e, portanto, as mesas do pritaneu são 

também as mesas de Zeus. Embora não se sustentem pela perenidade do deus, têm uma 

continuidade que flui pela alternância de governos em períodos curtos, que podem 

trazer complicações que ameaçam a reputação e a tranquilidade dos governantes. 

 No epodo, a primeira das partes gnômicas, Píndaro estende suas considerações e 

lembra que não só o tempo de governo é finito, mas o próprio tempo de vida do homem 

(N. 11, 11 – 16): 

 
a!ndra d' e)gw\ makari/zw me\n pate/r' 'Arkesi/lan, 

kai\ to\ qahto\n de/maj a)tremi/an te su/ggonon. 
ei) de/ tij o!lbon e1xwn morfa~| parameu/setai a!llouj, 

e1n t' a)e/qloisin a)risteu/wn e)pe/deicen bi/an, 
qnata\ memna/sqw periste/llwn me/lh, 

kai\ teleuta\n a(pa/ntwn ga~n e)piesso/menoj. 
 

Eu louvo o homem como bem-aventurado, pelo pai Arcesilas, 
e também pelo admirável aspecto e pela firmeza congênita. 

Mas, se alguém, tendo prosperidade, supera os outros na forma 
e, sendo o melhor nas competições, demonstra sua força, 
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que se lembre que veste membros mortais 
e será vestido de terra, o fim de todos. 

 
 O uso de makari/zw com duplo acusativo é estranho, mas tem o efeito de 

relacionar as características positivas do filho também ao pai, fundindo as duas figuras 

homenageadas.265 Antes do lembrete nos dois últimos versos do epodo, há uma lista 

com valores que compõem uma excelência aristocrática congênita: a beleza física; a 

firmeza que para Verdenius seria a calma, apesar de muitos traduzirem como 

coragem,266 e, de todo modo, indica um valor relativo à ação, que proporciona sua boa 

execução; a prosperidade ou riqueza; o sucesso e a força física. Todos esses valores são 

invocados para serem contrapostos ao fim comum de qualquer homem, a morte. 

Lefkowitz propõe que periste/llw, “vestir” ou “cobrir”, denota vestir um cadáver para 

o sepultamento.267 A morte, pela repetição de verbos ligados ao vocabulário da 

vestimenta ou cobertura, aparece com uma imagem composta de elementos concretos, 

em que a mudança de estado é representada pela mudança dessa vestimenta: em vida, os 

membros mortais e, na morte, a terra. Terra aqui se associa ao fim da existência do 

homem, diferentemente da Nemeia 6, em que é a mãe que dá existência a deuses e 

homens. Despindo-se de todos os ornamentos, resta a nudez do término comum a todos, 

a característica congênita definitiva. Por isso mesmo, os versos seguintes (N. 11, 17 – 

18) afirmam a necessidade de louvar, nos discursos e cantos, o homenageado, 

representante da excelência humana, conforme a ideia de que alguma imortalidade é 

assegurada pela poesia.268 Assim, o tema da morte, o último ou único elemento 

necessário da existência humana, leva ao tópos da necessidade de elogiar o 

homenageado em cantos que garantem a perenidade de seus feitos. 

 Mesmo não se tratando de uma homenagem a um atleta vitorioso, Píndaro 

menciona vitórias de Aristágoras e seus familiares ou antecedentes em jogos locais (N. 

11, 19 – 21), o que leva à curiosa segunda antístrofe (N. 11, 22 – 26): 

 
e)lpi/dej d' o)knhro/terai gone/wn paido\j bi/an 

e1sxon e)n Puqw~ni peira~sqai kai\ 'Olumpi/a| a)e/qlwn. 
kai\ ma\ ga\r o3rkon, e)ma\n do/can para\ Kastali/a| 

kai\ par' eu)de/ndrw| molw\n o1xqw| Kro/nou 
ka/llion a2n dhriw/ntwn e)no/sths' a)ntipa/lwn, 

                                                 
265 JONES, 2000, p. 188. 
266 VERDENIUS, 1998, p. 102. 
267 LEFKOWITZ, 1979, p. 52. Verdenius considera irrelevante pela falta de evidência de que a palavra 
tinha esse significado específico. Jones, entretanto, apresenta exemplos de uso referente à preparação de 
corpos para o funeral. Cf. VERDENIUS, 1998, p. 103; JONES, 2000, p. 189. 
268 VERDENIUS, 1998, p. 104. 
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Expectativas hesitantes dos pais impediram a força 
do filho de se testar nos jogos em Píton e Olímpia, 

porque, juro, na minha opinião, indo à Castália 
e à arborizada colina de Crono, 

voltaria melhor que os combatentes adversários, 
 

O esporte já havia aparecido no verso 14, “sendo o melhor nas competições, 

exibe sua força”. Ele aparece mesmo numa ode não dedicada à comemoração da 

conquista de um campeonato, o que revela a vitória em jogos, ideia essencial do 

epinício, como imagem fortemente relacionada ao sucesso em qualquer atividade 

humana. 

Lefkowitz observa que a apologia de feitos nunca realizados nesse trecho é única 

na poesia de Píndaro, que enfatiza o sucesso e culpa o acaso ou o erro de juízes quando 

menciona a derrota de um homenageado.269 Verdenius, numa leitura ao estilo de Bundy, 

considera essas não realizações esportivas como contraste para a atual conquista 

política.270 Fearn comenta que antes do período helenístico, nenhum cidadão de 

Tênedos foi campeão em nenhum dos quatro grandes jogos pan-helênicos. Assim, 

apenas a alusão aos jogos e a consideração de que Aristágoras era hábil o bastante para 

vencer já era o bastante para causar uma impressão forte como elogio, diante de uma 

plateia não acostumada aos maiores sucessos.271 A interpretação da menção aos jogos 

como algo elogioso e ainda funcionando como contraste parece coerente e, além dessa 

função na estrutura da ode, a sugestão de uma vitória que não aconteceu traz a ideia de 

que uma trajetória de vida poderia ter sido de outra maneira. 

A suposta vitória é impedida pelas e)lpi/dej, “esperas”, tradicionalmente 

portadoras da ambígua tensão entre a boa esperança e a frustração. Aqui a ambiguidade 

ainda se manifesta, uma vez que a hesitação dos pais não permitiu tirar a prova da 

capacidade do filho, mas o caráter que predomina é positivo, da e)lpi/j como força que 

torna uma realização possível. De todo jeito, se o futuro final é necessariamente a 

morte, o passado é definido pelo que aconteceu, mas também caracterizado pela 

possibilidade, em suposição, de ter sido algo diferente – o que sugere o presente como 

tempo das escolhas, como levar ou não o filho para competir em Olímpia ou Delfos. 

 O epodo continua o desenvolvimento do tema (N. 11, 27 – 32): 
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271 FEARN, p. 30 – 33. 



 109 

 
pentaethri/d' e(orta\n  (Hrakle/oj te/qmion 

kwma/saij a)ndhsa/meno/j te ko/man e)n porfure/oij 
e1rnesin. a)lla\ brotw~n to\n me\n keneo/fronej au]xai 
e)c a)gaqw~n e1balon: to\n d' au] katamemfqe/nt' a1gan 

i0sxu\n oi0kei/wn pare/sfalen kalw~n 
xeiro\j e3lkwn o)pi/ssw qumo\j a!tolmoj e0w/n. 

 
celebrando a quinquenal festa sagrada de Héracles 

e prendendo o cabelo com ramos purpúreos. 
Mas as presunções de pensamento vazio dos mortais 

lançam um para longe do que é bom, e outro, que demais 
deprecia sua força, o coração que é covarde faz desviar das belezas 

que lhe são próprias, puxando para trás pela mão. 
 

O coração covarde não se refere à hesitação dos pais, como lê Verdenius,272 e a 

presunção não se reduz à jactância sem ação, como propõe Jones.273 Lefkowitz lê na 

antístrofe e no epodo a identificação das emoções como responsáveis pelo fracasso nas 

ações dos homens, além dos limites do julgamento humano.274 Na verdade, parece que 

Píndaro propõe aqui o valor moral da moderação, uma vez que tanto o presunçoso, que 

se considera mais do que realmente é, quanto o covarde, que se considera menos, se 

desviam do que há de melhor. 

A ascendência mítica na terceira estrofe leva à imagem vegetal de alternância na 

antístrofe (N. 11, 37 – 42): 

 
[...] a)rxai~ai d' a)retai/ 

 
a)mfe/ront' a)llasso/menai geneai~j a)ndrw~n sqe/noj: 

e)n sxerw~| d' ou1t' w}n me/lainai karpo\n e1dwkan a1rourai, 
de/ndrea/ t' ou)k e)qe/lei pa/saij e)te/wn pero/doij 

a!nqoj eu)w~dej fe/rein plou/tw| i1son, 
a)ll' e)n a)mei/bonti. [...] 

 
[...] Antigas excelências 

 
trazem, alternando-se, a força para as linhagens dos homens: 

sucessivamente, nem as negras lavouras dão fruto, 
nem as árvores querem, em todos os ciclos dos anos, 

trazer uma flor cheirosa semelhante à riqueza, 
mas em alternância. [...] 

 
Mais uma vez, Píndaro utiliza a comparação entre as gerações humanas e o ciclo 

de vida vegetal, que ocorre em alternância. Em Homero são as folhas que servem como 

imagem da constante substituição dos homens de geração em geração, marcando assim 
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a curta duração da vida e insignificância do indivíduo em meio ao todo e em Mimnermo 

a preocupação se volta para a mudança ao longo da vida de um indivíduo submetido ao 

que concedem os deuses.275 Píndaro, nas Nemeias 6 e 11, aplica a mudança ao longo do 

tempo às gerações humanas. Os sucessos, frutos da terra negra, e a boa condição 

financeira, flor cheirosa, são instáveis em longo prazo. Lefkowitz acrescenta que há 

aqui uma ênfase especial na intenção, que ela relaciona às emoções que previnem as 

realizações nos versos 22, 29 e 30 a 32.276 Entretanto, a maior importância desse detalhe 

da intenção parece estar relacionada ao restante do verso 40, que se inicia com “nem as 

árvores querem” e é completado com “em todos os ciclos dos anos”. Ou seja, o desejo 

das árvores – ou o desejo da natureza – representa o funcionamento normal do mundo, 

com a repetição de ciclos de sucesso e fracasso que se alternam com a naturalidade das 

mudanças de estações do ano. 

 A ode termina com um trecho gnômico (N. 11, 42 – 48): 

 
[...] kai\ qnato\n ou3twj e1qnoj a!gei 

 
moi~ra. to\ d' e)k Dio\j a)nqrw/poij safe\j ou)x e3petai 

te/kmar: a)ll' e1mpan megalanori/aij e)mbai/nomen, 
e1rga te polla\ menoinw~ntej: de/detai ga\r a)naidei~ 

e)lpi/di gui~a: promaqei/aj d' a)po/keintai r(oai/. 
kerde/wn de\ xrh\ me/tron qhreue/men: 

a)prosi/ktwn d' erw/twn ocu/terai mani/ai. 
 

[...] E assim o destino conduz 
 

a raça mortal. Sinal claro de Zeus não acompanha 
os humanos, mas, em todo caso, com ambições caminhamos, 

nos lançando a muitos trabalhos, pois os membros estão atados 
à esperança sem pudor. Os fluxos de eventos ficam à parte da previdência. 

Dos ganhos é necessário caçarmos a medida: 
as mais agudas loucuras são as dos desejos inalcançáveis. 

 
 A impossibilidade de prever o futuro complementa a alternância trazida pela 

metáfora vegetal. Como Mackie observa, a imagem na Nemeia 6 permite reinterpretar 

os fracassos anteriores sob uma perspectiva geral positiva.277 Na Nemeia 11, o tom não 

é tão positivo porque a floração não pode ser prevista.278 As reflexões se aplicam não 

mais às gerações, mas às ações de cada indivíduo ou à ação humana em geral. A 

                                                 
275 GRIFFITH, p. 76 – 77. 
276 LEFKOWITZ, 1979 p. 54. 
277 MACKIE, p. 86. 
278 FINLEY, p. 77. 
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incerteza questiona o funcionamento da alternância, que trazia – pensando na 

comparação com as estações do ano – a promessa de retorno ao momento positivo. 

 Em posição destacada aparece moi~ra, iniciando o epodo em enjambement. 

Como observa Jones, ela traz as ideias de limitação e do destino da morte.279 Aqui 

Píndaro recupera o tema do primeiro epodo (N. 11, 11 – 16), o inevitável fim de todos 

os da a raça mortal. A moi~ra conduz o homem em alternâncias imprevisíveis até a 

morte. Além dessa potência, participa da vida humana outra que também está além de 

sua capacidade de controle e entendimento, Zeus. Aqui ele aparece negando aos homens 

qualquer sinal seguro sobre as variações futuras. 

 A sentença gnômica sobre a imprevisibilidade do que é instável 

to\ d' e)k Dio\j a)nqrw/poij safe\j ou)x e3petai te/kmar, “sinal claro de Zeus não 

acompanha os humanos”, é  parecida  com  aquela em  P. 10, 63 :  ta\  d'  ei)j  e)niauto\n 

a)te/kmarton pronoh~sai, “mas não há sinal para prever as coisas daqui a um ano”, em 

que o ano é também usado para marcar a imprevisibilidade em longo prazo, como em N. 

11, 40. O contexto do uso é também semelhante. Na Pítica 10, ela se encaixa como 

comentário final sobre a incerteza de se manter no futuro as coisas desejadas que se 

conquistou. Aqui, introduz a incerteza quanto às variações futuras e antecede a 

necessidade de agir em busca das ambições ainda que sem nenhuma garantia. 

