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INTRODUÇÃO

O livro das odes Nemeias integra, pelo menos desde o século III a. C., um conjunto 
de quatro livros de Epinícios, agrupados e classificados de acordo com os jogos 
onde foi vencedor o atleta elogiado em cada uma das composições. Recebem 
assim o seu nome a partir do nome das respectivas festividades – Olímpicas, 
Píticas, Ístmicas e Nemeias. Com esta mesma ordem, que segue a cronologia 
da fundação de cada um dos jogos1, as odes aparecem transcritas na edição de 
Aristófanes de Bizâncio2. Na sua edição, porém, a obra de Píndaro tinha ainda 17 
livros de poesia pertencente a diferentes formas de lírica coral3. A percentagem 
de texto perdido é, pois, como para muitos dos poetas gregos da Antiguidade, 

1 Os Jogos Olímpicos em 776 a. C., os Píticos em 582 a. C., os Ístmicos em 581 a. C. e os 
Nemeus em 573 a. C.

2 Aristófanes de Bizâncio apoiou-se nos trabalhos anteriormente iniciados por Zenódoto neste 
mesmo século. Daqui resultam já os designados “manuscritos fundamentais” ( ); no 
entanto, não nos é possível reconstituir o seu trabalho, pois apenas dispomos, tanto para os 
trabalhos sobre Píndaro, como de um modo geral, para os trabalhos sobre outros poetas, de 
excertos do comentário de Dídimo, a única fonte sobre Zenódoto. Aristófanes de Bizâncio 
conheceria ainda o inventário de Calímaco (os ), onde se encontrava catalogado o 
conteúdo das obras. Uma nota conservada nos escólios a propósito da Pítica II traz alguma 
luz sobre o seu conhecimento apurado dos poetas (o que também a sua obra poética teste-
munha) e cuidado na classificação dos Epinícios; neste escólio, Calímaco considera a Pítica II 
como Nemeia (cf. Drachmann, II, p. 31). Sobre a transmissão e história do texto de Píndaro, 
Veja-se J. Irigoin-Guichanutt, Jean, Histoire du texte de Pindare, Paris, Klicksieck, 1952.

3 De acordo com a informação contida na Vita Pindari, dita ambrosiana, eram estes os seus 
livros:

(apud Drachmann, I, p. 3): “Escreveu dezas-
sete livros: hinos, péanes, dois de ditirambos, dois de prosódios, dois de parteneus, (também 
se diz que de parteneus separados), dois de hiporquemas, encómios, trenos e quatro de epiní-
cios”; o testemunho da Vita vaticana transmite a mesma informação. Esta é a configura-
ção reflectida ainda na edição de Maehler (vol. II) (e nas da generalidade dos editores), 
excepto para os epinícios, que aparecem num volume à parte (vol. I) por não nos chegarem 
fragmentados. A notícia da Suda coincide no número de livros, mas explicita os nomes de 
dois dos livros de epinícios ( e ), omitindo, porém, as Nemeias 
e as Ístmicas. Além disto, apresenta os seguintes nomes de livros não contidos naquela lista: 

,  e  ; porém, o primeiro livro, é possível remetê-lo 
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muito elevada. À distância de séculos, as razões, nem sempre inteiramente cla-
ras, são de vária ordem. Vicissitudes como incêndios ou mesmo a precariedade 
do material de escrita e o seu custo elevado poderão de facto justificar este estado 
de coisas; no entanto, só parcialmente o farão. Na verdade, haverá razões mais 
fundas que envolvem a própria natureza e o significado dos Epinícios. 

Por volta do século II d. C., a grande escolha das obras a transcrever e a 
transmitir extensiva a um elevado número de poetas da Antiguidade determi-
nou muito significativamente o aspecto e a extensão do corpus de texto antigo 
que chegou aos nossos dias. No entanto, dispomos ainda hoje de um número 
apreciável de fragmentos pertencentes a diferentes livros de Píndaro, preserva-
dos em citações e alusões feitas pelos autores antigos, que são razão suficiente 
para nos questionarmos sobre os motivos envolvidos na escolha dos Epinícios 
em detrimento de tantos outros livros de igual qualidade e importância4. Não 
será fácil apontar os motivos que conduzem a esta situação, em todo o caso, 
embora estes possam permanecer parcialmente na sombra, há por certo uma 
razão de fundo por detrás dessa escolha feita por volta do século II d. C., no rei-
nado dos Antoninos. O conhecimento sobre a passagem dos séculos e dos gover-
nos e suas opções em conjugação quer com a indicação de que, a partir do séc. 
II d. C., os epinícios são os livros mais citados, quer com a ideia que porventura 
à partida se possa conceber de que o discurso situado na categoria literária do 
epinício, por partir da celebração da  mediante o elogio de um atleta ven-
cedor nos jogos, se manteria apenas dentro dos estreitos limites de uma margem 

para o grupo dos Parteneus, os segundo e terceiro podem ser integrados como variedades do 
Ditirambo. Deste modo, apenas ficam de fora os .

4 De facto, não são poucos nem de importância menor os testemunhos antigos desses outros 
livros que asseguram a sua presença viva entre poetas e filósofos nos séculos V e IV a. C. Com 
efeito, chegam-nos várias citações e alusões presentes em autores como Heródoto, Ésquilo, 
Sófocles, Aristófanes, Platão ou Aristóteles. Não cabe aqui referência a todas essas citações. 
Veja-se, a título de exemplo, Heródoto III, 38 e Platão, Górg., 484 b, onde se encontram cita-
dos, respectivamente, o primeiro e os cinco primeiros versos do frag. 169 a; veja-se ainda em 
Aristófanes, Acarn., 637-640 a alusão, em tom de paródia, a um ditirambo correspondente ao 
frag. 76. Para a presença de Píndaro em Sófocles, veja-se o ensaio sobre a Nem. VIII. É ainda 
particularmente significativo que apenas cerca de 23 de um total de cerca de 100 citações 
de Píndaro em Plutarco sejam provenientes dos Epinícios, quando em Luciano, de quatro 
citações, duas são provenientes dos Epinícios. Segundo Irigoin (op. cit., pp. 95-96), este con-
fronto é particularmente esclarecedor de que Luciano seria já contemporâneo da escolha. 
Tudo indica, pelo contrário, que Plutarco ainda terá tido acesso a uma visão muito completa 
da obra de Píndaro. Porventura o facto de ter tido ainda elementos para escrever uma vida 
de Plutarco indicia também esse conhecimento.
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plagiária do discurso5, parece indicar que a escolha incide sobre os Epinícios por 
estas composições serem talvez as mais adequadas a assegurar a ordem e a per-
manência dos poderes e portanto a integrarem o grupo de leituras em contexto 
escolar. Também a maior parte da sua obra é composta no contexto dos festejos 
da cidade, mas a este tempo poderiam ser preferidos os epinícios por poderem 
parecer mais próximos, uma vez que louvavam não deuses, mas homens. 

De facto, Píndaro integra, entre outros poetas da Antiguidade, o cânone 
dos autores estudados nas escolas, desde o período helenístico. Porém, se não 
for ainda antes, pelo menos a partir dos primeiros séculos da era cristã, os tes-
temunhos de Píndaro presentes em vários autores mostram-no numa dimen-
são escolar e não com uma influência decisiva nas obras dos autores6. Na ver-
dade, já não se encontra nos primeiros séculos da era cristã um autor sobre 
cuja obra a influência de Píndaro seja tão marcante como fora em Horácio7. 
Poder-se-á isto dever também ao facto de já no período helenístico a presença 
de Píndaro, apesar de importante, não ter, na escola, o mesmo peso de outros 
autores como Homero, Eurípides, Menandro e Demóstenes8. Esta situação 

5 Uso o conceito forjado por R. Barthes na sua abordagem ao texto literário em Le plaisir du 
texte, Paris, Seuil, pp. 14-15.

6 Esta situação mantém-se até aos começos da Renascença em Itália, onde o poeta Chiabrera viria 
a receber por vezes o epíteto de “Píndaro italiano”. A partir daqui, possivelmente, a notícia de 
Píndaro faz-se sentir em outras nações europeias. Em França, Rabelais forja o termo “pindari-
ser”, a propósito da linguagem afectada de um aluno que fala sem naturalidade, crendo atingir 
deste modo a expressão de um grande orador (Pantagruel, VI, p. 134: “Seigneur, sans nul  doute, 
ce galant veut contrefaire le language des parisiens, mais il ne fait qu’ écorcher le latin et croit ainsi 
pindariser”. Assim Perrault (Parallèle des anciens et des modernes) empregaria o mesmo termo 
para significar a complexidade e sublimidade da linguagem de Píndaro. Jean Daurat, o poeta 
do círculo da Pléiade mestre de Ronsard, recebe o epíteto de “Píndaro francês”. Em Boileau, 
(Art Poétique, II, 72), a expressão «beau désordre» para exprimir um efeito de arte parece alu-
dir a Píndaro. Sem prejuízo da importância do poeta inglês Ben Jonson, Hölderlin parece-me 
ser o imitador de Píndaro que porventura mais perto se encontrou do espírito do poeta grego. 
Entre nós, o poeta Cruz e Silva escreveu odes de elogio, entre outras figuras, a D. José e ao 
Marquês de Pombal, além de outras figuras não contemporâneas, apontando ostensivamente  
para o lírico grego, sem que todavia isso faça dele um poeta sequer comparável a Píndaro.

7 E nada disto tem já a ver com o facto de esses autores poderem ser cristãos; na verdade, 
conclusão análoga se pode inferir tanto da sua presença em Plutarco como em Clemente 
de Alexandria ou S. Jerónimo. Embora, ao contrário do que acontece com S. Jerónimo, as 
obras de Plutarco e de Clemente de Alexandria contenham um elevado número de citações 
de Píndaro, estas não são determinantes nem na forma nem num desenho conceptual que se 
possa fazer a partir da sua obra.

8 De facto, apesar de integrar os cânones de Dionísio de Halicarnasso (II, 2, 5) e de Quintiliano 
(X, 1, 61) e não deixando os poetas Álcman, Alceu, Safo e Píndaro de ter um lugar na escola 
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determinará porventura e de forma significativa a recepção de Píndaro até aos 
nossos dias. O conhecimento intermitente, pouco cimentado e trabalhado ao 
longo dos séculos estará em parte por detrás de certa visão de Píndaro como 
um poeta cujo discurso não quebraria o horizonte homérico, o qual repetiria 
ainda no contexto da . Tudo isto se passaria, pois, como se o poeta fosse 
imune às mudanças na vida da sociedade e de perspectiva sobre o mundo, 
os homens e os deuses e assim permanecesse numa surdez indiferente. Em 
termos muito genéricos, a marca deixada pelas odes triunfais não iria além de 
uma celebração da dos vencedores na Grécia, do mesmo modo que o 
aedo homérico celebraria a gesta dos heróis – equação que postula necessa-
riamente a mudança da vida em sociedade, posto que o laudandus (pela sua

) é um atleta e já não um guerreiro, mas não abrange necessariamente 
um movimento discursivo que de facto implique uma mudança em termos 
de concepção. Daqui resulta uma visão das odes pindáricas como discurso 
deslocado e anacrónico de um sujeito não comprometido com o presente, 
mas deslumbrado e paralisado com as glórias do passado, face a um presente 
que porventura o desanima9. Julgo, porém, que, assim entendido, o horizonte 
das odes de Píndaro fica muito aquém do real significado destas composi-
ções no seu tempo. Na verdade, aquele é apenas o seu ponto de partida. Não 
é desajustado afirmar que há uma correspondência entre o atleta das odes e 
o guerreiro homérico, bem como a importância deste elemento no conjunto 

helenística, maior realce é dado aos autores acima referidos; cf. Marrou, Histoire de l’éduca-
tion dans l’Antiquité, I, Paris, Seuil, 1948, p. 246.

9 Na perspectiva de H. Fränkel (Dichtung und Philosophie des Fruhen Grieschentums, München, 
1976.), a poesia de Píndaro revela desinteresse por tudo aquilo que à tragédia inquieta, sendo 
por isso valorizado Ésquilo considerado “progressista”; B. Snell (A Descoberta do Espírito, 
Lisboa, Ed. 70, 1992) observa que o poeta se mantém à margem da pretensão de que o mundo 
carece de justiça. A visão destes helenistas, embora no que toca a uma apreciação geral sobre 
Píndaro não se compare à de G. Murray (The Literature of Ancient Greece, The University 
of Chicago Press, 1957, p. 116), neste aspecto em particular, encontra-se na mesma linha 
daquele helenista; com efeito, ao dizer sobre Píndaro “the thing that he most loved was real 
heroism”, a sua intenção está longe de ser elogiosa. É aliás de notar que H. L. Jones (“Modern 
Interpretation of Pindar”, JHS, 93, 1973), já na segunda metade do século XX, em oposição a 
esse estado de coisas, considerava que esta era ainda, nessa altura, a apreciação de muitos lei-
tores. A propósito da antiga educação ateniense, H.-I. Marrou (op. cit., p. 73) tem uma frase 
que sintetiza os termos gerais acima resumidos, em que é frequentemente apreciado o poeta: 
“Avec la pratique de l’athletisme, c’est le vieil idéal homérique de la «valeur», de l’émulation, de 
l’exploit qui passait des Chevaliers au Dèmos. L’adoption d’un mode de vie civile et non plus 
militaire avait en effet transposé, et réduit au seul plan de la compétition sportive, cet idéal 
héroïque. L’œuvre de Pindare (521-441) est à ce sujet hautement significative ».
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da mundividência pindárica, mas em boa medida isto só é verdade, porque a  
narrativa homérica e as suas figuras integram a língua grega de Píndaro.

