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Resumo 
 
 
FERREIRA, Márcio Mauá Chaves. Os Cantos de Sófocles: Tradução e análise de 
gênero e metro das passagens líricas d’As Traquínias, Ájax e Antígona. 2014. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, 2014.      
 
 
A presente pesquisa tem a finalidade de traduzir as passagens líricas de três tragédias de 
Sófocles, As Traquínias, Ájax e Antígona, e analisá-las do ponto de vista dos elementos 
de gênero nelas encontrados e dos metros e estrofes que compõem sua estrutura. Na 
parte introdutória do trabalho, a cronologia das peças elegidas e as características de 
forma e conteúdo que apresentam em comum são discutidas com o fim de se mostrar 
que, se não formam um primeiro grupo de tragédias, como pretendem alguns autores, 
seriam ao menos as mais antigas dentre as peças supérstites de Sófocles. O primeiro 
capítulo da primeira parte da dissertação estabelece uma comparação entre os metros e 
os tipos de estrutura estrófica empregados nos poemas sob análise e aqueles presentes 
nas composições dos poetas líricos não dramáticos. O segundo capítulo divide-se em 
cinco seções, cada uma com um poema tomado como caso de estudo para por em 
questão um gênero determinado e a sua relação com o poema escolhido: (i) o párodo 
d'As Traquínias (hinos e preces da tradição grega); (ii) o canto monostrófico (205-24) 
da mesma peça (ditirambo, peã e cantos nupciais [hymenaios, epithalamios]); (iii) o 
primeiro estásimo também dessa tragédia (odes epinícias); (iv) o seu segundo estásimo 
(canção de boas-vindas [prosphonetikon]); (v) e o primeiro kommós (806-82) 
de Antígona (lamento fúnebre [threnos]). As traduções das passagens elegidas, 
antecedidas por uma nota a respeito de seus critérios, formam a segunda parte da 
dissertação, que se finda então com as considerações finais, que buscam dar maior 
unidade ao trabalho, relacionando não só os dois capítulos da primeira parte, mas os 
poemas não tratados de modo específico naquelas cinco seções dessa primeira parte 
com os temas nela trabalhados ao longo da pesquisa. Como apêndice ao trabalho há a 
escansão de todos os poemas traduzidos e um glossário com todos os metros 
encontrados nos poemas, sua classificação e abreviatura.  
 
Palavras-chave: Sófocles, tragédia, lírica, metro, gênero, tradução.     
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Abstract 
 
 
The present research aims to translate the lyrical passages of three Sophoclean 
tragedies, Trachiniae, Aias, Antigone, and analyze them in terms of the elements of 
genre found therein and of the strophes and meters that make up its structure. In the 
introductory part of the work, the chronology of the selected plays and the form and 
content features they have in common are discussed so as to demonstrate that, if they do 
not constitute a first group of tragedies, as some authors claim, they should at least be 
placed among the oldest extant plays by Sophocles. The first chapter of the first part of 
the dissertation provides a comparison between the meter and the types of strophic 
structure employed in the poems under consideration and those present in the 
compositions of non-dramatic lyric poets. The second chapter is divided into five 
sections, each with a poem taken as a case study concerning a particular genre and its 
relationship with the poem chosen: (i) the parodos of Trachiniae (hymns and prayers of 
the Greek tradition); (ii) the monostrophic song (205-24) of the same play (dithyramb, 
paian and wedding-song [hymenaios, epithalamios]); (iii) the first stasimon also of this 
tragedy (epinician odes); (iv) its second stasimon (welcome-song [prosphonetikon]), (v) 
and the first Antigone’s kommos (806-82) (dirge [threnos]). The translations of the 
selected passages, prefaced by a note regarding their criteria, form the second part of the 
dissertation, which then ends with concluding remarks that seek to give greater unity to 
the work, relating not only the two chapters of the first part, but also the poems not 
treated specifically in those five sections of the first part with the themes that were 
elaborated there during the research. As an appendix to this work there is a scansion of 
all translated poems and a glossary with all meters found in the poems, their 
classification and abbreviation. 
 
Keywords: Sophocles, tragedy, lyric, metre, genre, translation. 
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I - INTRODUÇÃO: As Traquínias, Antígona e Ájax. 

 

I.1. Cronologia. 

 

Diversamente do que se passa com Filoctetes (409 a.C.) e Édipo em Colono (401 

a.C.), cujas datas de produção, a de Édipo em Colono já póstuma, são oferecidas pelas 

didascaliai 1, não há para nenhuma das três peças a serem aqui estudadas qualquer fonte 

segura para o estabelecimento de sua datação. Nota-se, contudo, por parte dos 

estudiosos um consenso segundo o qual elas formariam um primeiro conjunto no 

interior das obras supérstites de Sófocles, ou seriam ao menos as três primeiras na 

ordem de sua composição. 

De acordo com uma das três hypotheseis presentes nos manuscritos de 

Antígona2, seu autor teria sido condecorado com a strategia em Samos após o seu 

sucesso com a produção dessa tragédia. Sabe-se que a expedição a Samos se deu em 

441-440, e, “quer de fato a eleição de Sófocles tenha devido algo à popularidade de 

Antígona, quer não, essa explicação jamais poderia ter sido dada se a peça não tivesse 

sido produzida em data pouco anterior - um ou dois anos - à da expedição”.3 Nesta data, 

segundo Griffith, bem se enquadrariam várias características estruturais e estilísticas da 

tragédia, “em particular, a técnica do diálogo com três atores, mais integrada e 

‘avançada’ do que em Ájax ou n’As Traquínias, mas menos do que em Édipo Rei (512-

648, 1110-85), Electra, Filoctetes (865-1080) e Édipo em Colono (...); a ausência de 

                                                 
1 Listas de datas e títulos de performances nas competições dramáticas anuais, primeiro compiladas por 
Aristóteles, e subsequentemente usadas por scholars alexandrinos e posteriores. Ver Griffith (1999, p. 1).      
2 Hypoth. 1. 13-14. 
3 Winnington-Ingram (1980, p. 341).  
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corais líricos astróficos, presentes apenas em peças tardias de Sófocles4; e a ausência de  

antilabē5, mais comum em peças posteriores do que em Ájax e n’As Traquínias”6. 

Ájax, por seu turno, não havendo documento algum que sequer insinue a data de 

sua produção, é frequentemente considerada, “com base em fundamentos 

inconclusivos” 7, a mais antiga das peças existentes. Reinhardt8, por exemplo, ao deter-

se sobre o diálogo entre Atena e Odisseu no final do prólogo da peça (v. 118 ss), 

pergunta-se de onde afinal adviria o caráter tão vingativo de uma  deusa que chega  ao 

ponto de se divertir com o homem que ela mesma traiu; uma deusa que denuncia sua 

vítima, aponta-lhe o dedo e expõe-na. Nada de épico teria essa deusa, assim como 

épicos não seriam os seus ensinamentos. Se, por outro lado, se trata de um traço 

propriamente sofocleano, por que não se faz ele presente em nenhuma outra parte da 

obra do dramaturgo? A resposta de Reinhardt ampara-se na célebre passagem de 

Plutarco na qual se lê que o próprio Sófocles teria efetuado uma distinção relativa a três 

fases sucessivas de seu estilo, tendo ele na primeira delas aprendido a pompa, a 

majestade (o)/gkoj) de Ésquilo9. Pois bem, a originalidade desta peça não se poderia 

explicar “nem por uma inexperiência de seu autor, nem por um capricho do poeta: ela 

atesta a influência de um modelo, e um estilo ainda ligado ao arcaísmo. (...) Graças a 

ela, nós estamos seguros de poder incluir Ájax entre as suas primeiras peças. Ela é a 

mais matinal dentre aquelas que nos foram transmitidas, bem mais, em todo caso, que 

Antígona, à qual se atribui comumente este lugar10”. Winnington-Ingram, como se 

                                                 
4 Não é fácil compreender como Griffith classificaria o canto sem correspondência estrófica (205-224) 
d’As Traquíneas, que ele mesmo considera peça da fase inicial de Sófocles, como se viu no ponto acima e 
no seguinte.     
5 Cisão do trímetro jâmbico e seu compartilhamento entre dois personagens quando dialogam.   
6 Griffith (1999, p. 2). 
7 Winnington-Ingram (1980, p. 341). 
8 Reinhardt (1933, p. 34-35).  
9 Mor. 79 b. As outras duas fases de seu estilo seriam, respectivamente, to\ pikro\n kai\ kata/texnon th=j 
au(tou= kataskeuh=j e to\ th=j le/cewj ei]doj o3per e0sti\n h0qikw/taton kai\ be/ltiston.    
10 Reinhardt (1933, p. 35).   
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viu11, embora desconfie de argumento tão peremptório, não deixa, contudo, de entender 

que há “razões técnicas e estilísticas para situá-la (Ájax) num momento relativamente 

antecipado da produção de Sófocles12”. 

Diante da questão que qualifica como “um dos mais notórios problemas nos 

estudos sofocleanos”13, Easterling sintetiza e divide em três tópicos os resultados das 

tentativas que alguns estudiosos empreenderam para datar ou, ao menos, situar As 

Traquínias ao lado das outras peças do seu autor em um esquema cronológico 

aproximado: (i) As Traquínias em relação às outras peças de Sófocles; (ii) As 

Traquínias em relação às peças de Ésquilo e Eurípides; (iii) possíveis relações com 

eventos externos. 

Mesmo pondo em dúvida pressupostos teóricos que nortearam a análise de 

Reinhardt14, ela se vê obrigada a reconhecer que “se compararmos As Traquínias (e 

Ájax) com uma peça inegavelmente tardia como Filoctetes, poderemos ver diferenças 

claras de forma e maneira (‘manner’): há menos diálogo nas peças supostamente 

anteriores, os discursos são mais formais e elaborados, o estilo menos ligeiro e 

íntimo15”. À mesma conclusão chegam Webster e Earp16 em seus estudos sobre o estilo 

de Sófocles, e Stinton, em artigo sobre o hiato interlinear nos trímetros jâmbicos17, 

demonstrou que n’As Traquínias, mais do que em qualquer outra peça de Sófocles, a 

ocorrência deste expediente é evitada quando o sentido transborda de um verso a outro 

(‘non-stop hiatus’), sendo Antígona e Ájax as duas outras tragédias a apresentar o menor 

número de hiatos deste tipo. Ainda como um possível indício de proximidade temporal 

                                                 
11 Ver notas 7 e 14. 
12 Winnington-Ingram (1980, p. 341). 
13 Easterling (1982, p. 19). 
14 A dúvida, aqui, se dá em relação ao pressuposto de que as tragédias, à medida que fossem sendo 
compostas, necessariamente ‘evoluiriam’ do ponto de vista de sua composição. Essa dúvida é 
compartilhada com a de Ll-Jones na introdução à sua tradução do livro de Reinhardt.     
15 Easterling (1982, p. 20). 
16 Webster (1936, cap. 7). Earp (1944, pp. 77-79 e 108).  
17 Stitnton (1977, p. 67-72).   
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das datas de composição d’As Traquínias e de Ájax, Korzeniewski aponta acentuadas 

correspondências entre a descrição, no párodo (94-140) da primeira peça citada, do 

sofrimento de Dejanira, causado pela ausência de Héracles, e a dos sofrimentos tanto 

dos próprios membros do Coro que padecem em Troia, como da mãe de Ájax quando 

souber da doença que lhe acomete o filho, ambos narrados, o segundo de modo 

imaginário, no primeiro estásimo (596-645) da segunda18. 

O estabelecimento de vínculos entre As Traquínias e outras tragédias compostas 

pelos outros dois principais tragediógrafos não é, para efeito de datação, tarefa simples. 

Quando os ‘topoi’ são compartilhados pelos autores, é de se esperar que a linguagem 

por eles empregada seja também similar, e, mesmo que entre duas tragédias se possa 

admitir uma ligação mais estreita, que vá além deste mero compartilhar de um tema 

comum, fazendo mesmo notar uma forte semelhança entre os dois textos e possíveis 

alusões de um a outro, não é fácil afirmar qual deles afinal surgiu em primeiro lugar, a 

menos que seja possível apontar num texto uma inequívoca citação a outro. Exemplos 

do primeiro caso são a tão comentada relação entre o discurso da ama que narra o adeus 

de Dejanira n’As Traquínias (900-922) e a fala da serva que discorre sobre a despedida 

de sua senhora, Alceste, na tragédia homônima de Eurípedes, e o paralelo entre os rogos 

por morte de Héracles (Traq. 1003-1006) e os de Hipólito (Hip.1371-1388) 19, tópicos 

provavelmente compartilhados. Um exemplo do segundo, as alusões20 a Oresteia de 

Ésquilo quando, por exemplo, Héracles n’As Traquínias (1051-2) descreve o manto que 

                                                 
18 Korzeniewski (1962, pp. 151-2): "Diese Gemeinsamkeiten lassen sich vielleicht aus der zeitlichen Nähe 
der beiden Dramen erklären". As concordâncias (Übereinstimmungen) por ele explicitadas são as 
seguintes: (98) po/qi nai/ei // (596) su\ me/n pou nai/eij; (105) a1qlion // (600) tla/mwn; (104) a0ei/,... (106) 
ou0pot’ eu0na/zein a0dakru/twn // (604) a0nh/riqmoj ai0e\n eu0nw=mai; (110) tru/xesqai // (605) 
truxo/menoj; (111) kaka\n ... e0lpi/zousan ai]san // (606) kaka\n e0lpi/d’ e1xwn; (120) a0nampla/khton  
3Aida sfe do/mwn e0ru/kei // (607) e1ti me/ pot’ a0nu/sein to\n a0po/tropon a0i/dhlon  3Aidan; (105) oi[a tin’ 
a1qlion o1rnin, ou1pot’ eu0na/zein ... po/qon // (628) ou0d’ oi0ktra=j go/on o1rniqoj a0hdou=j h3sei; (118) 
polu/ponoj // (637) polupo/nwn. 
19 Ver Stinton (1976, p. 143).  
20 Apontadas por Webster (1936, p. 164-180). 
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a filha de Eneu atou sobre seus ombros como “ 0Erinu/wn / u9fanto\n a0mfi/blhstron”, aqui 

sim, ao que parece, referência certa a Agamemnon21. Pouco se avança, pois, na 

atribuição de uma data a As Traquínias com base nas possíveis relações entre ela e as 

peças dos outros tragediógrafos, visto que as únicas alusões inequívocas que nela se 

encontram não acarretam outra consequência senão identificar como possível data mais 

antiga para esta tragédia o ano 457, “data antes da qual poucos estudiosos sérios 

situariam a produção desta tragédia22”.  

Ainda mais duvidoso que os outros dois acima citados é o critério de datação das 

peças que tem como fundamento as supostas referências a eventos históricos que a elas 

teriam sido contemporâneos ou por pouco tempo lhes antecedido. Ao observar em 

Édipo Rei a adição da peste aos males em que se incorre por ato de polução e a 

responsabilização de Ares por seu advento, Knox23 toma isso como alusão à grande 

peste de Atenas (430 a.C.) depois da qual, portanto, a tragédia teria sido composta. N’As 

Traquínias, no entanto, em que pese o esforço expendido por alguns autores24, não 

parecem fazer-se notar quaisquer referências plausíveis, ou seja, cuja interpretação não 

dependa em grande parte de um alto grau de arbitrariedade, a fatos históricos que lhe 

estariam próximos no tempo.  

Desse quadro se extrai, por um lado, uma quase unanimidade entre os estudiosos 

no que diz respeito ao fato de estas três tragédias – Ájax, As Traquínias e Antígona – 

formarem um grupo mais antigo de peças ou, ao menos, ainda que não consideradas um 

                                                 
21 Comparar a passagem citada d’As Traquínias com Ag. 1382 e 1580, em que o manto usado por 
Clitemnestra no assassinato de Agamêmnon é descrito respectivamente como a)/peiron a0mfi/blhstron e  
u9fantoi=j ... pe/ploij  0Erinu/wn, e Tr. 1057 a)fra/stw| th|=de xeirwqei\j pe/dh| com Cho. 493 pe/daij 
g’a0xalkeu/toisi qhreuqei/j e Cho. 982 pe/daj te xeiroi=n kai\ podoi=n cunwri/da. Ambas, novamente, 
descrições metafóricas (imagem da corrente) do manto em que tanto Héracles quanto Agamêmnon foram 
mortos.  
22 Easterling (1982, p. 22). 
23 Citado por Winnington-Ingram (1980, p. 342).   
24 Por exemplo Ronnet, Campbell, Hommel e Dolia, todos citados com seus respectivos argumentos por 
Easterling (1982, p. 23).    
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conjunto coeso, serem as primeiras na ordem de composição em relação às outras peças 

de Sófocles que restaram completas; por outro, a discordância não é pequena entre os 

comentadores quando se trata de estabelecer uma ordem rigorosa entre elas. Assim, 

Lloyd-Jones, embora desconfiando da conhecida história segundo a qual a assunção ao 

posto de strategos se teria dado em função do sucesso de Antígona e suspeitando da 

interpolação de passagens de esquiliana grandiloqüência (o)/gkoj) no texto de Ájax, 

vendo-a mais como uma peça de maturidade não muito anterior a Édipo Rei, faz a 

seguinte conjetura: “As Traquínias e Antígona podem pertencer aos anos cinquenta ou 

quarenta do século quinto, Ájax e Édipo Rei aos anos trinta ou vinte, e Electra ao 

período entre 420 e 410”25. Tem-se, portanto, conforme Lloyd-Jones, sem que se 

estabeleça um grupo, a seguinte ordem: As Traquínias, Antígona e Ájax. Por outro lado, 

no apêndice de cronologia do seu livro sobre Sófocles, W-Ingram traça o panorama a 

seguir: “um conjunto de peças relativamente iniciais, cuja ordem não se pode 

determinar; Édipo Rei no início ou meio dos anos vinte; e um de peças relativamente 

tardias ou muito tardias, uma de data incerta.” 26 As peças aqui em questão são 

justamente as que formam o primeiro grupo a que o autor se refere; Electra, a de data 

incerta do segundo grupo. Lesky27, enfim, mantém a mesma estrutura de grupos, com as 

mesmas tragédias em cada um, mas, seguindo Reinhardt, atribui a Ájax o primeiro lugar 

na tábua cronológica das peças restantes e, dele discordando, confere o segundo lugar a 

Antígona e o terceiro as As Traquínias, sem, contudo, deixar de participar da resignação 

de Kamerbeek que, na introdução aos seus comentários a As Traquínias, mesmo 

                                                 
25 Lloyd-Jones (1994, p. 9, vol. I).  
26 Winnington-Ingram (1980, p. 343). 
27 Lesky (1983, p. 132).  
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aproximando-a de Ájax e Antígona confessa sua inabilidade para lhe conferir uma data 

mais precisa28. 

 

I.2. Outros pontos de contato 

 

Uma técnica relativamente pouco avançada e integrada no trato dos diálogos 

com três atores, pequena ou nenhuma (Antígona) ocorrência de antilabē, a presença 

diminuta de certo tipo de hiato interlinear, um número menor de diálogos em relação às 

peças mais tardias, discursos mais formais e elaborados, e um estilo mais lento e menos 

familiar, são alguns dos atributos destas três tragédias, que já foram expostos acima 

quando se tratou da questão relativa ao estabelecimento das datas de sua produção e à 

sua possível inserção numa tábua cronológica. Outros pontos comuns dessas peças, 

tanto estruturais, quanto de conteúdo, mas não necessariamente ligados à questão de sua 

cronologia29, parecem, a título de justificativa da sua escolha e para que se mostre ainda 

outras relações que elas mantêm entre si, dignos de menção. São eles: 

(i) As três dividem-se em duas partes, o que não significa necessariamente uma 

falha em sua composição30. O momento de cisão se dá entre a morte do(s) 

personagem(ns) principal(ais) e o que se lhe segue. Assim, após o suicídio de Ájax, a 

tragédia passa, com o corpo do herói ainda diante de todos, a versar sobre a questão do 

                                                 
28 Kamerbeek (1970, p. 29, vol. II). Mesmo o “only probable terminus ante quem” de que Kamerbeek diz 
ter conhecimento – isto é, a referência à história de Iole em um canto coral do Hipólito de Eurípides (545-
554) – é duvidoso pelos motivos já expostos (mesmo ‘topos’). As alusões, por sua vez, ao tema do manto 
feitas em Baquílides XVI – que também não se sabe se é anterior ou posterior à peça de Sófocles – podem 
apontar para a popularidade do mito advinda de fontes mais antigas; v. Easterling, ob. cit., pág. 15-16.    
29 Tomando-se, por exemplo, o primeiro ponto de que se falará, isso quer dizer que o fato de as três peças 
restantes supostamente mais antigas de Sófocles apresentarem uma estrutura bipartida não implica que ele 
tenha começado a compor desse modo e depois adotado a forma unitária. O mesmo parece também valer 
para os outros pontos abordados.  
30 A mais antiga objeção a essa estrutura bipartida é a do escólio sobre o v. 1123 de Ájax:  0Ektei=nai to\ 
dra=ma qelh/saj e0yuxreu/sato kai\ e)/lusen to\ tragiko\n pa/qoj. A opinião que parece dominante 
atualmente é que o escoliasta não demonstrou senão sua própria ignorância a respeito da peça; v. Lesky 
(1983, p. 130) e Kitto, (1939, p.223, vol. I).   
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seu sepultamento, proibido pelos atridas; com o desaparecimento de Antígona, o peso 

da cena transfere-se para Creonte que, no entanto, já exercia papel relevante 

anteriormente; depois da morte de Dejanira, surge, pela primeira vez, Héracles como 

figura central até o fim da peça. “Díptico” foi o termo cunhado por Webster31 para 

designar este tipo de composição. 

(ii) Antígona mantém, além dessa, outra semelhança marcante com As 

Traquínias: em ambas não é possível falar de um único herói trágico ou personagem 

central; na primeira, há Antígona e Creonte, na segunda, Dejanira e Héracles, nas duas, 

personagens de sexos opostos – “dois personagens envolvidos em uma única 

situação”32. A diferença entre elas é que a filha de Eneu jamais encontra em cena o 

herói dos trabalhos, enquanto o irmão de Jocasta alterca não só com seu filho, Hêmon, 

mas também com a própria sobrinha antes que ela saia de cena. 

(iii) A questão do sepultamento, ou melhor, de sua interdição é outro ponto 

comum com base no qual é possível estabelecer uma relação entre Antígona e, agora, 

Ájax. Este tema que, como se viu, ocupa toda a segunda parte de Ájax será o motivo 

principal que perpassará toda a tragédia de Antígona e Creonte. O argumento de que se 

vale Odisseu ao dizer que a exposição do cadáver é um mal não ao morto, mas às leis 

dos deuses (1318-1373), antecipa, se, de fato, esta peça lhe é anterior, a principal 

problemática de Antígona. 

(iv) Antes de se passar à conclusão desta parte introdutória, vale mencionar uma 

última marca, já mais próxima do objeto do presente estudo, constantemente citada por 

diversos autores33, que também se faz presente em passagens corais destas três tragédias 

e diz respeito à construção do seu enredo e ao método empregado por seu autor para 
                                                 
31 Webster (1936, p. 103), seguido por outros scholars como, por exemplo, Bowra (1944, p. 116) e 
Kirkwood (1958, pp. 42-54).   
32 Winnington-Ingram (1980, p. 75).    
33 Por exemplo: Webster (1936, p. 116, nota 1), Stanford (1963, p.150), Kamerbeek (1978, Part III, p. 
186), Griffith (1999, p. 314).  
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efetuar certo tipo de transição de uma cena a outra. Trata-se da "introdução de um 

repentino arroubo de júbilo esperançoso logo depois seguido por uma triste 

decepção"34.  