 Na Pítica 10, verso 30, um caminho incrível e inacessível separa os humanos 

dos Hiperbóreos, imunes às vicissitudes. Em N. 11, 44, nós homens caminhamos pelo 

caminho possível, exatamente o das vicissitudes e dos muitos esforços que podem não 

ter resultado. Motivam a caminhada as ambíguas ambição e esperança, que ao mesmo 

tempo possibilitam um eventual feito e frustram outras tentativas. Para Verdenius, os 

membros atados à esperança indicam uma “compulsão inescapável”,280 mas parece que 

indicam mais a necessidade da esperança para que a ação aconteça. A caracterização da 

e)lpi/j, “espera”, como a)naido/j, “sem pudor”, como comenta Verdenius, não é uma 

censura aos que têm expectativas fora de alcance, mas uma observação sobre o fato de 

que a esperança não tem um limite natural porque o homem não sabe o futuro.281 Assim, 

na Nemeia 11 Píndaro apresenta a esperança em dois extremos: as esperanças hesitantes 

no verso 22, que impedem uma possível realização, e a esperança sem pudor do verso 

46, que tenta ultrapassar um limite que desconhece. Nos dois casos ela é pré-requisito 

                                                 
279 JONES, 2000, p. 195. 
280 VERDENIUS, 1998, p. 113. 
281 VERDENIUS, 1998, p. 114. 
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para a realização. Como observa Day, não há uma condenação da e)lpi/j, inclusive 

porque o poeta elogia a realização, o fruto da ambição. Ele precisa, então, mostrar as 

esperanças que obtiveram sucesso como algo possível e glorioso, embora dependentes 

de autocontrole e ajuda divina.  O que deve ser buscado é uma difícil moderação, ou 

seja, trazer as expectativas a um nível do que é possível.282 Jones observa a metáfora da 

caça no verbo qhreue/men, “caçar”, no verso 47.283 Ela  reforça a dificuldade de se 

alcançar a medida, comparável a um animal em fuga. Dificulta ainda mais a caçada 

aquela incapacidade de prever o que acontecerá, reforçada no verso 46, com a imagem 

dos acontecimentos e ações como uma corrente que flui distante do modo previsto ou 

pensado com antecedência: promaqei/aj d' a)po/keintai r(oai/, “os fluxos dos eventos 

ficam à parte da previdência”. 

 Para Lefkowitz, o final da ode, com a ingrata busca pela medida, é uma antítese 

para a prece inicial de que Aristágoras complete seu tempo de cargo com o “coração 

ileso” (N. 11, 10) e, além disso, valoriza suas conquistas políticas e esportivas locais 

como sucessos alcançáveis que se opõem aos inacessíveis dos dois últimos versos.284 A 

valorização do possível é pertinente, mas a caça pela medida, na verdade, é o que 

permite um governo sem danos. Verdenius considera um erro assumir que o final do 

poema tenha qualquer aplicação especial, porque o elogio da moderação e a proposição 

de controlar a ambição para objetos dentro do alcance são tópoi.285 Entretanto, esses 

tópoi, pela ocasião da ode, dedicada à comemoração da obtenção de um cargo 

executivo, formam um conselho direcionado à prática política. É preciso manter a 

ambição e a esperança dentro de uma limitada faixa média, evitando a falta e o excesso, 

se atendo a um enriquecimento moderado e ciente da possibilidade de mudanças 

imprevisíveis. Esse aspecto moral é, então, acrescentado à lista aristocrática de valores 

que aparece nos versos 11 a 14. 

 Na Nemeia 11, os focos gnômicos trazem reflexões sobre a morte, a alternância 

e a moderação. A morte aparece como único elemento necessário diante da vida 

marcada pela alternância. A alternância se mostra imprevisível, tornando, inclusive, 

difícil distinguir os limites da expectativa saudável e da ambição, que permitem a ação e 

seus resultados. Na falta de confirmação precisa em relação a esses resultados, é preciso 

ser moderado. 

                                                 
282 DAY, p. 49 – 50. 
283 JONES, 2000, p. 197. 
284 LEFKOWITZ, 1979 p. 56. 
285 VERDENIUS, 1998, p. 116 – 117. 
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4.5. Pítica 8 

 

Aristômenes de Egina, membro da família dos Midilidas e sobrinho de um 

campeão nos Jogos Ístmicos e de outro campeão olímpico, venceu na categoria juvenil 

(para pai=dej) da pa/lh, a luta com uso de técnicas de agarramento, como a luta livre ou 

o wrestling. Esta é a última ode datável de Píndaro. Segundo os comentadores da 

Antiguidade, foi apresentada em 446, e teria sido sua última ode triunfal antes da morte. 

A situação política de Egina era complicada. Por um tempo considerável foi submetida 

a um governo ateniense e, no ano de 446, no mundo grego ocorreram movimentações 

militares contrárias a Atenas (Tucídides, 1. 114. 1 – 2), que terminaram em reafirmação 

do poder da Liga de Delos (Tucídides, 2. 23. 3), frustrando esperanças de liberdade e 

estabelecendo um clima de incertezas.286 

A ode se inicia com uma prece à Calma (P. 8, 1 – 12), que leva a exemplos 

míticos de violência negativa (P. 8, 13 – 18) contrapostos ao vencedor homenageado (P. 

8, 18 – 20). Na segunda tríade, o elogio de Egina (P. 8, 21 – 27), o dever do poeta de 

elogiar o vencedor (P. 8, 28 – 34), o elogio dos parentes que obtiveram sucesso como 

atletas (P. 8, 35 – 38) e a transição para o relato mítico (P. 8, 39 – 43), que consiste no 

discurso de Anfiarau ao ver seu filho Alcméon conduzindo os Epígonos numa segunda 

expedição contra Tebas (P. 8, 44 – 56). O recurso para fazer a transição de volta para o 

presente é a breve narrativa de um de encontro com Alcméon (P. 8, 57 – 60), que dá 

lugar a uma prece a Apolo (P. 8, 61 – 72). Na sequência, um trecho gnômico que trata, 

sobretudo, da dependência humana em relação aos deuses para realização de seus feitos 

(P. 8, 72 – 78), o relato das vitórias de Aristômenes na luta (P. 8, 78 - 87) e um final 

gnômico (P. 8, 88 - 97), encerrado com uma prece a Egina (P. 8, 98 – 100). 287  

 O primeiro momento relevante para o tema da contingência é o discurso de 

Anfiarau (P. 8, 44 – 55): 

 
“fua|~ to\ gennai~on e)pipre/pei 

e)k pate/rwn paisi\ lh~ma. qae/omai safe/j 
dra/konta poiki/lon ai)qa~j 'Alkma~n: e)p' a)spi/doj 

nwmw~nta prw~ton e0n Ka/dmou pu/laij. 
 

o( de\ kamw\n prote/ra| pa/qa| 
nu~n a)rei/onoj e)ne/xetai 

o!rnixoj a)ggeli/a| 
1Adrastoj h3rwj: to\ de\ oi1koqen 

                                                 
286 BURNETT, 2005, p. 225 – 226. 
287 Para uma tentativa minha de leitura das primeiras três tríades da ode, versos 1 a 60, cf. FRADE. 
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a)nti/a pr/acei. mo/noj ga\r e)k Danaw~n stratou~ 
qano/ntoj o)ste/a le/caij ui(ou~, tu/xa| qew~n 

a)fi/cetai law~| su\n a)blabei~ 
 

1Abantoj eu)ruxo/rouj a)guia/j.” [...] 
 

“Por natureza sobressai nos filhos a nobre 
determinação dos pais. Observo claramente: 

Alcméon o primeiro nos portões de Cadmo, brande 
uma serpente variegada sobre o flamejante escudo. 

 
O que sofreu no primeiro incidente 
agora se mantém com um anúncio 

de melhor auspício: 
Adrasto, o herói. Mas em casa 

o contrário acontecerá, pois é o único do exército dos dânaos 
que recolhe os ossos do filho morto. Com a sorte dos deuses, 

chegará com o povo armado intacto 
 

às ruas largas de Abas.” [...] 
 

Além da observação do valor aristocrático de uma excelência de natureza inata, 

um ponto importante da fala de Anfiarau é a variação da sorte e oscilação entre vitória e 

derrota na vida humana, antecipando a última tríade da ode. Adrasto foi derrotado no 

combate anterior, mas agora é visto sob um auspício diferente, revelador de forças 

divinas favoráveis. Ainda assim, Adrasto perde o filho Egialeu na guerra. Como 

comenta Burton, citado por Giannini, Adrasto é o oposto de Anfiarau, porque este é 

morto, mas vê o filho ter sucesso, enquanto aquele vence a guerra, mas perde o filho.288 

Como observa Lefkowitz, o mito celebra a vitória, mas não sem perceber nela a perda. 

O resultado é mostrar o sucesso como um fenômeno intermitente.289 Adrasto, mesmo 

com melhor sorte, não deixou de ter sua cota de desgraça. A sorte (tu/xa), que define o 

resultado das ações, parte dos deuses. Anfiarau, então, segundo Finley, é como o poeta 

que observa o jovem vencedor e percebe a intervenção dos deuses e também os 

trabalhos e variações da vida humana.290 Portanto, existe a possibilidade de uma vitória 

que não é totalmente positiva, assim como a derrota não é marcada como de todo 

negativa. Além disso, esses estados não são constantes, mas se alternam. 

O tema volta a aparecer com o final da prece, num trecho gnômico (P. 8, 71 – 

78): 

 

 
                                                 
288 BURTON, p. 182. Cf. GIANNINI in PÍNDARO, 1995, p. 575. 
289 LEFKOWITZ, 1977, p. 214. 
290 FINLEY, p. 172. 
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[…] qew~n d' o1pin 
a!fqonon ai0te/w, Ce/narkej, u(mete/raij tu/xaij. 
ei0 ga/r tij e)sla\ pe/patai mh\ su\n makrw~| po/nw|, 

polloi~j sofo\j dokei~ ped' afro/nwn 
 

bi/on korusse/men o)rqobou/loisi maxanai~j: 
ta\ d' ou)k e)p' a)ndra/si kei~tai: dai/mwn de\ pari/sxei, 

a!llot' a!llon u3perqe ba/llwn, a!llon d' u(po\ xeirw~n, 
me/trw| katabai/nei: […] 

 
[...] Peço, Xenarces, 

favor imperecível dos deuses para vossas sortes, 
pois se alguém obtém sucessos sem ser com grande esforço, 

para muitos dentre os tolos parece um sábio 
 

a armar a vida com engenhos de decisão correta; 
mas isso não jaz ao alcance dos homens. Algum deus propicia: 

ora jogando um para cima, ora pelas mãos outro 
derruba com medida. [...] 

 
 O sucesso é possível tanto com esforço quanto sem esforço, e o homem que o 

consegue sem esforço parece especialmente sábio ou habilidoso aos olhos da grande 

quantidade de pessoas tolas. No verso 75, há uma espécie de definição do sofo/j, o 

sábio ou o homem habilidoso, o que “arma a vida com engenhos de decisão correta”. O 

verbo koru/ssw indica literalmente “equipar com capacete”. A atividade do sábio é 

proteger a vida, ou seu meio de vida, e o recurso que ele tem para essa proteção são as 

decisões corretas. Entretanto, quem detém as sortes são os deuses. Conforme Crotty, os 

homens obtêm sucesso ou são humilhados conforme a vontade do deus. A excelência 

própria de um homem poder assegurar coisas boas é simplesmente uma ilusão, uma vez 

que a vitória e a derrota têm sua fonte definitiva no dai/mwn.291 Por isso é tolice 

considerar aqueles que conseguem bons resultados sem esforço como homens sábios ou 

habilidosos, uma vez que o resultado está além do poder humano. O uso de dai/mwn 

indica que os homens são submetidos à ação de divindades que não conseguem 

reconhecer e identificar. 

 Nos versos 77 e 78 há uma explicação geral do modo de agir da divindade: “ora 

jogando um para cima, ora pelas mãos outro derruba com medida”. As expressões 

formadas com a!llote são tradicionais na poesia grega para indicar a alternância e 

frequentemente são usadas em contextos que se relacionam às mudanças de condição na 

vida.292 

                                                 
291 CROTTY, p. 21. 
292 Por exemplo, em Il . 24, 530, no discurso de Aquiles a Príamo, sobre os dois jarros, um de bens e outro 
de males, com os quais Zeus distribui o lote dos mortais: a!llote me/n te kakw~|, a!llote d' e)sqlw~|, “ora 



 116 

Bernardini, citado por Giannini, observa a linguagem metafórica com referência 

à luta, com o uso de ba/llw, “lançar”, e katabai/nw, “derrubar”. 293 A divindade age 

oscilando segundo dois aspectos: ela pode elevar alguém, concedendo sucesso, ou 

rebaixar, com a derrota. Além disso, pode simplesmente lançar (ba/llein), 

proporcionando uma mudança rápida de condição ou realizar isso com medida (me/trw|), 

conduzindo pelas mãos (u(po\ xeirw~n), com cuidado, o humano para seu novo estado. 

Isso abarca as mudanças para melhor ou para pior, e o processo de mudança instantâneo 

ou progressivo. O vencedor agora obteve sucesso e está no topo, mas eventualmente 

pode sofrer uma queda e, então, só poderá esperar que a divindade o conduza para baixo 

de forma amena. 

É significativo o movimento que acontece depois desses versos, num trecho que 

trata de vitória e derrota (P. 8, 78 – 87): 

 
[...] e0n Mega/roij d' e1xeij ge/raj, 

muxw~| t' e)n Maraqw~noj, 3Hraj t' a)gw~n' e)pixw/rion 
ni/kaij trissai~j, w)risto/menej, da/massaj e1rgw|: 

 
te/trasi d' e1mpetej u(yo/qen 
swma/tessi kaka\ frone/wn, 

toi~j ou1te no/stoj o(mw~j 
e1palpnoj e)n Puqia/di kri/qh, 

ou)de\ molo/ntwn pa\r mate/r' a)mfi\ ge/lwj gluku/j 
w]rsen xa/rin: kata\ lau/raj d' e)xqrw~n a)pa/oroi 

ptw/ssonti, sumfora|~ dedagme/noi. 
 