Não só o facto de ser lido preferencialmente em classe não implica um dis-
curso poético impermeável ao novo, como efectivamente a Musa homérica em 
Píndaro nada tem de plagiária. O que é escolhido para ser lido na escola, alcan-
çando deste modo a categoria de clássico, é-o justamente porque no seu enun-
ciado a língua apresenta maturidade suficiente para modelar uma concepção de 
carácter universalizante sobre o homem e o mundo e, simultaneamente, se des-
dobrou com novidade capaz de burilar uma estética, um conceito e uma visão 
que transcende as anteriores categorias, podendo integrar o conhecimento com 
um valor de verdade, sem todavia eliminar a validade dos que o precedem e inte-
gra. Píndaro, na verdade, remodela a língua homérica, como o faz Virgílio (que 
todavia, com a Eneida, permanece na narrativa épica), ou como Dante e Camões 
em relação à Antiguidade greco-latina10. O caso de Píndaro é muito significativo, 
na medida em que, na sua obra especificamente, é particularmente visível como 
um novo género poético, o género lírico grego, de facto, se formou ao longo de 
séculos a partir da narrativa homérica e dela se alimentou. É, pois, o seu carácter 
de discurso universalizante que pode dar a ilusão de que este não é intrinseca-
mente novo. Pelo contrário, a categoria do novo parece-me ser tão intrínseca a 
estas obras que como nenhumas outras estas abrem permanentemente caminho 
a novas obras, ou, mais modestamente, sempre a novas leituras, mas, em qual-
quer dos casos, sempre alimentando a memória de quem nas suas línguas encon-
tra morada. Assim elas são, em rigor, monumentum, como finamente anteviu 
Horácio, mas não ficam empedernidas. Precisamente o seu monumentum aere 
perennius é que lhe permite antever que crescerá sempre novo ao olhar dos vin-
douros (postera / crescam laude recens), entenda-se, neste caso, pelas sucessivas 
leituras de que será objecto, e que assim o mantêm na memória da cultura euro-
peia e ocidental. Conquanto no poema horaciano não ocorra o termo classicus 
(e ainda menos com o sentido que lhe daria Aulo Gélio), esta é possivelmente a 
primeira definição de clássico na História da Literatura Europeia. 

10 O substantivo latino classis, inicialmente usado em contexto militar, designa apenas uma 
divisão ou grupo de cidadãos; segundo Aulo Gélio, não são todos os cidadãos inscritos nas 
cinco classes que podem ser designados pelo termo classici, mas apenas os da primeira (cf. 
Noites Áticas, VI, 13); a ideia de clássico que formulo acima parece-me poder ser enquadrada 
ainda na linha do primeiro uso conhecido de classicus aplicado a autores, também em Aulo 
Gélio, onde é claro que se forma a partir do seu sentido inicial: Noites Áticas, XIX, 8: id est 
classicus assiduusque aliquis scriptor, non proletarius
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A escolha dos Epinícios poderá também dever-se ao facto de esta forma 
lírica partir da vitória de um atleta a ser celebrado e de portanto o horizonte por 
elas formado parecer mais próximo do humano. Também em relação à preferên-
cia dada a Eurípides relativamente a Ésquilo, no tempo de Adriano, poderá ter 
pesado o facto de as suas tragédias serem mais próximas daquilo que Dionísio de 
Halicarnasso designa como “actualidade de vida”11. Na verdade, o que, segundo 
Aristófanes (e ainda Dionísio de Halicarnasso), era criticável em Eurípides, 
para Quintiliano, era já motivo de elogio e razão para situar este tragediógrafo 
entre as leituras do bom orador12. Esta apreciação dos tragediógrafos revela uma 
mudança morosa da perspectiva sobre os deuses em relação aos quais o homem 
gradualmente vai tomando espaço de influência apreciável no cenário da acção13. 
As obras de Ésquilo e de Píndaro reflectem uma relação de reverência para com 
os deuses traduzida em gravidade de linguagem. Em ambos os casos, a influên-
cia dos deuses, embora já não ao modo homérico14, interfere de forma decisiva 

11 Dion. Halic., De imit., II, 12: 
.  “Em contrapar-

tida, a Eurípides agradou-lhe só a verdade integral e o que está ligado à vida da actualidade, 
afastando-se por isso muitas vezes do que é conveniente e belo”.

12 A crítica a este aspecto de Eurípides está presente numa extensão de versos considerável, em 
As Rãs; a fala irónica de Dioniso pode sintetizar essa crítica: Rãs, 980-990: , 

 /  /  / 
" ; /  / ;  / 

. / ; / ;” 
/   /  / : “Sim, pelos deu-
ses, ao menos agora qualquer ateniense grita ao entrar e quer saber: «onde está a marmita? 
Quem comeu a cabeça da mêndola? E o meu prato, morreu o ano passado? Onde está o alho 
de ontem? Quem comeu a azeitona?» Mas até aqui eram muito estúpidos, ficavam de boca 
aberta, meninos da mamã, os Melitidas”. Quintiliano, em contrapartida, considera que ele é 
in affectibus uero cum omnis mirus, tum in iis qui miseratione constat facile praecipuus: “nas 
paixões é em todos os aspectos admirável, e facilmente em relação àqueles que estão em 
situação de piedade ele é notável” (I. O., X, I, 68); considera ainda que Ésquilo pode ser subli-
mis et grauis et grandilocus saepe ad uitium: “tão sublime, grave e grandíloquo que muitas 
vezes chega a ser defeito” (I. O., X, I, 66). Na verdade, Aristófanes, embora pudesse parodiar 
as palavras criadas por Ésquilo que “proferiu doze palavras como bois, / com sobrecenho e 
penacho” (Rãs, 924-925:  , / ) está 
ainda suficientemente próximo do mundo que assistiu ao desenvolvimento da tragédia.

13 Sobre uma progressiva e morosa reconfiguração da memória dos deuses na Grécia, veja-se 
M. M. Viana, “O homem grego e a sua memória”, in Memória e sabedoria, por vários orga-
nizadores, Famalicão, Húmus, 2011, pp. 349-363.

14 Refiro-me à surpreendente proximidade dos deuses relativamente aos homens entre os quais 
se movimentam, confundindo-se com o acontecer do mundo ou a manifestação do seu fenó-
meno; veja-se W. Otto, Les dieux de la Grèce, Paris, Payot, 1981. Em Píndaro, naturalmente, 
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no espaço da  e na acção humana. A gravidade de linguagem e seu empo-
lamento traduz assim a religiosidade reverente de um homem marcado pelo ele-
vado grau de consciência relativamente à vastidão do que na vida (reflectida 
em si mesmo e para além de si) escapa ao seu entendimento15. Curiosamente, 
porém, este é o Píndaro conhecido, em grande medida, justamente pelos seus 
Epinícios, composições que partem do elogio não dos deuses mas dos homens. 
Quanto às outras formas líricas cultivadas por Píndaro, por certo se diferencia-
riam dos Epinícios; creio, porém, que a esfera do humano não estaria arredada 
destes discursos, onde é visível também o louvor da . Composições como 
os Péanes ou os Ditirambos partem da iniciativa do homem de louvar a divin-
dade, no espaço da . Acontece, porém, que a divindade ocupa um lugar 
muito significativo na organização deste espaço humano, parte integrante de 
uma ordem maior que transcende as suas fronteiras físicas e humanas. Assim, 
os Epinícios e todos aqueles livros de odes dirigidas aos deuses, pertencentes à 
categoria da lírica coral16, teriam entre si uma relação de complementaridade, 
na medida em que todas elas partiam da iniciativa de celebrar a cidade e a sua 
organização. Há, seguramente, diferenças entre os Epinícios e as formas líricas 
dirigidas aos deuses, mas os fragmentos sobreviventes permitem-nos verificar 

a divindade parece estar mais distante daquilo a que podemos chamar mundo sensível; veja-
-se, por exemplo, A. Croiset, La poésie de Pindare, Paris, 1880, pp. 174 e segs.

15 Não se trata de dizer que Ésquilo e Píndaro repetem a mundividência homérica; na verdade, 
a perspectiva sobre a influência dos deuses no raio da acção humana, para aqueles poetas, 
cada um a seu modo, descendendo muito embora da linguagem e das concepções homéricas, 
não tem comparação com estas. No entanto, estes dois poetas são ainda uma ponte privile-
giada até à memória de um mundo ao qual se foi tornando gradualmente mais difícil aceder.

16 A categoria da lírica coral tem sido repensada sobretudo a partir da segunda metade do 
século XX, embora se possa situar os inícios desta questão em Wilamowitz (Pindaros, 1922, 
pp. 233 e 240) que sugere a possibilidade de as Iª e IIª Olímpicas não terem sido entoadas por 
um coro, mas que ambas mostram o próprio Píndaro. Mais tarde, Lefkowitz (“Who Sang 
Pindar’s Odes?”, First Person Fictions, Oxford, 1991, pp. 191-201) e outros alargaram a possi-
bilidade a outras odes. Com efeito, como começa por dizer a autora, a distinção entre lírica 
coral e monódica é assumida pelos filólogos do século XIX; na verdade, esta distinção não é 
testemunhada em fontes da Antiguidade. Formam-se assim duas tendências: uma postula a 
possibilidade de as odes não terem sido entoadas por um coro; outra procura encontrar indí-
cios no enunciado pindárico comprovativos da existência de um coro. F. Lourenço retoma 
esta questão em “Lírica coral e monódica. Uma problemática revisitada”, Humanitas, 2009, 
pp. 19-29. Porém, a distinção entre lírica coral e lírica monódica acaba por abranger também 
um outro aspecto: as composições da primeira categoria têm um carácter colectivo prove-
niente do facto de partirem da circunstância da celebração; as da segunda, proferidas em 
contextos mais restritos, não partem de uma circunstância pré-determinada. É este aspecto 
que saliento ao usar a expressão “lírica coral”.
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que, embora pareçam generalizar-se a qualquer livro de Píndaro as supra desig-
nadas religiosidade reverente e gravidade, em todo o caso, a sua expressão não 
se pode confundir com a da antiga tradição narrativa17. Numa composição de 
Píndaro como o Hino a Zeus, de que nos chegaram fragmentos de extensão apre-
ciável18, a teogonia cantada pelas Musas nas bodas de Cadmo não é comparável, 
em termos narrativos, à Teogonia de Hesíodo. Logo à partida, é ali visível o modo 
de narrar característico de Píndaro19, mas sobretudo é atribuída aos deuses uma 
visão do cosmos onde parece haver um certo equilíbrio em termos da sua impor-
tância entre o espaço dos deuses e o dos homens. Com efeito, os deuses, uma 
vez que chamam ao espaço humano – no caso, a ilha de Delos – astro da terra 
azul20, parecem vê-la de um modo inusitado, pois comparam-na a dois elemen-
tos provenientes do espaço de Zeus que brande o raio. A propósito deste verso, 
B. Snell observa mesmo que o poeta inverte todo o mundo, fazendo da terra 
o céu dos deuses21. Embora o Hino a Zeus testemunhe uma perspectiva sobre 
os deuses algo diferente da hesiódica, sendo dado considerável significado ao 
espaço humano, ainda que este não seja o principal enfoque do discurso, não se 
pode dizer por esta razão que o texto caiba dentro do âmbito da formulação de 
Dionísio de Halicarnasso “maior proximidade com a vida da actualidade”. Pelo 
que nos é dado vislumbrar a partir do Hino a Zeus, haveria diferenças signifi-
cativas entre a forma do epinício e a do hino determinadas porventura em boa 
medida por uma perspectiva circunstanciada. Importa, porém, salientar o que 
de essencialmente semelhante aproxima as duas formas líricas no testemunho de 
Píndaro e faz que de algum modo também os Epinícios dificilmente se ajustem à 

17 Penso em particular nos Hinos Homéricos e na Teogonia de Hesíodo, embora não devam ser 
excluídos os Poemas Homéricos, apesar de no seu enfoque estarem os homens.

18 Frags. 29 (7 versos), 32 (2 versos), 30 (7 versos), 33 (2 versos), 33 a (6 versos muito frag-
mentados), 33 b (1 verso), 33 c (6 versos), 33 d (10 versos), 34 (1 verso), 35 (1 verso).

19 Píndaro não narra de modo linear, mas por avanços e recuos. Muito do seu agrado é, por 
exemplo, ir narrando acontecimentos que por alguma razão sugerem uma certa primordiali-
dade dos tempos e da acção, de tal modo que, quando pensa o ouvinte / leitor não ser possível 
já recuar a um tempo mais remoto, segue-se na narrativa um evento ainda mais recuado. A 
Olímpica VII é um bom exemplo deste processo. Veja-se M. M. Viana, “Vinho ancestral, 
néctar divino. A Olímpica VII”, in Ensaios sobre Píndaro, org. F. Lourenço, Lisboa, Cotovia, 
pp. 57-67.

20 Cf. frag. 33 c, 4-5:  / ,   /  
: “a qual os mortais chamam Delos e os bem aventu-

rados no Olimpo astro luminoso da terra azul”.
21 B. Snell, “O hino a Zeus de Píndaro”, A descoberta do espírito, pp. 121-138. O autor aproxima 

a perspectiva encontrada em Píndaro do pensamento heraclitiano sobre as tensões vitais.
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expressão de Dionísio de Halicarnasso. Na verdade, no século I a. C., alteraram-
-se a religiosidade do homem bem como a organização do espaço colectivo da 

, pelo que a sua mundividência já mais dificilmente lhe permitiria apreciar 
as odes de Píndaro ou a tragédia de Ésquilo à qual era notoriamente preferida 
a de Eurípides. Deste modo, relativamente à escolha dos Epinícios, terá pesado 
uma razão enraizada no mesmo contexto histórico-cultural marcado pela ten-
dência para ser preferido Eurípides a Ésquilo. Esta circunstância poderá ter 
levado à preferência dos epinícios que, em princípio, por serem odes de elogio 
aos homens, aparentemente seriam mais aceitáveis no novo contexto. O que se 
verifica, porém, é que toda a obra de Píndaro sobrevivente, mesmo os Epinícios, 
é marcada pela mesma gravidade que já dificilmente se enquadra nos mesmos 
moldes de Eurípides e de toda uma mudança generalizada na mentalidade do 
homem que porventura mais facilmente aceita o tipo de questões suscitadas nas 
obras daquele tragediógrafo.

Tal como os Epinícios foram escolhidos em detrimento dos outros livros de 
Píndaro para serem transmitidos, dentro deste mesmo conjunto, as Olímpicas 
e as Píticas foram e têm sido, de longe, os livros mais lidos. Entre estas encon-
tram-se, aliás, as odes que têm sido vistas como as melhores do poeta e dão 
azo a apreciações como a de Hugh Lloyd-Jones sobre Píndaro, ao considerá-lo 
como great poet. De facto, a avaliar pela transmissão do texto, as Ístmicas e as 
Nemeias terão sido as menos conhecidas. Da tradição manuscrita preservada em 
códice, que reflecte as escolhas dos editores medievais22, apenas dois manuscri-
tos23, pertencentes à tradição vaticana24, incluem o livro completo das Nemeias.  

22 Máximo Planudes (de Nicomédia) edita, em 1280, as Olímpicas e as Píticas; Thomas 
Magister, cerca de vinte anos depois, edita as Olímpicas e as Píticas I a IV; Moscópulo publica 
as Olímpicas, no mesmo século; Demétrio Triclínio, que conhece bem o texto do poeta, faz 
duas edições de Píndaro, no século XIV: uma com os quatro livros de Epinícios, outra conti-
nha apenas as Olímpicas.

23 Vaticanus graecus 1312 (B), do séc. XII; Laurentianus 32, 52 (D), do séc. XIV. Nestes manus-
critos, as Ístmicas não aparecem completas.