Uma canção de alegre expectativa precedendo notícias de catástrofe encontra-se 

em Ájax (693 ss.), quando o Coro, iludido pela aparente mudança de intenção do herói, 

que nos versos imediatamente anteriores parecia afirmar sua desistência de cometer o 

suicídio, entoa um hino a Pã e a Apolo para que se unam a eles e deem expressão a sua 

alegria. Ájax, porém, suicida-se. Em Antígona, um hino a Dioniso (1115 ss.) é cantado 

pelo Coro, quando Creonte, enfim, persuadido por Tirésias e depois de aconselhado 

pelos anciões, sai de cena para desfazer o que ordenara que fosse feito: enterrar 

Polinices e libertar Antígona, na tentativa de remediar os efeitos de seus decretos. Era 

tarde demais. Dois cantos dessa natureza ocorrem n' As Traquínias, ambos fundados na 

expectativa do regresso de Héracles35: o canto astrófico (205 ss.) proferido pelo Coro 

após o anúncio do mensageiro de que Héracles estava vivo, havia vencido e voltaria; e o 

segundo estásimo da peça (633 ss.), em que o Coro lança uma canção de boas vindas 

(prosphonetikon)36 depois que Dejanira envia Licas com o manto encantado na 

esperança de que o herói retorne com renovado amor por ela. A alegria da primeira 

canção é turvada pela chegada das cativas, Iole entre elas; a da segunda, por Héracles 

agonizante, envolto no manto que supostamente lhe deveria incutir o amor, e a um 

passo da própria morte. É o engano trágico. Uma ironia cortante revela-se em todos 

esses casos. A audiência tem consciência plena de que Ájax se matará, Creonte falhará 

                                                 
34 Stanford (1963, p.150) "(...) this technique of introducing a sudden burst of hopeful rejoicing followed 
soon afterwards by sad desillusionment (...)." Além dos cantos destas três tragédias que serão a seguir 
expostos, todos esses autores citam uma passagem de Édipo Rei (1086 ss.) como igualmente um exemplo 
de emprego dessa técnica de que se passará a falar. 
35 O paralelismo existente entre essas duas canções é ressaltado por Burton (1980, pp. 53 e 59) e Gardiner 
(1987, p. 130). As duas serão analisadas no segundo capítulo deste trabalho (seções 2.2 e 2.4). 
36 Segundo a classificação de Stinton (1985, p. 412), seguindo Cairns (1972), que por sua vez se baseia 
em Menandro Rhetor. 
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em sua missão e Héracles voltará em plena agonia, e de que, portanto, as esperanças do 

Coro são vãs, e seus integrantes “não entendem nem controlam as ações que se 

desdobram ao seu redor” 37.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Griffith (1999, p. 314): “This technique both increases the pathetic impact of the announcement of the 
bad news, and also serves to emphasize the puniness of the Chorus’ attempts to understand and control 
the action unfolding around them”.  
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PRIMEIRA PARTE 

As passagens líricas e suas características 

 

Um estudo consistente na tradução e na análise das passagens líricas de três 

tragédias de Sófocles poderia à primeira vista parecer fundar-se num recorte demasiado 

arbitrário. Sófocles efetivamente “não faz uso de suas canções para expressar seu 

próprio ponto de vista sobre questões não relacionadas com o enredo de suas peças (...), 

mas para produzir certos efeitos dramáticos e apresentar (interpret) suas peças a uma 

audiência” 38. De fato, no que se refere ao significado das palavras proferidas pelo Coro 

em seus cantos – e isso, por motivos óbvios, vale mais para os diálogos líricos entre 

personagens ou entre esses e o Coro – é de se notar atualmente certo consenso entre os 

estudiosos sobre a estrita relação entre essas passagens e o contexto em que se 

encontram. Burton, em capítulo introdutório ao seu livro sobre o Coro nas tragédias de 

Sófocles, assevera que a análise de cada ode, em cada peça, deve começar por 

enquadrá-la em seu contexto dramático, e revela um dos pressupostos que sempre 

manteve em mente durante toda a elaboração de seu texto: “Sófocles considerava as 

palavras do Coro, mesmo as cantadas, como parte integrante de peças concebidas para 

performance diante de uma audiência formada por cidadãos atenienses.”39 

No que toca, entretanto, ao seu aspecto formal, observa-se nessas passagens (i) 

uma alternância métrica através da qual os regulares (kata\ sti/xon) trímetros jâmbicos 

- de ritmo tão próximo ao da fala e, portanto, próprios para ela, como já notava 

                                                 
38 Burton (1980, p. 4).  
39 Burton (1980, p. 2). Ver Webster (1936, p. 116): “No song in Sophocles is merely an interlude wich 
could be transferred to another play. (…) his sober music is adapted to the needs of the play”; e Gardiner 
(1987, p. 5): “The very act of concentrating on single element of the play is a deviation from the logical 
approach to drama (…)”.    
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Aristóteles40 - são substituídos por uma série de elementos métricos de grande 

variedade, unidos em estrofes de tipos específicos; (ii) elementos de gênero que lhe 

conferem certa autonomia a qual permite que passem a se tornar objeto de análise de 

seus princípios estilísticos e de sua estrutura, pois em muitas dessas passagens, que 

tanto podem ser cantadas pelo Coro como por personagens individuais, identificam-se 

formas convencionais de uma prece ou hino a um deus, de um peã, de um ditirambo, de 

um lamento aos mortos, de um canto nupcial ou de boas vindas, ou mesmo de odes 

epinícias; (iii) do ponto de vista da linguagem nelas empregada, o empréstimo efetuado 

pelo dialeto ático das cores da dicção dórica, própria da tradição da lírica coral, e “a 

presença de palavras e expressões homéricas com uma frequência maior do que nos 

passos falados” 41; (iv) e, quanto ao aspecto cênico, por fim, o destaque do Coro, 

quando seus integrantes desempenham o papel de cantores42, em relação aos atores 

individuais, sendo no teatro grego esta distinção “marcada visualmente pelos 

movimentos de dança que acompanhavam seus cantos e pelo fato de que ocupava uma 

parte diferente da área de atuação, talvez em um nível mais baixo que os atores”. 43 

Os dois capítulos seguintes ocupar-se-ão de duas características acima citadas. O 

primeiro deles, mais formal, lidando com a primeira, estabelecerá uma comparação 

entre os metros e os tipos de estruturação estrófica usados na poesia lírica não dramática 

                                                 
40 Poética, 1449 a. 
41 Battezzato (2005, p. 149). Sobre o colorido dórico desses passos e, principalmente, sobre o que do 
dórico literário neles não há, Colvin (2007, pp. 57-8) é elucidativo: “Na prática, muito do sabor dórico 
dessas seções corais, como em Baquílides, vem da substituição do át.-jôn. h pelo ᾱ, e da contração de 
ᾱ+o/w resultante em ᾱ. (...) A linguagem da lírica trágica, entretanto, não inclui a substituição de ou/ei 
por w/h (os ditongos espúrios), a terceira pessoa do pl. –nti, ou os particípiosde feição eólica do tipo -
oisa (visto em Álcman e Píndaro). No campo da morfologia faltam as categorias mais óbvias, tais como 
o partícula potencial ka, a primeira pessoa do pl. –mej, o infinitivo atemático –men, e o futuro ‘dórico’ de 
tema em vogal”.      
42 É justamente este o que nos interessa aqui, embora possam desempenhar outro papel, a saber, o de 
personagens propriamente atuantes.    
43 Burton (1980, p. 3). Para uma análise de gênero, ver, por exemplo, Swift (2010), que não admite mais 
do que cinco deles: Peã, Epinício, Partênio, Himeneu e Lamento; para os metros, Dale (1948) e 
Pohlsander (1964), entre outros; para linguagem Colvin (2007, pp. 53-8 e 241-3) e Björck (1950); para 
cena (Taplin, 1977).  
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e os metros e tipos de estruturação estrófica empregados nos passos líricos da tragédia. 

O segundo, ocupando-se da questão da presença de elementos de determinados gêneros 

nessas passagens líricas das tragédias selecionadas, divide-se em cinco seções, valendo-

se, em cada uma, de um poema como caso de estudo para se pensar essa questão. Já se 

comentou acima que a presença desses elementos nos passos líricos aqui estudados 

enseja um tipo de análise peculiar, com a identificação dessas marcas genéricas. O 

questionamento, contudo, acerca de seu uso em um momento específico de uma 

determinada peça não deve ser perdido de visto. É preciso que essa identificação de 

formas convencionais, portanto, atente para aquela característica fundamental, presente 

na composição das passagens cantadas de Sófocles, e a que igualmente já se fez 

referência acima: a estrita relação que essas canções mantêm com o contexto em que se 

inserem. Assim, a adoção por parte do tragediógrafo de uma ou outra forma, mais ou 

menos convencional, será levada em conta em conjunto com esse outro aspecto presente 

nas canções selecionadas. “Certamente, para apreciar As Traquínias não temos que 

reconhecer ecos de um hino clético no párodo, uma canção nupcial na hyporcheme, um 

epinício no primeiro estásimo ou um threnos no quarto; mas se estivermos atentos a 

esses elementos tradicionais, poderemos ver melhor o que o poeta faz com eles44”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44 Stinton. (1985, p. 412). Neste mesmo artigo, Stinton classifica, o segundo estásimo desta tragédia como 
um prosphonetikon. Ver nota 36.  
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Capítulo 1 – Comparação de metros e estrofes. A poesia lírica e a tragédia. 

 

1.1 Formas estróficas. 

 

O retorno aos elementos métricos e às formas estróficas de que se valiam em 

suas composições os poetas líricos em atividade no período entre o fim da segunda 

metade do século VII e meados do V a. C. revelar-se-á proveitoso para a compreensão 

do que nas páginas acima se expôs como a primeira das quatro características relevantes 

das passagens elegidas para este estudo. O segundo desses dois aspectos de composição 

é mais simples do ponto de vista de sua variedade, e, a começar por ele, três tipos de 

forma estrófica são passíveis de identificação nas obras daqueles poetas: (i) uma forma 

estrófica em sentido estrito45, normalmente associada à poesia eólica, mas também 

presente em poemas de autores dóricos, na qual se observam sequências de estrofes 

idênticas (i.e., compostas dos mesmos períodos e cola e com igual número deles 

ocupando as mesmas posições; essas estrofes mantendo, portanto, entre si uma relação a 

que se dá o nome de “correspondência” 46), cujos exemplos clássicos são a estrofe 

sáfica e a alcaica, embora essa forma se encontre, como já dito, igualmente em Álcman 

e Píndaro47; (ii) uma forma triádica, comum em Píndaro, mas remontando a Estesícoro e 

Íbico48, em que duas estrofes de mesmo conteúdo métrico (correspondentes, como no 

caso anterior), a primeira chamada de estrofe e a segunda de antístrofe, são seguidas por 

                                                 
45 Assim ela é chamada para evitar qualquer confusão com o que se designou acima de três tipos de 
‘forma estrófica’; um uso, como se vê ali, em sentido amplo do termo.   
46 Para a distinção entre correspondência interna e externa, cf. Maas (1962, pp. 23-4).         
47 Estrofe sáfica: ^ ia hag // ^ ia hag // ^ ia hag:ad ///; cf. Safo, frs. 1V, 2V, 31V, entre outros. Estrofe 
alcaica: pe:dod // pe:dod // ia ̑ pe:ar d ///; cf. Alceu, frs. 6V, 72V e 129. Para estrofe sáfica em Alceu, cf. fr. 
34V. Para estas formas estróficas em sentido estrito em Álcman, cf. Partêncio do Louvre, em Píndaro, cf. 
Pít. 6, 12, Nem. 2,4,9 e Íst. 8.          
48 West (1982, p. 47): “Toda a poesia de Estesícoro era triádica. Não sabemos se isso era verdade da de 
Íbico”. Cf., no entanto, o Fr. S 151 Dav. de Íbico.  
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uma terceira, o epodo, com estrutura distinta, havendo então a possibilidade de uma 

apresentação única dessa tríade ou a sua repetição em bloco; e (iii) as canções 

astróficas, consistentes numa sequência de cola, o mais das vezes de mesma natureza, 

que por sua vez comporão um grupo único sem relação de correspondência com outros, 

como, por exemplo, a série de glicônicos com suas cláusulas em ferecrácios que se 

tornaram marca característica de alguns poemas de Anacreonte.49 O resumo formal que 

se extrai do quadro de distinções traçado acima é o seguinte: (i) AAA ... ; (ii) AAB 

(AAB AAB ...); (iii) A, equivalendo cada letra a uma estrofe de determinada estrutura, e 

a mudança da letra, por conseguinte, à alteração de seu conteúdo métrico. 

As duas tradições, postas em evidência como exemplos de uso das chamadas 

formas estróficas em sentido estrito (AAA ...), comportam, por sua vez, características 

distintas, dignas de nota não só para um melhor entendimento das diferenças estruturais 

interiores àquelas formas, mas também para uma comparação mais exata entre as que 

serão vistas nas tragédias e as dessas outras tradições. Dois pontos merecem especial 

destaque. Primeiro: as estrofes sáfica e alcaica são formas convencionais, fixas, de 

composição que se podem aplicar a mais de um poema, chegando mesmo, a primeira 

delas sem nenhuma dúvida50, a ser utilizada por mais de um poeta; ao passo que as 

estruturas estróficas dóricas adquirem, a cada vez, uma nova configuração, sujeita ao 

arbítrio do poeta, para cada canção particular51, sem que, contudo, ele em geral não 

deixe de usar o estoque familiar dos cola à sua disposição. Segundo: a diferença de 

extensão e complexidade que se percebe entre cada uma daquelas estruturas. 

                                                 
49 Cf. Anacr. fr. 357 P. A esse tipo de estrutura astrófica relaciona-se um modo de composição a que 
Maas (1962, p. 50) chama “sistemático”. Sobre as diferenças entre ‘sistemas’ e ‘períodos’ como 
princípios de construção de estrofes, cf. Dale (1948, pp. 187-90).  
50 West (1982, p.33): “Não é certo que Safo tenha usado estrofes alcaicas, mas Alceu usou as sáficas”.  
51 Sobre a polêmica em torno da unidade das Ist. 3 e 4 de Píndaro, dotadas da mesma estrutura métrica, cf. 
Willcock (1995, pp. 69-72). 
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Como se mostrou52, a estrofe sáfica não tem mais do que três períodos formados 

pela combinação de três cola distintos (^ia, hag, ad) e a alcaica, embora se valha de um 

colon a mais (pe, dod, ia, ard), não possui um número de períodos superior àquela. 

Disso resultarão estrofes de três ou quatro linhas, a depender do modo como serão 

divididas53. Ainda que essas não sejam as únicas formas de estrofe da poesia eólica54, os 

outros exemplares não desmentem a imagem geral aqui descrita, quer por seguirem 

igualmente o mesmo padrão de repetição (AAA ...) não triádico, quer por apresentarem 

número semelhante de períodos e cola por estrofes. Quando se volta para Álcman, o 

quadro é outro. As estrofes do Partênio do Louvre são compostas por 7 cola (lk, hag, 

3tr, 2tr, 4da, ard /D2, esses dois últimos alternando-se na última linha) que resultam, em 

razão de suas repetições, em quatorze períodos, nesse caso divididos em 14 linhas55. Por 

fim, ainda no plano das canções monostróficas, não triádicas, Píndaro compõe para a 

sua 4ª. Ode Neméia uma estrofe de oito períodos – e aqui, como em Álcman, o seu 

número coincide com o de linhas -, que se repetirá por doze vezes, servindo-se de 6 cola 

(tl, dod, hag, gl, r, ia^)56.                                                           

Essa maior variedade métrica de uma tradição poética em relação à outra seria 

devida, para Dale, à influência dos movimentos dos passos de dança presentes em uma, 

mas supostamente ausentes em outra. Segundo a autora, “a partir de uma comparação 

dos metros dos poetas lésbios, cantados, mas não dançados, com aqueles da lírica coral, 

                                                 
52 Ver nota 47.  
53 Cf. West (1982, p. 33) “Na antiguidade os terceiros períodos de ambas as formas [i.e. a sáfica e a 
alcaica] eram divididos entre duas linhas de escrita, depois da décima primeira e da nona posição 
respectivamente (onde a cesura é frequente). Daí, Horácio as vê como estrofes de quatro linhas, e elas 
ainda são usualmente assim dispostas em nossas edições”.    
54 Para estrofes formadas de modo diverso, cf. Saf. frs. 94V, 96V e 88 V, Alc. frs. 5V e 130 V.  
55 A estrutura completa da estrofe é a seguinte: lk // hag  // lk // hag  // lk // hag  // lk // hag  // 3tr // 3tr // 
2tr // 2tr // 4da // ard ou D2  ///. Sobre a possibilidade de subsumir o conteúdo dessa estrofe a uma estrutura 
triádica, cf. Maas, (1962, p. 50).   
56 Não se contam os cola em suas formas anaclásticas (¨) como diversos dos cola padrões, o que levaria a 
elevar ainda mais o seu número. Leio a terceira linha segundo a colometria de Willcock (1995, p. 94) e 
não a de West (1982, p. 62): tl¨∫gl¨//. Eis o esquema da estrofe: tl¨ : dod¨ // tl¨ // hag¨ tl¨ // gl r // gl¨ tl // gl¨ 
r // ∪∪gl // tl ia^ ///. 
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não é desarrazoado supor que a complexa polimetria dessa última, com suas resoluções, 

contrações e ritmos alternantes, foi primeiro tornada possível pelo poder interpretativo 

da dança”.57 A hipótese parte de generalizações duvidosas: a mais explícita delas é a 

que faz que a dança se torne inexistente em toda e qualquer performance dos poemas 

pertencentes à tradição eólica; a segunda, mais implícita, porém, ao que parece, lícita de 

se presumir, a que opõe, por barreira intransponível, uma lírica coral (dórica) a uma 

lírica monódica (lésbia). Ocorre que há boas razões para supor que não só os 

epitalâmios, mas também alguns outros poemas de Safo, dos quais restaram apenas 

alguns pequenos fragmentos, tenham sido compostos para uma performance coral e, por 

força disso, dançados pelos integrantes do coro 58. Ora, se de fato assim se dava, então, 

mesmo que se admita que os poemas compostos para a estrofe sáfica eram monódicos e, 

por conseguinte, não dançados, estruturas simples por si só não poderiam ser indício de 

ausência de dança, pois a estrutura métrica desses epitalâmios e cantos59 não se mostra 

mais complexa da que a das outras estrofes eólicas já vistas.  

É possível, por outro lado, pensar essa diferença de complexidade e extensão 

com base nos desenvolvimentos particulares que cada tradição poética seguiu ao lidar 

com a herança indo-europeia legada. Além de marcas dialetais e modos musicais 

próprios, certas práticas métricas, com características igualmente distintas, são passíveis 

de ser notadas em cada uma daquelas tradições. Ao lado da estabilização das 

quantidades das sílabas iniciais, originalmente livres, dos cola do Indo-europeu, o 

princípio da expansão, por meio do qual certos cola que continham a sequência -∪∪- 

                                                 
57 Dale (1948, p.2). 
58 Para as características em geral das cerimônias de casamento em que esses epitalâmios eram entoados, 
dentre as quais o canto e a dança são referidos, cf. Bowra (1961, pp. 214-218). Sobre a versatilidade da 
maioria dos compositores líricos para praticar tanto a monódia quanto a lírica coral, cf. Davies (1988. p. 
61). Sobre o modo de performance do coro “que simultaneamente cantava as palavras e dançava para 
elas”, cf. Most (1982, p. 89) As duas primeira referências são citadas por Ragusa (2005), respectivamente 
nas páginas 45 e 40.  
59 Refiro-me aos epitalâmios 110aV, 111 e 112, os mais íntegros do corpus, e aos frs. 140V e 133V.   
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podiam ser estendidos de dois modos diversos e excludentes, era, de acordo com 

West60, um fenômeno antigo, “estabelecido antes da separação da poesia micênica entre 

o norte e o sul” e, portanto, “comum às tradições dórica e eólica”. Nessa última não é 

inusual encontrar cola com expansões datílicas ou coriâmbicas61, mas Safo e Alceu, ao 

construírem suas estrofes, não levaram esse princípio tão longe – ou, como parece ser o 

caso aqui, nele não se inspiraram tanto – quanto os poetas dóricos ou, o que é o mesmo, 

a tradição peloponésia, que, no dizer de West, “deu rédeas ao instinto que modificara 

por expansão os cola herdados: ela desenvolveu estrofes estendidas de comprimento 

muitas vezes maior que qualquer uma a ser encontrada na esfera jônica ou eólica”.62 

Conclusão: “a tradição do norte [i.e. a eólica] era mais conservadora (...). Apenas a 

[tradição] dórica foi suficientemente flexível para ser capaz de desenvolvimento 

métrico; é desta fonte que o elevado verso lírico do quinto século emana”.63 

Por uma questão de coerência de método, as peças da poesia dórica até aqui 

selecionadas com o fim de se estabelecer uma comparação com as da poesia eólica são 

ambas (tanto a de Álcman quanto a de Píndaro) exemplos do que se chamou 

composição estrófica em sentido estrito (AAA...); assim se fez porque não é outra a 

forma daquelas (a estrofe sáfica e a alcaica) que com elas foram comparadas. Pois bem, 

essa maior extensão e polimetria da estrofe dórica demostradas acima permanecem 

presentes quando se passa a analisar as composições de estrutura triádica (AAB 

                                                 
60 West (1973, p. 184-5) Os outros dois desenvolvimentos dos metros gregos, mais tardios que esses dois 
e próprios da tradição do sul, mais particularmente da poesia jônica, são, ainda segundo esse autor (id., 
ib.) a “regularização”, por meio da qual as sílabas, depois de estabilizadas e expandidas, passam a manter 
uma relação regular entre si no que toca às suas quantidades; e a “equação de – e ∪∪ ”.      
61 Para as datílicas, cf., v.g., Saf. fr. 94V, 8 e Saf. fr. 44V; para as coriâmbicas, Saf. fr. 58V e Saf. fr. 
140V. 
62 West (1973, p. 186). Em todo esse artigo, West trabalha com três tradições: eólica (norte), dórica e 
jônica (sul). Neste presente estudo, ênfase é dada às duas primeiras, já que se ligam mais propriamente à 
poesia lírica tal como aqui entendida. Embora a elegia, com seus dísticos de origem jônica (considerados 
uma estrofe de pleno direito), pudesse ser originalmente cantada, não parece ser este o tipo de canto que 
está em jogo aqui. Ver, também, Pfeiffer (1998, p. 182): “Embora algumas vezes houvesse prelúdios e 
interlúdios instrumentais, a pronúncia (‘delivery’) da elegia e do jambo era declamatória ou talvez 
melodramática, opondo-se ao canto com acompanhamento musical obrigatório.”       
63 West (1973, p. 187). 
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[AAB...]), privativas dessa tradição e inexistentes na poesia lésbia. A estrofe e a 

antístrofe, agora acrescidas a um epodo, serão dotadas em geral, assim como ele, de 

métrica e extensão semelhantes às que se observaram nas estrofes do primeiro Partênio 

do Louvre e na 4ª. Ode Neméia. 