[...] tens honras em Mégara 
e dentro de Maratona, e com tua ação dominaste 
a competição do país de Hera com três vitórias. 

 
Caíste do alto sobre quatro 

corpos com intenções malignas. 
A eles, o retorno igualmente 

feliz não foi decidido nos Píticos, 
e quando foram para perto da mãe por todos os lados o riso doce 

não despertou a graça. Mas, por ruelas, mantendo-se distantes dos inimigos, 
eles se encolhem mordidos pela desgraça. 

 

                                                                                                                                               
um se depara com o mal, ora com o bem”. Também Trabalhos e Dias, 483 – 484, Sólon 13W, 76, 
Teognidea, 158 e Arquíloco 13W, 7, que tem como assunto uma situação oposta à do epinício. Em 
Píndaro serve como aviso para que o vencedor aproveite a felicidade com consciência de que se trata de 
uma condição passageira, em Arquíloco 13W, um consolo para a situação de luto e sofrimento: “Péricles, 
nem algum dos cidadãos nem a cidade se alegrará criticando os lutos gementes, porque a onda do mar 
barulhento inundou aqueles e, por causa das dores, temos inchados os pulmões. Mas os deuses 
sobrepuseram a firme resistência como remédio aos males incuráveis, amigo. Ora um, ora outro suporta 
isso: agora se voltou a nós e gememos uma ferida sangrenta. Em outra vez, caberá a outros. Mas, o mais 
rápido, suportai, afastando o sofrimento feminino”. 
293 BERNARDINI, 1983, p. 30 nota 30. Cf. GIANNINI in PÍNDARO, 1995, p. 581. 
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 Ainda no verso 78, Píndaro recorda vitórias anteriores de Aristômenes e 

evidencia seu momento de sucesso. A última estrofe dá atenção especial aos 

competidores vencidos, mostrando a vitória pelo contraste. A imagem esportiva no 

verso 81 já indica a posição do vencedor, que vem de cima para desferir o golpe, em 

contraposição à do derrotado, no chão. A expressão kaka\ frone/wn, “com intenções 

malignas”, marca a hostilidade que a vontade de vencer de quem ganha representa para 

o derrotado. 

 O verso 83 é o terceiro a se iniciar com uma palavra que se relaciona aos 

adversários vencidos. A desgraça dos derrotados é não ter um no/stoj e1palpnoj, “um 

retorno feliz”. O regresso é um dos grandes momentos do atleta, é a sua consagração 

pública para que, como um herói, seus feitos possam ser reconhecidos e lembrados. A 

palavra e1palpnoj é um hápax. Píndaro escolheu uma palavra rara, talvez para indicar 

o valor único da felicidade do campeão no momento em que é recebido em sua cidade. 

Mas quem é derrotado não tem essa recepção triunfal e o riso doce dos parentes, mas o 

sofrimento das mordidas de desgraça. Em vez da recepção, a solidão e o sentimento de 

insignificância, encolhido por ruelas, distante dos inimigos, seja por serem pessoas que 

ele não tem o mínimo desejo que o vissem nesse momento, seja pela distância de 

condição em que nesse momento se encontram.  )Apa/opoi, “suspensos” ou “distantes”, 

também é uma palavra raramente utilizada, e que talvez tenha sido escolhida para 

indicar como é especialmente ruim o isolamento e alheamento do derrotado. 

  Essa apresentação da derrota na quinta estrofe provocou diferentes leituras entre 

os comentadores. Segundo Fränkel, para elevar a glória do vencedor, Píndaro descreve 

sem piedade o abatimento e a vergonha de quatro oponentes derrotados.294 Entretanto, 

se o poeta mostra a lamentável situação dos vencidos, parece não ser para incitar 

desprezo por eles, mas, como considera Finley, porque sente simpatia pelos rivais 

derrotados.295 

 O vencedor, elevado pelo contraste, é focado novamente na antístrofe (P. 8, 88 – 

94): 

 
o( de\ kalo/n ti ne/on laxw/n 
a(bro/tatoj e1pi mega/laj 

e)c e)lpi/doj pe/tatai 
u(popte/roij a)nore/aij, e1xwn 

kre/ssona plou/tou me/rimnan. e)n d' o)li/gw| brotw~n 

                                                 
294 FRÄNKEL, 1946, p. 133. 
295 FINLEY, p. 38. 
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to\ terpno\n au1cetai: ou3tw de\ kai\ pi/tnei xamai/, 
a)potro/pw| gnw/ma| seseisme/non. 

 
Mas o que recebeu algo novo de bom, 

em grande luxo, 
voa a partir da esperança, 

com alados atos de coragem, tendo 
ambição superior à riqueza. Em pouco tempo o prazer 

dos mortais cresce e assim também cai ao chão, 
abalado por uma resolução adversa. 

 
 Enquanto quem perde se encolhe, quem vence voa. Ainda com a imagem 

espacial de alto e baixo como condições na vida, o voo da vitória indica que este é um 

momento em que se atinge um estado superior aos permitidos à maioria dos homens. 

Entretanto, esse voo acontece quando a vitória é ainda uma novidade, e o particípio do 

verbo lagxa/nw lembra que o vencedor não conquista a vitória por si só, mas a recebe. 

A caracterização do vencedor, conforme a proposta essencial da ode triunfal, elogiosa, 

com a boa vida, os atos de coragem bem reconhecidos e a decisão de buscar glória além 

da riqueza, que o isenta de preocupações básicas da subsistência humana. Entretanto, o 

ponto de partida do voo do vencedor é a e)lpi/j, a expectativa que marca a incerteza 

quanto ao resultado  

 Píndaro conclui a descrição do estado do vencedor com uma gnome nos versos 

92 a 94: “em pouco tempo o prazer dos mortais cresce e assim também cai ao chão, 

abalado por uma resolução adversa”. O momento favorável não é permanente. A queda, 

agora em oposição ao voo, não mais aquela positiva, do vencedor sobre adversário 

derrotado. No verso 81, a queda sobre o adversário proporciona a vitória e inicia os 

momentos intensos que a seguem.  A queda no verso 93 marca o fim desse momento de 

alegria com a possibilidade de uma futura derrota de um vencedor que é também 

vulnerável. Inclusive, o vocabulário parece pertinente ao resultado de jogos: kri/qh, “foi 

decidido” ou “decretado” (verso 84), e a)potro/pw| gnw/ma|, “resolução adversa” ou 

“juízo adverso” (verso 94). Assim, a antístrofe que trata do vencedor o coloca numa 

posição superior, ao mesmo tempo em que lembra que é um estado temporário e que 

não é um distanciamento definitivo do estado daquele que é derrotado. 

 Esse pensamento é concluído nos conhecidos versos do último epodo (P.8, 95 – 

97): 

 
e)pa/meroi: ti/ de/ tij; ti/ d' ou! tij; skia~j o1nar 

a!nqrwpoj. a0ll' o3tan ai1gla dio/sdotoj e1lqh|, 
lampro\n fe/ggoj e1pestin a)ndrw~n kai\ mei/lixoj ai0w/n. 
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Submetidos ao dia. O que alguém é? O que não é? Sonho de sombra, 
o humano. Mas quando um brilho dado por Zeus vem, 

resplendente luz se sobrepõe aos homens, e o tempo de vida doce. 
    

 A palavra e)pa/meroi, formada por e)pi/ e h(me/ra é explicada por Fränkel da 

seguinte forma: 

O elemento “dia” do composto se refere ao nosso estado ou condição em 
um dia qualquer e à ampla variedade de contingências que qualquer dia 
pode trazer. O outro elemento, e)pi/, indica que o dia está sobre nós. Como 
por exemplo e)pi/fqonoj é “exposto e sujeito à inveja”, assim e)fh/meroj é 
“exposto e sujeito a cada realidade conforme ela se apresenta”, e o termo 
implica que o homem é moldado e transformado pelos eventos e 
circunstâncias mutáveis.296 
 

 Dickie defende um sentido de e)pa/meroi mais próximo do “efêmero” das línguas 

modernas, variando entre “pelo dia”, “de dia a dia” e “que dura um dia”, mas ele 

considera que esse trecho é sobre a inconsistência da sorte humana e a impotência do 

homem diante do acaso. O sentido de submetido às variações do dia, para Dickie, seria a 

repetição de uma ideia que já se apresenta no poema e o sentido de brevidade da vida 

está presente em diversos outros poemas que sugerem aproveitar os prazeres presentes e 

evitar esperanças quanto ao futuro.297 Entretanto, a palavra não é apenas uma repetição 

da antístrofe, ela condensa a ideia e faz a transição para esse trecho de três versos 

carregados de imagens de luz e sombra. Não parece um repetição irrelevante, 

principalmente porque a descrição da condição humana não é desenvolvida e 

argumentada, mas mostrada com uma imagem sucinta.298 

 A pergunta “o que alguém é?” já sugere a dificuldade de definir o humano em 

meio a tantas variações. A seguinte, “o que alguém não é?”, ainda reforça a 

impossibilidade de previsão das alterações. O verso pode abarcar a explicação que 

Giannini propõe: “o sentido concreto da frase é o seguinte: ser ‘alguém’ (isto é, famoso) 

ou ser ‘ninguém’ (isto é, desconhecido) não tem valor definitivo porque o homem pode 

ser um ou outro por vontade dos deuses”,299 mas parece ultrapassar o contexto atlético. 

Uma vez que qualquer definição muito específica do humano em pouco tempo poderia 

deixar de corresponder ao seu estado efetivo, o que o caracteriza é exatamente essa 

                                                 
296 FRÄNKEL, 1946, p. 132 – 133. 
297 Cf. DICKIE. 
298 De qualquer modo, no último epodo da Nemeia 11, por exemplo, o verso 46 parece repetir 
enfaticamente uma ideia apresentada nos versos 43 a 44, mas variando e acrescentando em termos de 
imagem. 
299 GIANNINI in PÍNDARO, 1995, p. 585. 
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constante mutação. Por isso a resposta para essas perguntas é a famosa metáfora: “o 

homem é o sonho de uma sombra”.  

 Como observa Fränkel, “algo que muda tanto como o homem não pode ser 

substancial”.300 O sonho na Ilíada e na Odisseia aparece como meio de contato que as 

divindades utilizavam para dar sinais aos homens. Entretanto, esses presságios não são 

totalmente seguros e podem ser tanto verdadeiros (como em Od. 4, 804 – 837 e Od. 19, 

536 – 553) quanto falsos (Il . 2, 5 – 6). A sombra é a imagem que Circe usa para se 

referir aos mortos quanto anuncia que Odisseu deve ir aos domínios de Hades para 

consultar Tirésias. Ao contrário do adivinho, a quem Perséfone concedeu a manutenção 

de sua capacidade mental, os demais mortos são skiai\ a)i5ssousin, “sombras que se 

movem” (Od. 10, 495), o quase nada que resta da existência de um homem. As 

perguntas do verso 95 só podem ser respondidas por uma metáfora que marque ao 

extremo a inconsistência e incerteza da condição humana. O sonho sem segurança de 

uma sombra que se mostra variada e oscilante de acordo com o sol do dia. 

 Na sequência, o verso 96 traz uma possibilidade positiva na inconsistente 

existência: “mas quando um brilho dado por Zeus vem, resplendente luz fica sobre os 

homens e o tempo de vida é doce”. Essa possibilidade depende do que está além do 

controle e competência dos humanos, idéia que já havia aparecido nos versos 76 a 78. 

Agora a ênfase está no sucesso possível, pertinente ao desfecho de uma ode triunfal. 

 A imagem da luz se faz presente no brilho dado por Zeus e na luz resplendente 

que fica sobre os homens no tempo de vida agradável. Duchemin comenta que em 

Píndaro as manifestações luminosas acompanham e indicam aos olhos as intervenções 

de divindades e que, desde os poemas homéricos, a proteção dos deuses se materializa 

em luz301. Lopes lembra que o esplendor divino marca diversas experiências religiosas 

mesmo fora do domínio indo-europeu e, ainda hoje, na religiosidade ocidental em geral. 

Nos poemas homéricos, o esplendor é uma das principais características corporais dos 

deuses e pode ser relacionado ao caráter celeste de Uranos e Zeus. Essa luminosidade 

dos deuses também se torna característica distintiva dos heróis principais nos poemas 

homéricos. Além disso, é característica por excelência da vida. A Ilíada e a Odisseia 

associam habitualmente o fato de viver à visão da “luz do sol”, enquanto a escuridão 

indica a agressividade e a morte. Na Grécia, assim como em outras tradições míticas, a 

                                                 
300 FRÄNKEL, 1946, p. 134. 
301 DUCHEMIN, p. 202; p. 205. 
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morte é fundamentalmente a experiência da falta radical de luz.302 Como observa Finley, 

a sombra e a insubstancialidade da vida são transformadas quando o brilho dos deuses 

toca os humanos, trazendo felicidade e momentaneamente iluminando suas vidas 

quando eles são vitoriosos.303 Se o homem não tem domínio sobre seu sucesso e o único 

momento em que é possível experimentar uma existência que não seja inconsistente ou 

vazia sobrevém de algo distante e incompreensível, o homem vive submetido a uma 

realidade sobre a qual tem influência limitada. 