24 Nos sécs. IV e V, formam-se duas recensões mais importantes do texto de Píndaro, a 
Ambrosiana e a Vaticana. Da recensão ambrosiana apenas nos chegou um manuscrito: 
Ambrosianus C 222 inf. (A); deste manuscrito, há uma cópia do séc. XVI. Da recensão vati-
cana saiu quase toda a tradição de Píndaro. Além dos manuscritos B e D acima referidos, 
esta recensão inclui ainda os seguintes: Laurentianus 32, 37 (E), Laurentianus, 32, 33 (F), 
Vaticanus graecus 902 (L). Recensões menos importantes são a Parisina, com os manuscritos 
Parisinus graecus 2774 (C), Ambrosianus E 103 sup. (N), Leidensis Q 4 B (O), Vindobonensis 
graecus 130 (U), Parisinus graecus 2403 (V); e a recensão Gottingensis, com os manuscritos: 
Gottingensis philologus 29 (G) e Vaticanus graecus 41 (H). Estes são os principais manuscritos 
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A recensão ambrosiana, testemunhada por um só manuscrito, inclui apenas 
doze Olímpicas (I a XII). Dos manuscritos principais, usados nas modernas edi-
ções de Píndaro, apenas outros três incluem, não o livro completo das Nemeias, 
mas algumas (poucas) odes deste livro. Este estado de coisas reflecte-se de algum 
modo ainda na actualidade. As odes Nemeias integram, naturalmente, as edições 
modernas juntamente com os restantes livros de epinícios, situação que se veri-
fica, aliás, desde as primeiras edições tipográficas25; no entanto, estas têm sido, 
juntamente com as Ístmicas, as odes menos estudadas. 

A tendência para se seguir o que foi sendo instituído pelos séculos pode 
gerar uma tradição com força de verdade difícil de contrariar. Esta pode ser uma 
razão para, de um modo geral, serem menos conhecidas as Nemeias. Não obs-
tante esta possibilidade, é difícil também ignorar a força e o fulgor de compo-
sições como as Olímpicas I e II e as Píticas I, IV ou VIII. De todas elas tomadas 
em conjunto parece emanar um brilho multifacetado e compósito que, tendo 
origem numa variedade de elementos modelados com a linguagem da antiga 
tradição épica, confere à nova “narrativa” destas odes uma dimensão estética 
mediante a qual a acção heróica entendida para além da finitude da sua mate-
rialidade ganha uma densidade capaz de formar um novo horizonte de sentido, 
agora enquadrado no seio da . São de ordem diversa os elementos meta-
fóricos que o constituem. Aponto, a título de exemplo, alguns elementos que, 
dentro desse novo horizonte, permitem formar um discurso meta-poético. O 
vigoroso e fulminante raio de Zeus, ou, em ocorrência de sentido semelhante, o 
dardo aguçado de Aquiles, ao qual se irmana a acutilância do olhar da Erínia ao 
ver (Ol. II, 41) o filho predestinado, herói há muito vaticinado pelo destino (Ol. 
II, 38, 40)26 são, naquelas odes, elementos metaforicamente alusivos à natureza 
do discurso poético27. Ou então, integrando também um discurso meta-poético, 

em que se baseiam as principais edições do século XX, em uso. Esta escolha resulta da enu-
meração de Schroeder (“Pindarica III. Zur Genealogie der Handschriften”, Philologus, t. LVI, 
1897, pp. 274-289: apud Irigoin, Histoire du texte de Pindare, pp. 431 e segs.), que conta 
apenas um total de 102 mss., uma vez que os testemunhos compósitos foram contados por 
dois, três ou quatro mss. por Mommsen.

25 As primeiras edições impressas incluem os quatro livros de epinícios: Aldo Manúcio, Veneza, 
1513 (não se tem a certeza de qual seja o autor desta edição; Irigoin (Histoire du texte de Pindare, 
400-401) põe a hipótese de ter sido Marco Musuro, que veio a Veneza nesta altura, tendo publi-
cado na prensa de A. Manúcio outros autores gregos); Zacarias Calierges, Roma, 1515.

26 O sentido destes dois elementos, o dardo de Aquiles e o olhar da Erínia, não se esgota no 
plano do discurso meta-poético. A Olímpica II, onde ocorrem, é mais complexa.

27 Veja-se em confronto Ol. II, 81 e segs. e Ol. II, 41 e segs. No v. 81, não ocorre o nome de 
Aquiles, mas o pronome , onde é relativo a , que ocorre no v. 79. O enunciado dos 
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na mira do olhar sagaz do poeta, o imenso espectáculo admirável da explosão 
do Etna, motivo de espanto28 e portanto matéria de natureza vital, corrente nas 
fronteiras de uma nova narrativa que, várias vezes, se torna e afirma variada29. 
Ou então a nova narrativa constrói-se como discurso formado a partir da tensão 
entre a largueza do mar azul onde, implicitamente, na Pítica IV, uma ode com 
299 versos, navega o nauta / poeta e se desenha a ideia da necessidade de se 
escolher um percurso abreviado (o da lírica), portanto em via alternativa ao do 
caminho longo dos carros (o da épica)30. 

Estes epinícios não repetem, pois, nem plagiam a narrativa homérica. 
Conquanto modelados a partir das categorias do seu antigo herói, apresentam 
também um discurso novo sobre o . O abreviamento da narrativa homérica 
e sua remodelação não se repercute na percepção dos ouvintes / leitores apenas 
em termos formais, pois é implícita ao rasgar de um novo horizonte à medida do 
espaço da . Através das nervuras de um discurso que, não sendo teórico ou 
sistematizado, interpela a narrativa homérica / antiga, vai-se formando não uma 
visão perfeita e inabordável de homem, mas – não sendo ele menos heróico –, de 
diferentes modos e em diferentes contextos, a pergunta essencial do homem a si 
mesmo: “que é ser alguém; que é não ser alguém?” (Pít. VIII, 95: ;

). A pergunta, explicitamente formulada em Píndaro, encontra-se tam-
bém subjacente à tragédia de Sófocles Rei Édipo. A resposta, porque na sua enun-
ciação parece intrinsecamente adiada, marca em definitivo uma diferença de  
tom relativamente ao discurso homérico:  (“sonho de uma sombra”)

Todos estes aspectos poderão justificar uma expressão como a de Hugh Lloyd-
Jones a respeito de Píndaro – great poet31. Com a sua apreciação, o helenista opõe-se 
a uma tradição de leitura que critica no poeta o facto de o seu mundo ser estranho 

vv. 81 e segs. sugere uma aproximação entre o poder mortífero de Aquiles e o sujeito munido 
dos seus dardos, que ocorre logo nos versos subsequentes; a associação a Aquiles decorre da 
proximidade das duas referências, mas também do facto de os dardos do sujeito receberem 
o atributo de Aquiles na Ilíada ( : “Aquiles rápido de pés”): Ol. II, 
83: . A oportunidade da associação entre a figura de Aquiles e da Erínia decorre 
não só do facto de ambos, cada um a seu modo, serem sujeito de um olhar mortífero, mas 
também do facto de ambas as figuras aparecerem exactamente na mesma posição, cada um 
na sua estrofe. Sobre este assunto, veja-se M. M. Viana, Natureza e Arte. Leituras de Píndaro, 
Faro, 2005, p. 93.

28 Cf. Pít. I, 21-26.
29 Cf. Nem.V; veja-se o ensaio sobre esta ode.
30 Cf. Pít. IV, 247-248.
31 Lloyd-Jones, “Pindar”, Greek Epic, Lyric and Tragedy, Oxford, 1990, pp. 57-79; “Modern 

Interpretation of Pindar”, JHS, 93, 1993, pp. 109-137.
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para os espíritos mais modernos32, bem como a sua falta de simpatia para com a 
nova filosofia e ciência do seu tempo. Como mostra Lloyd-Jones, começando por 
aludir ao exemplo de Keats em relação a Newton, a perspectiva de Píndaro é a de 
um poeta, não tem de ter uma filosofia implícita nem de explicar ou concordar com 
uma última perspectiva sobre a natureza construída no domínio da ciência33. Se 
Lloyd-Jones apresenta o exemplo de Keats, poder-se-á entre nós convocar o nome 
de F. Pessoa que, enquanto poeta, constrói um espaço e um tempo literários que 
torna lícita a dúvida sobre se não poderão, num mesmo plano, duas rectas para-
lelas (que apenas no plano teórico do infinito se encontram) afinal encontrar-se 
quando o poeta não estiver a ver. Neste caso, a dissonância entre os dois discursos 
é até muito mais flagrante, pois está em causa uma proposição da geometria que 
ascende ao tempo de Euclides... Além disto, diz ainda Lloyd-Jones, Píndaro, tal 
como Ésquilo, não se detém nos aspectos temporários e acidentais da vida humana, 
mas no que é permanente e fundamental. F. Pessoa pode por vezes atender a uma 
trivialidade, mas isso é um ponto de partida; o que garante grandeza à sua obra é 
o modo de perspectivar o “objecto”. A sua “dúvida” relativamente às duas rectas 
paralelas é, aliás, elucidativa de uma percepção de que a geometria (como também 
a poesia) são apenas linguagem, tentativa de penetrar a verdade, o real; do mesmo 
modo, no caso da física, de percepcionar a natureza que, como diz Heraclito, “gosta 
de se esconder” e é portanto impenetrável, irredutível às categorias do .

Há, pois, nestas odes qualquer coisa maior que porventura ultrapassa a nossa 
capacidade de compreendê-la de forma analítica e sintáctica. Nem sempre é fácil 
explicitar todos os elementos que fazem, por exemplo, de Rei Lear ou da música 
de Mozart obras maiores, sendo, como observa Steiner34, inevitável e adequado 

32 Esta perspectiva sobre Píndaro é fomentada por Wilamowitz (Pindaros, 1922, p. 463), que, 
em conclusão, se refere ao poeta nestes termos: “Seine Welt ist uns ganz fremd; ihre Sitten, 
ihre Dichten und Trachten für uns reizlos, wenn nicht austöbig. Er selbst ist kein reichen 
Geist”. Impressão análoga manifestara já anteriormente A. Croiset, La poésie de Pindare, 
1880, iii: “Ce monde dorien dont il est la dernière voix est bien plus loin de nous qu’Athènes 
et que l’Ionie ; le fond et la forme, les idées et l’art nous en sont étrangers”. 

33 Há decerto em Píndaro uma densidade com origem num discurso atravessado de questões 
de pendor filosófico, circunstância que dá ensejo a M. Theunissen (Pindar. Menschenlos 
und Wende der Zeit, München, Beck, 2002) de se referir ao poeta como “Dichter-denker”. 
Tal discurso, porém, não apresenta um carácter analítico e sistematizado; a introdução do 
fictício como categoria aceitável de um modo discursivo significante sobre o real distingue o 
discurso poético do filosófico. Uso o termo fictício em sentido suficientemente lato de modo 
a incluir nas suas fronteiras o aspecto fluido e informe do discurso que se abstém do uso 
adequado e não omisso da sintaxe.

34 G. Steiner, “Presenças reais”, Paixão intacta, tradução de M. Periquito e V. Antunes, 2003, pp. 33-51.
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atender ao peso meramente estatístico do “consenso institucional” da autoridade 
do senso comum. Sem ter a intenção de pôr em causa o estatuto de obras que 
efectivamente considero maiores bem como a oportunidade de atender ao peso 
dos séculos através dos quais vão ganhando um estatuto de obras inquestiona-
velmente clássicas e maiores mediante a acção da escolha dos leitores ao longo 
do tempo, nem a oportunidade de um “consenso institucional”, julgo, em todo 
o caso, adequado ponderar as circunstâncias (porventura, em alguma medida, 
meramente casuais) que são responsáveis pela formação desse consenso relativa-
mente a Píndaro. Na verdade, o facto de as Nemeias terem sido colocadas inicial-
mente no fim do conjunto dos Epinícios (na edição de Aristófanes de Bizâncio), 
passando, aquando da mudança de rolo para codex, a ocupar o terceiro lugar na 
ordem dos epinícios, pode ter um peso de valor não despiciendo35. O modo pre-
cário e moroso como todas as obras do pensamento eram transmitidas de uns 
séculos para os outros em suporte de escrita propiciou “naturalmente” o “esque-
cimento” das Nemeias e das Ístmicas. Na verdade, não é verosímil que Píndaro 
compusesse odes piores só por a encomenda lhe ter sido feita por ocasião de 
uma vitória em jogos menos importantes do que os Olímpicos ou os Píticos, 
mas que, em todo o caso, não seriam propriamente menores. Uma pequena nar-
rativa encontrada nos escólios a propósito da Nemeia V, não correspondendo 
certamente à exactidão dos factos concretos, parece todavia esclarecedora do 
que seria, se não o espírito do poeta, ao menos a imagem que porventura teria 
desencadeado aos olhos dos outros, nomeadamente a daqueles que lhe enco-
mendaram odes de celebração36. Segundo esta narrativa fantasiosa, Píndaro terá 
pedido uma soma avultada pela composição daquela ode; perante a recusa do 
seu cliente ao apresentar-lhe o argumento de que seria mais barato encomendar 
uma estátua, o poeta teria defendido a qualidade superior da sua arte: ao contrá-
rio da arte do estatuário, a sua ode podia viajar para toda a parte. Ora, se o poeta 
defendia as razões de uma soma avultada para o pagamento da sua ode, não é 
razoável pensar-se que a capacidade de viajar para toda a parte se devesse apenas 
à razão circunstancial de materialmente esta ser fácil de transportar. A capaci-
dade de viajar para toda a parte advém-lhe da natureza do seu discurso variado e 
fluido como as águas37, portanto também da qualidade da sua arte38.

35 Sobre este assunto veja-se a explicação no ensaio sobre a Nemeia VIII.
36 Veja-se a transcrição desta história no comentário à Nemeia V, 2.
37 Veja-se o ensaio sobre a Nemeia V.
38 Esta história encontra-se na colecção dos escólios de Drachmann (III, 1 a, p. 89); veja-se a 

sua transcrição e tradução no comentário à Nemeia V, 2.
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Do livro das Nemeias, odes como a I, a III, a V e a VI não podem ser coloca-
das fora do alcance da expressão de Lloyd-Jones. Também nestas odes Píndaro se 
revela como poeta maior. A Nemeia IX ou a Nemeia X, com toda a subjectividade 
inevitável a este tipo de valorização, parecem-me também grandes composições 
poéticas, transparecendo nelas uma dimensão estética de alcance apreciável; a XI 
tem mesmo alguns elementos que julgo serem destoantes do horizonte de valo-
res formado pelos epinícios. Aceitando a falibilidade deste tipo de apreciação e a 
necessidade de uma escolha, as quatro primeiras odes aludidas acima parecem-
-me mais aptas a representar um poeta considerado maior. As Nemeias IX, X e 
XI nem sequer são autênticas Nemeias39, mas as razões que tornam aquelas odes 
mais representativas são intrínsecas a essas composições.