Enfim, é justamente esse epodo que, quando no interior de um poema 

consistente em apenas uma tríade, Maas vê como o único tipo de forma astrófica 

encontrada em Píndaro e Baquílides64, poetas da tradição dórica. Nesse caso, entretanto, 

ele está inserido em uma estrutura maior, a triádica, e não se mostra completamente 

destacado, formando uma moldura autônoma. Por outro lado, ao contrário do que se 

passa com os cantos lineares contínuos formados pela sucessão dos mesmos cola (kata\ 

sti/xon) e com os que assumem a primeira forma estrófica aqui apresentada (AAA ...), 

ambos atestados em Safo, não há certeza de que os autores lésbios tenham composto 

poemas astróficos, embora West desconfie de que um dos epitalâmios aqui já aludidos, 

mesmo com certa diversidade de períodos, seja um exemplo disso65. Na tradição lírica 

que se estende até meados do século V a. C. resta, pois, como exemplo de canto 

propriamente astrófico o já citado poema de Anacreonte, que demostra uma tendência a 

pouca variação de ritmos, que nesse caso apenas se alternam entre o colon glicônico e 

suas formas catalética e anaclástica. 

Com a transferência da análise para as estruturas das passagens líricas da 

tragédia, surgem formas que trarão consigo semelhanças e ao mesmo tempo diferenças 

em relação àquelas postas em evidência no quadro geral das estrofes da poesia lírica até 

aqui traçado. Tal como na maior parte dos poemas vistos acima, as canções trágicas 

apresentam, em sua quase totalidade, estrofes em certa relação de correspondência umas 
                                                 
64 Maas. 1962, pp. 50-1: Como no caso já exposto das tríades que se sucedem, esse epodo “não diferirá 
em caráter das estrofes em correspondência uma com a outra” (i.e. estrofe e antístrofe). 
65 É o fr. 111V. Sua estrutura, que não se repete no texto que se tem, é a seguinte: ph // ia // rd  // ia // r d// 
rd//. Cf. West (1982, p. 34): “Esta sucessão de cola não totalmente iguais, autônomos, sem talvez uma 
estrutura estrófica ...”.  
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com as outras. Autores de tratados de métrica costumam assim formalizar e descrever 

essa relação: “AA BB CC DD ..., algumas vezes com um epodo único finalizando a 

série, ocasionalmente com uma estrofe sem correspondência precedendo os pares 

correspondentes (proode) ou entre eles (mesode)”66. Em outros termos, são pares 

estróficos (não mais do que pares) que podem ser seguidos, intercalados ou antecedidos 

por uma estrofe solta, sem correspondência com qualquer outra. 

Como se vê, essa estrutura, na medida em que comporta uma estrofe cuja forma 

se repetirá na seguinte (antístrofe), assemelha-se ao primeiro tipo de composição acima 

analisado; de outra parte, por poder conter em si uma ‘tríade’, quando um epodo segue-

se ao par estrófico, assemelha-se ao segundo tipo de composição - por exemplo, o 

primeiro estásimo d’As Traquínias é formalmente igual à 11ª. Ode Olímpica de Píndaro; 

ambos são compostos por uma estrofe, uma antístrofe e um epodo -; entretanto, desses 

dois tipos se diferencia, visto que aquela estrofe nunca se repetirá por mais de uma vez, 

ao passo que a tríade não se repetirá nem sequer uma única. Trata-se, pois, ao que 

parece, de forma própria, tipicamente trágica. Ela é posta por Herrington ao lado de 

outras “características surpreendentes do verso trágico em um nível superior àquele da 

unidade métrica” sobre as quais “nossa ignorância permanece grande e deve 

provavelmente sempre assim permanecer”; são elas: “a esticomitia, a forma do agōn, o 

arranjo das canções em pares de estrofe e antístrofe (oposto à disposição astrófica, 

monostrófica ou triádica da lírica pré-trágica), o thrēnos ou lamento”.67 

Conquanto obscuras sejam a origem e a pré-história dessa estrutura de 

correspondência estrófica encontrada nas passagens líricas das tragédias, o uso, a 

extensão e a complexidade métrica dessas estrofes não são novos em relação às formas 

já vistas. Ao contrário do que ocorre com os cantos eólicos configurados em estrofes 

                                                 
66 West (1982, p. 79). Cf. também Maas (1962, pp. 48-9 e 51) e Dale (1948, p. 186).  
67 Herrington. (1985, p. 123). 
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sáficas ou alcaicas68, cada canção formada por esses pares estróficos apresenta um 

arranjo métrico único e, à semelhança do que se passa com os poemas da tradição 

dórica, singular a cada nova composição. 

Quanto a sua extensão e complexidade, embora seja possível localizar 

exemplares de estrofes curtas e simples, como as componentes do primeiro par do 

quarto estásimo d’As Traquínias, com só um período formado por dois cola (2ia, ch ia) 

e divididas em três linhas, a regra geral é que essas estrofes sejam mais extensas e 

complexas, o que novamente evoca a tradição dórica da lírica coral, como demonstrarão 

as escansões e classificações, presentes na segunda parte deste trabalho, de todos os 

cola e períodos constituintes dos poemas sob exame. 

Essa é a estrutura predominante dos passos líricos das tragédias. Dos vinte e 

quatro cantos selecionados para este estudo, vinte e um adotam essa forma, e apenas 

três, uma diversa, igualmente aqui já referida; são as canções astróficas, neste corpus 

representadas pelo canto intra-episódico69 (205-24) localizado após o párodo e antes do 

primeiro estásimo d’As Traquínias, o diálogo epirremático entre a Ama e o Coro (878-

95) que se segue ao terceiro estásimo da mesma peça e o epipárodo (866-878) de Ájax.  

 

1.2 Metros. 

 

Concluída a análise de um dos aspectos do verso trágico que, para usar a 

expressão de Herrington acima citada, se situam em um “nível superior àquele da 

unidade métrica”, resta agora descer em direção às próprias unidades métricas, a fim de 
                                                 
68 Não é possível afirmar que, além da estrofe sáfica e da alcaica, outros tipos de estrofe (vide nota 54) 
eram usados pelos poetas lésbios para compor mais de uma canção, mas, a julgar pelo outro tipo de 
estrutura empregado por eles, a linear (kata\ sti/xon ), parece razoável supor que sim, já que há 
evidências de livros inteiros formados por poemas compostos em um único metro.          
69 Em Sófocles, o único canto astrófico proferido unicamente pelo Coro. Ver Burton (1980, p. 50): “There 
are indeed other a1strofa, but in the surviving plays they are confined to utterances shared between 
actor and chorus”.   
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estabelecer seu número e compará-las não só com as encontradas nas partes recitadas 

das tragédias, mas também, como se fez anteriormente quando se tratou das formas 

estróficas, com as que se acham nos poemas dos autores propriamente líricos.    

Já se viu que os poetas da tradição dórica, diferentemente dos da eólica, 

demonstravam uma tendência a elaborar composições mais complexas, combinando, em 

geral, um maior número de cola no interior de uma estrofe. Algo semelhante, porém 

ainda mais extremo, se dá com os tragediógrafos. Para dar conta da variedade de tipos 

métricos que se acham nas canções do drama do período clássico (e nesse caso o mesmo 

é válido especificamente para as tragédias), West considera não menos do que oito 

categorias: os metros jâmbicos e trocaicos, os crético-peônicos, os docmíacos, os 

eólicos, os anapêsticos, os iônicos, os datílicos, e os dátilo-epitritos, cada um deles 

abrangendo uma série numerosa de cola70. Na análise feita por esse mesmo autor dos 

metros nas obras de Simônides, Píndaro e Baquílides, ponto culminante da tradição 

dórica de composição71, o número dessas categorias diminui para cinco: metros eólicos, 

jâmbicos, datílicos, dátilo-epitritos e créticos72. 

Essas são as peças da poesia lírica não dramática que mais se aproximam 

daquela diversidade da lírica no drama, por conterem dentro de si, mais do que as dos 

poetas que lhes são anteriores, vários metros distintos. É de se notar, contudo, que 

muitos dos cola agrupados sob a categoria de metros eólicos são, como o seu próprio 

nome indica, usados pelos poetas lésbios, entre os quais já se nota igualmente o uso de 

dímetros jâmbicos e mesmo de hexâmetros datílicos; há evidências do emprego dos 

                                                 
70 West (1982, pp. 98-137). Por exemplo, a categoria de metros jâmbicos e trocaicos contempla os cola 
lequítio e itifálico; a dos metros eólicos, outros muitos como o glicônico, o ferecrácio, o hiponacteu, 
telesileu, dodrans, adoneu, etc. Para uma apresentação detalhada de todos esses cola, ver o segundo 
apêndice deste trabalho. O quadro geral traçado por Dale (1948, pp. 205-7) não difere em larga medida 
deste agora exposto.           
71 Muito embora Baquílides tenha composto canções simposiais em seu dialeto jônico, e Simônides, 
elegias e epigramas, são seus poemas no interior dessa tradição dórica que aqui interessam. 
72 West (1982, pp. 61-76).   
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dátilo-epitrites por Estesícoro73; a combinação de cola com ritmos trocaicos e datílicos 

foi vista acima no Partênio do Louvre de Álcman, cujo fragmento 58 é, por sua vez, 

composto por uma série de créticos; e sequências de tetrâmetros datílicos nos poemas de 

Íbico não são incomuns. Outras duas categorias, ausentes da lírica dórica e da eólica – 

quer porque não são cantadas, quer porque num contexto jônico – são igualmente 

identificáveis: os iônicos atestados em Anacreonte, tanto em sua forma anaclástica, que 

é a predominante, quanto em sua normal disposição74; e os anapestos, de origem dórica, 

ainda que num contexto de cantos marciais e não propriamente líricos75. 

“Alguns estudiosos identificaram docmíacos isolados nos poetas da lírica coral a 

partir de Simônides, mas os supostos exemplos parecem todos incertos, na melhor das 

hipóteses”.76 Assim, ao menos em contextos que permitem uma classificação 

inequívoca, como nas passagens em que são usados em sequência sistemática, o 

emprego dessa categoria métrica parece ser uma inovação dos poetas dramáticos. 

Quanto às tragédias propriamente ditas, após duas aparições isoladas e suas respectivas 

correspondências n’Os Persas (263~274, 658~665), os docmíacos estão presentes de 

modo expressivo em todos os trabalhos restantes de Ésquilo, e as passagens aqui 

analisadas das peças de Sófocles contêm igualmente porções significativas deste metro. 

Em vez dessa considerável identidade entre os passos líricos trágicos e os 

poemas líricos não dramáticos anteriores e contemporâneos a esses, vê-se algo diverso, 

quando se passa a confrontar o modo de uso e a variedade dos metros naqueles passos e 

nas partes recitadas da tragédia. Em comparação com aquelas oito categorias líricas já 

especificadas, os diálogos recitados entre personagens, os grandes discursos (rhēseis), 

as falas dos mensageiros, os anúncios da entrada de personagens feitos pelo Coro, e 
                                                 
73 222b PMGF. 
74 Cf., por exemplo, Anac. 351, 407, e 409.  
75 Ver PMG 857. 
76 Herrington (1985, p. 114). Os exemplos citados por esse autor são: Wilamowitz, para docmíacos em 
Simônides, Píndaro e Baquílides; Shroeder, em Píndaro; e Gerber, em Simônides, fr. 541 PMG.    
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suas recitações quando ele mesmo está a entrar ou a sair de cena não apresentam mais 

do que três: os metros jâmbicos e trocaicos, vistos como uma única categoria77 que 

inclui os trímetros jâmbicos e os tetrâmetros trocaicos cataléticos (esses últimos de uso 

restritíssimo em Sófocles); os anapestos recitados; e os hexâmetros datílicos 

(igualmente raros) 78. No que tange ao modo de uso desses metros em cada uma dessas 

partes, vale lembrar uma diferença marcante, mais de uma vez aqui já referida, e que se 

torna evidente a quem quer que se depare com o texto em grego dessas peças: ao 

contrário das passagens líricas em que a polimetria se mostra quase como regra, não se 

nota nesses passos recitados a mistura de elementos diversos, mas, sim, o uso dos 

metros – e aqui, em razão dessa regularidade, há até certo sentido em se falar em metros 

e não em cola79 – de forma linear e contínua (kata\ sti/xon). Em Sófocles, um anúncio 

de mensageiro ou um discurso de personagem pode estender-se por 50 trímetros 

jâmbicos seguidos80, e diálogos entre personagens nesse mesmo metro, sem a 

intervenção de nenhum outro, por mais de 200 linhas.81    

 

 

 

 

                                                 
77 Assim também eles foram considerados acima.  
78 Embora essa três categorias se encontrem igualmente nos passos cantados, elas possuem um caráter 
distinto em cada lugar. No caso dos jambos cantados, por exemplo, é comum apresentarem-se em sua 
forma sincopada com uma ocorrência maior de dímetros que de trímetros, uma maior tendência à 
dissolução das longas e um colorido dialetal diverso. Diferenças semelhantes podem ser apontadas no uso 
dos anapestos e dos dáctilos.  
79 Contudo, mesmo nesses casos, West (1982) privilegia a noção de colon em detrimento da de pé ou 
metro, como elemento constitutivo dos períodos. Assim, um hexâmetro datílico é por ele analisado do 
seguinte modo: D /∪ :∪ D-  (p. 35), ou seja, marcado por dois cola separados pela cesura; o pentâmetro 
(segundo elemento do dístico elegíaco): D / D (p. 44); um trímetro jâmbico: “pentemímero (pe) + lequítio 
(lk)” (p. 40); um tetrâmetro trocaico: “ditroqueu (2tr) + lequítio (lk)” (p. 40); e faz derivar o ‘metro’ 
anapesto do colon “paroemíaco” (p. 53). 
80 Ver, por exemplo, o anúncio do mensageiro em Ant. 1192- 1243 a fala de Crente em Ant. 162-210.   
81 Por exemplo, a segunda parte do primeiro episódio d’As Traquínias, com diálogos entremeados por 
falas extensas de Dejanira, Licas, o Coro e o Mensageiro. (v. 225-496). 
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1.3. Os arranjos de cantos e recitações.  

 

Uma última questão estrutural: assim como os metros das passagens recitadas 

são usados, ainda que com características diversas, nos passos líricos das tragédias; do 

mesmo modo, os diálogos entre personagens – até aqui expostos como um dos 

exemplos dos passos não cantados das peças – ou entre personagens e o Coro podem 

total ou parcialmente assumir a forma de canções. As possibilidades são variadas: 

diálogos em que dois personagens individuais respondem um ao outro com o canto; 

diálogos ainda entre dois personagens individuais, mas em que ao canto de um responde 

o outro com versos recitados; passagens inteiramente líricas em que o Coro e um 

personagem dialogam; partes em que o Coro canta em resposta aos versos regulares, 

recitados por um personagem; ou, ao contrário, em que o personagem canta e é o Coro 

quem responde com seções regulares de trímetros ou dímetros jâmbicos ou anapestos; 

ou ainda passagens, como o Párodo de Antígona, em que o próprio Coro recita 

sequências regulares de anapestos após cada seção lírica. Nesses casos, resta claro que a 

divisão tradicional da lírica – sem testemunhos antigos82, mas útil para efeitos práticos 

de estudo – entre monódica e coral não faz qualquer sentido, visto que esses dois 

conceitos não se mostram instrumentos hábeis para a compreensão dessa complexa 

variedade de formas; e o próprio termo kommós (Arist. Poét. 1452b24) parece 

insuficiente para abrangê-las, não só porque restrito a canções envolvendo apenas Coro 

e atores, mas também porque limitado a contextos de lamento, não contemplando as 

situações em que atores cantam para expressar alegria83. 

                                                 
82 Para a aparente exceção de Platão, Leis (764d-e), ver Pfeiffer (1988, pp. 282-3) e Davies (1988), que 
mostram não se tratar ali de uma classificação da lírica em dois subgêneros opostos, mas apenas uma 
divisão no plano da performance para melhor estabelecer o julgamento de cada um.. 
83 Para amoibaion como um termo mais geral em alternativa a kommós, ver Popp (1971). Battezzato 
(2005, p. 152-3) sugere “epirrêma ou ‘diálogo epirremático’ quando uma seção lírica inclui versos 
falados, e ‘diálogo lírico’ quando todas as linhas são cantadas”.  
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Esse terceiro aspecto estrutural revela uma característica marcante: a grande 

variedade de combinações decorrente, nesse caso específico, dos possíveis modos de 

arranjo dos cantos e falas (ou dos cantos e cantos) entre os personagens (ou entre os 

personagens e o Coro) no interior dos diálogos total ou parcialmente líricos. Essa 

característica não é, contudo, peculiar a esse aspecto somente, mas faz-se presente em 

todo esse capítulo, em particular em cada um dos outros dois pontos abordados. Ela é, 

com efeito, o traço comum a todos eles. 

 

1.4. Conclusão: o diverso dentro do diverso.   

 

Quer a disposição das estrofes em pares, tal como se vê na poesia lírica da 

tragédia, derive dos poemas monostróficos (ou estróficos em sentido estrito), com o 

posterior acréscimo a eles de eventuais epodos (ou ‘proodes’ ou ‘mesodes’); quer derive 

das composições triádicas com, desta vez, a supressão daqueles epodos; quer em nada 

se relacione com nenhuma destas formas e tenha origem distinta; o fato é que as 

passagens líricas das tragédias são, do ponto de vista de sua estrutura estrófica 

externa84, inegavelmente mais variadas do que as outras duas formas vistas acima, já 

que nelas uma estrofe nunca se repete mais de uma vez – havendo uma terceira, se ela 

não se constituir em epodo, formará necessariamente um novo par de estrutura diversa -,   

e o grupo que se poderia classificar como uma tríade jamais volta a se repetir, ao passo 

que naquelas uma estrofe ou uma tríade podem repetir-se diversas vezes, sempre 

apresentando a mesma estrutura. 

Quanto à variedade dos elementos internos constitutivos dessas estrofes, o 

mesmo se observa quando se comparam os passos da tragédia com as composições da 

                                                 
84 Ou seja, no que concerne à relação das estrofes entre si, e não aos seus elementos internos, que serão 
vistos a seguir.   
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lírica não dramática. Como se mostrou, a tradição poética que nesse ponto mais se 

aproxima das passagens trágicas na combinação de elementos diversos no interior de 

uma estrofe é a da lírica coral de Píndaro, Simônides e Baquílides, a qual, em 

comparação com as oito categorias métricas de que se vale West para abarcar toda a 

diversidade dos passos líricos da tragédia, faz uso de cinco delas. Mesmo que se alegue 

que em seu conjunto todos esses metros líricos são encontrados de modo disperso nas 

composições da poesia lírica anterior e contemporânea à dos tragediógrafos, ainda 

restam nesse caso os docmíacos, usados de forma inequívoca e sistemática pela primeira 

vez na tragédia.  

Pelo exposto, qualquer que seja o aspecto estrutural sob o qual se examinam os 

passos escolhidos para este trabalho, nota-se sempre um movimento em direção a uma 

maior variedade em comparação com as outras manifestações poéticas contemporâneas 

e anteriores a eles. poikili/a parece ser uma das marcas da tragédia, e a uma última 

evidência alude-se aqui para confirmar isso: a diversidade analisada ao longo destas 

páginas dá-se apenas no interior das passagens líricas das peças, que não são senão uma 

parte de um poema maior que, por sua vez, se mostra igualmente complexo, formado 

por essas passagens somadas àquelas não líricas, recitadas, e que apontam agora para 

uma outra tradição. Complexidade em dois níveis: o diverso dentro do diverso. 
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Capítulo 2 – Elementos de gênero.  

 

2.1. Um Hino ao Sol. O Párodo d’As Traquínias.85 

 

Héracles está ausente há quinze meses, e o Coro das jovens de Tráquis, que, por 

não se encontrar em cena no prólogo da peça, ainda não sabe que o herói se acha na 

Eubeia e que Hilo foi a seu encontro, invoca então o Sol, o ‘supremo no olhar’ 

(kratisteu/wn kat )o)/mma 102), para que ele revele o paradeiro do esposo de Dejanira, a 

qual as integrantes do coro pretendem confortar. 

Composto por dois pares estróficos e um epodo, o canto apresenta a seguinte 

estrutura: na primeira estrofe, o coro roga (ai0tw~ 96) ao Sol que ele anuncie (karu=cai 

97) onde está o filho de Alcmene, e a antístrofe fornece a razão para a prece: a tristeza 

de Dejanira; a segunda estrofe dá, por sua vez, o motivo daquela tristeza: o mar de 

tormentos a que Héracles está sempre sujeito; e a antístrofe estabelece a resposta 

consoladora do coro à esposa do herói; o epodo, por fim, justifica essa resposta e, de 

modo circular, retoma uma expressão do primeiro verso do poema (ai0o/la nu\c 94 e 

132-3) e a ideia de contínua mudança que, naquelas primeiras linhas, a primeira estrofe 

trazia consigo. 

Vistos o contexto da peça no momento em que se encontra esse párodo e sua 

estrutura argumentativa de acordo com o conteúdo de cada estrofe, deve-se agora pensar 

de que modo e em que medida esses versos apresentam características formais de 

composição semelhantes às dos hinos tradicionais. Antes disso, porém, algumas 

palavras sobre essas próprias características. 

                                                 
85 A tradução deste canto e de todos os outros constantes nas três peças aqui estudadas encontra-se na 
segunda parte deste trabalho.    
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Não é nova a identificação por parte dos comentadores de um esquema tripartite 

dos hinos. Furley, seguindo a terminologia geral adotada por Norden86, assim designa as 

três partes constitutivas dos hinos: invocação, louvor e súplica87, detalhando-as ainda 

mais com o acréscimo dos elementos que podem estar presentes, em sua totalidade ou 

não, nas duas primeiras partes desse esquema. Na invocação, são eles: o(s) nome(s) 

do(s) deus(es) a que o hino se dirige, seus atributos (epítetos e títulos), sua genealogia, 

seus lugares de origem, morada e culto, e as divindades que o(s) acompanham; no 

louvor: a predicação dos poderes do deus por meio de orações relativas ou participiais, 

expressões repetidas (anafóricas), as hipomneseis, i.e., recordações de benefícios 

conferidos anteriormente pela divindade ou de ações devocionais oferecidas ao deus 

pelo suplicante, as ekphraseis, i.e., descrições do deus, dos lugares por onde passou e de 

suas ações, e, por fim, as narrativas. 