 Curta duração tem a mais elevada felicidade possível quando – por acaso ou 

concessão dos deuses – acontece. Entretanto, é importante lembrar com Bundy que toda 

passagem em Píndaro tem uma função encomiástica. As vicissitudes e a diversidade da 

vida humana são usadas para enfatizar a conquista da vitória e a necessidade de louvá-

la.304 O favorecimento divino, como fator decisivo para a realização, é um valor digno 

de reconhecimento. 

A felicidade proporcionada pela vitória tem curta duração, mas ainda assim é o 

ponto máximo da existência humana. Vitória e derrota se alternam e, como sugere a fala 

de Anfiarau, se misturam. A excelência própria não é o bastante para assegurar 

resultados, porque em última instância eles estão sob o controle de fatores que estão 

além do entendimento e controle humano. 

 

                                                 
302 LOPES, p. 418; p. 425 – 426. 
303 FINLEY, p. 37; p. 54. 
304 BUNDY, p. 7. 
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5. Conclusão 

Gnome e Contingência em Píndaro 

 
 Estas considerações finais são uma tentativa de pensar o tema da contingência 

em Píndaro, relacionando-o ao gênero da ode triunfal e à tradição poética grega. Para 

isso, é importante, primeiramente, dar atenção a uma tradicional estrutura integrante do 

epinício, na qual a maior parte das formulações sobre o tema aparece: a gnw/mh, gnome, 

ou sentença gnômica.305 Ela concentra as considerações sobre um tema abordado no 

poema na forma de uma máxima ou sentença, que pretende ter validade universal. A 

contingência não aparece em Píndaro apenas nessas sentenças gnômicas, mas tem nelas 

um tratamento explícito e enfático, o que as torna um elemento estruturalmente decisivo 

na apresentação do tema. 

Bundy, dentro de sua proposta da ode organizada como um sistema de 

oposições, sugere que a gnome generaliza experiências humanas e serve como 

contraste. Como transição, para ressaltar um tema relevante, ela pode funcionar de dois 

modos: passar do caso particular para o universal, ampliando a perspectiva e 

testemunhando o valor do particular; ou do universal para o particular, manifestando e 

confirmando a gnome com o caso particular em questão.306 Gentili propõe que as 

máximas gnômicas ajudam a criar uma ligação entre a narrativa mítica e a realidade 

presente. A gnome providencia justificativa ética e artística para a presença do mito, 

além de explicar e confirmar sua mensagem e seu papel de exemplo, às vezes em tom 

pessoal e subjetivo, mas em geral seguindo uma convenção aforística inspirada por uma 

estreita ética de classe.307 

 A gnome recebe atenção especial no trabalho de Boeke. Para ele, a análise de 

Bundy mostra como a convenção retórica determina o significado do programa 

encomiástico de referências a circunstâncias pessoais ou da reflexão sobre a condição 

humana, mas também deixa implícito que é o conteúdo específico do tema convencional 

que o torna significativo como glorificação do vencedor específico. O sucesso não é 

apresentado como um objetivo desejável em si mesmo, mas recebe valor conforme uma 

perspectiva mais ampla da comunidade, que se relaciona à esfera social e religiosa. O 

vitorioso é glorificado por suas realizações na vida e sua excelência, da qual a vitória 

                                                 
305 A única ode de Píndaro que não contém uma sentença gnômica é a Nemeia 2. Cf. BOEKE, p. 104. 
306 BUNDY, p. 7 – 8.  
307 GENTILI, p. 117 – 118. 
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em questão é um exemplo. Assim, tornam-se parte do epinício referências a um 

contexto maior, dentro do qual o sucesso pode ser avaliado.308 

 A palavra “gnome”, usada para designar diversos tipos de ditos de sabedoria não 

se distingue completamente de outras palavras como “provérbio”. Uma tentativa de 

definição básica deveria levar em consideração sua natureza tradicional e sua intenção 

didática. Trata-se, portanto, de uma afirmação generalizante sobre a ação ou condição 

humana com propósito de conduzir alguém à ação correta conforme a sabedoria 

tradicional; uma afirmação derivada da experiência humana sobre escolha ética e 

comportamento. As sentenças gnômicas da antiguidade representam a visão de antigas 

comunidades sobre a natureza de seu mundo e sobre como ele funciona, com autoridade 

para indicar como as pessoas deveriam viver nesse mundo.309 

 O uso de ditos de sabedoria é característico da poesia didática de uma obra como 

Trabalhos e Dias de Hesíodo, mas eles também aparecem desde Homero e continuam 

presentes no que é chamado de lírica grega, sobretudo na elegia, nas odes triunfais de 

Píndaro e Baquílides, nas tragédias e mesmo nas peças de Menandro.310 Posteriormente, 

prosadores se dedicaram a considerações sobre a gnome. No discurso Para Nícocles, 

44, Isócrates afirma que os poetas se esforçam com seriedade especial nas gnomai e que 

elas devem ser consideradas com seriedade especial pelo ouvinte. O orador valoriza a 

poesia num sentido prático, de expressão de sabedoria. Anaxímenes, na Retórica a 

Alexandre 11, 1430a40–b1, define a gnome como “expressão em forma breve de uma 

opinião pessoal sobre assuntos em geral” e acrescenta: “a opinião de quem fala é a 

representação de seu entendimento das coisas” (Retórica a Alexandre 14, 1431b9–10). 

Seria dar a aparência de verdade aceita em geral a uma opinião pessoal. 

É especialmente relevante a exposição de Aristóteles no capítulo 21 do livro 2 da 

Retórica. Também ele apresenta uma definição: “gnome é uma afirmação não sobre 

aspectos particulares (como, por exemplo, que tipo de pessoa é Ifícrates), mas sobre o 

universal. Não é sobre todas as coisas (como, por exemplo, o reto é o contrário do 

torto), mas sobre o que envolve a ação e o que deve ser escolhido ou evitado em relação 

à ação” (1394 a.21 – 26).311 Como a gnome é uma afirmação que concerne à ação 

humana, o seu campo de discurso está no espaço da contingência, não da necessidade. 

Aristóteles em seguida (1395b) comenta duas características importantes do uso da 

                                                 
308 BOEKE, p. 5; p.9. 
309 BOEKE, p. 12 – 15. 
310 BOEKE, p. 11. 
311 BOEKE, p. 18 – 20. 
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sentença gnômica: as pessoas gostam de escutar afirmações gerais que representam 

aquilo em que elas já acreditam e, mais importante, a sentença traz uma declaração de 

princípios morais. A gnome, então, faz referência a um código ético externo com o qual 

o falante quer se identificar e se coloca não como opinião subjetiva, mas como um 

princípio geral aceito e aplicável à situação em que é pronunciada. É o uso que faz, por 

exemplo, um orador como Ésquines, que utiliza as gnomai dos poetas como guias para a 

ação política adequada. 312 

Elas são mais eficientes como expressão de pontos de vista comuns aceitos pela 

comunidade, embora seja preciso ter em mente a limitação de que representam o ponto 

de vista de um grupo dominante.313 Em Píndaro, os dois temas principais das gnomai 

são de orientação filosófica e poderiam ser divididos em dois grupos. O primeiro trata 

da relação do homem com as forças que estão além de seu domínio e às quais está 

submetido (destino, deus, natureza). Trata também de como essas forças estão ligadas à 

condição humana (vida e morte, implicações da mortalidade). O segundo trata do 

homem em sociedade, ou seja, de sua relação com outros humanos (família, 

concidadãos, inimigos) e de como a natureza humana se revela em contexto social.314 

Mesmo que o ponto de vista de Píndaro represente aquele de um grupo, o poeta 

não é apenas porta-voz de uma rígida visão de mundo da classe dominante, mas 

conscientemente explora esse elemento para fins encomiásticos. Ele molda o eu das 

odes para representar visões de mundo que sejam mais adequadas ao elogio do 

vitorioso, conforme suas circunstâncias, enfatizando aspectos mais relevantes, embora a 

supremacia dos deuses, as limitações humanas e a busca por excelência estejam quase 

sempre presentes.315 

O que o poeta propõe como entendimento do homem não é novidade. A 

novidade está nas imagens, na composição dos versos e na forma como esse conteúdo 

se integra no poema, de modo semelhante ao que ocorre com as próprias sentenças 

gnômicas, em que essas ideias recebem uma formulação sintética. Na ode triunfal, 

Píndaro usa as sentenças gnômicas como instrumento didático ou retórico, adaptado 

para funcionar como parte do poema. Elas têm uma função estrutural, como um dos 

condutores possíveis entre as partes da ode – e entre o passado e o presente – com 

conclusões sobre o homem aplicáveis ao vencedor homenageado tiradas, por exemplo, 

                                                 
312 BOEKE, p. 21 – 22. 
313 BOEKE, p. 24 – 26. 
314 BOEKE, p. 31. 
315 BOEKE, p. 161; p. 194 – 196. 
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dos relatos míticos ou da rememoração das vitórias do passado. Essa condução da ode 

através da relação entre passado e presente acontece na própria construção das gnomai. 

Elas trazem proposições já bem conhecidas sobre a condição humana, lugares-comuns 

da sabedoria tradicional, trabalhadas de forma concisa e buscando imagens que, de 

forma sintética, concentrem todos os significados precisos. 

Essa continuidade de um tema tradicional é revelada com a leitura da 

contingência na tradição. Aristóteles recupera essa abordagem presente na poesia para 

sua formulação filosófica sobre a ação humana. A vida do homem acontece no espaço 

da contingência – do que pode ser de outro modo ou é variável – e o homem delibera 

sobre o que lhe diz respeito e age em meio a incertezas. O filósofo, como antes os 

poetas, enfatiza os componentes incertos que nos levam aos riscos e conflitos. 

Aristóteles também reabilita uma excelência prática – excelência que precisa se 

manifestar adequadamente na ação – que possibilita suportar de forma mais nobre o que 

quer que aconteça. 

O sonho de uma sombra pindárico é uma imagem que sintetiza toda uma 

tradição de caracterização do humano como ser que se transforma conforme as 

circunstâncias mutáveis em que se encontra. Circunstâncias essas formadas pela 

mistura, em combinações inesperadas e diversas, de bens e males distribuídos conforme 

o desejo de divindades incompreensíveis, que operam mudanças de sorte para o pior e 

para o melhor e detêm controle sobre os resultados de cada ação. 

Esses resultados são incertos e, por isso, o tema é acompanhado constantemente 

pela afirmação da imprevisibilidade dos acontecimentos e da incapacidade humana de 

saber o futuro. A imagem, que aparece com insistência nas sentenças gnômicas, da 

inexistência de um sinal seguro da parte dos deuses revela a falta de apoio em que se 

encontra o homem e remete à condição já presente nos poemas homéricos, de tentar 

interpretar a vontade divina por indícios nem sempre confiáveis, ora pelo contato com 

sinais propositalmente enganosos, ora pela tentativa de considerar algum acaso qualquer 

como sinal divino. 

Também a tensão entre esforço (ou excelência) e sorte (ou favor divino) já 

aparece na literatura arcaica. A ideia de que a piedade e a honestidade são 

recompensadas existe paralelamente àquela da arbitrariedade do poder divino. Isso 

permite a um poeta dizer que os homens obtêm tudo tanto pela sorte e pelo destino, 

quanto pelo trabalho e pelo esforço. As variações imprevisíveis provocam relações 

diversas entre resultado e moralidade. A experiência humana não confirma um ideal de 
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que a injustiça é punida e a boa ação consciente é recompensada, entretanto a ideia e o 

valor da excelência humana nunca são abandonados. A vitória obtida com empenho 

mostra, além de qualquer esforço, um apoio ou confirmação de algum deus que concede 

a realização, o que é completamente positivo. Por isso, há algo de divino no sucesso e 

no momento de sucesso. A divindade tem o imprevisível poder de decisão final sobre o 

sucesso ou falha de cada tentativa humana. 

 Uma palavra-chave da concepção tradicional da condição humana na poesia 

grega é a ambígua e)lpi/j. Ela funciona como aviso em relação às expectativas ou 

ilusões que se mostram frustradas, ao mesmo tempo em que é a força que torna a 

realização possível por impulsionar a ação para além de um limite conhecido, incitando 

a ação mesmo sem garantias. 

 A tradicional comparação imagética entre homens e ciclos vegetais é moldada 

por Píndaro para funcionar com especial adequação à ode triunfal. Ela passa a dar 

ênfase não à insignificância do indivíduo diante do todo, nem às mudanças diversas ao 

longo da vida de um indivíduo, mas à irregularidade de sucesso no decorrer da história 

de uma família. 

 O esporte, parte do pretexto para a apresentação das odes, parece especialmente 

adequado ao tema da contingência. A disputa esportiva é o espaço da indeterminação, 

em que o resultado não está decidido de antemão. A performance do atleta depende não 

só de sua capacidade ou preparação, mas também de fatores diversos que agem no 

momento da disputa. Trata-se de uma disputa de excelência, mas o vencedor não é o 

melhor em potencial. É aquele que disputa e vence nas circunstâncias em que se 

encontra.316 Dessa forma, o esporte pode ser pensado como modelo e usado como 

imagem para a ação humana em geral, aproximando-se, sobretudo, de outras formas de 

embate de excelência, como a guerra e política. A Nemeia 11, em homenagem ao 

homem que conseguiu um alto cargo político, revela também na política a presença da 

disputa indeterminada e da vitória; a ação da 9Hsuxi/a, a Calma, nos primeiros versos da 

Pítica 8, influencia a ação no esporte, na guerra e nas assembleias, que servem ali 

exatamente como representação das atividades humanas de forma ampla.317 

                                                 
316 Nuno Ramos, num artigo especificamente sobre o futebol, comenta dois aspectos que podem ser 
aplicados aos jogos em geral: a ampla gama de possibilidades produzidas pelo jogo, “violentamente 
avassalada pelo placar, que impõe sua leitura única”; e a decisão nos detalhes, de modo que, exceto numa 
partida com enorme disparidade entre os competidores, “sempre parece que poderia ter sido diferente; 
sempre acaso, nunca necessidade” (p. 250 – 251). Cf. RAMOS. 
317 O esporte pode ser pensado até em relação à atividade da composição poética, que – embora não seja o 
caso da ode triunfal – era também avaliada em competições. 
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Embora as cinco odes aqui comentadas não esgotem o tema da contingência na 

poesia de Píndaro, essa seleção limitada é ao menos suficiente para mostrar uma 

diversidade de modos como o tema é trabalhado. Embora não seja uma perspectiva 

original sobre a caracterização humana, há muitos aspectos considerados de forma 

particular em cada uma das odes. 