Considerando o conjunto da totalidade da obra de Píndaro, é possível obser-
var o desenho de uma percepção do mundo e do discurso poético para cujo 
esboço contribuem decisivamente não apenas as odes Olímpicas ou as Píticas, 
mas também as Nemeias40. Na verdade, o facto de as Olímpicas e as Píticas ocu-
parem os dois primeiros lugares na organização do conjunto dos Epinícios na 
edição de Aristófanes de Bizâncio não se deve a uma apreciação da sua quali-
dade estética. A organização das odes, como disse acima, segue a da cronologia 
dos jogos. Além da complementaridade oferecida pelas Nemeias na formação do 
horizonte pindárico, neste livro de odes, encontra-se a formulação de questões 
da maior importância na vida da , no âmbito do discurso, da educação, da 
lei, do destino. O facto de Píndaro ser conservador não só não é um defeito como 
não implica uma obra feita de repetição do discurso homérico. Na verdade, jus-
tamente um dos aspectos significativos em que Píndaro se distingue é no facto 
de o seu discurso ser frequentemente meta-poético e se constituir de uma dife-
renciação face à tradição narrativa representada por Homero, revelando simul-
taneamente a importância e o peso desta linguagem no novo género formado41.

Começo pela questão do discurso que subtende todas as outras, na medida 
em que esta aparece estreitamente ligada à nova mundividência dos Epinícios. 

39 Para um desenvolvimento deste assunto, veja-se o ensaio sobre a Nemeia IX.
40 Por certo também algumas Ístmicas, mas importa-me neste trabalho considerar as Nemeias.
41 O discurso pindárico nunca se afirma como rejeição de Homero. A frequência do uso da 

linguagem épica ou de referências a características de heróis homéricos bem como certos 
episódios indica, diferentemente, a consciência do poeta de que modela o seu discurso a 
partir de uma linguagem prévia que todavia reconfigura de modo a fazê-la significar em 
novo sentido. O frag. 52 h, 10-13 sintetiza bem este aspecto: , / 
[ ]  / , [ ] : “Fazei ressoar os 
hinos, / pelo carro já usado de Homero / prosseguindo, mas em éguas estrangeiras”.
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O enunciado de Píndaro, em particular no que toca à noção do discurso  
 como expressão do múltiplo, não pode ser posto exactamente ao lado 

do pessoano, na medida em que, no século V a. C., não poderia ter o mesmo 
alcance deste. Pessoa, ao glorificar a pluralidade42, parece comungar de um 
horizonte Nietzscheano no tocante à consciência do antropomorfismo da lin-
guagem que preside a todo o conhecimento43. Entre um e outro autor há, pois, 
um abismo de séculos. No entanto, é por vezes visível em Píndaro uma opção 
por um discurso poético face à impossibilidade, em muitas circunstâncias, de 
reduzir a vida multifacetada à medida do 44. Neste caso, dado que o 
enunciado pindárico testemunha um conhecimento da linguagem dos pita-
góricos, pode estar em causa uma demarcação do poeta relativamente a um 
tipo de discurso específico percepcionado como insuficiente para compreen-
der a grandeza e imensidão da vida de modo a valorizá-la com significado45. 
Importa, porém, ponderar esta questão. Os tempos de percepção de Píndaro e 
de Nietzsche são diametralmente opostos. O enunciado de Píndaro não pode-
ria reflectir uma consciência de que o discurso sobre o movimento do mundo e 
da vida assenta sobre uma metafísica constituída por formas e medidas prévias 
que modelam e pré-determinam o pensamento46. No tempo de Píndaro, estão 
a ser ensaiados e esboçados diferentes tipos de discurso interpelativo sobre o 
mundo e o homem. O sentimento de Píndaro é, assim, em certa medida, ainda 
semelhante ao de Tales, pois a este tempo não havia de modo nenhum em 

42 Embora em Pessoa sempre se encontre um incessante perguntar sem uma resposta imedia-
tamente avistável, portanto uma consciência de uma ruptura, sendo, como sugere Eduardo 
Lourenço, possível situá-lo algures no horizonte designado como “morte de Deus”, o poeta 
tem todavia um movimento de “sutura dessa falha”, podendo assim ser considerado como 
“um monge dos tempos de Deus morto”; cf. E. Lourenço, “Pessoa ou a realidade como 
ficção”, Poesia e Metafísica, Lisboa, Gradiva, 2002, 159-166.

43 Veja-se em Nietzsche, Le livre du philosophe, (Présentation et traduction par A. K. Marietti, 
Paris, Flammarion, 1991), por exemplo, os textos 114 (“Dès qu’on veut connaître la Chose en 
soi, elle est précisément ce monde. Connaître n’est pas possible que comme un refléter et un 
se-mesurer à une mesure (sensation). Nous savons ce qu’est le monde: la connaissance abso-
lue et inconditionnée est vouloir connaître sans connaissance” e 123 (“Tout connaître est un 
refléter dans les formes tout à fait déterminées qui n’existent pas a priori. La nature ne connaît 
aucune forme, aucune grandeur, mais c’est seulement pour un connaissant que les choses se 
présentent avec telle grandeur ou telle petitesse. L’infini dans la nature: elle n’a aucune limite, 
nulle part. Pour nous seuls il y a du fin. Le temps divisible à l’infini.”

44 Cf. Ol. II, 98: : “uma vez que a areia escapa ao número”.
45 Veja-se M. M. Viana, “O Etna em Píndaro e em Ésquilo”, Euphrosyne, XXXVII, 2009, pp. 

49-68.
46 Veja-se o ensaio sobre a Nemeia IV.
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relação à linguagem o sentimento de que poderia estar gasta a sua capacidade 
de significar. No entanto, é notório em Píndaro e não pode isso deixar de ser 
assinalado, não só a percepção de poder ser problemática a relação entre o 

 e o real, mas também uma certa consciência de que o seu discurso dá 
continuidade a um caminho iniciado em Homero. 

Começo pelo primeiro aspecto. A Nemeia V apresenta uma formulação 
do mito de molde a equacionar a necessidade de um discurso poético variado 
e fluido, adaptável a um real que partilha da natureza metamórfica da mari-
nha nereide Tétis. Nesta ode, não é ainda perceptível, ou simplesmente não 
é sublinhado, como esse real metamórfico pode corresponder a uma percep-
ção da vida cujo sentido de verdade se encontra em constante devir, podendo, 
enquanto tal, ser sinónimo de inquietação. Este aspecto seria mais visível na 
Olímpica II ou na Pítica VIII47. No entanto, a ideia de que o discurso poético 
deve ser variado e fluido não é justificável enquanto discurso meramente deco-
rativo ou ornamental e por isso destituído de significado, pois tem já implícita 
a percepção da vida e do mundo como sendo de natureza informe e inabordá-
vel. No século V a. C., a formulação desta ideia é muito significativa, pois ela 
antecipa de algum modo uma questão que mais tarde integraria uma reflexão 
mais alargada sobre o discurso. O conceito de , posteriormente for-
mulado e teorizado pela retórica e pela poética, tem na sua base, ainda que 
porventura longinquamente e de forma impensada, a questão formulada por 
Píndaro. No entanto, em Aristóteles, como posteriormente em Horácio48 e 
outros, uma vez que o  (conuenientia) consiste numa adaptação e ade-
quação do discurso à situação ou à personagem, a questão permanece, neste 
âmbito, desvinculada da problemática que em última análise a instiga e é dada 
a ver por Píndaro. Só em Platão, na estreita dependência da Teoria das Ideias, 
a questão teve o contorno de uma problemática. No livro X da República, a 
rejeição da cama do pintor, ao qual apenas é concedido o estatuto de imita-
dor, em favor do marceneiro, cuja obra se encontra mais próxima do Mundo 
Inteligível, tem implícita a ideia de que não é possível ser concebida uma cor-
respondência adequada entre o discurso poético e o Real. Depreende-se assim 
que o marceneiro revele através da sua arte um entendimento mais próximo da 
percepção de um Mundo Inteligível e que a imitação do pintor ou do poeta não 

47 Veja-se os últimos nove parágrafos do ensaio sobre a Nemeia V.
48 Cf. Aristóteles, Ret., 1404 b – 1405 a; Horácio, A. P., 114-118. Taillardat (1986), a propósito 

da Nem. VIII, considera que a  corresponde ao sentido do ; veja-se o ensaio 
à Nem. V, n. 260.
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podem almejar esse estatuto49. A atitude de Píndaro e de Platão face ao carác-
ter fragmentário do discurso poético são diferentes. Na perspectiva platónica, 
o pintor, e bem assim o poeta, imitam não o objecto da natureza, mas a obra 
do artífice, estando portanto em causa uma imitação da aparência e não da 
realidade. Na verdade, à concepção platónica está subjacente toda uma visão 
do mundo em relação ao qual o filósofo pressupõe a possibilidade de ser pers-
pectivado na sua unidade e imutabilidade, como um Mundo das Ideias ou do 
Inteligível50. Píndaro apresenta uma certa proximidade relativamente a Platão 
no tocante a uma intelecção do mundo. Na verdade, não é possível assemelhar 
Píndaro àqueles que são criticados por Sócrates no Crátilo por percepciona-
rem as coisas em constante movimento sem todavia atribuírem a causa da sua 
opinião à sua afecção interior, mas pensando que são assim naturalmente51. 
De facto, o discurso pindárico desenha-se à luz de um princípio de realidade 
regido por regras de permanência, situação exemplificada na obra de Píndaro, 
através da projecção de uma  personificada52. No entanto, o poeta 
defende um discurso poético , o que, nestas circunstâncias, se afigura, 
aparentemente, como paradoxal. Apesar de a feição poética do discurso pindá-
rico não se prestar a uma clarificação desta questão, é possível, porém, intuir a 
partir destes dados uma diferença que, distinguindo o poeta de Platão, todavia 
não faz dele um sofista. Píndaro, que na verdade não poderia ainda estar con-
dicionado pela linguagem de Platão, encontra, em certo sentido, um real de 
natureza múltipla e variada. De facto, no fragmento 205 mostra-se permeável 
à possibilidade de se conceber uma  (no texto pindárico, ) 
soberana, designada com maiúscula53, mas esta projecção parece coexistir na 
obra de Píndaro com a possibilidade de se conceber um sentido de verdade 
numa percepção sensível que se mostra ao olhar na sua natureza de fenómeno, 
podendo apresentar-se, enquanto tal, multifacetado. Compreende-se assim em 
odes como a Olímpica II a apresentação da narrativa da segunda tríade onde a 
vida é perspectivada como corrente múltipla e exuberante que ora se configura 

49 Platão, Rep., X, 597 b – 598 c. O pintor, e como ele o poeta, imita uma aparência da realidade, 
encontrando-se por isso muito afastado da verdade.

50 Acresce ainda o facto de a poesia se dirigir à parte da alma constituída pelas paixões, quando 
só pelo  e pelo  é possível ascender ao Mundo Inteligível.

51 Pl., Crátilo, 411 b – c.
52 Valorizações de outras abstracções como a do Destino ou da Justiça enquadram a da 

. Por outro lado, a noção de um carácter absoluto da divindade encontra-se teste-
munhada no frag. 140 d: ; { } .

53 Sobre esta questão, veja-se os quatro últimos parágrafos do ensaio sobre a Nemeia V.
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em dor ora em alegria, gerando a inquietação humana. Neste sentido, parece 
legítimo considerar que a Nemeia V, se lida em conjunto com aquele frag-
mento, indica que o aspecto soberano da (e neste sentido, porven-
tura, uno) resultaria de uma natureza immensa que não pode o  poético, 
com o seu carácter fragmentário, acolher na sua totalidade dentro das suas 
fronteiras necessariamente limitadas. Deste modo, procurando ir ao encontro 
dessa natureza immensa do real e da vida, o sujeito da Nemeia V (e também 
o da IV) propõe um discurso poético e de natureza metamórfica de 
modo a aproximar-se da natureza variada, mutável e ondulatória da vida. Para 
Platão, o discurso filosófico parece ser o único que permite aceder à verdade. 
No Crátilo, esta questão é lançada em âmbito mais alargado, não estando no 
centro da discussão especificamente o discurso poético, mas a problemática da 
linguagem e da sua capacidade e modo de reflectir o real, portanto, generica-
mente a linguagem. Também na estreita dependência da Teoria das Ideias54, ao 
rebater a perspectiva sofística segundo a qual a relação entre o nome e a coisa 
é de carácter convencional, o filósofo admite inicialmente a naturalidade da 
relação entre o nome e a coisa, remetendo para a dialéctica a capacidade de 
avaliar a justeza da aplicação do nome à coisa pelo legislador dos nomes. No 
entanto, também neste diálogo o filósofo acaba por concluir no sentido da 
impossibilidade de se saber de que modo os nomes imitam as coisas55. Embora 
isso não seja dito explicitamente, a questão da República, X parece, na verdade, 
ser uma descendente desta; com efeito, neste caso, está em debate, não o que 
poderíamos entender como uma questão primeira e, na verdade, sem resposta 
– a da linguagem – mas já um tipo de discurso específico, o poético. Esta dife-
rença não é de pormenor, porquanto o que é visado é a natureza do discurso 
poético. De facto, no livro X da República aparece também o problema da liga-
ção do discurso ao real, mas a questão do discurso poético é mais vasta, pois 
noutros pontos da sua obra é debatido o facto de este tipo de discurso não 

54 Tendo as coisas e as acções uma “entidade estável” (Crát., 386 a) a qual é “por natureza” 
(Crát., 386 e), o falar e o nomear têm também a sua natureza própria. Deste modo, o legis-
lador dos nomes deve saber o nome adequado por natureza; quem o avalia, como o tecelão 
relativamente ao carpinteiro da lançadeira, é o dialéctico.

55 Deste modo, defende a necessidade de se recuperar, a partir da relação entre a  e as 
Formas, esse saber perdido. Julgo, em todo o caso, que Sócrates adopta uma posição ligei-
ramente diferente em relação às duas teorias, pois a teoria sofística da convencionalidade 
parece ser claramente rejeitada, ao passo que sobre a da naturalidade, o filósofo demonstra a 
impossibilidade de se saber como é que o nome imita a coisa.
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constituir uma via de acesso à contemplação da Verdade56. Diversas são, pois, 
as formulações do problema num e noutro caso. No entanto, a questão lançada 
por Píndaro, decerto incipiente nos termos da sua formulação, enquadra-se 
nos inícios de uma reflexão maior sobre o discurso. Na verdade, um mesmo 
problema mais vasto parece estar na base de ambas as formulações – a relação 
entre o  e a verdade.