No poema sob análise, a invocação se dá com o nome do Sol em repetição no 

início do terceiro verso88, depois de ter sido introduzido por uma oração relativa cujo 

pronome, em vez de suceder o seu referente, inaugura o próprio párodo, em posição de 

destaque paralela à do deus invocado; a alusão à genealogia do deus é feita por meio de 

um verbo comumente usado para esse fim em contextos hínicos (ti/ktei 95), mas sem se 

recorrer a seu parentesco tradicional89, e sim a uma elaborada metáfora em que a noite 

                                                 
86 (1913, p. 149) 
87 “Invocation (epiklēsis), praise (eulogia), prayer (eukhē)” (2001, p. 50-61). Não parece haver grande 
desacordo entre os estudiosos em relação ao número dessas partes, nem quanto à designação da primeira e 
última; no que tange, contudo, à segunda delas, nota-se certa controvérsia. Webster (1936, p.127) fala em 
“invocation, grounding, prayer”; Parry (1978, p. 25), em “invocation, hypomnēsis, plea”; Griffith (1999, 
p. 140) vale-se também de hypomnēsis, designação recorrente em outros autores. Furley cita ainda (p. 51), 
para essa segunda parte, o uso dos termos “pars epica” (Ausfeld), “sanctio” (Zielinsky), “pars media” 
(Danielewicz) e “argument” (Bremer).  
88 Para essas anáforas e anadiploses em contextos hínicos nos coros trágicos, ver, por exemplo, Ant. 781-
2:  1Erwj ... //  1Erwj, ...; Áj. 694-5: i0w\ i0w\ Pa\n Pa\n, // w] Pa\n Pa\n ...; e Hip. 525:  1Erwj  1Erwj, ....  
89 Na Teogonia de Hesíodo (371-4), o Sol figura como filho de Teia e Hipérion; na quinta Ístmica de 
Píndaro, a mesma genealogia é oferecida, acrescentando-se ao nome da mãe do deus o epíteto 
“multinomeada” (Ma=ter 9Ali/ou poluw/nume Qei/a 1), significativo uma vez que no hino homérico ao 
Sol, sua mãe é chamada de Eurifáessa, enquanto o nome do pai permanece o mesmo, como se verá a 
seguir.  
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dá à luz o Sol ao ser despojada de seu brilho (e0narizome/na 94); o quiasmo de 

particípios e verbos em “e0narizome/na ti/ktei kateuna/zei te flogizo/menon” e a 

assonância -izome/na / -izo/menon são outros artifícios poéticos90 notáveis dessa 

invocação. Embora narrativas ou recordações não se façam presentes na parte a que, 

segundo o esquema proposto, se poderia chamar louvor, duas predicações em cláusulas 

participiais acham-se nesta seção do hino (w] lampra~| steropa~| flege/qwn 99; w] 

kratisteu/wn kat ) o)/mma 102), as quais, ao lado da cláusula relativa já indicada nos 

dois primeiros versos da estrofe, constituem um modo próprio dos hinos de indicar os 

poderes e as qualidades do deus assim louvado91. Por fim, a súplica, marcada no último 

verso da estrofe com o verbo no imperativo (ei)/p 0 102), mas já antecipada pelo pedido 

em primeira pessoa (ai0tw~ // tou=to, karu=cai 96-7) ao qual se segue uma expressão 

outra vez reduplicada (po/qi moi po/qi moi 98) ressaltando a ansiedade do coro, mostra, 

em conjunto com a segunda cláusula participial citada acima (v. 102), a pertinência da 

escolha da divindade invocada.  

Se, com efeito, se entender que os hinos devem necessariamente terminar com a 

súplica, para a qual, como a um ponto culminante, conduziriam as duas seções prévias, 

então é de se concluir que a extensão do hino em questão não vai além da primeira das 

cinco estrofes do poema. Caso, contudo, se considere que a segunda estrofe (primeira 

antístrofe), introduzida pela partícula ga/r, dá, por sua vez, o motivo do pedido 

elaborado na estrofe anterior, parece possível notar uma certa inversão no esquema 

tripartite e fazer que o hino se estenda até o fim desta antístrofe; acrescentando-a, pois, 

                                                 
90 Notados por Davies (1991, p. 78). 
91 É o que Norden (1913, p. 168 ff.) chama “der Partizipialstil der Prädikation” e “der Relativstil der 
Prädikation”. Outro ponto relevante, indicado por Norden (ibid., p. 221-222) e constantemente citado 
pelos estudiosos, é a tendência dos hinos gregos a enfatizar a capacidade dinâmica dos deuses 
(“dynamische Prädicationsart”) em contraposição à ênfase em seu caráter essencial (“essentielle 
Prädikationsart”) dada nos hinos do oriente próximo. Este tipo dinâmico de predicação acha-se sobretudo 
na expressão participial constante no último verso desta primeira estrofe (v. 102), e, com ele, tem-se o 
próprio fundamento da escolha do deus, como se verá a seguir.   
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aos elementos já citados integrantes da segunda seção. Já se mostrou acima92 que alguns 

autores dão à segunda parte desse esquema o nome de “fundamento” (Webster, 

“grounding”) ou de “argumento” (Bremer, “argument”). Race, de sua parte, acrescenta 

aos elementos da seção do louvor elencados por Furley, além dos apostos, das gnōmai, e 

das amplificações, as explicações93. A hipótese acima aventada torna-se ainda mais 

plausível quando se percebe que ambas as estrofes, por formarem o primeiro par do 

párodo, possuem estrutura métrica idêntica, constituída em sua totalidade de dáctilos-

epitritos, metro particularmente apropriado para a composição de hinos94. O uso desse 

metro diminui no segundo par estrófico, sendo empregado apenas nos quatro primeiros 

versos de suas estrofes95, e desaparece por completo no epodo. Assim, esse novo 

esquema métrico do segundo par estrófico corresponderia a uma mudança temática, 

passando-se do hino para uma recapitulação de matérias já utilizadas nesta tragédia, 

como se verá a seguir.       

Nas últimas três estrofes e em sua já apontada sucessão de motivos (motivo da 

tristeza de Dejanira, tristeza essa que já era o motivo da própria prece; e motivo do 

consolo a Dejanira por parte do coro), notam-se, portanto, o abandono das 

características formais dos hinos e a adoção de outro artifício do qual se valem os 

tragediógrafos nos passos líricos de suas peças, a saber, o tratamento de um material que 

já foi ou será abordado em cenas compostas de trímetros jâmbicos, mas agora utilizando 

as características próprias dessas passagens líricas, tais como metro, marcas dialetais, 

léxico, estilo e maneira96. No caso em questão, dois elementos do prólogo da peça 

                                                 
92 Ver nota 87. 
93 Race (1990, p. 86): “appositives, explanations, gnomes, amplification”. 
94 Ver West (1982, p. 76) e Scott (1996, p. 72). Nas tragédias, outras estrofes construídas unicamente de 
dátilos-epitritos são: Ésq. Prom. 526 ss. e 887 ss., Eur. And. 766 ss., Med. 410 ss., 627 ss. e 876 ss. Para 
estrofes com predominância desse metro, ver Griffith (1977, p. 41).        
95 Mesmo assim, de modo bastante peculiar, já que nesses versos os cola de ritmos jambo-trocaicos (ou 
seja, a parte “epitrítica do metro) não são utilizados, mas apenas os de ritmo datílico.    
96 É mais comum que a passagem coral anteceda a cena, mas o oposto, como aqui, também se dá. 
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surgem retrabalhados numa poesia carregada de fortes imagens: a segunda estrofe 

retoma, com a imagem das ondas açoitadas pelo vento e do “multipenoso mar da vida”, 

a rotina de trabalhos de Héracles narrada por Dejanira em 27-35; o fim da segunda 

antístrofe, com o símile da constelação da Ursa e seus caminhos circulares pelo céu, e o 

epodo, com o retorno à noite constelada (ai0o/la97 132), retomam a ideia de 

transitoriedade das coisas humanas expressa nos versos de abertura da tragédia (1-2). 

Nesse sentido, já a primeira antístrofe, que pelas razões expostas poderia ser entendida 

como parte integrante do hino ao Sol, refere-se, evocando o símile da “ave infeliz”, ao 

infortúnio de Dejanira, tema principal do prólogo, e condensa em uma única palavra 

(a0mfineikh= 104) os versos 9-27, nos quais é contada a sua disputa por Héracles e 

Aquelôo, disputa essa cuja narração, por sua vez, surgirá novamente no primeiro 

estásimo da peça98, imbuída então de linguagem altamente alusiva e pictórica, voltando 

aquele termo a se repetir de forma quase idêntica ao fim desse estásimo (a0mfinei/khton 

527).  

Assim, enquanto no segundo par estrófico e no epodo nota-se por parte do poeta 

o emprego da recapitulação de matérias pretéritas, a primeira estrofe – ou, como se 

alegou acima, o primeiro par estrófico – desta canção, ao dirigir seu louvor a uma 

divindade e ao observar alguns requisitos formais aqui já elencados, mostra-se passível 

de ser vista como um hino, nomenclatura que encontra respaldo ao menos desde 

Platão99. Compare-se, a título de exemplo, o primeiro par estrófico desse poema com o 

hino homérico endereçado à mesma divindade: 

                                                 
97 Termo que também aparece no prólogo (v. 11) qualificando ali a serpente, uma das três formas em que 
Aquelôo se transmuta em seu assédio a Dejanira. 
98 Ver comentário desse poema na terceira seção deste capítulo.  
99 Ver Rep. 607a, em que é feita uma distinção entre u3mnoi, como canções de louvor aos deuses, e 
e0gkw/mia, aos homens bons; e Leis, 700 a-b, onde a mesma distinção se dá agora entre u3mnoi e qrh/noi, 
muito embora a interpretação da continuação da passagem não seja simples como mostra Harvey (1955, 
pp. 165-167). Em Symp., 177 a-b2, contudo, hinos, peãs e encômios parecem ser tratados como 
sinônimos, quando Eurixímaco reclama de que, embora haja a alguns deuses hinos (u3mnouj) e peãs 
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3Hlion u9mnei=n au]te Dio\j te/koj a1rxeo Mou=as                          Musa Calíope, filha de Zeus, começa de novo a cantar 

Kallio/ph, fae/qonta, to\n Eu0rufa/essa bow=pij                     o Sol brilhante, que Eurifáessa de olhos bovinos  

gei/nato Gai/hj paidi\ kai\ Ou0ranou= a0stero/entoj:                      gerou ao filho da Terra e do Céu estrelado; 

gh=me ga\r Eu0rufa/essan a0gakleith\n  9Uperi/wn                        pois Hipérion casou-se com Eurifáessa gloriosa, 

au0tokasignh/thn, h3 oi9 te/ke ka/llima te/kna,                             sua própria irmã, que lhe pariu filhos formosos:                       5                          

0Hw= te r9odo/phxun e0u+plo/kamo/n  te Selh/nhn                             Aurora de róseos braços, a Lua de belas tranças   

0He/lio/n t’ a0ka/mant’ e0piei/kelon a0qana/toisin,                          e o Sol incansável, semelhante a imortais,  

o4j fai/nei qnhtoi=sin kai\ a0qana/toisi qeoi=sin                            que brilha aos mortais e aos imortais deuses 

i3ppoij e0mbebaw/j: smerdno\n d’ o3 ge de/rketai o1ssoij             montado em cavalos; e do elmo dourado ele vê        

xruse/hj e0k ko/ruqoj, lamprai\ d’ a0kti=nej a0p’ au0tou=               com seus olhos terríveis, e raios flamejantes dele                     10 

ai0glh=en sti/lbousi, para\ krota/fwn te e1qeirai                     fulguram com luzes, e de junto às têmporas os cabelos  

lamprai\ a0po\ krato\j xari/en kate/xousin pro/swpon             flamejantes envolvem a partir da cabeça o rosto gracioso 

thlauge/j: kalo/n de\ peri\ xroi+\ la/mpetai e1sqoj                       ao longe resplendente; e ao redor do corpo belas vestes  

leptourge\j pnoih=i a0ne/mwn. u9po\ d’ a1rsenej i3ppoi                  lampejam, finas, ao sopro dos ventos. Sob ele viris corcéis 

<a0i+/ssous’, o1fr’a2n me/son ou0rano\n au0to\n i3kontai:>                 ˂arrojam-se até que atinjam o meio exato do céu;˃                 14a                          

e1nq’ a1r’ o3 ge sth/saj xruso/zugon a3rma kai\ i3ppouj               lá, pois, tendo detido o carro de áureo jugo e os cavalos          15 

qespesi <    .         .        .        .         .         .        .                           divin˂                                                                                        15a 

e9spe/ri>oj pe/mphsi di’ ou0ranou=   0Wkeano/nde.                        ao fim da tarde˃ ele os dirija através do céu ao Oceano. 

   xai=re, a1nac, pro/frwn de\ bi/on qumh/re’ o1paze:                    Salve, senhor, concede, benévolo, uma vida agradável; 

e0k se/o d’ a0rca/menoj klh/isw mero/pwn ge/noj  a0ndrw=n            e, depois de começar por ti, celebrarei a raça dos homens 

h9miqe/wn, w[n e1rga qeoi\ qnhtoi=sin e1deican. 100                               semideuses, cujos feitos os deuses revelaram aos mortais. 
 

O nome do deus invocado surge em primeira posição, abrindo o poema, e nessa 

parte do hino referências são igualmente feitas a sua genealogia101. Um atributo do deus 

é expresso nessa invocação por meio daqueles tipos de predicações participial 

(fae/qonta, v. 2) e relativa (o4j fai/nei ...) já referidos acima; atributo esse que na parte 

do louvor desse hino, é posto em evidência com a descrição (ekphrasis) do próprio 

deus, os raios brilhantes que dele emanam, os cabelos luminosos que lhe envolvem a 

face ao longe replendente, suas finas vestes que brilham em torno do corpo ao sopro dos 

ventos. A essa se segue a descrição da sua atividade precípua: a condução de sua 
                                                                                                                                               
(paiw=naj) compostos pelos poetas, a Eros, deus tão grande e tão antigo, não há nenhuma canção de 
louvor (e0gkw/mion) composta por um daqueles.   
100 Texto editado por West (2003, pp. 214-5). 
101 Sobre a genealogia do deus, ver nota 89. Ainda que não sejam incomuns nos hinos homéricos as 
alusões ao nascimento e ao parentesco da divindade celebrada, o que ocorre em dezoito dos trinta e três 
hinos, somente neste a descrição da linhagem do deus ultrapassa seus pais, vindo a atingir a terceira 
geração ascendente. Ao comparar os hinos homéricos com os outros hinos da tradição hexamétrica, 
Furley (2011, p. 218, nota 52) diz que este hino ao Sol é o único que poderia ser chamado de 
“genealogical hymn”, designação que nesse artigo ele confere justamente aos outros hinos dessa tradição, 
de caráter mais ritualístico, da qual os hinos homéricos são frequentemente distinguidos e que remonta a 
poetas míticos e semilendários como Olen, Pamphos, Orfeu, Museu, Lino e Epimênides, passa por 
Hesíodo e chega a Empédocles e Parmênides. .  
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carruagem de áureo jugo pelo céu e o seu mergulho no Oceano. Uma vida agradável 

(bi/on qumh/re’ o1paze) é o que este hino pede, súplica que se repete quase idêntica nos 

hinos 2 e 30 (bi/oton qumh/re’ o1paze  [hino 30] / o0pa/zein  [hino 2]) e que guarda 

semelhanças com as feitas nos hinos 15, 20 (di/dou d’a0reth\n te kai\ o1lbon) e 26 (do\j 

d’ h9ma=j xai/rontaj e0j w3raj au]tij i9kesqai, / e0k d’ au]q’ w9ra/wn ei0j tou\j pollou\j 

e0niautou/j), já que todos visam um bem-estar futuro102. 

Dois últimos elementos, presentes de modo expresso nesse poema e muito 

frequentes nos outros hinos homéricos, são dignos de nota: (i) uma exortação inicial ao 

próprio narrador ou a outrem – normalmente à(s) Musa(s) - para que cante o hino que 

virá a seguir, a qual, por sua vez, é composta de dois pontos: “uma marca linguística 

indicando a intenção do falante de começar seu hino e o anúncio daquele a quem ele 

escolheu se dirigir”103; (ii) e a noção de xa/rij, conceito central, comum a todos os 

hinos gregos, e que “sintetiza, melhor do que qualquer outro, a relação que o autor do 

hino tenta estabelecer com o deus – relação de prazer recíproco e boa vontade”104. Estes 

dois elementos, o primeiro como parte da invocação e o segundo integrando o pedido, 

tornam-se formulares nos hinos homéricos e aqui se concretizam nas expressões              

3Hlion  (...) a1rxeo Mou=sa (1) e xai=re (17). 

Quando esse poema é posto ao lado do primeiro par estrófico do párodo d’As 

Traquínias, a primeira semelhança óbvia extraída dessa comparação é que ambos 

reportam-se a um deus. Também ambos apresentam certas características formais dos 

hinos expostas acima. Há entre eles, no entanto, diferenças marcantes. Indícios disso são 

                                                 
102 Embora não se faça presente no hino em análise, deve-se aqui registrar outro tipo de pedido recorrente 
nos hinos homéricos: o êxito da canção. Ver, por exemplo, hinos 1. 18; 6. 20; 7. 58-9; 10. 5; 13. 3, 24. 4-
5. A numeração dos hinos em toda essa seção é feita de acordo com a edição de Allen, Halliday, Sikes 
(1980). 
103 Furley e Bremer (2001, p. 50) 
104 Race (1982, p. 8). Sobre os aspectos retóricos da xa/rij e da a0rxh/, primeiro ponto do primeiro 
elemento citado, ver este mesmo artigo. Para a expressão dessa a0rxh/ nos hinos homéricos, ver os de 
número 2, 11, 13, 16, 22, 25, 26, 28 e 31; a da xa/rij está em todos menos nos 2, 8, 12, 20, 23.    
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a natureza do pedido elaborado em cada um e a ocasião em que eles são proferidos. 

Como se viu, a súplica feita no hino homérico ao Sol, praticamente idêntica à dos hinos 

2 e 30 e semelhante à dos hinos 15, 20 e 26, consiste em que se conceda uma vida 

agradável. Percebe-se nisso um grau de generalidade tal que pedidos de natureza muito 

similar são feitos a divindades distintas, com esferas de atuação diversa, a saber, 

Deméter, Gaia, Héracles, Hefesto e Dioniso, respectivamente. No momento, entretanto, 

em que se passa a analisar o tipo de súplica presente no hino composto por Sófocles, vê-

se não só que o objeto do pedido se relaciona com a divindade invocada – já que o que 

ali se solicita é a informação sobre o paradeiro de Héracles, não havendo para tanto 

nenhum deus mais apropriado do que o Sol, cujo atributo da onividência é ressaltado no 

próprio poema – mas também, e o que é mais importante, que esse requerimento feito 

pelo Coro das jovens de Tráquis se mostra mais pessoal e particular. Essa 

particularidade pode também ser observada no contexto em que se profere esse canto. 

Enquanto o citado hino homérico insere-se num ambiente público de performance, 

exercendo o papel de proêmio à recitação dos poemas homéricos pelos rapsodos, como 

indicam seus dois últimos versos105, a canção de Sófocles se dá, até mesmo por força do 

momento dramático em que se encontra, em atmosfera mais doméstica e numa 

proximidade íntima com Dejanira.    

Tem-se um quadro semelhante quando se faz a mesma comparação agora com 

os pedidos elaborados em hinos mais propriamente cultuais, dos quais alguns estudiosos 

costumam afastar os hinos homéricos para efeito de classificação. Eles são, assim como 

os pedidos formulados nos hinos homéricos, menos pessoais e menos íntimos do que 

                                                 
105 O hino à Lua/Selene (32) apresenta, entre outras semelhanças com esse hino, uma fórmula de 
conclusão que igualmente alude a sua função de prelúdio a uma recitação. É implausível, contudo, que 
todos os hinos homéricos exercessem esse papel. Ver, quanto a isso, Allen, Halliday, Sikes (1980, p. xcv): 
“The statement, therefore, that the Homeric Hymns rhapsody were preludes to recitations of Homer must 
be corrected so as to apply to certain of the minor  hymns”. Outros hinos em que há referência explícita a 
festivais e recitações são: 6, 19; 10, 5; 13, 3; 24, 5; 25, 6; 32, 18.  
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aquele encontrado no canto coral de Sófocles, e neles se notam um sentido mais cívico e 

uma preocupação mais abrangente com a comunidade, os quais estão ausentes naquele 

canto. Do mesmo modo, é de se esperar que o lugar de execução desses hinos fosse um 

ambiente mais aberto, não mais ligado desta vez aos festivais de recitação rapsódica, 

mas a ritos cívicos religiosos. Dois exemplos para ilustrar esse ponto: o hino às Moiras, 

atribuído a Simônides, usado por Furley e Bremer106 como uma espécie de exemplar 

ideal ao fim da extensa parte introdutória de seu livro sobre hinos gregos; e o hino a 

Dioniso, quinto estásimo de Antígona, cuja tradução faz parte deste trabalho. No 

primeiro, pede-se que sejam enviados “a nós” (a1mmin) a Boa-Ordem, a Justiça e a Paz e 

que “esta cidade” (po/lin te ta/nde) se livre das desgraças que lhe pesam o coração; no 

segundo, que o deus venha com seu passo catártico, pois “toda a cidade” (pa/ndamoj 

po/lij) é tomada por flagelo violento107.    

Diante das diferenças apontadas, muito embora não seja este o lugar adequado 

para se fazer uma análise minuciosa de todas as espécies de poesia religiosa advindas de 

uma classificação estabelecida, quer pelos teóricos antigos, quer pelos estudiosos ainda 

hoje em atividade108, talvez caiba aqui recordar “outra forma de discurso que 

compartilha do escopo dos hinos de assegurar a boa vontade divina: a prece” 109. Com 

                                                 
106 (2001, pp. 63-4) 
107 Eis as passagens citadas: pe/mpet’ a1mmin r9odo/kolpon // Eu0nomi/an liparoqro/nouj t’ a0delfaj, 
Di/kan // kai\ stefanhfo/ron Ei0rh/nan, po/lin te ta/nde barufro/nwn // lela/qoite suntuxia=n. – 
enviai-nos a Boa-Ordem de róseo colo, e suas irmãs de tronos brilhantes, Justiça e Paz porta-coroa, e 
fazei esta cidade se livrar das desgraças que lhe pesam no coração. (Simônides, 8-11); nu=n d’, w9j biai/aj 
e1xetai // pa/ndamoj po/lij e0pi\ no/sou, // molei=n kaqarsi/w| podi\ Parnasi/an // u9pe\r kleitu\n h1 
stono/enta porqmo/n.- e agora, que toda a cidade por flagelo violento é tomada, vem com teu passo 
depurante sobre a encosta do Parnasso ou pelo estreito lamentoso (Antígona, 1140-5).  
108 Proclo (Bibl. Phot. 319, 35ff.), adotando, ao que parece, uma classificação com base nas diferentes 
ocasiões religiosas para os quais os hinos eram compostos e nos diferentes deuses a que se dirigiam, lista 
os seguintes tipos de cantos aos deuses: u3mnoi, proso/dia, paia=nej, diqu/ramboi, no/moi, a0dwni/dia, 
i0o/bakxoi, u9porxh/mata. Menandro, com enfoque mais retórico, traça outra tipologia, esquematizando-a 
em pares: klhtikoi/, a0popemptikoi/; fusikoi/, muqikoi/; genealogikoi/, peplasme/noi; eu0ktikoi/, 
e0peuktikoi/. Para uma classificação moderna ver, por exemplo, Furley e Bremer (2001, pp. 40-50): The 
Homeric Hymns, lyric monody, choral lyric, Calimachus, philosofical and alegorical hymns, magical 
hymns, prose hymns, the orphic hymns, Proklos.  
109 Furley e Bremer (2001, p. 3): “prayer”.  
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efeito, muitos dos elementos de composição aqui expostos são utilizados por ambos, 

hino e prece, e o estabelecimento de uma clara distinção entre eles não é tarefa simples. 