 Se o homem é marcado pela instabilidade, a perspectiva não é totalmente 

negativa. Ainda que o humano não alcance uma condição estável de vida boa, há uma 

felicidade possível, e que até pode ser recorrente, embora seja, como o próprio homem, 

inconstante e de curta duração. A variação e a indeterminação que definem o humano 

também fazem parte de seus interesses, como a arte e o esporte. A esperança sempre 

acompanha o risco, mas mesmo uma situação desastrosa pode resultar em sucesso 

improvável, porque também faz parte das possibilidades humanas esse lado bom das 

variações de sorte e da mudança. 

 A caracterização do homem na poesia de Píndaro – ou na poesia grega – se dá 

principalmente em contraste com a caracterização dos deuses. A primeira diferença 

óbvia é a mortalidade, mas a comparação inclui outros aspectos. Os deuses têm 

capacidades que não estão disponíveis aos homens, que incluem a existência em 

ostensiva estabilidade, o que contrastivamente revela a inconsistência da condição 

humana, e o conhecimento do futuro, que eles não transmitem aos mortais de forma 

clara. A necessária morte define para os homens um tempo de vida marcado pela 

alternância imprevisível e o movimento entre os limites incertos da boa expectativa e da 

ambição frustrante, que, em meio a possibilidades diversas, impulsionam a ação incerta 

e estabelecem o presente como tempo das escolhas ou apostas. 

 O humano, então, é essa mudança, essa oscilação ou mistura de sucesso e 

fracasso, que pode experimentar tanto a melhor quanto a pior das condições e variar 

entre elas de formas diversas, levados por circunstâncias que ultrapassam seu controle 

sobre a realidade. Ainda assim, mesmo que a excelência própria não assegure os 

resultados, a realização é possível e passa, então, pelo acaso interpretado como 

concessão divina, uma iluminação que remete ao ku~doj de Homero, à potência de 

vitória, e ao sucesso como momento pontual, parte de um fenômeno maior intermitente. 

A falta de domínio sobre o sucesso revela os limites da capacidade humana de 

determinar a realidade em que vive. 

 Como observa Diano, a realidade se revela como evento, como tu/xh. Através 

dos séculos, a tu/xh se manifesta no pensamento grego de três formas: como o azar ou 
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acaso; como divindade, potência relacionada à surpresa dos acontecimentos; ou como 

destino. O evento é contingente e particular. O divino está presente nas formas 

particulares e contingentes, limitadas ao instante, e o indivíduo está abandonado no 

cruzamento caótico de potências.318 A a)reth/, excelência ou virtude, se reflete e perdura 

na glória, kle/oj, mesmo que num reencontro com o evento ela sucumba.319 

 O vencedor é o homem que está no topo, que alcançou um dos limites da 

realização humana. A proposta principal da ode triunfal é louvar o homem naquele 

momento máximo de realização, concedendo uma conservação desse instante vivido 

numa obra duradoura. Para um homem, a permanência estável no topo (ou mesmo uma 

forma de imortalidade) é possível através da poesia. Conforme a característica básica do 

homem submetido a variações, estar no topo pressupõe dois movimentos de mudança de 

sorte ou condição que aparecem nas odes triunfais: a subida e a descida. Não é um 

estado constante e perene, mas de duração limitada. Após o momento pontual da vitória, 

ele ainda se prolonga pelas comemorações e o retorno triunfal do atleta, mas, com o 

tempo, resta a memória de uma felicidade vivida, que não necessariamente corresponde 

à realidade então presente. A busca por um novo momento de topo, a participação em 

mais um campeonato, pode resultar na frustrante derrota do antigo campeão. 

 O conteúdo gnômico deve ser aplicável à situação em que é pronunciado. A 

consciência da mudança é parte da compreensão da condição humana geral. Ela se 

adéqua ao contexto esportivo e também se direciona para a experiência pós-vitória. 

Serve como um conselho prático contra a cegueira do vencedor. O risco é o homem 

bem-sucedido enxergar na vitória a confirmação de que seu modo de agir é correto de 

forma absoluta. O esforço, o talento ou a excelência, ainda que possam ser vistos como 

pré-requisitos para determinadas realizações, não são garantias da vitória. Cada ação 

tem seu desempenho influenciado pelo acaso, fatores diversos que estão além do 

controle e mesmo do entendimento do agente. A vitória não é o suficiente para validar 

qualquer ideia ou estabelecer juízos de valor sobre procedimentos de preparação e ação. 

Ela significa (apenas) que, conforme as circunstâncias, aquelas ações naquele momento 

específico foram as que levaram ao resultado final desejável. Um sucesso também não é 

nenhuma garantia de outras realizações. A condição do vencedor é instável. Para o 

poeta, que reconhece, sobretudo, o valor da vitória como um dos grandes momentos da 

                                                 
318 DIANO, p. 15 – 25. 
319 DIANO, p. 48, 
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experiência humana, é necessário também entendê-la e se preparar para suportar uma 

eventual queda. 

 Pensando nas odes cronologicamente, há um aparente pessimismo crescente ao 

longo do tempo. Na Pítica 10 e na Olímpica 12, o tema recebe um tratamento otimista, 

que enfatiza felicidades possíveis e a mudança da situação ruim para a boa. A Nemeia 6 

mostra a instabilidade humana em oposição à estabilidade divina, mas ao mesmo tempo 

aproxima deuses e homens. A Nemeia 11 traz imagens de morte e frustração e a Pítica 8 

mostra os derrotados, desconfia da excelência e define o homem submetido às variações 

como algo insubstancial. Entretanto, embora haja uma mudança no aspecto enfatizado, 

mesmo nas odes iniciais o homem já era marcado pela inconstância e por limitações, 

como a impossibilidade de uma felicidade constante, ao mesmo tempo em que as odes 

finais ainda reconhecem os momentos de felicidade das ações realizadas e a importância 

desses momentos. 

 Esse movimento tenta abarcar a complexidade da experiência humana, que é 

também a experiência do atleta vencedor. O tema da contingência não se restringe às 

sentenças gnômicas, mas é, assim como elas, uma apropriação da tradição. No caso, 

adaptada às circunstâncias da ode triunfal. 
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6. Traduções 

 

 Estas são as minhas traduções para o português das cinco odes triunfais 

comentadas. São traduções de trabalho, ou primeiras leituras do texto de Píndaro, que 

tentam manter principalmente as ideias, também a maior parte das imagens, mas abrem 

mão de uma preocupação com a sonoridade e com a ordem dos elementos, apenas se 

atendo à estrutura de versos e tríades para ter como resultado uma forma que lembre a 

configuração no papel do texto original, ainda que a leitura não tenha sido o modo de 

recepção original das obras. Embora não se trate exatamente de um esforço poético, 

estas traduções correspondem a um esforço de leitura atenta que busca não só uma 

compreensão do poema, mas também a transmissão dessa compreensão de forma clara. 

Desse modo, podem servir como material de consulta para uma leitura mais cômoda dos 

comentários sobre as odes, além de contribuírem com a disponibilização de boas 

traduções de Píndaro para o português. 

 Foi utilizada como base a edição de Bowra, com consultas à de Puech, à de 

Bremer, às Píticas de Gentili e à de Maehler e Snell. Manteve-se o acento agudo (e não 

o grave) nas oxítonas em final de verso mesmo não seguidas de pontuação, como 

Bremer, Gentili e Maehler e Snell. Seguiu-se a disposição dos versos de Bowra, exceto 

na O. 12, que segue a de Maehler e Snell. O texto grego, incluído antes de cada 

tradução, é aquele de Bowra, exceto nas lições seguintes: 

P. 10, 15 – 16: pe/tran a)gw\n (Gentili) por a)gw\n petra~n. 

P. 10, 69: a)delfeou/j toi e0painh/somen e0slou/j (Gentili) por a)delfeou/j kai\ 

e0painh/somen e0slou/j. 

N. 6, 36: xrusalaka/tou (Bremer, Puech, Maehler e Snell) por xrusoploka/mou. 

N. 6, 48: pe/tatai (Bremer, Maehler e Snell) por pe/tetai. 

N. 6, 64: kai\ (Bremer, Puech, Maehler e Snell) por ken. 

N. 6, 65: i]son k' ei1poimi (Bremer, Puech, Maehler e Snell) por i0sa/zoimi. 

N. 11, 11: 'Arkesi/lan (Bremer, Puech, Maehler e Snell) por 'Agesi/lan. 

N. 11, 13:  a)/llouj (Bremer, Puech, Maehler e Snell) por a!llon. 

N. 11, 26: dhriw/ntwn (Bremer, Puech, Maehler e Snell) por dhrio/ntwn. 

P. 8, 32: kni/sh| (Gentili, Bremer, Maehler e Snell) por kni/ch|. 

P. 8, 72: a!fqiton (Gentili) por a1fqonon. 

P. 8, 90: pe/tatai (Gentili, Bremer, Maehler e Snell) por pe/tetai. 
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PYTHIA X 

IPPOKLEI QESSALWI PAIDI DIAULODROMWI 

 

'Olbi/a Lakedai/mwn,        str. a / 

ma/kaira Qessali/a. patro\j d' a)mfote/raij e)c e(no/j 

a)ristoma/xou ge/noj 9Hrakle/oj basileu/ei. 

ti/ kompe/w para\ kairo/n; a)lla/ me Puqw/ 

te kai\ to\ Pelinnai=on a)pu/ei 

'Aleu/a te pai=dej, 9Ippokle/a| qe/lontej     5 

a)gagei=n e)pikwmi/an a)ndrw=n kluta\n o)/pa. 

 

geu/etai ga\r a)e/qlwn:        a)nt. a /  

stratw=| t' a)mfiktio/nwn o( Parna/ssioj au)to\n muxo/j 

diaulodroma=n u(/paton pai/dwn a)ne/eipen. 

1Apollon, gluku\ d' a)nqrw/pwn te/loj a)rxa/     10 

te dai/monoj o)rnu/ntoj au)/cetai: 

o( me/n pou teoi=j te mh/desi tou=t' e)/pracen, 

to\ de\ suggene\j e)mbe/baken i)/xnesin patro/j 

 

'Olumpioni/ka di\j e)n polemado/koij     e0p. a / 

1Areoj o(/ploij: 

e)/qhke kai\ baqulei/mwn u(po\ Ki/rraj pe/tran     15 

a)gw\n krathsi/poda Friki/an. 

e(/poito moi=ra kai\ u(ste/raisin 

e)n a(me/raij a)ga/nora plou=ton a)nqei=n sfi/sin: 

 

tw=n d' e)n  9Ella/di terpnw=n       str. b / 

laxo/ntej ou)k o0li/gan do/sin, mh\ fqonerai=j e)k qew=n   20 

metatropi/aij e)piku/rsaien. qeo\j ei)/h 

a)ph/mwn ke/ar: eu0dai/mwn de\ kai\ u(mnh- 

to\j ou[toj a)nh\r gi/netai sofoi=j, 

o(\j a2n xersi\n h2 podw=n a)reta=| krath/saij  

ta\ me/gist' a)e/qlwn e(/lh| to/lma| te kai\ sqe/nei, 
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kai\ zw/wn e)/ti nearo/n       a)nt. b / 

kat' ai]san ui(o\n i)/dh| tuxo/nta stefa/nwn Puqi/wn.   26 

o( xa/lkeoj ou)rano\j ou)/ pot' a)mbato\j au)tw=|:  

o(/saij de\ broto\n e)/qnoj a)glai5aij a(- 

pto/mesqa, perai/nei pro\j e)/sxaton  

plo/on: nausi\ d' ou)/te pezo\j i0w/n ken eu(/roij  

e)j 9Uperbore/wn a)gw=na qaumasta\n o(do/n.    30 

 

par' oi[j pote Perseu\j e)dai/sato lage/taj,    e0p. b / 

dw/mat' e)selqw/n,  

kleita\j o)/nwn e(kato/mbaj e)pito/ssaij qew=|  

r(e/zontaj: w}n qali/aij e)/mpedon 

eu)fami/aij te ma/list' 'Apo/llwn       35 

xai/rei, gela=| q' o(rw=n u(/brin o)rqi/an knwda/lwn. 

 

Moi=sa d' ou0k a)podamei=       str. g / 

tro/poij e0pi\ sfete/roisi: panta=| de\ xoroi\ parqe/nwn  

lura=n te boai\ kanaxai/ t' au)lw=n done/ontai:  

da/fna| te xruse/a| ko/maj a)nadh/san-      40 

tej ei)lapina/zoisin eu)fro/nwj.  

no/soi d' ou)/te gh=raj ou)lo/menon ke/kratai 

i9era=| genea=|: po/nwn de\ kai\ maxa=n a)/ter 

 

oi0ke/oisi fugo/ntej        a)nt. g / 

u(pe/rdikon Ne/mesin. qrasei/a| de\ pne/wn kardi/a|  

mo/len Dana/aj pote\ pai=j, a(gei=to d' 'Aqa/na,    45 

e)j a)ndrw=n maka/rwn o(/milon: e)/pefne/n 

te Gorgo/na, kai\ poiki/lon ka/ra 

drako/ntwn fo/baisin h)/luqe nasiw/taij 

li/qinon qa/naton fe/rwn. e)moi\ de\ qauma/sai 
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qew=n telesa/ntwn ou)de/n pote fai/netai      e0p. g / 

e)/mmen a)/piston.        50 

kw/pan sxa/son, taxu\ d' a)/gkuran e)/reison xqoni/ 

prw/|raqe, xoira/doj a)/lkar pe/traj. 

e)gkwmi/wn ga\r a)/wtoj u(/mnwn 

e)p' a)/llot' a)/llon w(/te me/lissa qu/nei lo/gon. 