No enquadramento desta esfera de problemas, as alusões explícitas ao dis-
curso poético em Píndaro não poderiam cingir-se a uma transposição da Musa 
homérica ou hesiódica que deste modo permaneceria intacta no novo contexto 
das odes, pois estaria aí desajustada. A presença destas deusas nas odes pindári-
cas é, na verdade, mais complexa do que sugere a frase de Duchemin, que passo 
a citar, de algum modo síntese de uma visão alargada a outros comentadores 
sobre esta questão: “Les Muses pour Pindare comme auparavant pour Hésiode, 
on pour fonction d’inspirer les poètes”57. De facto, esta formulação corresponde 
em certa medida ao que se encontra em Píndaro, mas creio que só em parte ela 
é verdadeira. As odes de Píndaro vão buscar as Musas ao seu espaço originário, 
onde de algum modo comungam de uma força ou impulso sagrado proveniente 
das águas de que são próximas no espaço onde habitam58. O início do poema 
hesiódico mostra-as num espaço telúrico, onde estas parecem manter uma 

56 A poesia não propicia o acesso à contemplação da verdade e do Belo, pois dirige-se à parte da 
 que é . Deste modo, o poeta imitador incute em cada alma um mau governo, 

uma vez que lisonjeia a parte irracional que se encontra a grande distância da verdade (Pl., 
Rep., 605 b). Considera assim, pelo contrário, a dialéctica uma forma privilegiada que permite 
a contemplação da Ideia, podendo constituir-se como uma  (Pl., Fedr., 271 d).

57 J. Duchemin, Pindare poète et prophète, p. 26 . C. M. Bowra, (Pindar, Oxford, 2000), valo-
riza o frag. 150 ( , ,  : “Dá o oráculo, ó Musa, que eu por 
meu turno profetizarei”) (p. 8), mas reconhece, logo à partida, que, enquanto Homero vê a 
Musa como uma fonte de informação e de palavras, Píndaro distingue entre o que a Musa lhe 
dá e o que ele tem a fazer com isso (p. 4).

58 Duchemin (op. cit.) valoriza mesmo o aspecto “ctónico” das Musas. Segundo a autora, as deu-
sas apresentam um “carácter intelectual” e um “carácter ctónico”. Perante a pergunta sobre se 
é um ou outro destes dois aspectos que permite às Musas de Píndaro conceder imortalidade, 
Duchemin refere-se às Graças, Horas e Nereides que na sua origem não têm um carácter inte-
lectual, dizendo que as Musas partilham com elas este dom, pois elas têm inicialmente uma 
outra origem. As Musas são designadas por um nome susceptível de uma dupla interpreta-
ção. Sendo elas, como as Graças, dispensadoras de fecundidade e deusas de imortalidade 
como as Nereides, o seu nome podia também ser associado à Memória. Assim, podendo 
elas imortalizar devido ao seu carácter ctónico, estas deusas acrescentaram aos seus poderes  
uma faculdade do espírito – fixar no espírito humano a história dos heróis e dos deuses. 
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relação estreita com as águas59. Píndaro refere-se ainda ao rumor das águas da 
Castália60. O sentido desta valorização das Musas, entendidas na sua grecidade, 
porém, é motivo de polémica entre estudiosos. Defende M. L. Flor de Oliveira 
que, “na sua essência de divindades não ctónicas residiria, precisamente, o selo 
da sua grecidade”61. 

Independentemente de vermos nestas deusas, de forma mais ou menos 
acentuada, a sua pertença à terra, tal como as Graças, estas significam no con-
junto da obra de Píndaro também enquanto entidades religiosas, podendo nesta 
condição ser destinatárias de uma invocação do poeta que as reconhece como 
mulheres divinas onde conflui a memória de um tempo longínquo que poderá 
constituir-se, mediante a modelação do discurso melódico proveniente das suas 
vozes, como saber e verdade62. Neste sentido, o seu impulso é fonte de inspiração 
para o poeta, cujo canto, deste modo, não depende do seu labor. De facto, nem 
em Homero (pelo menos na Ilíada) nem em Hesíodo se encontra indício de 
que as coisas possam ser de outro modo. Em Píndaro, porém, à semelhança do 
que acontece com as Graças, as Musas não significam apenas numa dimensão 
religiosa. Como observa Rosado Fernandes sobre as Graças, em Píndaro, “As 
três deusas ora aparecem ligadas à sua primitiva realidade cultual, ora imbuí-

59 Hes., Teog., 1-10.
60 Refiro-me a um fragmento do Péan VI (fr. 52 f), onde as Musas aparecem junto de Apolo, no 

espaço de Delfos, o que testemunha, na linguagem mítica, a importante relação estabelecida 
pelo poeta entre o discurso poético e o profético; veja-se, deste mesmo fragmento, os vv. 
58-59; Pítica IV; M. M. Viana, 2005 (3º capítulo).

61 Cf. M. L. Flor de Oliveira, O Tema das Musas na Cultura Grega, Lisboa, 1982, p. 109. 
Situando a discussão desta problemática, entre outros, em Harrisson (Themis), Otto (Die 
Musen und der göttliche Ursprung des Singens und Sagens), Defradas (Les thèmes de la pro-
pagande delphique), Duchemin (Pindare) e Boyancé (Le culte des Muses chez les philosophes 
grecs) (pp. 102-112), a autora considera mais acidentais do que substanciais os argumentos 
da essência ctónica das Musas (p. 108), defendendo que as Musas eram à partida “a própria 
essência do canto” (p. 282). Relativamente à importante questão das “metáforas agrestes” 
que, segundo Duchemin, têm em Píndaro, entre outros valores, a função de evocar as Musas, 
a Professora pergunta se a metáfora agreste não será justamente o indicativo da natureza 
abstracta e intelectual das Musas.

62 Cf. Péan VI (frag. 52, f, 50-58): [ ] . /  [ ] / 
[ ] , / [ ]  / , 

[ ], [ ] , / , [ ]  / [ ] / [  
] , / : “a partir daqui começou a discórdia dos imortais. / Aos deuses é pos-

sível persuadir os poetas disto, / para os mortais, porém, não há um meio de descobri-lo; / 
mas, ó Musas, vós, raparigas que sabeis / tudo, pois com o de nuvem negra, / vosso pai, e com 
Mnemósine / tendes esta instituição: ouvi agora...”
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das do artifício literário que as transforma em quase puras abstracções”63. Algo 
de semelhante se observa em relação às Musas em Píndaro. Não se pode dizer 
que o nome Musas não corresponde em Píndaro a uma entidade à qual o poeta 
se dirige; o que, todavia, não é possível é entendê-lo do mesmo modo que a 
invocação homérica, pois o enunciado pindárico é mais complexo. Com efeito, 
o fragmento 52 h, onde há uma invocação a estas deusas, apresenta uma certa 
complexidade que o diferencia do sentido da invocação épica. A presença do 
nome Homero modifica todo o sentido e alcance da invocação. Ao dizer que 
seguirá pelo caminho homérico, mas com éguas estrangeiras o poeta não só insti-
tui como objecto o labor poético, como, além de si próprio, faz ainda de Homero 
um terceiro interveniente na configuração da ode, o que necessariamente obriga 
a uma reconsideração do valor do nome das Musas enquanto destinatário de uma 
invocação, no enunciado. Noutros casos, é ainda mais evidente uma certa auto-
nomia. Na verdade, como aliás reconhece Duchemin, o poeta parece por vezes 
identificar-se com o deus Muságeta, Apolo, aparecendo ocasionalmente detentor 
do arco64. Ora, esta transposição do atributo de um deus patrono do canto para 
o próprio sujeito parece impensável no contexto da epopeia. Inteiramente des-
locada do contexto da tradição épica seria a possibilidade de o narrador – que, 
de resto, na Ilíada, praticamente não se dá a ver enquanto tal – poder afirmar ser 
capaz de conduzir o carro das Musas, como faz o sujeito pindárico65. O espaço 
poético aberto por Píndaro tem na verdade já um outro alcance porquanto 
reflecte a consciência do seu sujeito poético sobre o seu próprio labor. O sujeito 
das odes diz-se ainda . A Musa é também por vezes uma entidade 
que se confunde com a própria arte do canto. Essa força ou impulso sagrado 
parecem ser transferidos de uma divindade identificada como tal para o próprio 
objecto que patrocinam. Não admira que o poeta se refira à sua arte como um 

 variado que toma da marinha nereide Tétis uma natureza metamórfica 
capaz de compreender a natureza immensa da , à qual, na verdade, só o 
poder equiparável ao de uma deusa poderia aceder.

O livro das Nemeias oferece um bom testemunho relativamente a esta con-
figuração da Musa. Na Nemeia V, onde o poeta “narra” a acção do mais belo 

63 R. M. Rosado Fernandes, O Tema das Graças na Poesia Clássica, Paris, Les Belles Lettres, 
1962, p. 203.

64 Cf. Ol. II, 89: : “segura agora no alvo o arco, vamos ó meu 
coração”.

65 Cf. Ol. IX, 80-81:  / : “possa eu 
ser um inventa-palavras e avançar / bem adaptado no carro das Musas”.
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coro das Musas a entoar um canto sobre Peleu e Tétis, a Musa adquire um novo 
estatuto de “objecto” do canto. Na Teogonia de Hesíodo, as Musas também são 
“objecto” do canto. Em Píndaro, porém, isto acontece de tal modo que o enun-
ciado não permite que se distinga com clareza onde termina o canto outrora 
entoado por estas deusas e recomeça o do poeta. Na Nemeia VII, a expressão 

 sugere a possibilidade de se fazer confluir em  a ideia 
de canto, ao falar-se de alguém cujo acto justificou a sua entrada nas correntes 
das Musas66. Estas deusas, de facto, encontram-se na antiga tradição narrativa 
associadas às águas, no lugar que ocupam, no Olimpo, em Hipocrene ou na 
Piéria; no entanto, o verso subsequente torna possível a interpretação daquela 
expressão como metaforicamente alusiva às “correntes dos versos” no canto, pois 
ali alude-se explicitamente também aos hinos que impedem o esquecimento do 
vigor do atleta. Deste modo, entrar nas correntes das Musas significa entrar nas 
correntes ou nos versos dos hinos. Esta interpretação pode ser sustentada tam-
bém a partir de uma ode como a Nemeia V, onde predomina a sugestão da fluên-
cia das águas como metáfora do canto. A sacralidade das águas ou a vida na 
sua natureza metamórfica seriam, pois, transpostas para os próprios versos que, 
imitando-as, teriam também a capacidade de fazer emanar essa força hierática67.

Nada disto implica pôr em causa a efectiva divindade dos deuses no espí-
rito do enunciado pindárico, nem essa quase proverbial “religiosidade” do poeta. 
Das suas odes transborda um brilhante fulgor numinoso que se poderia sinte-
tizar numa rara frase da Nemeia VI: 

 (37-38)68. Há nas suas odes uma coloração proveniente do que 
parece ser um olhar maravilhado de quem avista em redor tudo quanto se dá a 
ver e no seu espírito se configura como motivo de estranhamento e de , 
encerrando um certo poder hierático. Tudo isto, penso, poderá talvez justificar 
uma conhecida observação de Steiner a respeito do poeta: “os deuses e o seu 
verbo de fogo são ainda vizinhos de Píndaro”, no sentido em que a sua obra tem 

66 O substantivo  parece aludir à fluência dos versos; veja-se o comentário à Nem. VII, 
12.

67 Sobre as Musas, veja-se o comentário à Nem. III, 1 e o ensaio sobre a Nem. III, pp. 38-40. 
Sobre a influência do  na arte e em particular sobre a frase , 
veja-se M. M. Viana, Natureza e Arte, 2005, pp.130-137.

68 Nem. VI, 37-38: “junto a Castália, pela tarde, / entre o burburinho das Graças, se inflamou”. 
Para traduzir o sentido da sugestiva mas difícil de traduzir forma verbal, Rosado Fernandes 
(O Tema das Graças, p. 217) tem as seguintes palavras: “Essa noção radiosa que da sua (das 
Graças) beleza se desprende propaga-se simultaneamente ao brilho da vitória que rodeava o 
hábil condutor de cavalos.” 
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lugar antes de “Platão, Descartes, a tecnologia e a ciência positivista se erguerem 
entre nós e o ”69. O seu discurso é, pois, ainda , acontecer do sentido, 
portanto eu diria que é preferencialmente uma predicação, não tanto um con-
ceito, pensando na perspectiva de Kerényi70. No entanto, nada disto deve ser 
confundido com uma estreita dependência da acção do poeta (do sujeito projec-
tado no discurso) relativamente aos deuses. Não tem paralelo nem em Homero 
nem em Hesíodo a expressão da possibilidade de o poeta tomar para si a capa-
cidade de pôr em movimento esse brilho radioso de que o atleta se inflama pro-
veniente de um verbo como , fazendo-o incidir sobre uma cidade que o 
poeta recebe no seu canto, como o faz na Olímpica IX, 21-22: 

71. Na verdade, não é claro exactamente 
onde o poder de um deus dá lugar à iniciativa do acto humano, mas a afirma-
ção do sujeito desta ode estaria certamente deslocada na narrativa homérica72. A 
consciência da agudeza da morte não é também de menor intensidade do que a 
homérica, mas a perspectiva pindárica do homem face aos deuses não me parece 
ser já exactamente a homérica. Não é por certo também trágica, mas as odes de 
Píndaro reflectem uma certa autonomização do homem face aos deuses. É certo 
que a efemeridade do homem só pode ser compensada mediante a incidência do 
olhar certeiro de Zeus sobre este, mas o seu destino não é comparável ao de um 
herói da narrativa homérica, o qual encontra a causa ou a culpa dos seus actos 
nos poderes de Zeus, da Moira e da Erínia73.

69 G. Steiner, Antígonas, trad.de M. S. Pereira, Lisboa, 1995, pp. 162-163: o autor refere-se 
à presença do “Ser nu”, comunicada nos grandes poetas: “Mas nos grandes poetas perdura 
qualquer coisa da presença autoral do dizer imediato. São eles quem pode sofrer e comunicar 
a visitação ardente do Ser nu, da verdade na sua “des-ocultação” ( )”.

70 Cf. C. Kerényi, C. Kerény, Dionysos. Archetypal Image of Indestructible Life, transl. By Ralph 
Manheim, Routledge and Kegan Paul, London, 1976 (Introduction).