Parece, contudo, possível encontrar em poemas que tomam essa forma justamente 

aquelas características – um pedido voltado para fins mais pessoais e menos gerais e 

formulado, por isso mesmo, num âmbito mais doméstico, sem deixar de atentar para a 

relação entre o objeto desse pedido e a esfera de influência da divindade invocada – que 

se viam no canto coral de Sófocles, mas não nos outros a ele comparados. A seguir, um 

exemplo de poema lírico em forma de prece, agora pertencente à tradição monódica: 

× 

Poik˼ilo/qro˻n’ a0qana/t’ Afro/dita,        De flóreo manto furta-cor, ó imortal Afrodite,                 

pai=˼ D˻i/˼ oc dol˻o/ploke, li/ccomai/ ce,      filha de Zeus, tecelã de ardis, suplico-te:                                              

mh/ m’˼ a1saisi ˻mhd’ o0ni/aisi da/mna,          não me domes com angústias e náuseas,                                                 

 po/tn˼ia, qu=˻mon,                                      veneranda, o coração,                                          

a0ll˼a\ tui/d’ e1l˻q’, ai1 pota ka0te/rwta     mas para cá vem, se já outrora –                                    5                                            

ta\˼c e1mac au1˻dac a0i/oica ph/loi               a minha voz ouvindo de longe – me                                             

e1˼ kluec, (...)                                                   atendeste, (...)                                                                    

(...)                                                                          (...)                                                     

e1lqe moi kai\ nu=n, xale/pan de\ lu=con       Vem até mim também agora, e liberta-me dos                25                                                                                                         

e0k meri/mnan, o1cca de/ moi te/leccai          duros pesares, e tudo o que cumprir meu                                                 

qu=moc i0me/rrei, te/lecon, cu/ d’ au1ta         coração deseja, cumpre; e, tu mesma,                                                                   

 su/mmaxoc e1cco.                 ×                        sê minha aliada de lutas. 110                                                    

 

Assim, quando se trata de libertar a poetisa de seus duros pesares e de realizar os 

desejos de seu coração, Afrodite é invocada por Safo como aliada. Ainda em questões 

de amor e num âmbito doméstico, mas, ao que tudo indica, com um fim mais específico, 

a saber, a embriaguez de Cleóbulo, para que então nesse estado ele ceda à paixão do 

poeta, Anacreonte chama Dioniso:  

(...) 

gounou=mai/ se, su\ d’ eu0menh\j                                os joelhos abraço-te, e tu, propício,      6                             

e1lq’h9mi/n, kexarisme/nhj                                        vem a nós, e aceitável                   

d’ eu0xwlh=j e0pakou/ein:                                        prece escuta:                     
                                                 
110 Fr. 1 V, tradução de Giuliana Ragusa (2005, pp. 424-6).  
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Kleobou/lwi d’ a0gaqo/j ge/neo                              a Cleóbulo sê bom                           

su/mbouloj, to\n e0mo/n g’ e1rw-                             conselheiro, para ele minha pai-            10                  

t’, w] Deo/nuse, de/xesqai.                                          xão, ó Dioniso, aceitar.111                       

 

 Por fim, uma última prece, retirada de uma passagem de outro hino homérico, 

mostra-se digna de menção, pois, além de compartilhar do caráter pessoal dos dois 

exemplos da lírica monódica acima citados, não só formula pedido semelhante àquele 

que é formulado pelo Coro no párodo d’As Traquínias, como também se dirige ao 

mesmo deus, o Sol, que nesse passo é instado por Deméter, no hino em sua 

homenagem, a dizer onde está sua filha:   

 

 “ 0He/li’,ai1dessai/ me qe/an su/ per, ei1 pote dh/ seu            Sol, tem consideração por mim, deusa que sou, se alguma vez 

h2 e1pei h2 e1rgwi kradi/hn kai\ qumo\n i1hna:                         com atos ou palavras já agradei teu peito e coração.                         65 

kou/rhn th\n e1tekon, glukero\n qa/loj, ei1dei+ kudrh/n,         A filha que gerei, doce rebento, gloriosa por sua forma – 

th=j a9dinh\n o1p’ a1kousa di’ ai0qe/roj a0truge/toio            dela ouvi a voz alta através do éter infecundo, 

w3j te biazome/nhj, a0ta\r ou0k i1don o0fqalmoi=sin.            como se violentada; não vi, porém, com meus olhos. 

a)lla\ su\ ga\r dh\ pa=san e0pi\ xqo/na kai\ kata\ po/nton      Mas, já que com teus raios do éter brilhante 

ai0qe/roj e0k di/hj katade/rkeai a0kti/nessi,                         olhas para toda a terra e para o mar,                                                 70                      

nhmerte/wj moi e1nispe fi/lon te/koj, ei1 pou o1pwpaj      diz-me sem erro se de algum modo viste quem 

o3j tij no/sfin e0mei=o labw\n a0e/kousan a0na/gkhi               dos deuses ou dos homens mortais longe de mim tomou 

oi1xetai h0e\ qew=n h2 kai\ qnhtw=n a0nqrw/pwn. ”112                por força, contra sua vontade, minha filha e partiu. 

 

Esse ambiente mais pessoal não é, obviamente, a única distinção entre hinos e 

preces passível de ser feita113. Os comentadores referem-se a outras, que, por sua vez, 

não se observam no poema de Sófocles. Como se viu durante a análise do primeiro par 

estrófico daquele párodo, o tragediógrafo ali emprega uma linguagem altamente 

elaborada, repleta de artifícios poéticos, não havendo, por outro lado, nessas duas 

estrofes, e em nenhuma outra do poema, qualquer referência a oferendas passadas, 

                                                 
111 Fr. 357 P, Tradução de Giuliana Ragusa (2010, p. 652).   
112 Edição de Allen, Halliday e Sikes (1980).  
113 Não se pretende, aliás, sequer estababelecer aqui uma distinção em termos de “público” e “privado”, 
como se os hinos pertencessem necessariamente ao âmbito do primeiro e as preces, ao do segundo. O que 
parece plausível é que as preces podiam se dar nessas duas esferas (ver Pulleyn, 1997, p. 164), ao passo 
que os hinos, quer fossem os homéricos, quer os mais marcadamente cultuais, estariam ligados a ocasiões 
mais abertas: aqueles, a festivais de recitação; esses, a ritos religiosos cívicos.    
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presentes ou futuras ao deus. Ora, a presença da primeira característica citada e a 

ausência da segunda são comumente atribuídas aos hinos quando se trata de diferenciá-

los das preces, que seriam, portanto, um produto artístico menos bem acabado que 

aqueles e deveriam mencionar um ato de devoção (por exemplo, um objeto votivo, um 

sacrifício, uma libação)114 além das próprias palavras endereçadas ao deus, as quais, no 

caso dos hinos, com sua linguagem cuidadosamente tecida, são, por si, a própria 

oferenda necessária para despertar o favor divino (xa/rij)115. Enfim, o elemento 

musical, por certo presente no canto de Sófocles, seria outro ponto de distinção, típico 

dos hinos, a que os comentadores costumam fazer menção116.                    

O capítulo anterior findou-se com a constatação da complexa variedade 

(poikili/a) formal, ou seja, de metros e de modos de estruturação das estrofes, utilizada 

por Sófocles na composição de seus poemas líricos. Algo semelhante, desta vez no 

plano do conteúdo, é possível afirmar ao fim desta primeira seção do segundo capítulo. 

A análise do material trabalhado em cada uma das estrofes do poema levou a uma 

primeira divisão, pois, enquanto o primeiro par estrófico podia ser visto como uma 

espécie de hino ao Sol, o segundo par e o epodo consistiam em uma recapitulação de 

temas já mencionados no prólogo da peça. O exame, contudo, mais pormenorizado 

daquele primeiro par estrófico mostrou como essa complexidade presente no canto coral 

                                                 
114 Tanto na passagem citada do hino a Deméter (v. 64), quanto na do poema de Safo (v. 5), nota-se a 
mesma fórmula de recordação (u9po/mnhsij), usada para se referir a essas oferendas e a auxílios 
anteriores: “ei1 pote” (“ai1 pota”, em dialeto eólico). É possível, não só no referido passo do hino 
homérico, mas nos próprios poemas épicos, detectar protótipos dessa forma tradicional de prece, em que 
essa fórmula se faz presente, como a de Crises a Apolo (Il. 1, 37 ff.), a de Tetis a Zeus (Il. 1, 503ff.) e a de 
Diomedes a Atena (Il. 5. 116). Para essa fórmula, encontrada também nos hinos, ver também Pind. Ist. 6. 
42-9; Sófocles, Édipo Rei, 165; Aristóf. Cav. 594 e Tesm. 1155-7.  
115 Ver Furley e Bremer (2001, p. 3): “Formally a hymn is likely to be a more finished artistic product  
than a prayer both in terms of articulated speech and narrative and in performance”. Quanto à distinção no 
que toca aos objetos votivos, ou seja, em termos de função, ver Pulleyn (1997, 49-55). Quanto à noção de 
xa/rij e a0rxh/, ver nota 104. 
116 Quanto ao critério musical dessa diferenciação, ver Pulleyn (1997, p. 54): “The most obvious 
superficial difference between hymns and prayers consist in the fact that hymns were of their essence 
musical and prayers not.”    
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como um todo se encontra no interior do próprio hino, que, de sua parte, não se deixa 

enquadrar em simples definições.  

Como se viu, sofisticação poética, ausência de alusões a objetos votivos, música, 

cláusulas predicativas peculiares e estrutura tripartite, todas essas características, 

consideradas marcas próprias dos hinos, acham-se no primeiro par estrófico deste canto, 

que, por outro lado, ao adotar um caráter pessoal em sua relação com Dejanira, sem se 

referir a quaisquer a prêmios em competições ou a ocasiões rituais específicas para as 

quais teria sido composto, não havendo indício, portanto, de que se inserisse em uma 

cerimônia religiosa117 ou cívica, mostra-se, sob esse aspecto, mais próximo da passagem 

do hino homérico a Deméter e dos poemas líricos acima citados, ainda que deles divirja 

por não assumirem a forma coral. 

É o diverso, de novo, dentro do diverso; e a próxima seção deste capítulo trará, 

outra vez, mais um exemplo de complexidade. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
117 O Sol, embora reverenciado e invocado em juramentos, não era, com as exceções de Rhodes e, em 
tempo mais remotos, do sul da Lacônia, objeto de culto público entre os gregos do período clássico e 
arcaico. Ver Allen, Halliday e Sikes (1980, p. 432).  
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2.2. Canto Coral Astrófico. As Traquínias (205-224). Um exemplo mais complexo.         

  

O mensageiro chega para anunciar a boa nova: Héracles está vivo e venceu a 

batalha. Movida pela alegria que a notícia lhe traz, Dejanira exorta as mulheres de 

dentro e de fora da casa a soltarem sua voz, e em seguida, então, o Coro inicia o seu 

canto118. 

Nota-se nesse poema uma liberdade no trato dos elementos de gênero talvez 

ainda maior do que a que se viu nas páginas acima. É célebre a passagem do fim do 

terceiro livro das Leis de Platão na qual o Estrangeiro, ao tomar o exemplo da música 

para discorrer sobre o modo por que os homens tornaram-se livres em demasia119, diz as 

seus interlocutores, depois de constatar que no passado a música dividia-se em gêneros 

e formas (ei)/dh kai\ sxh/mata) que por força de lei não podiam se misturar, o 

seguinte: “(...) depois disso, com o passar do tempo, surgiram poetas que, embora 

hábeis por natureza, mas desconhecedores do que é justo e conforme a lei segundo a 

Musa, iniciaram uma antimusical quebra de regras, em báquico transe e dominados mais 

do se deve pelo prazer, fundindo lamentos (qrh/nouj) com hinos (u(/mnoij) e peãs 

(pai/wnaj) com ditirambos (diqura/mboj) ...”120. 

Pois bem, conquanto se associe essa passagem à prática da Nova Música do final 

do século quinto, cujos modelos exemplares seriam as últimas peças de Eurípides121, o 

canto coral astrófico (205-224) presente n’As Traquínias oferece toda sorte de 

                                                 
118 Para o efeito dramático dessa canção, cujo caráter será ecoado de modo mais formal no segundo 
estásimo da peça, e das outras duas presentes em Ájax e Antígona, as três tradicionalmente chamadas 
de hyporkhema (u9po/rxhma), ver as páginas finais (17-9) da introdução deste trabalho. Para a ausência de 
correspondência estrófica nessa canção, ver nota 69. 
119 (700 a5): i(/na e0c a0rxh=j die/lqwmen th\n tou= e0leuqe/rou li/an e0pi/dosin bi/ou. 
120 (700 d1-6): meta\ de\ tau=ta, proi+o/ntoj tou= xro/nou, a1rxontej me\n th=j a0mou/sou paranomi/aj 
poihtai\ e0gi/gnonto fu/sei me\n poihtikoi/, a0gnw/monej de\ peri\ to\ di/kaion th=j Mou/shj kai\ to\ 
no/mimon, bakxeu/ontej kai\ ma=llon tou= de/ontoj katexo/menoi u9f’ h9donh=j, kerannu/ntej de\ qrh/nouj 
te u3mnoij kai\ pai/wnaj diqura/mboij, (...). 
121 Batezzato (1999, p. 163). 



 
51 

 

dificuldades quando se espera uma unidade em termos de alusões genéricas, justamente 

pela presença conjunta de elementos que caracterizam gêneros diversos. Assim, tanto a 

exortação de Dejanira nos versos que antecedem esse canto (fwnh/sat 0, w} gunai=kej, 

ai(/ t 0 ei)/sw ste/ghj / ai(/ t 0 e0kto\j au0lh=j 202-3)122, quanto a do próprio Coro em 205 

(a0nololuca/tw),  sugerem que a canção há de ser um “o0lolugmo/j” 123; o chamado 

por um canto a Apolo e Ártemis, a expressão "entoai o peã, peã" (paia=na paia=n 0 

a0na/get 0 211-2) e o grito ritual i0w\ i0w\ Paia/n (222) indicam um peã; as referências a 

Dionísio, tais como o "aulo" (au0lo/n 217), a "hera" (kisso/j 219), o outro grito ritual 

"evoé" (eu0oi= 218), e a competição báquica (Bakxi/an ... a(/millan 219-20),  sugerem um 

Ditirambo. 

Kamerbeek, ao perceber esta amálgama de gêneros e evitando classificar esta 

passagem como um hyporkhema (u9po/rxhma), em razão do pouco rigor conceitual do 

termo e de sua arbitrariedade, assevera que talvez seja melhor chamar esta canção de 

um "peã tingido com elementos ditirâmbicos" 124. Esses elementos, de fato, passam a 

surgir a partir da metade do poema (v. 216), com as já aludidas referências ao aulo e à 

agitação (a0natara/ssei 218) báquica causada pela hera, atributo de Dioniso; isso, no 

entanto, não faz que desapareçam por completo as referências ao peã, como se nota pelo 

refrão entoado no verso 222 (i0w\ i0w\ Paia/n). O agradecimento pela volta do herói e a 

alegria causada por esse retorno dão sentido a essa mistura de gêneros: “mescla-se a 

ação de graças, típica dos peãs, com a excitação própria do ditirambo" 125. 

                                                 
122 “Soltai a voz, ó mulheres, as de dentro da casa e as de fora do pátio”. 
123 Easterling (1982, p. 104). 
124 Kamerbeek (1970, p. 71). Embora se possa afirmar que a dança esteja claramente indicada nesta 
passagem (216ff), o termo u9po/rxhma de que se vale Jebb não parece esclarecedor, já que os estásimos 
são igualmente dançados. 
125 Macedo (2010, p. 124). Para estudos detalhados acerca desses dois gêneros, ver Zimmermann (1992) e 
Fearn (2007) sobre o ditirambo; e Käppel (1992), Schröder (1999), Rutherford (2001) e Ford (2006) sobre 
o peã.  
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Por outro lado, o termo "núbil" (mello/numfoj 207) e as alusões, também 

observáveis neste canto, a dois coros, um formado por homens e o outro, por mulheres – 

o primeiro deles apenas imaginado, e não atuante126 -, especialmente num contexto de 

referências cultuais a Apolo e Ártemis, parecem remeter a um canto nupcial. Um coro 

duplo, por exemplo, a executar o canto de um peã a Apolo pelos homens e de um 

provável o0lolugh/ 127 pelas mulheres, acha-se em um poema de Safo, e, embora não se 

possa afirmar que esse poema descreva com fidelidade as cerimônias de casamento de 

sua época e que sua performance tenha se dado em um contexto de núpcias, é inegável a 

relação que mantém com elas, já que narra as bodas de Heitor e Andrômaca: 

 

˻gu/naikec d' e0le/lucdo˼n o1cai progene/ctera[i,            e as mulheres soltavam alto brado, as mais velh[as, 

˻pa/ntec d' a1ndrec e0p˼h/raton i1axon o1rqion                e todos os homens entoavam adorável e alto 

˻pa/on’ o0nkale/ontec e0ka/bolon eu0lu/ran,                     peã invocando o Arqueiro hábil na lira,  

˻u1mnen d'  1Ektora  k'A˼ndroma/xan qeo˂e˃ike/lo[ic.     e hineavam Heitor e Andrômaca, aos deuses símeis.128 

 

Ligado também a esse mesmo contexto parece estar o Fr. 30 V de Safo, no qual 

do mesmo modo são descritos um grupo de moças que hão de cantar por toda a noite 

(pa/rqenoi d[ // pannuxi/sdoi?[s]a?i?[ // sa\n a0ei/doie??n ... 1-3) e um de moços, ao qual o 

                                                 
126 Não há nas tragédias existentes exemplo algum de um coro duplo, com seus integrantes representando 
dois grupos de personagens de sexos opostos. A única possível exceção é o terceiro estásimo (1102-50) 
do Hipólito de Eurípides, com suas intrigantes variações de gênero em alguns particípios constantes em 
estrofes diversas. Ver, para essa questão, Barret (1964, pp. 366-9), que se põe contra essa hipótese. Swift 
(2010, pp. 263-5), por outro lado, acolhe-a. 
127 Ver Page (1987, p. 67): “e0le/lusdon: perhaps intended as an Aeolic spelling of o0lol-”. Nesse caso, o 
verbo seria exatamente o mesmo que abre o poema de Sófocles, com a única ressalva de que aquele se 
compõe com a preposição a0na/ (a0nololuca/tw). A diferença entre o0lolugh/ e o0lolugmo/j, designação 
utilizada por Easterling (ver nota 123), se dá, segundo definição do LSJ, em termos do gênero de quem os 
executa. O primeiro é definido como um alto grito aos deuses entoado especialmente por mulheres, ao 
passo que do segundo não se faz qualquer especificação acerca do gênero de quem profere esse grito, 
havendo por outro lado o acréscimo do elemento da alegria. Essa distinção para fazer sentido, já que no 
poema de Sófocles é a casa (dómoj 205), representando seus moradores de ambos os sexos, que é 
chamada para ulular. A distinção entre os sexos só será feita depois, quando os homens deverão evocar 
um clamor a Apolo e as mulheres entoar um peã a Ártemis. Para o0lolugh/ como um equivalente feminino 
do peã, como no poema de Safo, ver Baquíl. 17. 124-9 e Xen. An. 4.3.19.     
128 Fr. 44 V, 31-4. Tradução de Giuliana Ragusa (2005, pp. 442-3). 



 
53 

 

suposto noivo, com idade igual a deles, se deve juntar (a0ll' e0ge/rqe?i?j h0i+q[e/ // stei=xe 

soi\j u0ma/lik?[aj, ... 6-7)129. 

Esses dois poemas, contudo, não fazem mais do descrever a presença e a atuação 

de coros compostos, cada um deles, por integrantes de sexos opostos em uma cerimônia 

nupcial, sendo, além disso, seu próprio estado fragmentário um indício da completa 

escassez de exemplares gregos desse gênero que sobreviveram íntegros aos períodos 

clássico e arcaico130. A solução para um dos problemas acima aventados, o da 

precariedade da preservação do texto daqueles cantos, pode ser encontrada no período 

helenístico, pois o poema 18 de Teócrito, um epitalâmio para as núpcias de Helena e 

Menelau, acha-se inteiramente preservado. Sua execução, no entanto, se dá por meio de 

um único Coro de moças ligadas à noiva, o que também demonstra a existência de 

composições ligadas a esse contexto as quais não empregam necessariamente o coro 

duplo. Desse modo, apenas na tradição da poesia latina torna-se possível encontrar um 

exemplo inteiro de himeneu entoado, ele mesmo, por dois coros, um masculino e um 

feminino. Essa é a forma de composição do poema 62 de Catulo, no qual em estrofes 

hexamétricas sucessivas, sempre terminadas com o refrão “Hymen o Hymenaee, Hymen 

ades o Hymenaee!”, um grupo de jovens moços disputa com outro, de moças, uma 

prova de canto em que cada Coro irá expor, sob o ponto de vista do gênero que 

representa, suas impressões sobre o casamento. 

                                                 
129 Quando, no canto 23 da Odisseia, Odisseu ordena que se simule uma festa de casamento para que a 
atenção dos vizinhos seja desviada da matança dos pretendentes, o canto e a dança de homens e mulheres 
não só está presente na descrição da cena em que se cumprem suas ordens, como também parece ser por 
sua própria presença que os que estão de fora, ao ouvi-los, presumem tratar-se de fato de uma cerimônia 
de bodas. toi=sin de\ me/ga dw=ma peristenaxi/zeto po/ssin // a0ndrw=n paizo/ntwn kallizw/nwn te 
gunaikw=n. // w[de de/ tij ei1peske do/mwn e1ktoqen a0kou/wn: // h] ma/la dh/ tij e1ghme polumnh/sthn 
basi/leian: “e a grande casa ressoava ao redor com passos // de homens a dançar e de mulheres de belas 
cinturas. // Assim diziam os que de fora da casa os ouviam: // por certo alguém se casou com a muito 
cortejada rainha”. (23.146-9). 
130 Os outros poemas de Safo pertencentes a esse gênero são ainda mais fragmentários, não permitindo 
que se chegue a qualquer conclusão sobre seu modo de performance. Ver, por exemplo, frs. 103b, 107, 
108, 109, 110a, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 V. Quanto às citadas escassez e precariedade de 
exemplos, algo semelhante ocorre com os partênios.  
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Não obstante sua distância temporal e espacial em relação às tragédias de 

Sófocles, esse poema parece digno de menção, pois, como apontam com frequência 

alguns estudiosos, trata-se de uma composição baseada, ainda que de forma não 

exclusiva, em modelos gregos, sendo os poemas 104a V, 105a V e 105b V da própria 

Safo, a cujas outras composições já se fez referência acima, seus protótipos mais 

afins131. Swift, ademais, chama atenção para o fato de “vários ‘scholars’ ligarem esses 

dois últimos fragmentos de Safo e sugerirem que eles são parte de um único poema, 

possivelmente cantados em forma antifônica (“amoebean form”) por dois grupos. Neste 

caso, o paralelismo com Catulo seria ainda mais preciso” 132. Com efeito, o metro 

idêntico (hexâmetros datílicos) dos dois fragmentos e o notável paralelismo que se 

estabelece entre ambos, que se iniciam do mesmo modo e têm as longas e breves de seu 

primeiro verso nas mesmas posições, conferem verossimilhança a essa hipótese. Não 

seria descabida a impressão de que um poema responde a outro:                                 

105a V 

oi]on to\ gluku/malon e0reu/qetai a1krw| e0p' u1sdw|,        Como a doce maçã avermelha-se no ramo extremo, 

a1kron e0p' a0krota/tw|, lela/qonto de\ malodro/phej:    extrema no mais extremo, e os colhedores esqueceram-na; 

ou0 ma\n e0klela/qont', a0ll' ou0k e0du/nant' e0pi/kesqai.       não, decerto não a esqueceram, mas não puderam alcançá-la  

105b V 

oi1an ta\n u0a/kinqon e0n w1resi poi/menej a1ndrej           Como o jacinto que nas montanhas os pastores viris   

po/ssi katastei/boisi, xa/mai de/ te po/rfuron           pisam com os pés, e no chão a púrpura  

a1nqoj ...                                                                     flor ...           