 

e)/lpomai d' 'Efurai/wn       str. d / 

o)/p' a)mfi\ Phnei+o\n glukei=an proxeo/ntwn e)ma/n    56 

to\n  9Ippokle/an e)/ti kai\ ma=llon su\n a)oidai=j  

e(/kati stefa/nwn qahto\n e)n a(/li- 

ci qhse/men e)n kai\ palaite/roij,  

ne/aisi/n te parqe/noisi me/lhma. kai\ ga/r  

e(te/roij e(te/rwn e)/rwtej e)/knican fre/naj:     60 
 

tw=n d' e(/kastoj o)rou/h|,       a)nt. d / 

tuxw/n ken a(rpale/an sxe/qoi fronti/da ta\n pa\r podo/j:  

ta\ d' ei)j e)niauto\n a)te/kmarton pronoh=sai.  

pe/poiqa ceni/a| prosane/i+ Qw/ra- 

koj, o(/sper e0ma\n poipnu/wn xa/rin  

to/d' e)/zeucen a(/rma Pieri/dwn tetra/oron,     65 

file/wn file/ont', a)/gwn a)/gonta profro/nwj. 

 

peirw=nti de\ kai\ xruso\j e)n basa/nw| pre/pei    e0p. d / 

kai\ no/oj o)rqo/j.  

a)delfeou/j toi e0painh/somen e0slou/j, o(/ti  

u(you= fe/ronti no/mon Qessalw=n      70 

au)/contej: e0n d' a)gaqoi=si kei=tai  

patrw/i+ai kednai\ poli/wn kuberna/siej. 
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Pítica 10 

 ao Hipocleas da Tessália, corredor de pista dupla juvenil 

 

Próspera Lacedemônia       estrofe 1 

e feliz Tessália! Sobre as duas reina 

a raça vinda de um só pai: Héracles, o melhor nos combates. 

Vanglória minha inoportuna? Mas Pito 

e Pelineu e os filhos de Aleva 

me chamam e querem levar a Hipócleas     5 

a famosa voz festiva dos homens. 

 

Pois ele prova os jogos:       antístrofe 1 

e, na reunião de vizinhos, o fundo do Parnaso 

o proclamou superior na corrida dupla dos meninos. 

Apolo, docemente o fim e o começo dos humanos    10 

se tornam grandes, quando uma divindade impulsiona. 

Ele, em alguma medida, realizou isso com teus planos,  

mas o que é congênito segue as pegadas do pai, 

 

duas vezes vencedor olímpico com a armadura    epodo 1 

que sustenta a guerra de Ares. 

Também a disputa no prado profundo sob a pedra    15 

de Cirra consagrou Frícias, o mais veloz nos pés. 

Que o destino siga e nos dias 

seguintes floresça para eles a riqueza viril. 

 

Recebendo uma parte nada pequena      estrofe 2 

dos prazeres na Grécia, que não encontrem invejosas   20 

reviravoltas dos deuses. Que deus seja 

propício de coração. Este homem se torna feliz e 

 é cantado pelos hábeis, 

aquele que prevalece com as mãos ou excelência dos pés, 

conquista os maiores dos prêmios com ousadia e força 
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e, ainda vivo, vê o filho novo       antístrofe 2 

obtendo, conforme o destino, coroas píticas.  26 

O céu de bronze jamais será escalável para ele, 

mas quanto esplendor nós, raça mortal, 

podemos alcançar, ele realiza até a extrema 

navegação. Nem com naus, nem a pé encontrarias 

o maravilhoso caminho para a reunião dos Hiperbóreos.   30 

 

Com eles uma vez Perseu, o líder do povo, compartilhou a mesa  epodo 2 

e entrou em sua morada. 

Encontrou-os realizando para o deus excelentes hecatombes 

de burros. Continuamente, Apolo 

se alegra ao máximo com as festas e louvores deles    35 

e ri vendo a violência ereta das bestas. 

 

A Musa não se ausenta       estrofe 3 

do modo de vida deles. Por toda parte coros de moças, 

gritos de liras e sons de flautas se agitam. 

Com louro de ouro prendem os cabelos     40 

e se banqueteiam com felicidade. 

Nem doenças nem velhice destruidora se misturam  

à raça sagrada: sem trabalhos e batalhas 

 

vivem, tendo escapado       antístrofe 3 

da justa Nêmesis. Exalando coragem no coração, 

uma vez o filho de Dânae veio – Atena o conduziu –   45 

 à assembléia dos homens bem aventurados. Matou 

a Górgona e chegou trazendo 

aos habitantes da ilha sua cabeça variegada 

com cachos de serpente, morte de pedra. Para mim, as maravilhas, 
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quando os deuses as realizam, nunca parecem    epodo 3 

impossíveis de se acreditar.       50 

Solta o remo! Rápido! Empurra a âncora da proa para a terra, 

proteção contra o rochedo na superfície. 

A fina flor dos hinos de elogio 

ora a um assunto, ora a outro, se lança, como uma abelha. 

 

Espero que quando os Efireus,      estrofe 4 

ao redor do Peneu, verterem minha voz doce,    56 

com as odes façam Hipócleas ainda mais 

admirável por suas coroas entre seus 

coetâneos e entre os mais velhos, 

e objeto de cuidado para as garotas virgens, pois 

desejos excitam as mentes de pessoas diferentes de coisas diferentes; 60 

 

que cada um lute por elas    antístrofe 4 

e, quando alcançar, que mantenha o atraente objeto de desejo aos pés. 

Mas não há sinal para prever as coisas daqui a um ano. 

Confio na gentil hospitalidade de Tórax, 

que, diligente em meu favor, 

atrelou esta quadriga da Piéria,      65 

amando quem o ama e guiando quem o guia de bom grado. 

 

Ao que tenta a prova, o ouro com a pedra de toque se distingue  epodo 4 

e também a mente reta. 

Louvaremos então seus irmãos nobres, 

que levaram a lei dos tessálios ao alto     70 

e a engrandeceram. Com os bons repousa 

a venerável e paterna pilotagem das cidades. 

 

 

 



 137 

OLYMPIA XII 

ERGOTELEI IMERAIWI DOLIXODROMWI 

 

Li/ssomai, pai= Zhno\j 'Eleuqeri/ou,      str. 

9Ime/ran eu)rusqene/' a)mfipo/lei, sw/teira Tu/xa. 

ti\n ga\r e)n po/ntw| kubernw=ntai qoai/ 

na=ej, e)n xe/rsw| te laiyhroi\ po/lemoi  

ka)gorai\ boulafo/roi. ai3 ge me\n a)ndrw=n     5 

po/ll' a1nw, ta\ d'au] ka/tw 

yeu/dh metamw/nia ta/mnoisai kuli/ndont' e)lpi/dej: 

 

su/mbolon d' ou1 pw/ tij e)pixqoni/wn     a)nt. 

pisto\n a)mfi\ pra/cioj e)ssome/naj eu[ren qeo/qen: 

tw=n de\ mello/ntwn tetu/flwntai fradai/. 

polla\ d' a)nqrw/poij para\ gnw/man e1pesen,    10 

e1mpalin me\n te/ryioj, oi( d' a)niarai=j  

a)ntiku/rsantej za/laij 

e)slo\n baqu\ ph/matoj e)n mikrw=| peda/meiyan xro/nw|. 

 
ui(e\ Fila/noroj, h1toi kai\ tea/ ken      e0p. 

e)ndoma/xaj a(/t' a)le/ktwr suggo/nw| par' e(sti/a| 

a)kleh\j tima\ katefulloro/hsen podw=n,     15 

ei) mh\ sta/sij a)ntia/neira Knwsi/aj s' a)/merse pa/traj. 

nu=n d' )Olumpi/a| stefanwsa/menoj 

kai\ di\j e)k Puqw=noj  0Isqmoi= t', 'Ergo/telej, 

qerma\ Numfa=n loutra\ basta/zeij o(mi- 

le/wn par' oi)kei/aij a)rou/raij.     19 
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Olímpica 12 

ao Ergóteles de Himera, corredor 

 

Rogo, filha de Zeus Libertador,      estrofe 

Sorte salvadora, cuida de Himera de ampla força, 

porque por ti, no mar, são governadas as velozes 

naus e, na terra, ágeis guerras 

e assembléias deliberativas. As esperanças dos homens,   5 

muitas para cima, outras para baixo, 

se revolvem, cortando mentiras de vento. 

 

Sinal confiável de deus a respeito de uma ação futura   antístrofe 

nunca ninguém sobre a terra encontrou: 

as indicações são cegas para o que acontecerá. 

Muitas coisas ocorrem aos humanos além de seu juízo,   10 

contra o prazer. Mas alguns, em dolorosos 

turbilhões se encontrando, 

trocam o sofrimento por um profundo bem em curto tempo. 

 

Filho de Filánor, com certeza também,     epodo 

como um galo que briga em casa, junto ao congênito lar 

tua glória dos pés perderia as folhas, sem fama,    15 

se a guerra civil que opõe os homens não te despojasse da pátria Cnossos. 

Mas agora que em Olímpia foste coroado 

e duas vezes em Píton e no Istmo, Ergóteles, 

exaltas os banhos quentes das ninfas, 

habitando terras próprias.      19 
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NEMEA VI 

ALKIMIDAI AIGINHTHI PAIDI PALAISTHI 

 

3En a)ndrw=n,         str. a / 

e3n qew=n ge/noj: e)k mia=j de\ pne/omen      1b 

matro\j a)mfo/teroi: diei/rgei de\ pa=sa kekrime/na 

du/namij, w(j to\ me\n ou)de/n, o( de\ xa/lkeoj 

a)sfale\j ai)e\n e3doj 

me/nei ou)rano/j. a)lla/ ti prosfe/romen e)/mpan h2 me/gan 

no/on h)/toi fu/sin a)qana/toij,      5 

kai/per e)fameri/an ou)k ei)do/tej ou)de\ meta\ nu/ktaj 

a)/mme po/tmoj         6b 

a(/ntin' e1graye dramei=n poti\ sta/qman. 

 

tekmai/rei         a)nt. a / 

kai/ nu~n 'Alkimi/daj to\ suggene\j i)dei=n     8b 

a1gxi karpofo/roij a)rou/raisin, ai(/t' a)meibo/menai 

to/ka me\n w]n bi/on a)ndra/sin e)phetano\n     10 

e)k pedi/wn e)/dosan,  

to/ka d' au]t' a)napausa/menai sqe/noj e)/maryan. h]lqe/ toi 

Neme/aj e)c e)ratw=n a)e/qlwn 

pai=j e)nagw/nioj, o4j tau/tan meqe/pwn Dio/qen ai]san 

nu=n te pe/fantai        13b 

ou)k a)/mmoroj a)mfi\ pa/la| kunage/taj, 

 

i)/xnesin e)n Pracida/mantoj e9o\n po/da ne/mwn    ep. a / 

patropa/toroj o(maimi/oij.       16 

kei=noj ga\r 'Olumpio/nikoj e0w\n Ai0aki/daij 

e)/rnea prw=toj e)/neiken a)p' 'Alfeou=, 

kai\ penta/kij 'Isqmoi= stefanwsa/menoj, 

Neme/a| de\ trei=j, e)/pause la/qan      20 

Saoklei/da', o4j u(pe/rtatoj  

9Aghsima/xoi' u(e/wn ge/neto. 
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e)pei/ oi9          str. b / 

trei=j a)eqlofo/roi pro\j a)/kron a)reta=j     23b 

h]lqon, oi(/ te po/nwn e)geu/santo. su\n qeou= de\ tu/xa|  

e(/teron ou)/ tina oi]kon a)pefa/nato      25 

pugmaxi/a pleo/nwn 

tami/an stefa/nwn muxw=|  9Ella/doj a(pa/saj. e)/lpomai  

me/ga ei0pw\n skopou= a)/nta tuxei=n  

w#t' a)po\ to/cou i9ei/j: eu)/qun' e)pi\ tou=ton, a)/ge, Moi=sa,  

ou]ron e)pe/wn          28b 

eu0kle/a: paroixome/nwn ga\r a)ne/rwn,  

 

a)oidai\          a)nt. b / 

kai\ lo/goi ta\ kala/ sfin e)/rg' e)ko/misan:     30b 

Bassi/daisin a(/ t' ou) spani/zei, palai/fatoj genea/,  

i)/dia naustole/ontej e)pikw/mia, 

Pieri/dwn a)ro/taij 

dunatoi\ pare/xein polu\n u(/mnon a)gerw/xwn e)rgma/twn  

e(/neken. kai\ ga\r e)n a)gaqe/a| 

xei=raj i9ma/nti deqei\j Puqw=ni kra/thsen a)po\ tau/taj   35 

ai[ma pa/traj         35b 

xrusalaka/tou pote\ Kalli/aj a(dw/n 

 

e)/rnesi Latou=j, para\ Kastali/a| te Xari/twn     e0p. b / 

e(spe/rioj o(ma/dw| fle/gen:  

po/ntou te ge/fur' a)ka/mantoj e)n a)mfiktio/nwn  

taurofo/nw| triethri/di Kreonti/dan     40 

ti/mase Poseida/nion a2n te/menoj:  