71 Ol. IX, 21-22: “eu a cidade amada, / com impetuoso canto inflamando de um brilho radioso…”.
72 De facto, é muito significativa a imagem do espelho da Nemeia VII, pois mais do que antece-

der a perspectiva aristotélica da imitação, sentido em que a imagem viria a ser retomada por 
Donato, Shakespeare e Cervantes, na ode de Píndaro a imagem do espelho tem implícita a 
ideia de que são o poeta e o seu discurso que na verdade outorgam sentido ao feito do atleta, 
porquanto, ao iluminá-lo, o arrancam às trevas, com o que lhe delimitam o sentido.

73 Veja-se, por exemplo, as palavras de Agamémnon em Il., XIX, 86-90: … 
, / , / 

, / . / 
; : “eu não sou culpado, / mas Zeus, a Moira e a Erínia que 

habita as trevas, / eles que na assembleia me lançaram no espírito a louca Cegueira selvagem 
/ no dia em que eu mesmo tirei o prémio de Aquiles. / Mas o que podia eu ter feito? Foi o 
deus, através do qual tudo se cumpre”.
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Do mesmo modo, de acordo com esta concepção pindárica segundo a qual 
o canto não depende exclusivamente da inspiração das Musas, também nele a 
narrativa pode não ter como protagonistas os homens (heróis) provenientes de 
um tempo em que deuses e homens eram mais próximos. Este aspecto, signifi-
cativo no conjunto da mundividência pindárica, é uma marca da Nemeia VI que 
a distingue da generalidade das odes. Outras composições podem testemunhar 
a ausência de narrativa, mas nenhuma como a Nemeia VI, pois neste caso há 
uma narrativa que permite a construção de um discurso compensatório daquele 
tempo de imortalidade formado pelo . O poeta institui assim um novo 
tempo poético-literário, também ele de imortalidade. Para criar esse véu leve que 
a sugere velando a acção humana de modo a fazê-la aparecer não na crueza da 
sua mortalidade, mas numa dimensão estética capaz de favorecer a sua contem-
plação74, na Nemeia VI, é modelado um discurso alternativo despojado dessas 
figuras mitológicas, mas com alguns elementos provenientes da narrativa mítica 
convencional que conferem ao atleta do tempo de mortalidade um aspecto imor-
tal, tornando-se este semelhante ao herói do mito. Desta forma, o poeta assume a 
possibilidade de, a partir da narrativa mítica, poder autonomizar-se um discurso 
poético que, não substituindo nem pondo em causa a oportunidade da narrativa 
mítica, pode apresentar-se como modo alternativo de construção de um tempo 
literário, também ele de imortalidade75.

A sensibilidade reflectida nas odes pindáricas sobre questões relativas ao 
discurso poético distingue em definitivo o poeta lírico de Homero. Com efeito, 
este tipo de percepção, não obstante ser possível e adequado considerar a exis-
tência de um certo distanciamento crítico do narrador da Odisseia relativamente 
à sua arte, está, nos termos em que ela se encontra em Píndaro, completamente 
ausente da narrativa homérica e, quando presente em outros poetas líricos arcai-
cos76, não atinge a dimensão que tem em Píndaro. Não obstante esta situação, o 

74 C. Bousoño, Teoría de la Expresión Poética, Madrid, Gredos, 1985, pp. 20-25: a poesia não 
devolve directamente a emoção, ou o que se sente, mas a sua contemplação; correlato desta 
distância é o facto de a pessoa que fala no poema ser uma personagem, tal como sugere o 
poema de F. Pessoa, O poeta é um fingidor (pp. 25-33).

75 O discurso e as concepções que formula é que constituem essa imortalidade à qual o homem 
acede em actividade contemplativa oposta à do tempo quotidiano de efectiva mortalidade. O 
atleta pode, na verdade, ficar imortalizado no discurso, porquanto também ele permanecerá, 
como Heitor, na memória dos outros homens, mas é uma nova configuração de si, que o 
apresenta como um nome ao qual se ajusta uma concepção de homem. 

76 O texto de Hesíodo, em particular onde se faz alusão às Musas e sua capacidade de dizer 
ora o que é verdadeiro, ora o que o não é (Teog., 26-28) constitui um marco importante a 
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seu discurso poético, podendo também ser considerado narrativo, é formado a 
partir de um antigo barro homérico que a  de Píndaro torna apto a receber 
um novo molde. A forma não é uma diferença menor. Na verdade, o facto de a 
narrativa ser remodelada implica que esta sofre um novo recorte que, adelgaçan-
do-a, lhe retira o aspecto narrativo denso de certa cadência propícia à apresenta-
ção da vida numa dimensão de totalidade, com o aspecto de um ciclo de retorno 
constante a si e à verdade una que encerra de modo acabado sem margem para 
a formulação de um discurso interpelativo77. O modo narrativo pindárico inter-
pela precisamente o aspecto compacto e uno dessa narrativa circular, que o novo 
“narrador” interrompe quer estreitando-a, quer introduzindo nela a sua voz 
de sujeito. Este aspecto é, em parte, herdado por Píndaro da tradição anterior 
do epinício, não constituindo inteiramente uma inovação sua78. É, em todo o 
caso, significativo o testemunho presente nas suas odes do modo como o poeta 
pode modelar e recortar a narrativa, tornando-a apta a formar uma linguagem 
através da qual reflecte o seu pensamento inquieto e interpelante relativamente 
a questões discutidas no âmbito da  e que, neste mesmo espaço, teriam 
desenvolvimento posterior. À cabeça situei a problemática do discurso poético, 
porquanto esta abre caminho futuro a uma questão mais radical, a da lingua-
gem. O discurso de Píndaro dir-se-ia oferecer um primeiro vislumbre sobre um 
problema que, tendo os seus inícios sistematizados em Platão, havia de desen-
volver-se ao longo de séculos, alimentando muito particularmente a filosofia do 
século XX79.

Outra questão central da  é a da . Na Ilíada, ser  e haver 
nisso sentido aparece na sua evidência, sendo aquele projectado na necessidade 

partir do qual a verdade do discurso poético é constituída como problemática. O frag. 192 
(Davies) de Estesícoro, uma vez que o seu sujeito se prontifica a apresentar sobre a aventura 
de Helena uma outra versão, tem implícita a ideia de que a verdade da narrativa não é apenas 
uma, podendo ter outras facetas em diferente reconfiguração dessa narrativa, situação que, 
por seu turno, implica que o canto possa ser entendido na perspectiva da sua montagem e 
desmontagem, portanto como resultado do labor humano.

77 Na Ilíada, embora o seu ritmo se desenvolva em direcção a um determinado desenlace, 
há um efeito de circularidade resultante de uma série de elementos que nela formam uma 
demora épica; estes vão sendo retomados de tal modo que descrevem um quadro panorâ-
mico onde se reflecte a vida humana em todas as suas dimensões – em tempo de paz e de 
guerra. A narrativa desdobra-se em círculo através dos seus símiles que trazem sempre de 
novo à tona do discurso cenas da vida do trabalho e da natureza, as quais contrastam com a 
acção bélica ao mesmo tempo que ajudam a descrevê-la.

78 Esta tradição é testemunhada por Simónides, por vezes considerado o inventor do epinício.
79 Ainda no século XIX, é muito significativo o testemunho de Nietzsche.
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e urgência de se ser guerreiro. A partir daqui, na Nemeia III, o poeta modela 
uma figura de Aquiles onde é reconhecível uma ligação ao “melhor dos Aqueus” 
da narrativa homérica, mas mediante a qual se forma um discurso interpelativo 
sobre o modo de formação do . Ajustando-a na ode imediatamente após 
o equacionamento da problemática da educação num tom sentencioso onde é 
perceptível a linguagem de outros autores como Teógnis, Tucídides ou Platão 
(Nem. III, 40-42), o poeta ilustra a questão com uma narrativa sobre Aquiles, 
onde, em interpelação ao tom sentencioso anterior, perpassa a pergunta: “que 
é isso que faz de alguém um ?”. Significativo na narrativa de Píndaro e de 
certa maneira intrigante é o facto de nela ser esboçada uma figura de Aquiles 
com traços das suas origens homéricas, mas cuja educação parece ter lugar tam-
bém fora dos limites do espaço da  e de todo o espaço onde o acto e o 
pensamento humano organizados em sociedade se opõem ao do Centauro80. De 
modo fugaz e longínquo, a narrativa de Píndaro lembra, por brevíssimos ins-
tantes, antes do seu tempo próprio, a ida para as montanhas em Nietzsche. O 
apelo das montanhas afastadas do burburinho e da linguagem da cidade não 
pode ser desligado do tempo da sua formulação, sendo aliás conexo do “anúncio 
da morte de Deus” no “Insensato”81. Este, de facto, não poderia ser o tempo de 
Píndaro. O século V a. C. é decerto um tempo de inquietantes mudanças, mas 
parece-me inegável que se trata de um tempo de “começos”82, pois este é o século 
do pleno florescimento de outras formas discursivas não narrativas que entre os 
séculos VII e VI a. C. em particular começaram a ensaiar-se como alternativa 
de compreensão do humano e do mundo. A crença na linguagem e na sua capa-
cidade de se modelar diversamente em diferentes formas discursivas com vista 
à compreensão do real é imensa. Creio, porém, ser difícil ignorar-se o facto de 
nesta narrativa, que ilustra a sentença dos versos 40-42, o poeta situar a educação 
do  também fora dos limites da  e portanto da linguagem e de todo 
o discurso, necessariamente político, no sentido em que se opõe à montanha e 

80 Não está apenas em causa o facto de o poeta ter optado incidentalmente por uma versão 
ligeiramente diferente da homérica que faz do Centauro o educador do pequeno Aquiles e 
não o velho Fémio que aparece na Ilíada; o que acontece é que o poeta deliberadamente cons-
trói uma narrativa que possa ilustrar o equacionamento dos vv. 40-42, mas de uma forma 
interpelativa.

81 Nietzsche, A Gaia Ciência, “O insensato”.
82 “Já não temos começos” é a frase que dá início à obra de G. Steiner, Gramáticas da criação, 

trad. de M. S. Pereira, Lisboa, Gradiva, 2002. Sem deixar de alertar para a falibilidade deste tipo 
de considerações, o autor entende, porém, haver “na atmosfera espiritual deste fim de século” 
(o séc. XX) um “cansaço fundamental”, um “mal-estar”, desde a Primeira Guerra mundial.
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delimita um sentido de inteligibilidade sobre o mundo. Não sabemos porque é 
que o poeta o faz. A poesia, pela sua natureza, não explica, dá a ver. Mas é sem-
pre possível pensar-se numa necessária insuficiência do discurso da . A 
sua linguagem, entendida enquanto meio de inteligibilidade do humano, e tudo 
o que esta tem ligado a si da lei da  não está para Píndaro estafada como 
possa parecer estar no século XX. Tal não elimina, porém, o sentimento de que 
poderá haver uma anterioridade essencial do homem que porventura se revela 
fora do espaço da 83. Não é natural que essa percepção da insuficiência da 
linguagem da  e da cultura se deva a um sentimento de que a linguagem e o 
valor de inteligibilidade veiculado neste espaço estão gastos. Parece-me, em todo 
o caso, que a narrativa pindárica mostra o espaço exterior aos limites da 
como lugar onde se revela a anterioridade essencial do homem, também ela a 
aprender, relativamente ao discurso sobre si mesmo posteriormente adquirido 
na  entre os . Assim Aquiles menino cultiva junto do Centauro não 
a arte da caça convencional praticada entre a aristocracia, mas apresenta diante 
do seu educador o corpo de um leão recentemente dominado, portanto não 
um animal da categoria daqueles que podem aparecer em referências à activi-
dade da caça no âmbito das actividades entre a aristocracia. Este não é, pois, o 
espaço do selvagem exterior à  tolerantemente consentido por esta, mas 
um espaço efectivamente selvagem que não se abre à formação da , sendo 
por isso indomável. Deste modo, o futuro  seria formado desde o início de 
tal modo que em si interiorizaria a aprendizagem que possibilita a consciência 
da necessária fragilidade do discurso e da razão da , e que posteriormente 
havia de fazer dele um  apto a viver nesse mesmo espaço criado pela sua 
linguagem e razão.

Na Nemeia I, o espaço do selvagem tem também o seu lugar no tema da 
narrativa mítica – a conquista do  por Héracles. O acto deste herói repete 
de algum modo o de Apolo em Delfos ao dominar o monstro ctónico que ante-
riormente dominava aquele lugar viabilizando assim a possibilidade e o sentido 

83 Contra esta ideia, poder-se-ia argumentar que a narrativa de Píndaro se justifica porque estes 
mitos se referem a um tempo em que o homem está ainda próximo do espaço do selvagem 
e que na verdade estes revelam quão próximos os Gregos estariam ainda desse tempo. Julgo, 
no entanto, que toda a literatura arcaica e clássica mostram um homem perfeitamente iden-
tificado com a vida da . Neste contexto, o que está em causa é o modo como o poeta 
recorta e articula no seu discurso uma narrativa onde se encontram indícios dessa proxi-
midade. A narrativa encontra-se inserida após a formulação de uma sentença de modo que 
diríamos ilustrá-la, mas de modo particular, porque na verdade confronta a validade dessa 
sentença com uma narrativa que não é o seu espelho exacto.
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da fundação da cidade. Como Apolo na sua luminosidade olímpica, Héracles 
domina as duas serpentes relativamente às quais a narrativa salienta o seu 
aspecto monstruoso e informe, portanto não redutível nem à ordem da  
nem à do discurso nela e com ela formado. As serpentes de Héracles não têm a 
origem ctónica da serpente vencida por Apolo, mas há entre elas uma afinidade, 
porquanto simbolizam qualquer coisa indomável, porventura semelhante à da 
vida, do destino e seu acontecer. Além disto, na narrativa de Píndaro, Héracles 
distingue-se pelo seu domínio de animais pertencentes à ordem do selvagem (v. 
63: ). Nesta narrativa, o que é interessante e permite efectivamente aproxi-
má-la da narrativa sobre Aquiles é o facto de o acto de Héracles não eliminar o 

 da serpente do espaço da . O herói domina-a efectivamente, mas 
tal não implica o seu desaparecimento definitivo. Tal como Aquiles, o herói da 
Nemeia I transporta em si a ordem do selvagem; o domínio de Héracles sobre as 
serpentes permite-lhe tornar-se detentor da energia do monstro que deste modo 
necessariamente habita também, silenciosa, no subsolo da .

Quer isso seja explicitado através da temática da educação, quer da funda-
ção da cidade e obtenção do , configura-se em ambos os casos qualquer 
coisa que se insurge a par do espaço organizado da  com o  que a 
institui como um seu contrário ou coisa diversa, pertencente a um espaço outro 
fora dos seus limites. Mas, podendo ser irmanados, que são isso que se insurge 
diante da  e de um  discernido de modo a regular o ímpeto indivi-
dual de cada cidadão particular ou isso que Aquiles aprende junto do Centauro, 
portanto fora dos limites da , onde, de acordo com uma concepção aristo-
crática da educação, o  é instruído junto dos ? 