                                                 
131 Bowra (1961, pp. 219-20) estabelece as seguintes correspondências: o fr. 104a L.-P., com a estrela 
Vênus que traz de volta tudo quanto a brilhante Aurora dispersou; a ovelha, a cabra, a filha à mãe  ( 
1Espere pa/nta fe/rwn o1sa fai/nolij e0skedas' au1wj,// † fe/reij o1in, fe/reij † ai]ga, fe/reij a1pu 
ma/teri pai=da.), e, como suspeita Bowra, “possivelmente (...) também a noiva para o noivo”, relacionar-
se-ia com os versos 1-2 de Catulo - o paralelismo, no entanto, com os versos 20-1 desse poema também 
parece pertinente -; o fr. 105c L.-P (105b V), citado a seguir no corpo do texto com tradução, manteria 
paralelos com os versos 38-44 de Catulo e sua descrição da virgindade perdida por meio da imagem da 
flor arrancada e destruída no campo, como o jacinto de Safo; e o fr. 105a L.-P, também a seguir citado e 
traduzido, com os versos 57-8 – mas a alusão anterior (49-55) à agricultura como metáfora do casamento 
parece também manter ligação com aqueles versos da poetisa e seus colhedores de maçã.  De modo mais 
geral, os fragmentos 107 V e 114 V refletem a ambiguidade e os temores diante do casamento expressos 
pelas jovens no poema de Catulo. Quanto ao refrão, ver fr.111 V.  
132 Swift (2010, p.259). Os autores a que ela se refere, citados na nota 37 dessa mesma página são: Smyth, 
Davison e Hunter. Eis a conclusão a que chega a autora: “The choice of a mixed amoebean chorus, 
aligning themselves with the bride and the groom respectively, reflects an earlier poetic tradition of which 
Catullus was aware” (id., p. 260).  
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Assim, as ordens para que os homens evoquem um conjunto clamor a Apolo e 

para que as donzelas entoem um peã a Ártemis parecem de fato reforçar a alusão ao 

ambiente matrimonial que o termo mello/numfoj (prestes a casar 207), ligado à casa,  

traz de modo mais explícito consigo. Essas referências à ocasião das núpcias não soam 

descabidas e bem se coadunam com o contexto da peça em que este canto se encontra. 

Os temas da união matrimonial, das aflições dela advindas e da sua comparação com o 

tempo que lhe precede surgem nesta tragédia em passagens anteriores a este canto133. Já 

se viu que este poema, com o motivo da re-união matrimonial, antecipa o segundo 

estásimo dessa peça e que essas duas canções são exemplos da ironia trágica empregada 

por Sófocles. Héracles, de fato, vem trazendo sua “nova” noiva de volta para casa, e ela 

não é Dejanira, mas Iole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
133 Por exemplo, versos: 7, 18, 18, 27, 32-5, 141-50 dessa tragédia. 
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2.3.  Ecos epinícios no primeiro estásimo d’As Traquínias. 

 

O canto coral astrófico analisado acima se finda com o anúncio da chegada de 

Licas, que traz consigo as cativas da Ecália. A vinda posterior de um mensageiro no 

episódio que se segue àquele canto obrigará Licas a admitir a falsidade da história por 

ele relatada a Dejanira no início desse mesmo episódio. Agora ela sabe que a destruição 

e o saque da Ecália não foram motivados pela estadia de Héracles entre os lídios, nem 

por sua servidão a Ômfale, nem pela morte de Ífito, mas sim pelo amor do filho de 

Alcmena por Iole (351-7). Essa foi a razão da batalha, e por isso aquelas cativas de 

guerra estão ali, e Iole, entre elas. Dejanira recebe, resignada, o relato dessa nova 

motivação. Nem mesmo os deuses resistem ao amor (443). 

A força do amor será, pois, o tema da próxima canção, e quanto a essa escolha 

esse canto coral não é inédito. No terceiro estásimo de Antígona (781-800), após 

presenciar a violenta discussão entre Hêmon e Creonte, o Coro canta o poder universal 

do amor e, no plano particular do drama, responsabiliza-o pela contenda do pai com o 

filho, já que é sob a influência do amor que Hêmon ousa desafiar a autoridade paterna. 

Em Hipólito de Eurípides, há não menos que duas passagens nas quais essa força é 

cantada: no primeiro estásimo (525-64), quando, já ciente da paixão de Fedra por 

seu enteado, o Coro vê a ama sair de cena e é tomado por grande apreensão, pois sabe 

que as consequências do provável encontro dela com Hipólito podem ser funestas; e, no 

quarto estásimo (1268-82), depois da saída do mensageiro que anunciou a morte de 

Hipólito, quando novamente o Coro entoa uma ode ao poder do amor, agora, no 

entanto, não mais em tom apreensivo, mas sim de resignação. 

  Do ponto de vista de sua função, portanto, a passagem sob exame assemelha-se 

às citadas acima. O que nela, contudo, há de notável é o modo como o amor é louvado. 
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Nos exemplos citados, o louvor a Afrodite ou a Eros é feito de modo um tanto 

convencional, e elementos caracterizadores dos hinos apresentam-se em maior ou 

menor grau em cada um deles. No já aludido quarto canto (terceiro 

estásimo) de Antígona, comumente chamado de hino ao amor, é possível observar 

vários desses elementos, acerca dos quais já se falou na primeira parte deste capítulo: 

"invocação pelo nome [do deus], listagem honorífica de seus atributos, poderes e 

epítetos (muitos em cláusulas relativas) (...), anáfora e linguagem universalizante134”.   

Muitas dessas características apresentam-se no primeiro estásimo de Hipólito, que, 

aliás, narra em sua segunda estrofe, como exemplo mítico da força do amor justamente 

o saque da Ecália por Héracles, fato que enseja a canção d' As Traquínias135. Essas 

marcas persistem, embora neste caso em menor número, no quarto estásimo da mesma 

tragédia, "um hino a Afrodite (...) que celebra (...) seu poder universal e irresistível136". 

Ora, o primeiro estásimo d’As Traquínias não adota essa forma convencional de 

louvor. O canto não se inicia por uma invocação direta, em segunda pessoa, ao deus, 

mas com uma gnw/mh, uma máxima sobre a força do amor (Cípris), cuja universalidade 

será então ilustrada por meio de um priamel que, combinado com outro recurso retórico, 

o da praeteritio, transitará, demonstrando a influência dessa deusa, da esfera divina 

(Zeus, Poseidon, Hades) para a do combate entre Héracles e Aquelôo pela mão da 

humana Dejanira137. Esse é o foco do priamel. Seu clímax constitui-se na questão com 

                                                 
134 Griffith (1999, pp. 255-6). Esse mesmo autor chama ainda atenção para a ausência neste hino de dois 
elementos normalmente esperados: (i) alusões ao parentesco do deus e (ii) pedidos ou "envoi" 
expressamente formulados. 
135 Sobre algumas "quebras de convenção" operadas neste hino, como, por exemplo, a antecipação do 
pedido, a exemplificação dos poderes do deus por meio de mitos e não da situação presente no drama, e a 
prece para que o deus se afaste (um hino apotropaico) e não para que ele apareça (um hino clético), ver 
Macedo (2010, pp. 146-8). 
136 Barret (1964, p. 391). Digna de nota também nesse estásimo de Hipólito, além das semelhanças com 
o referido canto de Antígona, é a invocação de Afrodite, em dois momentos nos dois poemas, pelo nome 
de Cípris, como no canto d' As Traquínias. 
137 Para outros exemplos em Sófocles de cantos que se iniciam com essas máximas generalizantes, ver o 
primeiro estásimo de Antígona (332-3): po/lla ta\ deina\ kou0de/n a0n- / qrw/pou deino/teron pe/lei; e o 
segundo estásimo da mesma tragédia (583): eu0dai/monej oi[si kakw=n a1geustoj ai0w/n. Note-se também 
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que a estrofe se finda (604-6): que fortes rivais por núpcias foram à luta? / Que 

oponentes pro poento combate / cheio de golpes partiram? A antístrofe contém a 

apresentação dos oponentes e o início da luta, mediada por Cípris; e a primeira parte do 

epodo (517-22), a descrição do combate. O canto termina com o retrato de Dejanira, 

sentada à distância a esperar, como ovelha desgarrada. Essa mudança de foco da 

narrativa é marcada por um forte contraste entre os metros empregados por Sófocles 

nessa segunda parte do epodo (523 ss.) em relação aos da primeira parte, que seguem 

basicamente o padrão do par estrófico precedente. 

Já na análise do párodo dessa peça, mostrou-se como, a partir da primeira estrofe 

daquele canto, alguns temas do prólogo ressurgiam então num modo de expressão 

próprio desses passos líricos. Algo semelhante se dá com este primeiro estásimo. Ao 

compará-lo com o prólogo da tragédia, Davies aponta correspondências entre eles sob 

ao menos três aspectos: "(i) tema geral, (ii) estrutura retórica e (iii) fraseologia.138" 

Embora esse tipo de artifício composicional não seja incomum entre os tragediógrafos, 

parece possível dizer que Sófocles o emprega aqui de modo especial. Assim como esse 

poema, por não se valer de convenções hínicas, destoa de outros que cantam o poder do 

amor, da mesma maneira, ao adotar esse tipo de forma narrativa para descrever o 

combate dos pretendentes e a situação de Dejanira, ele torna-se "raro, talvez único na 

obra remanescente de Sófocles139". Não só Burton, mas outros estudiosos apontam para 

                                                                                                                                               
que os três deuses aqui logrados pelo amor são os três mais poderosos, sob o poder dos quais todo o 
universo está submetido. Cf. Il. 15. 187 ss. 
138 Davies (1991, pp. 136-7): "(i) a batalha de Héracles e Aquelôo por Dejanira, (ii) esta batalha é em cada 
uma das passagens introduzida introduzida por uma generalização que serve para enfatizar o exemplo 
concreto que se seguirá, (iii) 15 toio/nd' e0gw\ mnhsth=ra prosdedegme/nh  ~  525 to\n o3n prosme/nous' 
a0koi/tan ; 19 kleino\j h]lqh Zhno\j  0Alkmh/neh te pai=j  ~ 510 ff. o9 de\ bakxi/aj a1po h]lqe ... Qh/baj ... 
pai=j Dio/j ; 24 e0gw\ ga\r h3mhn ~ 523 ff. a9 d' h[sto. Webster, em seu livro de 1936 (p. 128), já falava em 
"recapitulations" do Coro, para se referir a esta característica. 
139 Burton (1980, p. 50). Ainda nessa mesma página: "Lyric naratives of this kind are seen at their best in 
Pindar and Bacchilides, and it is of value to bear their poems in mind when reading Sophocles' song and 
to note his use of parataxis and vivid highlights wich recall the style of the myths in the Epinician Odes".  
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a existência de uma atmosfera comum entre essa canção, de modo mais acentuado a 

partir de sua antístrofe, e as odes epinícias de Píndaro e Baquílides140. 

A questão que encerra a primeira estrofe dessa canção é identificada por Burton 

a uma fórmula não só familiar à poesia épica, mas igualmente encontrada sob várias 

formas em exemplares de narrativa lírica coral.141 O verbo katabai/nw, presente nessa 

pergunta (em dicção épica: kate/ban) é comumente empregado nas odes epinícias de 

Píndaro, assim como neste poema, no sentido de "entrar na arena", "ir para a cena da 

luta"142. O anúncio dos competidores no início da antístrofe soa, por sua vez, como a 

proclamação oficial de um arauto nos jogos, que costuma evocá-los não só por meio de 

seus nomes, aqui adornados por perífrases poéticas e imagens expressivas, mas também 

pelos das cidades de onde eles provêm, cujas designações nesta passagem apresentam-

se dispostas em forma de quiasmo. Tebas, além disso, descrita nesse anúncio dos 

oponentes como a cidade de origem de Héracles, é qualificada com o adjetivo Bakxi/aj, 

aludindo-se, pois, como nota Swift, a um importante mito dessa cidade, outro traço de 

gênero que se observa em odes epinícias que "frequentemente glorificam a comunidade 

[do vencedor] pela incorporação de elementos provenientes de mitos locais" 143. Essa 

autora cita ainda outras duas características comuns entre este poema e as odes em 

louvor dos vitoriosos nos jogos. A primeira delas, na qual já se tocou acima, diz respeito 

ao modo de descrição do combate. A segunda refere-se ao significado do verso 526 do 

epodo que, embora suspeito, indica uma observação do Coro ao seu papel de narrador: 

 

“A linguagem ornamentada gera uma impressão decorativa da luta, em vez de nos 

fornecer um retrato 'golpe a golpe' da ação. Novamente, isso é uma reminiscência do 

                                                 
140 Cf. Davies (1991, pp. 137-42), Easterling (1982, pp. 133-139), e especialmente Swift (2011, pp. 394-
7). 
141 Burton (1980, p.55) Os exemplos por ele citados (nota 31 dessa mesma página) são: Pínd. Pít. 4.70 ss. 
e Íst. 7.1 ss. 
142 Cf. LSJ s.v. katabai/nw  I.3.; e Pínd. Pít. 11.49, Nem. 3.42, Nem. 4.38, e Heród. 5.22. 
143 Swift (2001, p. 396) Os exemplos fornecidos por ela são Pínd. Ol. 7. 54-69 e Pít. 9. 6-70. 
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modo com Píndaro e Baquílides descrevem suas vitórias, fornecendo um breve retrato 

(“snapshot”) da vitória no lugar de uma detalhada descrição de como ela foi alcançada. 

A linha 526 é corrupta, mas seu sentido básico parece ser que o Coro esteja comentando 

seu status de narrador e, como tal, seu controle sobre o entendimento da audiência 

acerca dos eventos descritos. Isso também é uma característica epinícia: o poeta 

conscientemente indica sua autoria do louvor e, assim, seu papel na preservação da 

vitória" 144. 

 

Ainda quanto a esses elementos comuns, uma série de recursos presentes neste 

poema são utilizados de modo marcante, embora não exclusivo (a despeito do próprio 

nome do último deles), por Píndaro em seus epinícios: a alusão a um deus no primeiro 

verso do poema, ainda que, como já dito, não exatamente na forma de uma invocação de 

caráter hínico; o emprego da expressão "ni/kaj e0kfe/retai", nesse mesmo verso; o 

aludido priamel que ocupa os versos restantes da primeira estrofe; o uso da forma 

triádica (estrofe – antístrofe – epodo); e o schema Pindaricum, por meio do qual um 

verbo no singular é seguido pelo seu sujeito no plural (h]n d' a0mfi/plektoi kli/makej 

520), ao que parece, para fins de manutenção da anáfora (h]n ... h]n de\ ... h]n d' ... h]n de\ ) 

que se vê no início do epodo,145.  

Que o tema deste canto seja a força do amor, isso parece, como já se comentou 

acima, condizente com o momento da peça em que ele se encontra. Menos óbvios, 

contudo, são os motivos por que nesse passo essa força é louvada do modo como é, e 

não de uma maneira mais convencional, como os outros poemas sobre o amor presentes, 

por exemplo, em Antígona e Hipólito. Embora não pareça possível identificar com 

                                                 
144 Swift (2011, p. 396). Para exemplos em Píndaro da primeira característica citada, ver nota 9 dessa 
página; da segunda, nota 10. 
145 Para a abertura de odes epinícias com invocações aos deuses, ver Pínd. Ol. 3, 4 e 14; Pít. 6 e 
11; Nem. 7 e 11; Íst. 3; Baquíl. 3 e 14B. Para a expressão "ni/kaj fe/resqai", ver, por exemplo, 
Pínd. Íst. 7, 21-2; para o priamel em geral, ver Race (1982) e, em Píndaro em particular, Bundy (1986, 4-
10). Exemplos de passagens em Píndaro em que este recurso é adotado são: Ol. 1.1-7 e Ol. 11. 1-6. Para 
o schema Pindaricum ver West, Hes. Theog., coment. sobre o v. 321. Exemplo de ocorrência em Píndaro: 
Ol. 11. 4. Quanto ao esquema triádico, essa é a disposição estrófica preponderante nas odes epinícias, ao 
passo que o esquema monostrófico é minoritário.   
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precisão as razões para o uso de uma linguagem assim tingida dessas cores epinícias, a 

análise de alguns elementos exteriores ao poema, mas constantes na peça, pode apontar 

ao menos para certos pontos comuns entre eles e aquele gênero. 

No episódio anterior a este primeiro estásimo, quando Dejanira se torna ciente 

da verdadeira motivação de Héracles para o saque da Ecália, uma imagem atlética, com 

alusões ao pugilato, é por ela evocada para expressar sua resignação: "Aquele que se 

ergue com as mãos contra o Amor, como um pugilista, não é sensato; pois mesmo os 

deuses ele domina como quer e, por certo, a mim também. Como não [dominaria] outra, 

como [fez] comigo?" 146. Já no prologo desta tragédia (9-21), a referência à luta travada 

entre Héracles e Aquelôo pela mão de Dejanira, luta essa que será justamente narrada na 

parte central deste poema, punha também em evidência uma atmosfera agônica que se 

fortalece ainda mais quando se considera quem ali figura como um dos combatentes. 

Héracles, com efeito, foi, segundo a tradição mítica, o fundador dos jogos 

olímpicos. Sua posição, pois, nos poemas de louvor aos vitoriosos nesses jogos não 

poderia ser senão de destaque, sendo citado em não menos do que onze odes epinícias 

de Píndaro e duas de Baquílides 147. Assim, considerada a sua importância nessas odes, 

a própria presença de Héracles como um personagem desta tragédia mostra-se algo 

relevante quando se põe em questão a maneira de composição deste canto. Ademais, 

algumas daquelas odes representam-no como um herói civilizador, assassino de 

monstros. Exemplos disso são a Décima Olímpica de Píndaro (24-50) em que se 

descrevem as matanças de Kteatos, filho de Poseidon, e Eurito, e a sua Primeira 

Neméia (62-68) na qual se narram as profecias de Tirésias acerca da destruição que 

Héracles haveria de causar a monstros marinhos e terrestres e a gigantes. Aquelôo, cuja 

                                                 
146 441-4:  1Erwti me/n nun o3stij a0ntani/statai / pu/kthj o3pwj e0j xei=raj, ou0 kalw=j fronei=. / 
ou[toj ga\r a1rxei kai\ qew=n o3pwj qe/lei, / ka0mou= ge: pw=j d' ou0 xa0te/raj oi3aj g' e0mou=;  A associação 
de amor e pugilato remete também a Anacreonte, por exemplo, 396 PMG e 346 fr. 4 PMG. 
147 Pind. Ol. 3, 6, 9, 10; Nem. 1, 7, 10; Ist. 1, 4, 6, 7; e Baquíl. 5 e 9. 
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batalha contra Héracles é cantada no cerne deste poema, que, por sua vez, retrabalha o 

material exposto na citada passagem do prólogo, é desde aquele passo descrito como 

uma criatura que assume três formas distintas; e Héracles, em seu próprio lamento ao 

fim da peça, apresenta-se como um purificador da terra (gai=an kaqai/rwn i9ko/mhn 

1061) e invoca sua força física, referindo-se aos seus célebres trabalhos (1086-1103), 

por meio dos quais várias criaturas monstruosas foram abatidas; de modo que essa 

figuração de Héracles, exposta tanto por ele mesmo, quanto por Dejanira, torna-se outro 

elemento que esta tragédia mantém em comum com os poemas de Píndaro. 

Vistos os ecos epinícios no interior deste canto e buscados fora dele alguns 

elementos que corroborariam o uso desta particular linguagem nele empregada, restam 

agora os contrastes, e o primeiro deles é já passível de ser visto na abertura do poema. É 

certo que a pontuação proposta por Wakefield, a qual foi retomada e aceita por Stinton e 

adotada por Lloyd-Jones em sua edição do texto, confere ao primeiro verso do poema 

um tipo de abertura generalizante encontrada nas odes epinícias de Píndaro148; contudo, 

ao contrário do que se passa naquelas odes, que constituem um gênero propriamente 

voltado para mortais, o verdadeiro laudandus desse poema é uma deusa, Cípris, ou o 

amor, que foi a causa e único árbitro (515-6) desta batalha, assim como, com sua força, 

motivou o saque da Ecália. Não há, pois, no poema em questão, traço algum de louvor a 

um atleta que tenha vencido em alguma modalidade dos jogos olímpicos, píticos, 

nemeios ou ístmicos, como se vê nos poemas de Píndaro. Pelo conteúdo deste estásimo 

não é possível sequer saber qual dos dois venceu o combate. Neste poema, Cípris é 

quem sai vencedora. 

                                                 
148 Sobre essa proposta de emenda - a inclusão de um ponto alto entre Ku/prij e e0kfe/retai - ver Davies 
(1991, p. 128): “This is surely right: it provides an appropriately Pindaric opening generalization, terse 
and effective (the absence of the copula from the first phrase is particularly Pindaric: 1ariston me\n 
3udwr)" 
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Em vez da guirlanda recebida naqueles jogos, o prêmio em disputa nesta batalha 

é Dejanira, cuja representação neste canto ecoa, de novo, suas palavras do prólogo, onde 

afirmava que não poderia contar em detalhes como a luta transcorreu, pois sentava-se à 

parte, aturdida pelo medo de que sua beleza lhe trouxesse uma dor maior (21-5). Assim, 

ao contraste métrico que se verifica nos versos 523-4, corresponde uma ruptura de 

narrativa, quando o foco da canção, abandonando a descrição da luta, passa a ser, a 

partir da segunda metade do epodo, o retrato de Dejanira, cujo semblante é qualificado 

com um adjetivo (a0mfinei/khton - 527) praticamente idêntico a outro já aplicado a ela 

no párodo (a0mfineikh=  - 104), o qual nesse passo representa ainda com mais 

propriedade a sua situação: um prêmio disputado (nei=koj) por dois (a0mfi/ ) 

competidores, que aguarda longe da mãe o seu vencedor, tal como ovelha desgarrada 

(530). Rupturas semelhantes também ocorrem nas odes pindáricas, notadamente ao fim 

das seções míticas e muitas vezes marcadas por fórmulas de transição149; contudo, no 

interior dessa semelhança estrutural configurada por essas quebras é de se notar um 

novo contraste: no estásimo em questão não há, por exemplo, a transição de uma 

passagem em que um mito é narrado para outra na qual se apresentam as informações 

circunstanciais do tempo contemporâneo ao da performance, tais como detalhes sobre o 

competidor vitorioso, sua vitória e sua família. Como a matéria da tragédia é o próprio 

mito150, a batalha narrada é parte desse mito, e a transição aqui referida leva igualmente 

para a descrição de um quadro que se dá também em seu interior. 

A força do amor conduziu Héracles a essa batalha por Dejanira, a força do amor 

ensejou o saque da Ecália e a vinda de Iole para Tráquis, vindo a tornar-se o próprio 

tema dessa canção, e essa mesma força fará que Dejanira, mesmo sem o pretender, 

destrua Héracles e frustre o sucesso do seu retorno tão aguardado durante quase toda a 

                                                 
149 Sobre as "break-off formulas" de Píndaro ver, por exemplo, Willcock (1995, p. 14). 
150 Arist. Poet., 1454 a 9-14. 
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tragédia. Quanto ao tema do retorno e sua relação com esta peça, alguns estudiosos 

costumam classificar As Traquínias, assim como Os Persas e Agamênon de Ésquilo, 

como uma tragédia do nostos, em que "um 'herói' retorna de alguma missão ou 

expedição; ele pode retornar seguro para alguma catástrofe em seu lar, ou pode (como 

aqui) retornar de uma catástrofe."151 Os dois cantos analisados anteriormente ligam-se, 

cada um a seu modo, a esse tema; o primeiro, quando indaga, com uma prece ao Sol, o 

paradeiro de Héracles; o segundo, estando o Coro já ciente de que ele está vivo e 

próspero, ao se rejubilar com sua volta, valendo-se, como se mostrou, não só das 

alusões mais comumente apontadas ao ditirambo e ao peã, mas também de uma 

linguagem que remete às núpcias e à chegado do noivo. O próximo canto do Coro 

(segundo estásimo) refere-se do mesmo modo ao retorno de Héracles, sendo uma 

espécie de canção de boas-vindas, como se verá a seguir. 