bota/na te/ ni/n poq' a( le/ontoj  

nikw~nt' h)/refe daski/oij  

Fleiou=ntoj u(p' w)gugi/oij o)/resin.  
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platei=ai          str. g / 

pa/ntoqen logi/oisin e0nti\ pro/sodoi     45b 

na=son eu)kle/a ta/nde kosmei=n: e)pei/ sfin Ai)aki/dai  

e)/poron e)/coxon ai]san a)reta\j a)po- 

deiknu/menoi mega/laj, 

pe/tatai d' e0pi/ te xqo/na kai\ dia\ qala/ssaj thlo/qen 

o)/num' au)tw=n: kai\ e)j Ai)qi/opaj  

Me/mnonoj ou)k a)ponosth/santoj e)/palto: baru\ de/ sfin   50 

nei=koj 'Axileu/j        50b 

e)/mpese xamai\ kataba\j a)f' a(rma/twn, 

 

faenna=j         a)nt. g / 

ui(o\n eu]t' e)na/ricen 'Ao/oj a)kma=|      52b 

e)/gxeoj zako/toio. kai\ tau=ta me\n palaio/teroi  

o(do\n a)macito\n eu[ron: e(/pomai de\ kai\ 

au)to\j e)/xwn mele/tan:  

to\ de\ pa\r podi\ nao\j e(lisso/menon ai)ei\ kuma/twn    55 

le/getai panti\ ma/lista donei=n 

qumo/n. e(ko/nti d' e)gw\ nw/tw| meqe/pwn di/dumon a)/xqoj  

a)/ggeloj e)/ban,        57b 

pe/mpton e)pi\ ei)/kosi tou=to garu/wn 

 

eu]xoj a)gw/nwn a)/po, tou\j e)ne/poisin i9erou/j:     e0p. g / 

'Alki/mida, tu\ d' e)parke/saj       60 

kleita=| genea=| du/o me\n Kroni/ou pa\r teme/nei,  

pai=, se/ t' e)no/sfise kai\ Polutimi/dan  

kla=roj propeth\j a)/nqe' 'Olumpia/doj. 

delfi=ni kai\ ta/xoj di' a(/lmaj  

i]son k' ei)/poimi Melhsi/an       65 

xeirw=n te kai\ i)sxu/oj a(ni/oxon. 
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Nemeia 6 

ao Alcimidas de Egina, lutador juvenil  

 

Uma a raça         estrofe 1 

dos homens, uma a dos deuses: mas ambos respiramos   1b 

a partir de uma só mãe. E separa-os toda uma capacidade 

distinta. Assim, para uma, nada; para a outra, o céu 

de bronze permanece sempre 

como sede estável. Porém, trazemos algo de semelhante aos imortais, 

uma grande mente ou constituição física,     5 

mesmo sem saber, durante o dia ou pela noite, 

para que linha         6b 

qualquer o destino escreve que nós corramos. 

 

Dá prova         antístrofe 1 

agora também Alcimidas para ver a linhagem    8b 

como lavouras frutíferas, que em alternância 

ora dos campos dão meio de vida abundante     10 

aos homens, 

ora, cessando, se apossam do vigor. Veio 

dos desejáveis torneios de Nemeia 

o rapaz competidor, que, seguindo este destino de Zeus, 

agora se mostra        13b 

na luta um caçador nada sem sorte, 

 

conduzindo seu pé nas pegadas de Praxídamas,    epodo 1 

avô consangüíneo.        16 

Pois ele, ao ser vencedor olímpico pelos Eácidas, 

primeiro trouxe ramos do Alfeu 

e, ao ser coroado cinco vezes no Istmo 

e três em Nemeia, fez cessar o esquecimento    20 

de Soclidas, que foi o superior 

dentre os filhos de Hagesímaco. 
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Assim os         estrofe 2 

três premiados foram ao topo da excelência     23b 

e eles provaram esforços. Com a sorte de um deus 

o pugilato não mostrou qualquer      25 

outra casa que seja 

guardiã de mais coroas no interior de toda Grécia. Espero 

atingir o alvo dizendo grandes coisas 

como se disparasse de um arco. Vai, Musa, direciona a isso 

o vento dos versos        28b 

glorioso: quando os homens passam, 

 

cantos          antístrofe 2 

e discursos preservam seus belos feitos.     30b 

Não falta isso aos Bassidas, raça de que se fala desde antigamente, 

transportando em naus as próprias celebrações, 

capazes de fornecer 

muito hino aos lavradores das Musas Piérides por causa da orgulhosas obras; 

e com efeito, na divina Pito, 

enfaixando as mãos com tiras de couro, prevaleceu    35 

o sangue dessa família.       35b 

Uma vez Callias agradou aos brotos 

 

de Leto da roca de ouro, e, perto da Castália à tarde,   epodo 2 

se inflamou com o vozerio das Graças. 

O istmo do mar incansável honraria Creontidas, 

no festival trienal dos que moram ali,     40 

com o sacrifício do touro no santuário de Poseidon. 

A erva do leão uma vez o coroou 

vencedor sob os primitivos 

montes de Fliunte cheios de sombra. 
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Largas          estrofe 3 

as procissões de toda parte       45b 

para adornar com predições esta gloriosa ilha, uma vez que 

os Eácidas lhes deram um destino eminente, 

demonstrando grandes excelências. 

Voa longe, sobre a terra e pelo mar, 

o nome deles: alcançou até os etíopes, 

quando Memnon não retornou. Pesada a luta deles:    50 

Aquiles caiu         50b 

no chão, descendo do carro, 

 

quando matou         antístrofe 3 

o filho da Aurora brilhante       52b 

com a ponta da lança enfurecida. Os mais antigos 

encontraram nisso uma estrada rodável e eu mesmo também 

os sigo, tendo atenção: 

dentre as ondas, a que se revolve ao pé do navio    55 

sempre dizem que é a que agita totalmente 

o coração. De boa vontade, levando nas costas um duplo fardo, 

eu, mensageiro,        57b 

vim para celebrar este quinto, além do vigésimo, 

 

triunfo nos jogos, que são chamados de sagrados.   epodo 5 

Alcimidas, tu foste capaz de proporcioná-lo   60 

a tua gloriosa raça: perto do santuário do filho de Cronos, 

rapaz, uma sorte caída privou a ti 

e Politimidas de duas flores olímpicas. 

Eu diria que Melésias, 

condutor de mãos e de força,       65 

em velocidade é igual até a um golfinho pelo mar. 
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NEMEA XI 

ARISTAGORAI TENEDIWI PRUTANEI 

 

Pai=  9Re/aj, a(/ te prutanei=a le/logxaj, 9Esti/a,     str. a / 

Zhno\j u(yi/stou kasignh/ta kai\ o(moqro/nou  3Hraj,  

eu] me\n 'Aristago/ran de/cai teo\n e)j qa/lamon,  

eu] d' e(tai/rouj a)glaw=| ska/ptw| pe/laj 

oi(/ se gerai/rontej o)rqa\n fula/ssoisin Te/nedon,    5 

 

polla\ me\n loibai=sin a)gazo/menoi prw/tan qew=n,   a)nt. a / 

polla\ de\ kni/sa|: lu/ra de/ sfi bre/metai kai\ a)oida/:  

kai\ ceni/ou Dio\j a)skei=tai qe/mij ai0ena/oij  

e)n trape/zaij: a)lla\ su\n do/ca| te/loj  

dwdeka/mhnon pera=sai/ nin a)trw/tw| kradi/a|.    10 

 

a)/ndra d' e)gw\ makari/zw me\n pate/r' 'Arkesi/lan,    e0p. a / 

kai\ to\ qahto\n de/maj a)tremi/an te su/ggonon. 

ei) de/ tij o)/lbon e)/xwn morfa=| parameu/setai a)/llouj, 

e)/n t' a)e/qloisin a)risteu/wn e)pe/deicen bi/an, 

qnata\ memna/sqw periste/llwn me/lh,     15 

kai\ teleuta\n a(pa/ntwn ga=n e)piesso/menoj. 

 

e)n lo/goij d' a)stw=n a)gaqoi=sin e)painei=sqai xrew/n,   str. b / 

kai\ meligdou/poisi daidalqe/nta meli/zen a)oidai=j.  

e0k de\ periktio/nwn e4c kai\ de/k' 'Aristago/ran 

a)glaai\ ni=kai pa/tran t' eu)w/numon     20 

e0stefa/nwsan pa/la| kai\ megauxei= pagkrati/w|. 

 

e)lpi/dej d' o)knhro/terai gone/wn paido\j bi/an    a)nt. b / 

e)/sxon e)n Puqw=ni peira=sqai kai\ 'Olumpi/a| a)e/qlwn. 

nai\ ma\ ga\r o(/rkon, e)ma\n do/can para\ Kastali/a|  

kai\ par' eu)de/ndrw| molw\n o)/xqw| Kro/nou     25 

ka/llion a2n dhriw/ntwn e)no/sths' a)ntipa/lwn, 
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pentaethri/d' e(orta\n  9Hrakle/oj te/qmion     ep. b / 

kwma/saij a)ndhsa/meno/j te ko/man e0n porfure/oij  

e)/rnesin. a)lla\ brotw=n to\n me\n keneo/fronej au]xai  

e)c a)gaqw=n e)/balon: to\n d' au] katamemfqe/nt' a)/gan   30 

i0sxu\n oi)kei/wn pare/sfalen kalw=n  

xeiro\j e(/lkwn o)pi/ssw qumo\j a)/tolmoj e0w/n.  

 

sumbalei=n ma\n eu)mare\j h]n to/ te Peisa/ndrou pa/lai   str. g / 

ai]m' a)po\ Spa/rtaj, — 'Amu/klaqen ga\r e)/ba su\n 'Ore/sta|, 

Ai0ole/wn stratia\n xalkente/a deu=r' a)na/gwn, —   35 

kai\ par' 'Ismhnou= r(oa=n kekrame/non  

e)k Melani/ppoio ma/trwoj: a)rxai=ai d' a)retai/ 

 

a)mfe/ront' a)llasso/menai geneai=j a)ndrw=n sqe/noj:   a)nt. g / 

e0n sxerw=| d' ou)/t' w]n me/lainai karpo\n e)/dwkan a)/rourai, 

de/ndrea/ t' ou)k e)qe/lei pa/saij e)te/wn pero/doij    40 

a)/nqoj eu)w=dej fe/rein plou/tw| i)/son,  

a)ll' e)n a)mei/bonti. kai\ qnato\n ou(/twj e)/qnoj a)/gei 

 

moi=ra. to\ d' e0k Dio\j a)nqrw/poij safe\j ou)x e(/petai   e0p. g / 

te/kmar: a)ll' e)/mpan megalanori/aij e)mbai/nomen,  

e)/rga te polla\ menoinw=ntej: de/detai ga\r a)naidei=   45 

e)lpi/di gui=a, promaqei/aj d' a)po/keintai r(oai/.  

kerde/wn de\ xrh\ me/tron qhreue/men:  

a)prosi/ktwn d' e)rw/twn o)cu/terai mani/ai. 
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Nemeia 11 

ao Aristágoras de Tênedos, prítane 

 

Filha de Reia, que deténs os pritaneus, Héstia,    estrofe 1 

irmã de Zeus altíssimo e de Hera, sua igual no trono, 

bem recebe Aristágoras em teu aposento 

e bem, seus companheiros perto de teu cetro brilhante, 

eles que te honram e guardam Tênedos correta.    5 

 

Muitas vezes, veneram-te com libações, primeira entre os deuses,  antístrofe 1 

muitas outras, com cheiro de sacrifícios. Ressoa a lira deles e o canto, 

e o costume de Zeus hospitaleiro é exercido em mesas 

perenes; mas com glória e coração ileso 

cumpre o teu cargo de doze meses.      10 

 

Eu louvo o homem como bem-aventurado, pelo pai Arcesilas,  epodo 1 

e também pelo admirável aspecto e pela firmeza congênita. 

Mas, se alguém, tendo prosperidade, supera os outros na forma 

e, sendo o melhor nas competições, demonstra sua força, 

que se lembre que veste membros mortais     15 

e será vestido de terra, o fim de todos. 

 

Mas é preciso louvá-lo com boas palavras dos cidadãos   estrofe 2 

e musicá-lo, artisticamente, com cantos de som de mel. 

Sobre os vizinhos, dezesseis brilhantes vitórias 

coroaram Aristágoras e sua família      20 

renomada na luta e no glorioso pancrácio. 

 

Expectativas hesitantes dos pais impediram a força    antístrofe 2 

do filho de se testar nos jogos em Píton e Olímpia, 

porque, juro, na minha opinião, indo à Castalia 

e à arborizada colina de Crono,      25 

voltaria melhor que os combatentes adversários, 
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celebrando a quinquenal festa sagrada de Héracles    epodo 2 

e prendendo o cabelo com ramos purpúreos. 

Mas as presunções de pensamento vazio dos mortais 

lançam um para longe do que é bom, e outro, que demais   30 

deprecia sua força, o coração que é covarde faz desviar das belezas 

que lhe são próprias, puxando para trás pela mão. 

 

Sem dúvida era fácil supor o antigo sangue de Pisandro   estrofe 3 

ser de Esparta – porque veio de Amiclas com Orestes, 

conduzindo até aqui um exército eólico armado de bronze –  35 

misturado perto da corrente do Ismeno 

ao de Melanipo, ancestral materno. Antigas excelências 

 

trazem, alternando-se, a força para as linhagens dos homens:  antístrofe 3 

sucessivamente, nem as negras lavouras dão fruto, 

nem as árvores querem, em todos os ciclos dos anos,   40 

trazer uma flor cheirosa semelhante à riqueza, 

mas em alternância. E assim o destino conduz 

 

a raça mortal. Sinal claro de Zeus não acompanha    epodo 3 

os humanos, mas, em todo caso, com ambições caminhamos, 

nos lançando a muitos trabalhos, pois os membros estão atados  45 

à esperança sem pudor. Os fluxos de eventos ficam à parte da previdência. 