A formulação de Píndaro prefigura, de algum modo, um diálogo que se 
desenvolve durante os sécs. V e IV a. C., no âmbito do qual, a discussão sobre 
a fundação da lei da  é enquadrada numa dicotomia que, opondo ini-
cialmente o  a uma lei não escrita, se desenvolveria posteriormente nos 
termos da oposição 84. Seria problemático enquadrar nesta con-

84 O sentido da antinomia aparece explicitado em Antifonte (frag. 4 Gernet (
): […]  [ ] , [ ] : “as coisas 

da lei são impostas por convenção, as da natureza são necessárias”); em Platão encontra-se 
também testemunhado o valor da antinomia (cf. Protág., 337 d; Górg., 482 e – 484 e). O 
debate e a formulação explícita da questão nestes termos são contemporâneos da sofística. 
Tal não invalida, porém, que se pense a narrativa da obtenção do  da Nemeia I não pro-
priamente na dependência desta oposição, mas, em todo o caso, de modo a situar o texto de 
Píndaro num percurso linguístico através do qual se esboça também esta possibilidade. Além 
da perspectiva dos pré-socráticos que privilegia a observação da natureza e do seu fenómeno, 
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figuração do debate a problematização pindárica do , porquanto, neste 
caso, é difícil concebê-lo enquanto realidade oposta quer a uma lei não escrita 
quer a uma . Em todo o caso, não pode deixar de se assinalar o facto 
de na formulação de Píndaro ser antecipada a noção de que qualquer coisa, 
quaisquer que sejam as suas fronteiras exactas de definição, se opõe à partida 
à natureza do , assegurado pelo acto de Héracles, sendo que, no caso da 
Nemeia I, pode isto ser equacionado pela dicotomia deuses primitivos / deuses 
mais recentes. Além disto, não deve ser desvalorizado o facto de Héracles, não 
obstante ser dotado com as suas características de herói extraordinário que o 
assemelham aos deuses, ter de facto uma origem humana, pois esta circunstân-
cia torna a sua conquista do , narrada na Nemeia I, um feito humano que 
o distingue da situação relatada no mito platónico do Protágoras, onde a  é 
conduzida até aos homens pelos deuses. Nestas circunstâncias, será pertinente 
notar que a formulação de Píndaro, na verdade, não se encontra, no tempo, 
muito distante de um texto como a Antígona de Sófocles, testemunho privile-
giado do debate em torno daquela dicotomia. Nesta tragédia, o  repre-
sentado por Creonte e a lei não escrita assegurada pela palavra obstinada de 
Antígona são apresentados sob a forma de uma dicotomia como dois valores 
equivalentes no sentido em que ambos têm proporcional validade, podendo 
assim originar uma situação de conflito. Neste caso, porém, também a questão 
não é simples, porquanto a palavra  não está inequivocamente ligada em 
exclusivo à lei decretada por Creonte, mas a própria Antígona usa a palavra 

 ao declarar defender aquela lei emanada de Zeus e do Hades, divindades 
que ditam a necessidade de sepultar os mortos85. Pode-se dizer que Antígona se 

na verdade, é a própria linguagem do evolver da concepção de  enquanto emanação, 
reflexo e ou prolongamento do  divino que porventura permite não apenas este, mas 
também este desenvolvimento da questão, na medida em que permite uma mudança na con-
cepção de .

85 Sóf, Ant. 449-452: ; Ant.: 
, /  / 

: “Cr.: E ousaste ir além destas leis? Ant.: É que a mim não 
foi Zeus que as anunciou, nem a Justiça, que coabita com os deuses de baixo, / instituiu 
tais leis entre os homens”. A complexidade da questão decorre de uma evolução do uso do 
termo  que dificulta a sua avaliação em certos casos. De facto, até uma certa altura, em 
que não se avizinha ainda o polémico debate da  em torno da oposição entre  e  

, o substantivo  corresponde a um sentido de lei fundada como emanação e / 
ou prolongamento de uma lei divina. Assim o testemunha, por exemplo Hesíodo, quando 
incita Perses a atender à Justiça observada na lei que vem de Zeus (Cf.: Trab. e Dias, 275-
276: , . / 
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refere ao  não escrito. O que não fica claro nesta situação é exactamente o 
que pode ficar incluído no em cujo âmbito surge o decreto de Creonte86. 
Em todo o caso, o , seja ou não participante de uma ordem divina maior 
à luz da qual é desenhado, parece, em algumas situações, ser incapaz de com-
preender nas fronteiras do seu  qualquer coisa que se configura como 
imensa e perante a qual pode o  ser questionado87. Em Píndaro o tema 
não se desenha de modo a projectar a possibilidade do conflito. Os tempos de 
Píndaro e de Sófocles são muito próximos, mas ainda assim distintos. O teatro 
de Sófocles mostra uma  efectivamente instituída, num espaço – Atenas 
– que particularmente possibilita, como nenhum outro na Grécia, a configu-
ração de um herói que se insurge contra a inteira plausibilidade do .  

: “atende agora à justiça e esquece completamente a violência. É que foi 
o Crónida que estabeleceu esta lei para os homens”); segundo o testemunho de Heraclito 
os  humanos são alimentados por um  divino (frag. 114, Kirk: (...) 

). Outros casos, porém, começam 
a ser mais problemáticos. Kirk (Heraclitus, pp. 48-56) considera adequado ao fragmento de 
Heraclito o sentido da lei divina descrita como universal. Segundo Duchemin (La loi, pp. 
28-29), até este ponto, onde se inclui também Ésq., Sup., 673, nenhuma oposição se faz sentir; 
as leis humanas são consideradas como reflexo da lei divina, sua emanação ou imitação. Em 
Antígona, a autora situa o momento em que a lei humana se revela precária e contraditória, 
seguindo-se no teatro a afirmação segundo a qual a lei divina é que conta.

86 Fica por saber exactamente a origem da fundamentação do que é julgado necessário para 
assegurar a ordem na  e que, neste caso, implica deixar Polinices insepulto. Não é claro 
se Antígona e Creonte se referem a aspectos distintos particulares ( ) de um mesmo 

 instituído pela  que se constitui como reflexo e prolongamento da ordem divina, 
estando neste caso em causa a aplicação da lei por Creonte, o que portanto põe em causa 
que o  a que o soberano se refere seja na sua totalidade o  instituído pela  
à margem de uma ordem divina transcendente que fundamente o seu valor de verdade, de 
acordo com o novo movimento da sofística. Na verdade, não se pode dizer que Creonte 
conceba uma lei da  à margem de uma ordem divina; ao acusar Polinices, o soberano 
aponta o facto de aquele pretender destruir a terra de seus pais e os deuses da sua linhagem 
(cf. Sóf., Ant, 199-201). A acusação que pesa sobre Polinices é, pois, também de impiedade. 
Deste modo, o conflito torna-se possível no plano da leitura de uma lei que permite a formu-
lação específica do decreto em causa. Deste modo, ficam em oposição o interesse soberano 
da  e o interesse particular. Em qualquer dos casos, a Antígona fica marcada por este 
contexto.

87 Na verdade, o tempo de publicação da Antígona, se aceitarmos o ano 441 a. C., é um tempo 
que ou antecede imediatamente ou dá início à discussão mais generalizada que opõe  
e , o que torna a discussão mais complexa, porquanto ao , cuja concepção se 
alterou significativamente em relação ao que era designado em Hesíodo ou Heraclito, se opõe 
agora a natureza. A questão é ainda mais complexa, porquanto, a este tempo, se discute tam-
bém qual a natureza dos deuses, se estes derivam de um  ou se podem ser considerados 
no âmbito de uma . Cf. Guthrie, Les Sophistes.
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O discurso de Píndaro, porém, não é propício à formulação do conflito, situa-
ção que mais facilmente se afeiçoa à modalidade poética do drama. Entre 
outras razões possíveis, esta situação poderá dever-se também ao facto de o seu 
espaço não ser o de Atenas. Píndaro é tebano. A forma do seu discurso não é a 
da tragédia, cujo desenvolvimento, na verdade, também Atenas terá favorecido 
como nenhuma outra cidade. Mas sobretudo não é possível estabelecer uma 
perfeita equivalência entre Sófocles e Píndaro, pois, no caso do poeta lírico, 
o  não pode ser considerado como realidade verdadeiramente oposta a 
uma lei não escrita. Relativamente a Sófocles, isso até poderá ser discutível, de 
qualquer modo a integração da Antígona nesta discussão é adequada. Em todo 
o caso, no discurso pindárico é formulada a dicotomia, porquanto a obtenção 
da lei, logo à partida, mesmo podendo esta ser considerada mais claramente 
como reflexo da lei divina, pressupõe a inclusão nos seus alicerces de qualquer 
coisa como uma natureza contrária ao seu e que é, neste caso, o carácter 
monstruoso e informe desses seres que se assemelham a divindades primor-
diais. Assim, tal como aquilo que é defendido por Antígona, a serpente domi-
nada por Héracles, apresentada com uma natureza monstruosa e indomável, 
opõe-se de algum modo aos limites de definição do espaço da . Neste 
caso, porém, a configuração da dicotomia é diferente, também porque o tempo 
da instituição e fundação da lei em Píndaro antecede o que é apresentado em 
Sófocles, cujo teatro mostra a  instituída com o seu . A voz e a mão 
de Antígona que se erguem questionando o  são as do cidadão, situan-
do-se a questão em tempo posterior ao da obtenção do 88. A narrativa 
de Píndaro, em contrapartida, mostra a possibilidade de o poder disso que se 
opõe ao , no momento em que é fundado, ser integrado no subsolo da 

. Na verdade, a serpente opõe-se ao , na medida em que o herói, 
ao dominar a primeira, possibilita a obtenção do segundo; dominá-la, porém, 
não significa aqui extinguir a serpente na sua totalidade, mas fazer-se detentor 
do domínio do uso do seu poder. Deste modo, o herói integra-a, à partida, 
no . No caso da Antígona aquilo que se opõe ao  é normalmente 
situado no âmbito da lei não escrita, podendo também alguns autores situá-lo 

88 Está, pois, em debate a sua aplicação no sentido em que há também uma leitura da lei implí-
cita à emissão do decreto de Creonte. O soberano, ao acusar Polinices, aponta como falta o 
facto de este ter atentado contra a terra paterna e dos deuses da sua linhagem (cf. Sóf., Ant., 
199-201); deste modo, lendo na lei uma valorização dos deuses da  (depreende-se que 
os de Tebas), Creonte emite um decreto a ordenar a proibição de ritos fúnebres àquele que se 
tiver insurgido contra a .



MARIA MAFALDA VIANA40

no âmbito da 89. Embora a crítica divirja na interpretação dos problemas 
levantados na Antígona90, o texto de Sófocles permite, em todo o caso, colocar 
sob a designação de lei não escrita o sentido de uma lei divina, porquanto a 
heroína afirma que o seu acto decorre de obediência às leis e justiça de Zeus, 
que coabita com os deuses infernais, sendo esta visão corroborada na fala de 
Hémon91. E a serpente dominada por Héracles, caberá dentro deste campo de 
significado? Essa questão não é explicitamente clarificada pelo texto. Julgo, em 
todo o caso, ser possível encontrar nas serpentes aquilo que num quadro pos-
terior ligeiramente diferente, mas, na verdade, não muito distante de Píndaro 
seria considerado neste âmbito. Em primeiro lugar, trata-se de divindades, 
pois aquelas serpentes são enviadas por Hera; em segundo lugar, o facto de 
poderem ser aproximadas das divindades primordiais devido ao seu aspecto 
monstruoso torna possível a adaptação de um quadro em que deuses primor-
diais são substituídos por uma ordem de deuses mais próximos de uma razão 
humana a um quadro subsequente em que o  não carece de uma fun-
damentação divina, formando uma dicotomia com uma lei de ordem divina.

Relativamente ao poder dominado por Héracles, o qual lhe permite obter 
o , sendo simultaneamente integrado nas profundezas desse mesmo  

 presidido por uma ordem divina mais recente, há ainda um traço impor-
tante que permite equacioná-lo ao lado da ordem representada pelo Centauro 
na Nemeia III, a qual integra a ordem da  por via da educação. Neste caso, 

89 Por exemplo, Trindade Santos (“A natureza e a lei”, in AAVV, Estudos sobre Antígona, 
Inquérito, 2000, pp. 77-111) mostra que a função da primeira ode coral da Antígona é a de 
apresentar o conflito que opõe e destrói os protagonistas Creonte e Antígona. Para Creonte, 
será legítimo, em nome da cidade, expulsar Polinices e punir Antígona; à heroína assiste o 
direito de atender ao dever de piedade fraternal e à lei divina que manda aos parentes enter-
rar os mortos. Deste modo, porque a defesa de cada valor implica agir contra o seu contrário 
– ora os deuses ora a  – é agora a cidade que constitui problema. Ao contrário do que 
se encontra no mito platónico do Protágoras, onde a  e o  (322 c) são trazidos 
ao homem por Hermes a mando de Zeus, em Sófocles, as normas que regulam as cidades 
reflectem o esforço pelo qual, “sozinho”, o homem é senhor da cidade, sendo estas normas 
que arrastam para a destruição a linhagem dos Labdácidas.

90 Veja-se M. H. Rocha Pereira, “Introdução”, Sófocles. Antígona, Lisboa, INIC, 1987, onde a 
autora enumera, resume e pondera as principais interpretações do conflito de Antígona; veja-
-se também M. Céu Fialho, “Sobre o trágico em Antígona de Sófocles”, in AAVV, Estudos 
sobre Antígona, pp. 29-50.

91 Sóf. Ant. 743-745: A .:  / .: 
; / .: , : “Hém.: Não vejo 

justiça, mas que falhas a cumpri-la”. Cr.: Então eu erro ao respeitar o meu poder soberano? 
Hém.: Não o respeitas, ao pisar as honras devidas aos deuses.”
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poderá estar implicada uma associação à ordem do selvagem. De facto, é Hera, 
uma deusa olímpica, que envia as serpentes, mas, além de o seu aspecto mons-
truoso favorecer a aproximação destas criaturas à ordem do monstro dominado 
por Apolo em Delfos, viabilizando assim a possibilidade de fundação de cidades, 
a sua natureza informe assemelha-a também à ordem do selvagem, impenetrado 
pelo  da , e pertencente a um espaço distinto desta.