E quanto a este primeiro estásimo?  Embora nele não pareça haver, ao contrário 

das outras canções citadas, quaisquer referências explícitas ao tema do nostos, restaria 

ainda, dados os pontos de contato existentes entre ele e as odes epínicias, a 

possibilidade de uma alusão indireta, na medida em que “o retorno do atleta dos jogos 

para sua cidade natal é um dos temas mais comuns de Píndaro. As odes são em parte 

tentativas de assegurar a recepção do vencedor pelos cidadãos de sua pátria.” 152 Se, de 

fato, aqueles pontos de contato acima assinalados traziam à mente do espectador 

aquelas odes de louvor que, por sua vez, têm, como uma de suas funções, a da 

reintegração do vitorioso a sua comunidade, este poema então adquire um significado 

suplementar com sugere Swift, para quem “o uso da linguagem epinícia é 

particularmente relevante numa peça que se centra ao redor do nostos de um herói. (...) 

                                                 
151 Taplin (1977, p. 124). Ver também a esse respeito na mesma obra, pp. 84, 125-6 e 302; e Easterling 
(1982, p. 1). 
152 Crotty (1982, p. 108). 
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Assim, quando o nostos de Héracles malogra, e ele chega ao palco não como um 

vitorioso em triunfo, mas como uma figura (figure) decaída e agonizante, isto cria um 

poderoso efeito emocional.” 153 Ora, se esse argumento for válido, este canto, ao operar 

essa inversão de expectativas, deverá ser posto ao lado não só do poema coral que lhe 

precede e do que lhe sucede, mas também dos outros cantos, já referidos na segunda 

parte da introdução desse trabalho, como exemplos de uso da ironia trágica nas 

composições de Sófocles. 154                  

   

  

 

 

 

 

               

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
153 Swift (2011, pp. 409 e 411). 
154 São eles, além dos cantos que sucedem e precedem este primeiro estásimo: Antigona. 1115 ss; Ajax, 
693 ss; Édipo Rei, 1086 ss.     
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2.4. Segundo estásimo d’As Traquínias. Prosphonetikon e nostos. 

 

A tomada de consciência por parte de Dejanira das verdadeiras razões para o 

saque da Ecália e, por consequência, para a chegada em Tráquis das cativas de guerra – 

adiando o retorno de Héracles e frustrando, pois, as expectativas expressas no canto 

astrófico entoado pelo coro (205-24) - motivou, como se viu, a escolha do tema do 

primeiro estásimo da tragédia, um canto sobre a força do amor.  

No episódio seguinte, Dejanira dirá para as jovens integrantes do Coro o que fez 

para ter de volta o amor de Héracles. Embora não saiba enfurecer-se com o marido, que 

agora se encontra acometido por tal enfermidade (i.e. o amor), não suporta compartilhá-

lo com outra mulher que, ademais, viceja em sua juventude, enquanto a dela já começa 

a fenecer (543-8). Diante dessa situação, ela se vale de um antigo presente que recebeu 

de Nesso, o centauro, quando ele foi morto pelas flechas de Héracles por ter tentado 

molestá-la, ao atravessar o Rio Eveno com ela sobre os ombros (555-68). Essa dádiva 

ter-lhe-ia sido dada porque Dejanira seria sua última passageira e, em posse disso, 

segundo o centauro, ela teria “um encanto para o coração de Héracles, de modo que ele 

não verá, nem amará nenhuma mulher mais do que a ti” (575-7)155. Dejanira segue 

então as instruções de Nesso e tinge uma túnica de seu marido com o suposto filtro de 

                                                 
155 Ainda que o sentido geral seja claro, o significado específico das instruções dadas pelo Centauro a 
Dejanira, as quais do ponto de vista sintático formam a prótase cuja apódose é o texto citado, não é 
simples de se extrair em razão de uma série de problemas presentes no texto grego (572-4): e0a\n ga\r 
a0mfi/qrepton ai[ma tw=n e0mw=n  / sfagw=n e0ne/gkh|  xersi/n, h[| mela/gxoloj  /  e1bayen  i0o\j qre/mma 
Lernai/aj u3draj, mais precisamente ao fim dessa passagem (h[| ... u3draj), com a polissemia de i0o\j, a 
dificuldade de se entender qre/mma, o sentido de e1bayen e do locativo h[|. Pois bem, tomando-se i0o\j como 
veneno (e não como flecha), qre/mma como aposto de i0o\j ( e não formando perífrase com Lernai/aj 
u3draj), h[| como o lugar do ferimento não o da flecha e e1bayen como ‘afundou’ no sentido de ‘feriu’ e 
não de ‘tingiu’, tudo isso já acrescido da proposta de emenda de Dobree adotada por Lloyd-Jones 
(mela/gxoloj ... i0o\j em vez de - ouj ... i0ou\j dos manuscritos) a qual provê um  sujeito para e1bayen,  
outro problema antigo, tem-se algo como: “se levares nas mãos o sangue coagulado ao redor dos meus 
ferimentos, onde o veneno de bílis negra, cria da Hidra de Lerna, afundou,” (e segue a apódose já citada 
no corpo do texto). Para uma discussão em detalhes, ver comentários de Davies (1991) sobre essa 
passagem,  nos quais passa em revista a interpretação de vários autores.      
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amor, a mistura do sangue do centauro com a bílis da Hidra de Lerna em que Héracles 

afundara as pontas de suas flechas. 

O antigo presente (555 palaio\n dw=ron) recebido de Nesso, agora acrescido à 

túnica de Héracles, torna-se uma nova dádiva (603 dw/rem’[a]) de Dejanira que, por sua 

vez, também dá instruções a Licas de como ela deverá ser entregue a seu marido. Esse 

é, pois, o contexto dramático em que o segundo estásimo da tragédia é entoado, e a nova 

peça da trama do drama introduzida no episódio que antecede esse canto é o envio a 

Héracles do manto tingido com o filtro encantado, o que insufla uma renovada 

esperança no Coro. 

É nesse estado de ânimo que o Coro chamará, num vocativo que se estende por 

toda a primeira estrofe da canção (w] ... paranaieta/ontej ...), não só os habitantes da 

margem central do Golfo Málico, mas os de todos os seus arredores: os célebres portos; 

as Termópilas, aqui denominadas pétreos banhos termais (634 petrai=a qerma\   

loutra\ ), o Monte Eta e a costa da virgem de aúreas setas (637 xrusalaka/tou ... 

ko/raj -  tradicional epíteto épico de Ártemis), que sediava a Liga Anfictiônica, ao fim 

da estrofe caracterizado como o Conselho Helênico das Portas (638 9Ella/nwn a0gorai\ 

Pula/tidej)156. Feito o chamado, as mulheres de Tráquis anunciam na primeira 

antístrofe que tipo de música essa região há de ouvir, explicitando todo o seu otimismo, 

ao afirmar que o aulo não fará soar uma hostil melodia de dores (640-1 ou0k a0narsi/an 

a0xw=n kanaxa\n ), ou seja, não atuará em seu papel fúnebre, como um instrumento de 

luto, mas sim um som em resposta à lira de música157 divina (642-3 qei/aj a0nti/luron 

                                                 
156 Burton (1980, pp. 59-60) comenta a ligação destes lugares com a história de Héracles e, por 
consequência, a relevância de sua escolha por Sófocles nesta peça: “Termópilas, as fontes termais feitas, 
de acordo com a lenda, por Atena para Héracles depois de seus trabalhos (...). Monte Eta, que viu  sua 
apoteose no fogo.”     
157 Ou ‘da Musa’, se, em vez de se adotar o sentido metonímico para o termo mou/saj, ele for lido em seu 
significado mais próprio. 
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mou/saj), o que sugere uma atmosfera de alegria, e a razão disso é o retorno de Héracles 

para casa, como cantam nos últimos dois versos desta antístrofe. 

Na segunda estrofe deste estásimo, Sófocles vale-se de um recurso de 

composição empregado em outros passos líricos que já foram objeto de análise neste 

estudo; a saber, o uso de um material trabalhado em passagens anteriores ao canto, 

compostas em trímetros jâmbicos. Isso se deu, como visto, em partes do párodo, com a 

retomada de temas do prólogo, como o sofrimento de Dejanira, a constatação sobre a 

mutabilidade da condição humana, o rotina de trabalhos e a ausência de Héracles; e no 

primeiro estásimo, com a narração da batalha de Héracles contra Aquelôo por Dejanira, 

aludida igualmente no prólogo da peça. Esses temas são novamente retomados nesta 

estrofe, cujos seis primeiros versos referir-se-ão justamente à ausência de Héracles, à 

ignorância de seu paradeiro e ao padecimento de sua esposa, lembranças que por um 

momento ofuscarão o brilho do par estrófico precedente, mas que também serão 

dissipadas ao fim da estrofe quando o Coro anuncia que Ares, ora em fúria, libertou-o 

de seus dias penosos (653-4)158. 

A referência ao manto preparado por Dejanira, único elemento realmente novo 

na estrutura da tragédia desde o fim da última canção, é postergada até os dois versos 

finais da segunda antístrofe, que encerra este canto. Embora repletos de dificuldades159, 

                                                 
158 nu=n d’ 1Arhj oi0jtrhqei/j / e0ce/lus’ e0pipo/nwn a9mera=n. O acusativo, objeto de e0ce/luse, requerido 
neste tipo de construção (libertar alguém [acus.] de algo [gen.]) não está expresso nesses versos, de modo 
que não é possível saber ao certo quem teria sido libertado dos dias penosos. O Coro (i), que entoa os 
versos; Dejanira (ii), a cuja dor o poema se refere nos versos imediatamente anteriores; ou Héracles (iii), 
também citado nos versos iniciais da estrofe? Kameerbeek (1970), ao comentar a passagem, entende que 
a paráfrase do escoliasta a estes versos (“... e0ce/lusen h9ma=j th=j a0ni/aj h4n e0f’ e9ka/sthj h9me/raj 
ei1xomen.”) está correta, inclinando-se, pois, à primeira interpretação. Easterling (1982), por sua vez, não 
toma uma posição única: “The text should not be pressed too hard: if Heracles escapes from his po/noi so 
do D. and the Chorus from their anxiety”. Para Davies (1991), “Heracles is more naturally the understood 
object of a reference to release from po/noj, though the stanza did open by picturing the chorus’s own 
anxiety”. Como se vê pela tradução citada no corpo do texto, essa é a posição que aqui se adota. Quanto à 
interpretação de  1Arhj oi0jtrhqei/j, parece haver acordo entre os comentadores, que entendem se tratar 
de uma referência à guerra contra a Ecália, o que encontra eco também já na citada paráfrase do escoliasta 
(“manei\j o9 peri\ th\n Oi0xali/an pó /lemoj e0ce/lusen ...”).      
159 Ver tradução da passagem na segunda parte deste trabalho e nota 237 ao texto grego. 
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o sentido geral desses versos parece ser a menção do efeito encantatório e persuasivo da 

túnica enfeitiçada com o unguento do Centauro e dada a Héracles por intermédio de 

Licas, com o fim de reconquistar o amor de seu marido. A repetição (a0nadi/plwsij) de 

a0fi/koito (655) no início dessa antístrofe marca um novo ápice da exaltação do Coro a 

qual, após o primeiro par estrófico, havia se arrefecido por quase toda a segunda estrofe, 

retornando apenas em seus dois últimos versos. O optativo deste verbo geminado, que 

expressa o desejo impaciente de que Héracles chegue logo, transborda, em assíndeto 

expressivo, para o próximo período (655 mh\ stai/h), com o anseio agora em sua forma 

negativa – que sua nau não se detenha! -, mantendo a atmosfera exaltada da canção até 

o seu fim, onde, depois da apresentação de Héracles a sacrificar no altar da ilha, imagem 

já evocada nas instruções de Dejanira a Licas do episódio anterior160, se encontrará 

ainda mais um verbo neste modo (660 mo/loi pani/meroj) – que venha pleno de desejos! 

– aos quais se seguirão os dois mencionados versos que findam o poema. 

Burton e mais tarde, porém com maior riqueza de detalhes, Stinton já 

relacionaram este canto coral com o gênero prosphonetikon161. O termo parece surgir 

pela primeira vez nos textos de Menandro Retor, no âmbito, portanto, dos tratados de 

retórica do século III d. C. Cairns, em quem Stinton se baseia para elaborar sua análise, 

apoiando-se, por sua vez, nas lições de Menandro, vale-se desse termo (assim como de 

outros, também surgidos no contexto da retórica da época desse autor) para aplicá-lo, 

como um gênero de poesia, às composições dos poetas gregos e latinos. “Gênero, nesse 

sentido, não são classificações da literatura em termos de forma, como são o épico, o 

                                                 
160 Comparar quth/r (659) desta canção com quth=ra (613) e h9me/ra| taurosfa/gw| (609) das instruções 
do episódio anterior  e  a9gna\ qu/mata r9e/ch|  (287-8) do discurso de Licas (248-90), ao que parece não 
mentiroso em relação a essa parte. Ver também quth/r (1192), não mais com referência a Héracles, como 
nos exemplos anteriores, mas a Hilo.   
161 Burton (1980, p. 59, n. 42) e Stinton (1985, p. 407): “I shall argue that this ode is a prosphonetikon 
(…)”. 
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lírico, o elegíaco, ou o epistolar, mas em termos de conteúdo; (...)”162. No interior dessa 

concepção de gênero em termos de conteúdo dos poemas, Cairns traça uma distinção 

entre características primárias e secundárias que lhe permitirão então classificar 

genericamente cada poema em oposição a outros: “Para o propósito de análise, todo 

gênero pode ser pensado como dotado de um conjunto de elementos primários ou 

logicamente necessários que em combinação distinguem este gênero de qualquer outro. 

(...) Assim como contém os elementos primários de seu gênero, todo exemplo genérico 

contém alguns elementos secundários (topoi). Esses topoi são as menores divisões do 

material de qualquer gênero proveitosas para propósitos analíticos”163. Os elementos 

primários serão, pois, as pessoas, a situação, a função e a comunicação logicamente 

necessárias para o gênero; ao passo que os secundários serão alguns dos topoi 

comumente, mas não necessariamente, incluídos nos poemas em questão. 

O assim chamado gênero prosphonetikon, constituindo-se das boas-vindas dadas 

a um viajante que chegou ao lugar em que está o falante, terá, segundo Cairns, os 

seguintes elementos primários: “(i) A pessoa que chega (Ar[riving]); (ii) o que dá as 

boas-vindas (We[lcomer]); (iii) a relação entre eles de amizade ou de amor; (iv) as boas-

vindas a Ar por We.”164.  

Com esses elementos primários em mente, é possível notar as seguintes 

particularidades no segundo estásimo d’As Traquínias: a relação de amor ou de amizade 

entre a pessoa que chega e a que lhe dá as boas-vindas (elem. iii) não se expressa de 
                                                 
162 Cairns (1972, p. 6). 
163 Cairns (1972, p. 6). Esta teoria não deixa de apresentar semelhanças à de Swift, que em seu recente 
livro The hidden Chorus. Echoes of genre in Tragic Lyric (Oxford, 2010) lança mão de noções para o 
exame de gêneros líricos tais como “key” ou “core features” e “secondary or symptomatic features”. A 
própria autora admite a similaridade, porém não sem ressalvas: “Cairns’s concept of genres is 
considerably more binding, and his rules for genre-models more restrictive. (...)” (p. 15, nota 21). Para o 
seu tratamento da questão dos gêneros líricos, ver Swift (2010, pp. 6-22). 
164 Cairns (1972, p. 21). Para a relação entre prosphonetikon e epibaterion, ver pp. 18-20 do mesmo livro. 
Os exemplos poéticos que, segundo Cairns (p. 21), formariam uma “amostra representativa de 
prosphonetika facilmente identificáveis” são os seguintes (aqui excluídos os da tradição latina): Homero, 
Odisseia, 16. 11-67, 187-234; 17. 28-60; 23. 205-350; 24. 345-412; Alceu, Fr. 350 (LP); Teógnis, I. 511-
22; Ésquilo, Agamênon, 855-974; Eurípides, Héracles, 531-3; Aristófanes, Aves, 676-84. 
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modo direto no poema; e expressas nele também não estão as próprias boas-vindas que, 

conforme as prescrições do suposto gênero, deveriam ali ser anunciadas  (elem. iv). A 

primeira delas decorre, segundo Stinton, do fato de o Coro, e não Dejanira, a qual era de 

se esperar que cumprisse este papel, ocupar a posição do acolhedor do viajante; a 

segunda se daria porque a chegada desse viajante ainda está por vir165.  Assim, estando 

Héracles ainda ausente, nem mesmo o Coro poderia efetivamente lhe dar as boas-

vindas, embora com o tom de exaltação que imprime em seu canto e a alusão à alegria 

da música que há de soar na ocasião da chegada do herói pareça evidenciar que no 

momento oportuno as boas-vindas serão dadas (641-5). Do mesmo modo, ainda que 

uma direta demonstração de afeto de Dejanira por Héracles não ocorra em razão do 

motivo já exposto acima, o Coro não deixa de narrar o sofrimento por que ela passou 

em razão da ausência do marido (650-2). 

Tendo-se visto que os dois últimos elementos (iii e iv) não se fazem 

expressamente presentes na canção por força de certos desvios ocorridos justamente no 

interior das duas primeiras características essenciais do prosphonetikon, a saber, a vinda 

futura, e não presente, do viajante (i) e o Coro, e não Dejanira, na posição do falante que 

deve acolher a pessoa que chega (ii); resta agora examinar as razões desses desvios. 

Assim como é possível que os poetas demonstrem originalidade artística no uso 

dos elementos secundários (os já aludidos topoi não necessariamente presentes nos 

poemas), uma sofisticação formal, por assim dizer, de segundo grau também poderia 

ocorrer, segundo Cairns, quando esses mesmos poetas produzem alterações nos 

elementos primários constitutivos do gênero166. Uma dessas sofisticações formais 

apontadas por Cairns é a alteração para o tempo passado ou futuro de uma fala que 
                                                 
165 Stinton (1985, p. 407): “[The ode] is untypical [prosphonetikon] in two ways: (i) the ‘Arriver’ has still 
to arrive (…); (ii) the ‘Welcomer’ is not the welcomer-in-chief, but the chorus who speak for her. It 
follows from (i) that (…). from (ii) that (…)”. E seguem as decorrências já expostas acima.  
166 Para a originalidade no uso dos topoi e para as alterações dos elementos primários, ver Cairns (1972, 
cap. 4 e caps. 5-9). 
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supostamente deveria ser enunciada no presente. Dentre os inúmeros exemplos 

fornecidos por esse autor, o que mais se aproxima do canto coral aqui analisado é o 

fragmento 5 de Safo, um prosphonetikon exposto com o fim de ilustrar não só essa 

alteração no tempo do discurso, mas também uma variação de destinatário167:                        

 
Ku/pri kai\] Nhrh/idec, a0bla/bh [n moi         Ó Cípris e] Nereidas, iles[o, a mim,                                         
to\n kaci/]gnhton d[o/]te tui/d’ i1kecqa[i       o ir]mão com[c]edei aqui chega[r,                               
kw1cca f]o?i? qu/mw<i> ke qe/lh ge/necqai        e o que n]o coração ele queira que seja –                         
 pa/nta te]le/cqhn,                                         tudo cu]mpri,                
 
o1cca de\ pr]o/cq’ a1mbrote pa/nta lu=ca[i    e que seus pa]ssados erros todos ele repar[e                                         
kai\ fi/loic]i foi=ci xa/ran ge/necqai             e que aos amigo]s uma alegria ele seja,                                             
....... e1]xqroici, ge/noito d’ a1mmi                (...) a]os inimigos, e que não nos seja                                                            
 ...... m]hd’ ei]c:                                             (...) nin]guém;                                            
  
ta\n kaci/g]nhtan de\ qe/loi po/hcqai            e a i]rmã – que a queira fazer                                      
            ]ti/mac, [o0n]i/an de\ lu/gran                           ] honra, [so]frimento lutuoso                                                     
            ]otoici p[a/]roiq’ a0xeu/wn                           ] ... a[n]tes lamentando                                            

].na                                                           ] ...                                                         
            ].eicai5w[n] to\ ke/gxrw                                 ] ouvindo[o] ... o grão                                                          

   ]lepag [..(.´)]ai poli/tan                           ](...) [..(.)]... cidadãos                                                         
   ]llwc?[...]nhke d’ au]t’ ou0                            ](...)[...](...) mas não de novo                                                  

            ]krw[ ]                                                              ]...[ ]                            
]onaik [   ]eo [   ].i                                     ](...) [     ]  [       ]                                                                                           

            ]..[.]n: cu\ [d]e\? Ku/p?[ri] ..[..(.)]na                 ]..[.]; [e] tu, ó Cíp[ris]..[..[..(.)](...)                                                                   
                    ]qem[e/n]a ka/kan [                                               ] coloca[nd]o ... má[?                      
                    ]i.                                                                  ](...).  168                                      
 

        
Nesse fragmento, o irmão da poetisa, assim como Héracles, não está diante de 

quem entoa os versos. Enquanto Safo pede que ele retorne ileso, o Coro d’As 

Traquínias espera que o marido de Dejanira volte repleto de amor (pani/meroj 169). No 

poema citado, a ausência do irmão faz que Safo se dirija a Cípris e às Nereidas; nesta 

tragédia, com Héracles igualmente ausente, o Coro, a princípio dirigindo-se, numa 
                                                 
167 Sobre esse último tema (“addressee-variation”), ver Cairns (1972, cap. 9). Os exemplos de poemas que 
apresentam a referida alteração temporal estão recolhidos nas pp. 127-128. Quanto a Safo, ver também o 
fragmento 94 (LP), um propemptikon (canção de despedida) em que se dá a narração de um diálogo em 
discurso direto ocorrido no passado, em vez de, como seria de se esperar, um monólogo no  tempo 
presente.     
168 Fr. 5 V. Tradução de Giuliana Ragusa (2005, p. 428).  
169 Se, de fato, a correção de Mudge estiver correta. Ver comentários de Lloyd-Jones & Wilson (1990, p. 
19) a essa passagem. 



 
73 

 

semelhante variação de interlocutor, aos habitantes daquela região, passa a partir do fim 

da primeira antístrofe a se referir a Héracles em terceira pessoa. 