Dos ganhos é necessário caçarmos a medida: 

as mais agudas loucuras são as dos desejos inalcançáveis. 
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PYTHIA VIII 

ARISTOMENEI AIGINHTHI PALAISTHI 

 

Filo&fron   (Hsuxi/a, Di/kaj       str. a / 

w} megisto&poli qu&gater, 

boula~n te kai\ pole/mwn 

e1xoisa klai+=daj u(perta&taj 

Puqio&nikon tima_n 'Aristome/nei de/keu.     5 

tu_ ga_r to_ malqako_n e1rcai te kai\ paqei=n o(mw~j 

e0pi/stasai kairw|~ su_n a)trekei=: 

 

tu_ d', o(po&tan tij a)mei/lixon      a)nt. a /  

kardi/a| ko&ton e0nela&sh|, 

traxei=a dusmene/wn        10 

u(pantia&caisa kra&tei tiqei=j 

u3brin e0n a!ntlw|. ta_n ou)de\ Porfuri/wn ma&qen 

par' ai]san e0cereqi/zwn: ke/rdoj de\ fi/ltaton, 

e9ko&ntoj ei1 tij e0k do&mwn fe/roi. 

 

bi/a de\ kai\ mega&lauxon e1sfalen e0n xro&nw|.    e0p. a / 

Tufw_j Ki/lic e9kato&gkranoj ou! nin a!lucen,    16 

ou)de\ ma_n basileu_j Giga&ntwn: dma~qen de\ keraunw|~ 

to&coisi/ t'  'Apo&llwnoj: o4j eu)menei= no&w| 

Cena&rkeion e1dekto Ki/rraqen e0stefanwme/non 

ui9o_n poi/a| Parnassi/di Dwriei= te kw&mw|.     20 

 

e1pese d' ou) Xari/twn e9ka/j       str. b / 

a( dikaio/polij a)retai=j 

kleinai=sin Ai0akida~n 

qigoi=sa na~soj: tele/an d' e1xei 

do&can a)p' a)rxa~j. polloi=si me\n ga_r a)ei/detai    25 

nikafo&roij e0n a)e/qloij qre/yaisa kai\ qoai=j 

u(perta&touj h#rwaj e0n ma&xaij: 
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ta_ de\ kai\ a)ndra&sin e0mpre/pei.      a)nt. b / 

ei0mi\ d' a!sxoloj a)naqe/men 

pa~san makragori/an       30 

lu&ra| te kai\ fqe/gmati malqakw|~, 

mh_ ko&roj e0lqw_n kni/sh|. to_ d' e0n posi/ moi tra&xon 

i1tw teo_n xre/oj, w} pai=, new&taton kalw~n, 

e0ma~| potano_n a)mfi\ maxana|~. 

 

palaisma&tessi ga_r i0xneu&wn matradelfeou/j    e0p. b / 

'Olumpi/a| te Qeo&gnhton ou) katele/gxeij,     36 

ou)de\ Kleitoma&xoio ni/kan I)sqmoi= qrasu&guion: 

au!cwn de\ pa&tran Midulida~n lo&gon fe/reij, 

to_n o#nper pot' 'Oi+kle/oj pai=j e0n e9ptapu&loij i0dw/n 

ui9ou_j Qh&baij ai0ni/cato parme/nontaj ai0xma|~,    40 

 

o(po&t' a)p'   1Argeoj h!luqon       str.g / 

deute/ran o(do_n 'Epi/gonoi. 

w{d' ei]pe marname/nwn: 

“fua|~ to_ gennai=on e0pipre/pei 

e0k pate/rwn paisi\ lh~ma. qae/omai safe/j     45 

dra&konta poiki/lon ai0qa~j 'Alkma~n' e0p' a)spi/doj 

nwmw~nta prw~ton e0n Ka&dmou pu&laij. 

 

o( de\ kamw_n prote/ra| pa&qa|       ant. g / 

nu~n a)rei/onoj e0ne/xetai 

o!rnixoj a)ggeli/a|        50 

1Adrastoj h#rwj: to_ de\ oi1koqen 

a)nti/a pra&cei. mou~noj ga_r e0k Danaw~n stratou~ 

qano&ntoj o)ste/a le/caij ui9ou~, tu&xa| qew~n 

a)fi/cetai law|~ su_n a)blabei= 

 

 

 



 151 

 

 

1Abantoj eu)ruxo&rouj a)guia&j.”  toiau~ta me/n    e0p. g / 

e0fqe/gcat' 'Amfia&rhoj. xai/rwn de\ kai\ au)to/j    56 

'Alkma~na stefa&noisi ba&llw, r(ai/nw de\ kai\ u#mnw|, 

gei/twn o#ti moi kai\ ktea&nwn fu&lac e0mw~n 

u(pa&ntasen i0o&nti ga~j o)mfalo_n par' a)oi/dimon, 

manteuma&twn t' e0fa&yato suggo&noisi te/xnaij.    60 

 

tu_ d', e9katabo&le, pa&ndokon      str. d / 

nao_n eu)kle/a diane/mwn 

Puqw~noj e0n gua&loij, 

to_ me\n me/giston to&qi xarma&twn 

w!pasaj: oi1koi de\ pro&sqen a(rpale/an do&sin    65 

pentaeqli/ou su_n e9ortai=j u(mai=j e0pa&gagej. 

w}nac, e9ko&nti d' eu!xomai no&w| 

 

kata& tin' a(rmoni/an ble/pein,      a)nt. d / 

a)mf' e3kaston o#sa ne/omai. 

kw&mw| me\n a(dumelei=        70 

Di/ka pare/stake: qew~n d' o!pin 

a!fqiton ai0te/w, Ce/narkej, u(mete/raij tu&xaij. 

ei0 ga&r tij e0sla_ pe/patai mh_ su_n makrw|~ po&nw|, 

polloi=j sofo_j dokei= ped' a)fro&nwn 

 

bi/on korusse/men o)rqobou&loisi maxanai=j:    e0p. d / 

ta_ d' ou)k e0p' a)ndra&si kei=tai: dai/mwn de\ pari/sxei,   76 

a!llot' a!llon u#perqe ba&llwn, a!llon d' u(po_ xeirw~n. 

me/trw| katabai/n': e0n Mega&roij d' e1xeij ge/raj, 

muxw|~ t' e0n Maraqw~noj, 3Hraj t' a)gw~n' e0pixw&rion 

ni/kaij trissai=j,  w)risto&menej, da&massaj e1rgw|:   80 
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te/trasi d' e1mpetej u(yo&qen       str. e / 

swma&tessi kaka_ frone/wn, 

toi=j ou!te no&stoj o(mw~j 

e1palpnoj e0n Puqia&di kri/qh, 

ou)de\ molo&ntwn pa_r mate/r' a)mfi\ ge/lwj gluku/j    85 

w}rsen xa&rin: kata_ lau&raj d' e0xqrw~n a)pa&oroi 

ptw&ssonti, sumfora|~ dedagme/noi. 

 

o( de\ kalo&n ti ne/on laxw/n       a)nt. e / 

a(bro&tatoj e1pi mega&laj 

e0c e0lpi/doj pe/tatai        90 

u(popte/roij a)nore/aij, e1xwn 

kre/ssona plou&tou me/rimnan. e0n d' o)li/gw| brotw~n 

to_ terpno_n au!cetai: ou#tw de\ kai\ pi/tnei xamai/, 

a)potro&pw| gnw&ma| seseisme/non. 

 

e0pa&meroi: ti/ de/ tij; ti/ d' ou! tij; skia~j o!nar    e0p. e / 

a!nqrwpoj. a)ll' o#tan ai1gla dio&sdotoj e1lqh|,    96 

lampro_n fe/ggoj e1pestin a)ndrw~n kai\ mei/lixoj ai0w&n: 

Ai1gina fi/la ma~ter, e0leuqe/rw| sto&lw| 

po&lin ta&nde ko&mize Di\ kai\ kre/onti su_n Ai0akw|~ 

Phlei= te ka)gaqw|~ Telamw~ni su&n t' 'Axillei=.    100 
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Pítica 8 

Ao Aristômenes de Egina, lutador 

 

Gentil Calma, filha        estrofe 1 

da justiça, engrandece-cidades, 

que tem chaves supremas 

das assembleias e guerras, 

recebe a honra de Aristômenes pela vitória pítica,    5 

pois tu sabes realizar e receber suavidades 

igualmente, na oportunidade exata. 

 

Tu, quando quer que alguém um amargo     antístrofe 1 

rancor no coração incuta, 

áspera, vindo de encontro       10 

à força dos inimigos, colocas 

a arrogância na sentina. Nem Porfírion compreendeu 

que a provocou além do que cabe. O ganho é o mais querido 

se alguém trouxer da casa de quem dá de bom grado. 

 

Violência abala até o orgulhoso com o tempo.    epodo 1 

Tífon, cilício de cem cabeças, dela não escapou,    16 

nem o rei dos gigantes: foram dominados pelo raio 

e arcos de Apolo, o qual com mente benévola 

recebeu, vindo de Cirra, o filho de Xenarces, coroado 

com folhas do Parnaso e festividade dórica.     20 

 

Coube a ela, não longe das Graças,      estrofe 2 

a ilha da justa cidade, alcançar 

as famosas excelências 

dos Eácidas. Tem perfeito 

renome desde o início: por muitos cantada     25 

por ter nutrido heróis supremos em competições 

vitoriosas e em rápidas batalhas. 
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Isso também se distingue entre os homens.     antístrofe 2 

Falta-me tempo livre para dedicar 

todo o longo discurso        30 

à lira e à voz suave 

para que a saciedade, vindo, não incomode. O dever que corre 

com meus pés, que parta para ti, jovem, o mais novo dos belos, 

alado por meu engenho. 

 

Pois nas lutas, seguindo as pegadas dos tios maternos,   epodo 2 

não denigres Teogneto em Olímpia      36 

nem a vitória de membros ousados de Clitômaco no Ístmo. 

Engrandecendo a família dos Midilidas, sustentas a palavra, 

exatamente a que um dia o filho de Ecles em Tebas de sete portões, 

vendo os filhos resistindo pela lança, disse por enigma,   40 

 

quando de Argos vieram,       estrofe 3 

em uma segunda expedição, os Epígonos. 

Assim disse, quando eles combatiam: 

Por natureza sobressai nos filhos a nobre 

determinação dos pais. Observo claramente:    45 

Alcméon o primeiro nos portões de Cadmo, brande 

uma serpente variegada sobre o flamejante escudo. 

 

O que sofreu no primeiro incidente      antístrofe 3 

agora se mantém com um anúncio 

de melhor auspício:        50 

Adrasto, o herói. Mas em casa 

o contrário acontecerá, pois é o único do exército dos dânaos 

que recolhe os ossos do filho morto. Com a sorte dos deuses, 

chegará com o povo armado intacto 
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às ruas largas de Abas. Tais coisas      epodo 3 

disse Anfiarau. Também eu mesmo me alegro,    56 

atinjo Alcméon com coroas e o aspirjo também com um hino, 

porque para mim é um vizinho e guardião das minhas posses. 

Veio ao meu encontro, quando eu ia rumo ao umbigo da terra digno 

de cantos e tocou-me com as congênitas artes dos oráculos.  60 

 

E tu, que acertas à distância e gere       estrofe 4 

o templo glorioso que recebe a todos, 

nos vales de Píton, 

ali a maior das alegrias 

concedeste e antes, na terra natal, trouxeste     65 

o arrebatador presente do pentatlo 

com vossas festas. Senhor, rogo que, com mente bem disposta, 

 

conforme uma harmonia, olhes,      antístrofe 4 

por cada lado tudo o que percorro. 

Na festividade de doce melodia,      70 

Justiça comparece. Peço, Xenarces, 

favor imperecível dos deuses para vossas sortes, 

pois se alguém obtém sucessos sem ser com grande esforço, 

para muitos dentre os tolos parece um sábio 

 

a armar a vida com engenhos de decisão correta;    epodo 4 

mas isso não jaz ao alcance dos homens. Algum deus propicia:  76 

ora jogando um para cima, ora pelas mãos outro 

derruba com medida. Tens honras em Mégara 

e dentro de Maratona, e com tua ação dominaste 

a competição do país de Hera com três vitórias.    80 

 

 

 

 

 



 156 

Caíste do alto sobre quatro       estrofe 5 

corpos com intenções malignas. 

A eles, o retorno igualmente 

feliz não foi decidido nos Píticos, 

e quando foram para perto da mãe por todos os lados o riso doce  85 

não despertou a graça. Mas, por ruelas, mantendo-se distantes dos inimigos, 

eles se encolhem mordidos pela desgraça. 

 

Mas o que recebeu algo novo de bom,     antístrofe 5 

em grande luxo, 

voa a partir da esperança,       90 

com alados atos de coragem, tendo 

ambição superior à riqueza. Em pouco tempo o prazer 

dos mortais cresce e assim também cai ao chão, 

abalado por uma resolução adversa. 

 

Submetidos ao dia. O que alguém é? O que não é? Sonho de sombra, epodo 5 

o humano. Mas quando um brilho dado por Zeus vem,   96 

resplendente luz se sobrepõe aos homens, e o tempo de vida doce. 

Egina, mãe querida, em livre percurso  

conduz esta cidade com Zeus, com o chefe Éaco, 

com Peleu, com o corajoso Telamon e com Aquiles.   100 
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