Na Nemeia III, está também em causa a existência de qualquer coisa de natu-
reza oposta à das fronteiras da . Neste caso, porém, isso é esboçado a partir 
de outro ângulo que não o da fundação da lei, mas de um aspecto também impor-
tante na manutenção dos alicerces da cidade e que, justamente nos séculos V e IV 
a. C. constitui uma das ramificações desse debate maior no seio da  – a edu-
cação. Com o movimento da sofística, surge uma forte oposição a um modelo 
tradicional de educação defendido pela aristocracia. A questão levantada em 
torno da possibilidade de a  ser ensinada, testemunhada de forma privile-
giada nos diálogos de Platão, constitui uma vertente desse debate maior em torno 
da dicotomia  / . A verdade ancorada numa visão cósmica alicerçada 
na acção determinante dos deuses, garantes da possibilidade de uma verdade 
una, bem como de uma natural relação e continuidade entre o  e a ordem 
cósmica, começa a ser posta em causa. Neste movimento, de que Protágoras é 
uma figura emblemática92, tem origem a propagação da ideia de que a educação, 
necessária à nova , pode ser obtida junto de mestres que viajam de cidade 
em cidade e não já exclusivamente no espaço restrito da aristocracia, entre os  

. O testemunho de Píndaro tem um peso considerável neste debate. Embora 
o poeta seja mais velho do que Protágoras, não deixa de ser um seu contemporâ-
neo; no entanto, Píndaro defende um tipo de educação modelado pela e na esfera 
estreita da aristocracia, sendo possível encontrar em algumas das suas formula-
ções uma crítica às novas tendências93. O valor do seu testemunho, porém, não 

92 Protágoras é um marco fundamental não só pela sua afirmação de que o homem é a medida 
de todas as coisas, como pela relativização da valorização dos deuses sobre os quais não 
é possível saber nem se existem nem se não existem. Este contexto justificaria a tentativa 
de restaurar, com uma argumentação filosófica, um anterior estado de coisas no tocante à 
possibilidade de postulação da existência de uma verdade una e permanente que, segundo a 
perspectiva platónica, preside aos fenómenos sensíveis. Da afirmação de Protágoras, decorre 
a ideia de que a única realidade perceptível é a de uma aparência, decorrente do fenómeno, 
que muda de homem para homem. Ver Guthrie, Les sophistes, p. 29.

93 Cf. Ol. IX, 100-102: / 
 / : “na natureza se encontra tudo o que é mais poderoso; 

muitos com aprendidas / virtudes a glória dos homens / tentam atingir”.
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se esgota neste aspecto. Na verdade, após a formulação da Nemeia III, 40-42, o 
poeta apresenta uma narrativa que relativiza a equação prévia, porquanto admite 
a possibilidade de um ensino enquadrável dentro das possibilidades da raiz do 
verbo . Importa, porém, assinalar que esta possibilidade admitida por 
Píndaro nada tem a ver com a aceitação da possibilidade de uma educação do 
jovem junto de novos  exteriores ao círculo aristocrático restrito e pró-
ximo do jovem. É relevante, porém, a ocorrência do verbo : o seu sujeito 
não é comparável a um dos novos , mas é também algo diferente dos  

 que se encontram no testemunho de Teógnis associados à acção decor-
rente de 94. Mas o que sobretudo esta narrativa traz ao debate prende-se 
justamente com a natureza do sujeito do verbo . Embora se trate de um 
aspecto distinto daquele que normalmente se inclui no âmbito da educação entre 
a aristocracia sob a designação de , também este sujeito pode ficar incluído  
no âmbito dessa designação, enquanto representante da ordem do selvagem.

Na narrativa sobre a educação de Aquiles junto do Centauro, entre os versos 
43 e 63, poderá ser também a ordem da  que está implicada. Nesta nar-
rativa, Aquiles é apresentado como um  sujeito à acção do verbo  
junto de uma criatura – o Centauro Quíron – que, embora possa pertencer legiti-
mamente à ordem do 95, aponta também para uma dimensão normalmente 
não abrangida na dicotomia  / . Na verdade, o Centauro pertence 
à ordem do selvagem, opondo-se, nessa condição, ao espaço civilizado da . 
O Centauro é, com efeito, segundo a designação de Píndaro, em outra composi-
ção, um 96, assemelhando-se portanto àquelas criaturas que efectivamente se 
opõem à constituição da , porquanto, de acordo com a narrativa da Nemeia 
I, a obtenção do  depende também do domínio sobre  
por parte do herói97.

94 Cf. Teógn., 27-28; 35-36. Veja-se o ensaio sobre a Nemeia III, n. 212.
95 O Centauro Quíron nasceu imortal, enquanto filho de Zeus e de Fílira. Esta criatura, porém, 

acaba por morrer. Por acidente, Héracles tinha-lhe infligido uma ferida que nunca sarou. 
Como era imortal, Quíron estaria destinado a sofrer eternamente o incómodo causado por 
este ferimento se não tivesse entretanto podido morrer por intervenção de Prometeu. Este 
episódio não é narrado por Píndaro, mas no início da Pítica III, encontra-se o indício de que 
o Centauro terá morrido, pois o poeta deseja que ele ainda fosse vivo.

96 Na Pítica IV, Jasão, que aparece na  diante de Pélias com traços que denunciam a sua 
proximidade com a ordem do selvagem, declara proveniente de Quíron a instrução que rece-
beu e que esta inclui não apenas o que é do domínio dos , mas também o que pertence 
ao  (cf. Pít. IV, 102-105). Na Pít. III, 4, o poeta refere-se a Quíron como ; 
na Pít. IV, 119, o poeta refere-se ao Centauro como .

97 Nem. I, 63.
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Nesta configuração das coisas, essa dimensão oposta ao  inclui o  
representado na serpente dominada por Héracles, mas qualquer outra coisa a 
cuja natureza, na verdade, a  se opõe diametralmente – a ordem do sel-
vagem. Na equação de Píndaro sobre a educação há, pois, qualquer coisa mais 
além da defesa de um modelo aristocrático, então em decadência. Além da con-
vicção, defesa e constituição de um  efectivamente fundado numa forma 
de transcendência que lhe permite perspectivar um horizonte de verdade una, o 
qual fundamenta também a sua defesa de um determinado modelo de educação, 
a narrativa sobre o pequeno Aquiles parece mostrar que a intelecção da , 
além de implicar a sua integração numa ordem não isenta de , parece apon-
tar simultaneamente a pertença inapagável do homem que alcança o seu  
à ordem do selvagem. Este aspecto parece-me digno de realce, porquanto, no 
século imediatamente subsequente, Platão proclama que o seu saber tem origem 
exclusivamente no espaço da 98. 

A formulação de Píndaro poderá talvez ser enquadrada enquanto prolon-
gamento da tradição pré-socrática, que, deixando em suspenso toda a memória 
de uma tradição narrativa que até então modelava o sentido, privilegia a obser-
vação do fenómeno da natureza ( )99, de tudo aquilo que, porventura sin-
tetizado nos termos  e , a figura platónica de Sócrates parece pôr 
de parte100. A aprendizagem de Sócrates faz-se dentro das fronteiras da , 
ficando para trás toda uma percepção do fenómeno nos termos em que a Tales 
permite considerar como  de todas as coisas a água. Neste mesmo con-
texto, para um homem como Heraclito teria algum valor uma observação deste 

98 Cf. Pl., Fedro, 230 d: . 
, : “Sou amante de aprender. Ora, o campo e 

as árvores não querem ensinar-me nada, mas (sim) os homens na cidade”; em 230 a é admi-
tida por Sócrates a possibilidade de uma verdade sobre si mesmo poder consistir em ser ou 
“fera” ( ) ou “animal mais manso” ( ); no entanto, é logo a seguir que 
dissocia a aprendizagem do espaço do campo e das árvores, situando a única possibilidade 
de aprendizagem entre os homens que vivem na cidade (230 d). No Timeu, 23 a, é mais clara 
uma distinção entre os habitantes da montanha, iletrados e desconhecedores das Musas, 
entre os quais dificilmente se constitui a escrita e tudo aquilo de que a cidade necessita, e os 
habitantes da cidade.

99 O homem não fica necessariamente excluído, mas a preocupação dos pré-socráticos é predo-
minantemente de carácter cosmológico, o que lhes permite instituir a  como objecto da 
sua reflexão.

100 Janssens (“Pélion, chiron, sagesse archaïque”, p. 334) vê no Centauro o primeiro filósofo, o 
qual aproxima dos pré-socráticos, e a observação de Sócrates (em Pl., Fedro, 230 d) como um 
corte definitivo com a sabedoria do Centauro e dos Físicos.
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tipo na sua concepção do ser enquanto permanente fluência, que, como um  
, corre em movimento constante em direcção ao seu contrário. Píndaro, 

de facto, não só é poeta como não pode ser integrado, como Heraclito o deve, 
entre os pré-socráticos. Tal não implica, porém, que estes não exerçam sobre o 
poeta alguma influência, ainda que indirecta, portanto não em termos de pro-
posições que, sendo encaradas no seu valor positivo, pudessem ter lugar no con-
junto da mundividência reflectida na sua obra, de modo a modelá-la, mas no 
que toca a uma atitude e modo de olhar. Com efeito, ao ponto da sua concepção 
da arte onde está implicado um discurso  (embora o facto em si de 
constituir uma formulação teórica sobre o discurso possa aproximar o poeta dos 
sofistas), poderá não ser de todo alheia uma observação do movimento físico da 
chama ou da fluência da água, coisa melhor101.

Perante o duplo contexto que emoldura a narrativa pindárica, como inter-
pretar a figura do Centauro? Nem o afastamento de Platão relativamente aos 
saberes ligados a este espaço parece implicar que Píndaro, um século antes do 
filósofo, estaria ainda próximo do selvagem, nem estritamente a possível con-
fluência em Píndaro do que permaneceria ainda activo do pensamento pré-so-
crático permite justificá-lo inteiramente. Parece-me antes que, no seu tempo – 
tempo efectivamente civilizado e de clara pertença do homem e do essencial 
sentido da sua existência à  (como o é também o dos pré-socráticos) –, o 
poeta aponta já a pertença do homem também ao espaço da , numa altura 
em que o  fundamentador dos seus alicerces se institui em novas possibi-
lidades, simultaneamente deixando expostas as suas fissuras possíveis102. Fá-lo 
todavia por meio de uma linguagem, a do , que essa sim denuncia a sua 
origem em tempo de maior proximidade do homem relativamente ao espaço do 
selvagem.

A leitura de um autor não pode, pois, ser simplificada, na medida em 
que se torna difícil enquadrá-lo em definitivo e sem retorno numa determi-
nada tendência de pensamento. Neste caso, isso equivaleria a aproximá-lo de 
toda uma valorização e entendimento do mundo que, no século V a. C., seria 
objecto de longo debate – quando, com a vinda dos sofistas, a adequação de 

101 A Ol. I, 1-2 testemunha bem a valorização deste movimento dos elementos. Sobre a sua 
importância na construção de um discurso meta-poético, veja-se M. M. Viana, 2005, pp. 
11-12; 98-100.

102 Assim o Centauro, proveniente do monte Pélion, nas regiões da Tessália, está também asso-
ciado a um espaço do campo civilizado, porque propício ao pasto e ao cultivo dos cereais, os 
quais favorecem o crescimento do cavalo; o poeta valoriza o seu aspecto de  (/ ).
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se considerar uma verdade una de leis permanentes começa a ser questionada. 
A expressão  na Pítica II, 87, com claro valor depreciativo, 
mostra o desagrado do poeta em relação ao desenvolvimento de novos saberes 
e perspectivas, que, naturalmente, afecta tanto o governo da  quanto um 
modelo de educação. Neste sentido, é adequado enquadrar a obra e o pen-
samento de Píndaro entre a aristocracia cujos valores o poeta efectivamente 
defende. Tal não implica, porém, encontrar na sua obra uma concepção empe-
dernida do mundo decorrente de uma repetição plagiária do mundo homé-
rico. Pensar deste modo seria, em meu entender, confundir a rara faculdade 
da ponderação, acto ao qual é inerente a demora, com uma incapacidade de 
compreender a mudança e as vantagens que dela poderão advir. A sua formu-
lação da Pítica II, 86-88 é sem dúvida a de um homem conservador, mas os 
seus versos revelam que sê-lo significa fazer-se ponderado103. Na verdade, mais 
do que (ou pelo menos tanto quanto) a eleição de uma forma determinada de 
governo, os seus versos parecem exprimir a vantagem de o homem se manter 
íntegro seja qual for o modelo que governa104.

O discurso de Píndaro reflecte de facto um horizonte de valores e prin-
cípios permanentes, projectado em algumas abstracções de carácter absoluto 
como a Verdade ou Justiça. No entanto, contra todas as expectativas daí decor-
rentes, que legitimamente permitem aproximar a mundividência pindárica de 
quadros de valores ainda distantes de todas as mudanças operadas ao longo 
do século V a. C., o poeta, não obstante estar convicto de que a sua poética 
se forma a partir de Homero – matéria todavia moldável –, propõe um dis-
curso . O alcance pode ser imenso, pois com esta ideia o seu discurso 

103 Pi., Pít. II, 86-88: , / , 
, /  (...): “em qualquer lei o 

homem de língua recta sobressai, / na tirania ou quando a multidão voraz rege a cidade, / ou 
quando são os sábios a fazê-lo”. Sobre este assunto, veja-se o comentário à Nem. V, 49.

104 A Eunomia, nos termos em que o poeta a concebe na Ol. XIII, 6-8, como irmã da Dike, 
criada juntamente com Eirene, todas elas filhas de Témis, não parece poder concretizar-se 
em democracia, como sugere a expressão depreciativa da Pítica II . Segundo 
Croiset (La poésie de Pindare, 254-256), a figura de Pélias na Pítica IV ilustraria uma con-
denação da tirania por parte do poeta. Esta interpretação da ode, porém, apresenta inúme-
ros problemas, revelando-se muito controversa. De facto, o texto de Píndaro nem sempre é 
explícito no tocante à expressão clara de uma opção política. O que me parece seguro afirmar 
relativamente à Pítica IV é que aí se encontra um apelo à conciliação entre as partes (o tirano 
Arcesilau e Damófilo, representante da aristocracia). Assim o entende Puech (Pythiques, 
Paris, Les Belles Lettres, 1955, p. 63). Sobre este aspecto da Pítica IV, veja-se M. M. Viana, 
2005, pp. 155-157.



MARIA MAFALDA VIANA46

antecede a possibilidade de se conceber um real perceptível que – qualquer 
que seja a sua relação com uma verdade una e absoluta – é fenómeno, mos-
trando-se multifacetado. A partir daqui, a noção de que o sentido é percepção 
e discurso teria o seu caminho mais liberto.