O segundo desvio apontado acima poderia também se enquadrar nos casos 

considerados por Cairns como marcas de originalidade e sofisticação formal. Ele define 

aquele recurso de substituição, especificamente em poesia lírica, como um “meio pelo 

qual (...) o falante esperado (‘logical speaker’) poder se alguém diferente do eu-lírico de 

fato do poema (‘actual ego-figure speaker of lyrics’)” e chega mesmo a analisar a 

hipótese de um Coro ocupar essa posição170. Deve-se, contudo, levar em conta que este 

canto se insere em uma tragédia e que nesse caso, portanto, a variação em questão, além 

de ser um possível recurso de composição do prosphonetikon, pode ter sido ditada pelas 

próprias peculiaridades trágicas e pelo momento dramático em que a ode é cantada. Para 

Stinton, essa substituição é normal em uma tragédia, pois “seria obviamente fora de 

lugar e impensável, depois da patética desconfiança de suas últimas palavras em 630-2, 

Dejanira cantar uma monódia”171. Com efeito, do ponto de vista dramático, a sinistra 

hesitação com que Dejanira encerra o episódio anterior a este canto não se coadunaria 

com uma excitada canção de boas-vindas. Depois que as instruções relativas à entrega 

das túnica a Héracles são dadas, Dejanira assim termina sua fala a Licas: “Que outra 

coisa afinal poderias dizer-lhe [sc. a Héracles]? Pois temo que fales com demasiada 

antecedência do meu desejo, sem antes saber se da parte de lá sou desejada.”172 Nota-se, 

pois, que as ações de Dejanira descritas nesse episódio – a confecção do manto e seu 

envio a Héracles  - têm o condão de afetar positivamente o Coro, que cantará a canção, 

mas não a ela, que se mantém hesitante. Ademais, se a questão for considerada de um 

modo mais formal, ainda que Dejanira represente uma personagem que, em tese, por sua 
                                                 
170 Cairns (1972, pp. 212 e 197): “this ego-figure may be the poet in his lyric persona, or a chorus, or the 
chorus leader, or an amalgam”. Para os casos de “speaker-variation”, ver capítulo 8 do livro. 
171 Stinton (1985, p. 409). 
172 ti/ dh=t’ a2n a1llo g’ e0nne/poij; de/doika ga\r / mh\ prw|\ le/goij a2n to\n po/qon to\n e0c e0mou=, / pri\n 
ei0de/nai ta0kei=qen ei0 poqou/meqa (630-2). 
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condição social, poderia cantar173, uma monódia inteiramente cantada por ela mostra-se 

implausível nesta peça, visto que, se consideradas as tragédias supérstites de Ésquilo e 

Sófocles, não há qualquer evidência nas obras desses autores de uma monódia entoada 

por um único ator ou atriz sem a intervenção do Coro ou de algum outro personagem. 

Em Sófocles, o exemplo mais próximo de uma pura monódia é o terceiro par estrófico 

do primeiro kommós de Ájax (348-429), em que o herói, não mais tomado pela loucura, 

mas já consciente de sua queda, envergonha-se, porque não se vingou de seus inimigos 

e se tornou objeto de seu riso, e não vê senão a morte como solução para tal desonra. 

Nesse último par estrófico (394-429), composto por um lamento de Ájax que se estende 

numa sequência quase exclusiva de docmíacos e hipodocmíacos174 por dezessete versos 

em cada estrofe, o Coro mesmo assim lhe responde ao fim de cada uma com dois 

trímetros jâmbicos.  

Cabe, por fim, notar que esta canção, como já se viu175, constitui um exemplo do 

que se poderia chamar de ironia trágica, e que para o uso desse recurso dramático o 

Coro, em sua ressonância coletiva, parece ser mais adequado ao tragediógrafo do que a 

personagem individual de Dejanira. O fato de todos os outros exemplares do uso deste 

recurso por Sófocles serem igualmente cantos corais corrobora esse argumento. A esse 

tema da ironia trágica se voltará no fim desta seção. Antes, porém, resta expor os 

elementos secundários que Cairns, com base em Menandro Retor, atribui ao 

prosphonetikon e os passos do poema em que eles podem ser identificados. Esses 

elementos, os topoi de Cairns, por não serem essenciais são menos problemáticos que os 

primários. Em que pese, entretanto, sua não essencialidade, são quase todos observados 

nesse estásimo. Segue abaixo a lista dos elementos de Cairns (à esquerda) e as 
                                                 
173 “With the exception of the Phrygian slave in Euripides’ Orestes, slaves and characters of low social 
standing are not important enough to be given proper singing parts.” Battezzato (2005, p. 156). 
174 Ver tradução dessa passagem na segunda parte deste trabalho, e escansão de seus metros no primeiro 
Apêndice.    
175 Ver introdução, pp. 17-9. 
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passagens do poema que com eles se relacionam (àdireita). Como esse trabalho de 

identificação das passagens já foi realizado por Stinton, cita-se na íntegra o texto desse 

autor176: 

1. ‘O anúncio da vinda de Ar por meio de um verbo de chegada, etc., com 

eventualmente, a repetição deste verbo.’ Cf. Trach. 655 a0fi/koit’ a0fi/koito, 660 mo/loi. 

2. ‘O lugar onde Ar estava.’ Cf. 658-9 nasiw=tin e9sti/an a0mei/yaj, e1nqa klh|/zetai 

quth/r. 

3. ‘Expressões de afeto de We para com Ar ou de afeto mútuo’. Cf. 647-50 (Coro), 650-

2 (Dejanira). 

4. ‘Demonstrações de tal afeto’. (Irrelevante em caso de uma vinda futura; contudo, cf. 

Ov. Am. ii. II. 45 f.) 

5. ‘Ênfase no retorno ao lar de Ar, se este for o caso.’ Cf. 646 e0p’ oi1kouj, ainda que 

em certo sentido ele não retorne para o lar de Héracles. Cf. também 647 a0po/ptolin, 

657 ta/nde pro\j po/lin. 

6. ‘Assistência divina a Ar.’ Inferida por 644 o9 Dio\j ko/roj. (‘Braquiologia’ é algo 

típico deste gênero, ver GC 121 f). 

7. ‘Ênfase na segurança de Ar’. Aqui substituída pela ênfase na rapidez do retorno: a 

ansiedade anterior sobre a segurança de Héracles foi agora, como parece, dissipada. 

8. ‘Perigos e sofrimentos suportados por Ar’. Inferidos (marginalmente) por 653 1Arhj 

oi0strhqei/j, e possivelmente por e0pipo/nwn a9mera=n, se isso também se aplica a 

Héracles. 

9. ‘Realizações de Ar’. Cf. 645 pa/saj a0reta=j la/fur’ e1xwn. 

10. ‘Sofrimentos de We por causa da ausência de Ar.’ Cf. 647-50 (Coro), 650-2 

(Dejanira). 

11. ‘As alegrias e benefícios conferidos a We pela chegada de Ar.’ Cf. 653-4 (Coro), 

660 (Dejanira). 

12. ‘Prioridade ou condição preferencial de We.’ Prioridade de Dejanira inferida por 

650-2. 

13 e 14. ‘Narrativas de Ar; Narrativas de We.’ (Irrelevantes para vinda futura; 

contudo, cf. Ov. Am. ii. II. 49 f.) 

                                                 
176 Stinton (1985, pp. 407-9).   
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15 e 16. ‘Votos, sacrifícios feitos por We’. Sem correspondentes (a ênfase na peça está 

nos votos e sacrifícios feitos por Héracles). 

17. ‘Outro(s) dando as boas-vindas a Ar e auxiliando ou tomando o lugar de We.’  Não 

explícito, mas o coro está falando em favor do principal acolhedor [“welcomer”], e 

invoca a os habitantes da área, que por força de seu regozijo se juntarão na saudação 

de boas-vindas a Héracles. 

18. ‘Banquete de celebração com aprestos [“accoutrements”]’. Inferido pela musica 

em 640-3. 

19. ‘Ações amorosas de Ar ou outros.’ Inferidas por 660 pani/meroj (ou por 

pana/meroj = ‘todo-amável’), 661 sugkraqei/j. 

20. ‘Atividades de Ar e We previamente compartilhadas’. Sem correspondência, mas 

talvez inferidas por 650 da/mar.  

  

No final da introdução deste trabalho, algumas características comuns entre as 

três tragédias cujos passos líricos estão aqui sob enfoque foram mencionadas como mais 

uma justificativa, além da cronologia, para a escolha dessas peças. O último ponto 

comum a que ali se fez menção foi uma técnica de construção de enredo, que se nota 

especificamente em cantos corais destas tragédias, empregada por Sófocles para efetuar 

certo tipo de transição de uma cena a outra. A esse recurso também se aludiu acima 

nesta seção. Tratava-se, nas palavras de Stanford citadas naquela parte inicial do 

trabalho, “da introdução de um repentino arroubo de júbilo esperançoso seguido logo 

depois por uma triste decepção.177” Como se mostrou ali com mais detalhes, isso ocorre 

em Ájax (693 ss.), Antígona (1115 ss.) e em duas passagens d’As Traquínias: no canto 

coral astrófico (205 ss.), comentado na segunda deste capítulo, e no segundo estásimo 

da tragédia, objeto de análise da presente seção. O paralelismo existente entre essas 

duas últimas canções tampouco é um fato novo, tendo já sido referido em passagens 

                                                 
177 Ver nota 34.  
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anteriores deste estudo. Ambas estão fundadas na expectativa do regresso de Héracles, 

relacionando-se, por conseguinte, com o tema do nostos. 

Do ponto de vista, entretanto, da situação dramática em que se encontram, 

notam-se algumas diferenças entre elas. No momento em que aquele canto astrófico é 

entoado, as únicas informações de que dispunham as integrantes do Coro eram que 

Héracles estava vivo, venceu a batalha e voltava pra casa, o que dispersava a total 

ignorância apresentada no párodo. Quando, por outro lado, o Coro entra em cena para 

executar o segundo estásimo, ao menos três fatos novos ocorreram desde o fim daquele 

canto: a chegada das cativas, a seguinte descoberta de Dejanira do amor de Héracles por 

Iole e o envio da túnica ao filho de Alcmena. Com isso, o clima de esperança daquela 

canção intensifica-se nesse estásimo, e a alegria que lá se observa mescla-se aqui com a 

aflição causada pela presença de uma rival sob o mesmo teto da legítima esposa de 

Héracles e pela exaltada expectativa dos efeitos do encanto da túnica. 

A essas diferenças de atmosfera e intensidade parece corresponder uma 

diferença de forma entre as canções. Um maior acabamento formal deste estásimo em 

relação àquele canto tem sido apontado por alguns helenistas178. Enquanto num caso, 

um canto sem correspondência estrófica é inserido entre duas cenas jâmbicas e 

composto em sua maior parte de metros igualmente jâmbicos e suas variações 

cataléticas e sincopadas179, o que os destaca em menor grau das falas que o antecedem e 

sucedem; no outro, um estásimo formado por dois pares estróficos - o primeiro 

constituído quase inteiramente de metros eólicos, o segundo, de uma mistura desses 

                                                 
178 Por exemplo Gardiner (1987, p. 130): “(...) the chorus sing another song of joy for the return of 
Heracles (633-662), more formal but no less enthusiastic than the first”.  
179 Síncopa e catalexis estão relacionadas, segundo Dale (1948, p. 3), às noções de pausa e 
contenção/protração (“pause” and “hold/protraction”) e ao modo como a música poderia afetar a estrutura 
métrica e alterar a aparente quantidade das sílabas. “Em dímetros e trímetros, por exemplo, metros 
‘sincopados’ e ‘cataléticos’ podem ter sido  equacionados, do ponto de vista da audição, com metros 
completos – sincopados por meio de protração; cataléticos por meio de uma pausa: assim, um aparente 
crético - ∪ -  ou baquíaco  ∪ - - podem ocupar o tempo de  ∪ - ∪ -  ou de  - ∪ - ∪.”  
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cola com aqueles metros jâmbicos – separa dois episódios da peça. O ligeiro canto 

astrófico, com seus ecos nupciais, inicia-se com uma ordem à casa em que se encontra 

Dejanira (205 a0nololuca/tw do/moj), não ultrapassando, pois, a esfera doméstica; esse 

mais elaborado estásimo, num vocativo que ocupa toda a sua primeira estrofe, chama os 

habitantes de toda a região do Golfo Málico a se juntarem nessa canção de boas-vindas, 

transbordando em muito os limites do lar. A expectativa que naquele primeiro momento 

foi frustrada pela chegada das cativas em lugar de Héracles, cuja vinda se foi então 

adiando ao longo de dois episódios até este estásimo, parece amplificar-se na mesma 

medida em que o âmbito do segundo poema expande-se em relação ao do primeiro; e, 

assim como a expectativa se amplia, a desilusão, quando Licas retornar com as notícias 

do que houve após a entrega do manto a Héracles, também se ampliará.                       
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2.5. O lamento de Antígona: morte em vida e núpcias com o Hades (806-82). 

 

O terceiro episódio de Antígona, dominado quase exclusivamente pelo confronto 

de Hêmon com seu pai, encerra-se com a resposta de Creonte à indagação do Coro 

acerca do destino das filhas de Édipo. Decidido até então a tirar a vida das duas (v. 578-

81), ele altera seus planos: Ismene, agora considerada inocente (th\n ge mh\ qigou=san 

771), não morrerá, mas Antígona será conduzida a um lugar ermo e ocultada viva em 

uma caverna com apenas tanto alimento quanto necessário para que ele, Creonte,  

escape de um sacrilégio e a cidade inteira não seja atingida por essa mácula (v. 773-

6)180. Com a decretação dessa pena, Creonte perfaz seu duplo equívoco: retém 

Polinices, morto, entre os vivos e aprisiona Antígona, viva, em região própria dos 

mortos. Essa é precisamente a censura a que Tirésias lhe submeterá181 antes de sair de 

cena no episódio (988-1114) que representa o último dos três grandes confrontos de que 

Creonte participa e que formam os três ápices climáticos dessa tragédia; sendo os outros 

dois a altercação entre ele e Antígona (441-580) e a disputa entre Hêmon e ele (631-

765), a qual como já dito, ocupará a quase totalidade do terceiro episódio da peça. 

O terceiro estásimo que segue esse episódio voltará, pois, sua atenção para esse 

confronto. O canto coral toma a forma de um hino a Eros, cuja força é capaz de pôr em 

                                                 
180 Texto estabelecido por Lloyd-Jones, que no verso 775 emprega o3son, correção de Blaydes para w9j 
(codd.) e feu/gein, correção de Hartung para mo/non (codd.), o que resulta em: “forbh=j tosou=ton o3son 
a1goj feu/gein proqei/j” em vez de “forbh=j tosou=ton w9j a1goj mo/non proqei/j”. Com isso, torna-se 
possível conferir a a1goj seu significado mais usual de “polução, maldição, mancha, crime sacrílego”, ao 
passo que a manutenção do texto dos manuscritos exigiria o sentido oposto de “expiação”. Griffith 
(1999), contudo, em comentário sobre a passagem, nota que, em vista da amplitude de significação desse 
vocábulo e da ligação entre o que ele chama de “a0g- and a9gn- terms”, aquele sentido não seria 
inviável. A presença do termo em questão (a1goj) dotado desse “sentido oposto” em um fragmento de 
Sófocles (fr. 689 Radt) parece eloquente. Por fim, como ainda aponta Griffith, é também considerável a 
redundância que por força dessa emenda aparentemente se estabelece com o verso seguinte: o3pwj 
mi/asma pa=s’ u9pekfu/gh|| po/lij. 
181 O jogo de palavras operado pelo vate, com imagens dos domínios de cima e de baixo é expressivo: 
a0nq’w[n e1xeij de\ tw=n a1nw balw\n ka/tw, // yuxh/n g’ a0ti/mwj e0n ta/fw| katoiki/saj. // e1xeij de\ tw=n 
ka/twqen e0nqa/d’ au] qew=n // a1moiron, a0kte/riston, a0no/sion ne/kun (1068-71). 
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discórdia até mesmo os membros de uma família,182 não tecendo comentário algum 

sobre a decisão acerca do destino das filhas de Édipo tomada por Creonte ao fim do 

episódio. Antígona o fará no episódio seguinte, depois que o Coro anuncia em seus 

anapestos (801-5) a saída da heroína do palácio e expressa a sua incapacidade, a 

despeito das leis em vigor (qesmw=n e1cw 801-2), de conter as lágrimas ao se deparar 

com Antígona sob os braços dos guardas dirigindo-se ao quarto em que todos se deitam 

(to\n pagkoi/thn ... qa/lamon 804). 

O kommós (806-882) que dá então início ao quinto episódio da tragédia é 

composto por dois pares estróficos seguidos por um epodo. As estrofes do primeiro par 

são formadas por duas partes: uma canção entoada por Antígona em metros líricos183 e 

uma resposta do Coro em um sistema de dímetros anapêsticos recitados com cláusula 

em paroemíaco; as do segundo par, também divididas em duas partes, apresentam, por 

sua vez, uma diferença em relação àquelas: as respostas do Coro aos cantos de Antígona 

passam a ser igualmente cantadas, como evidenciam o emprego das cores dóricas em 

alguns termos destes passos – Di/kaj (854), ou0dama|=  (874), o0rga/ (875) – e o uso das 

formas cataléticas e sincopadas dos metros jâmbicos que ali predominam, vindo então a 

contaminar o ritmo do próprio epodo que, novamente, entoado por Antígona, encerra 

esse kommós.184 

O imperativo "Vede" (o9ra=te 806), que abre o poema, ecoa o verbo empregado 

duas vezes pelo Coro no espaço de três versos da breve passagem já aludida em que 

anuncia a chegada de Antígona à cena: ele é levado para fora das leis ao vê-la (o9rw=n 

802) surgir e não é capaz de não chorar quando a vê (o9rw= 804) partindo para o 
                                                 
182 su\ kai\ to/de nei=koj a0ndrw=n // cu/naimwn e1xeij tara/caj (794-5). Sobre esse canto, ver também 
capítulo 2, seção 3, pp. 56-7 deste trabalho. 
183 Ver a escansão do poema no apêndice deste trabalho. 
184 Algo semelhante em estrutura ocorre na tragédia Agamêmnon de Ésquilo (1072 ss.), quando o Coro, ao 
longo dos quatro primeiros pares estróficos, responde com trímetros jâmbicos recitados ao canto excitado 
de Cassandra até que, a partir do quinto par, cede à agitação da profetiza de Apolo e passa a cantar versos 
compostos predominantemente de docmíacos.  
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aposento em que todos adormecem. Esse eufemismo será desfeito na primeira estrofe da 

canção por meio de uma nova ressonância das palavras expressas naqueles anapestos, 

com a manutenção nessa estrofe do adjetivo pagkoi/thj, provocando-se um novo eco, 

mas alterando-se o termo a que ele se refere: o que nas palavras do Coro era chamado 

de quarto (qa/lamon 804) passa agora no canto de Antígona a ser explicitamente o 

Hades ( 3Aidaj 811). Com a retomada de algumas expressões encontradas na fala 

precedente do Coro, a filha de Édipo estabelece uma relação de proximidade 

“simpática”185 com aqueles que com ela dialogarão nesse kommós; e a ordem para que 

eles a vejam em seu último caminho e sob o derradeiro brilho do sol torna-se então a 

primeira alusão à pena que por Creonte foi-lhe imputada no episódio anterior e sobre a 

qual os membros do Coro, como já dito, silenciaram no terceiro estásimo. A ausência de 

luz, no entanto, não implica aqui, como é comum na literatura do período clássico, a 

morte imediata de Antígona, pois o Hades há de conduzi-la viva (zw=san 811) à costa 

do Aqueronte com quem, sem himeneus ou hinos nupciais, ela se casará. 

Um dos motivos recorrentes nesse poema, de modo marcante em suas três 

primeiras estrofes, será, pois, o da “morte em vida”186 introduzido por Antígona nessa 

passagem da primeira parte da estrofe inicial e presente na resposta do Coro na mesma 

estrofe quando, depois de questioná-la sobre o louvor e a glória dos seus atos, afirma 

que Antígona, única entre os mortais, desce viva ao Hades, sem ataques de espadas ou 

doenças, mas por suas próprias leis (au0to/nomoj zw=sa mo/nh dh\ // qnhtw=n 0Ai/dhn 

katabh/sh|. 821-2). Esse tema persiste, na seção cantada por Antígona na primeira 

antístrofe do kommós, com a representação do sofrimento eterno de Níobe, que, em seu 

pranto incessante pela morte de todos os filhos, foi enfim transformada pelos deuses 

                                                 
185 Griffith (1999, p. ).  
186 Winnington-Ingram (1980, p. 139): The first half of the kommós - Antigone's first three stanzas and the 
intervening anapests of the Chorus - is dominated by the theme of living death." 
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numa rocha em cuja superfície é possível vislumbrar sua face sempre a chorar. Essa 

fusão de imagens, tão bem elaborada no passo do poema abarcado entre os termos 

o1mbroi (828) e deira/daj (832) - "chuva por lágrimas e pedra por corpo"187 - evoca 

justamente o estado intermediário entre vida e morte em que Antígona haverá de se 

encontrar e, com o acréscimo desse exemplo mítico e ao comparar-se enfim a Níobe nos 

dois últimos versos dessa seção, Antígona responde à réplica antecedente do Coro que 

asseverava o ineditismo de um tal destino188. 

Ainda no que toca ao tema da morte em vida, não deixa de ser notável que na 

segunda resposta do Coro, ao fim da primeira antístrofe, seus integrantes tentem 

consolá-la, após ter ela se comparado a Níobe, nos seguintes termos: "é grande perecer 

com a fama de ter a mesma sorte de iguais aos deuses, quer em vida, quer na morte 

(zw=san kai\ e1peita qanou=san 839)." Ora, Antígona não se encontrará em nenhum 

desses dois estados, e talvez seja possível pensar que foi esse passo da segunda resposta 

do Coro, tomado por ela como uma ironia, que a leva a afirmar, no início da segunda 

estrofe, que está sendo objeto de zombaria e insulto (oi1moi gelw=mai. // ti me ... 

u9bri/zeij 838-40)189. Nesse estado de ânimo, e depois de apelar ainda uma última vez 

aos membros do Coro, chamando-os de homens da cidade repletos de posses (842-3), 

Antígona abandona-os como interlocutores e passa a invocar elementos da paisagem de 

Tebas - as fontes do rio Dirce e o bosque do cidade - para que sejam testemunhas de sua 

pena.  

                                                 
187 Winnington-Ingram (1980, p. 140): "There among rocks, as a rock, abides Niobe, rain for tears and 
stone for body (...)". Griffith (1999, p. 270) nota ainda que, além de "deira/daj", o termo "o1frusi" (831) 
também pode ser empregado tanto para pessoas quanto para encontas de montanhas. 
188 Havia, contudo, já naquela fala do Coro, um restrição: "única dentre os mortais" (mo/nh dh\ // qnhtw=n 
821-2); restrição essa que ela parece não ouvir e que o Coro ressaltará no início de sua nova resposta, ao 
dizer que Níobe era uma deusa, e Antígona, uma mortal.  
189 Ditmars (1992, p. 128) não vê grande diferença de sentido entre as duas respostas do Coro e, portanto, 
não entende a razão de réplicas tão distintas por parte de Antígona: "Antistrophe a and strophe b are 
markedly different responses to comments wich are very similar." Entretanto, na primeira resposta há 
uma referência explícita à descida de Antígona viva ao Hades; ao passo que na segunda, algo que pode 
ser visto como um comentário irônico a respeito dessa situação. 
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Essa humilhação por meio de um insulto escarnecedor a que ela se julga 

submetida e a situação de total isolamento em que se encontra remetem ao 

primeiro kommós de Ájax, no qual o herói, ciente então do que realmente executou, 

lamenta envergonhado o riso que há de suportar e o insulto que sofreu (oi1moi ge/lwtoj: 

oi[on u9bri/sqhn a1ra 367)190, passando, a partir do terceiro par estrófico desse kommós, 

a ignorar o Coro e Tecmessa, com quem dialogava nas estrofes anteriores, para 

ingressar numa quase monódia191 em cuja antístrofe se encontram uma série de 

apóstrofes a elementos da paisagem de Tróia, como o Helesponto – na imagem das 

“trilhas do mar troantes” po/roi a9li/rroqoi 412) – as cavernas e pastagens costeiras e o 

rio Escamandro; todos chamados a ver Ájax pela última vez, num prenúncio da sua 

decisão de matar-se que será mais claramente anunciada nos versos finais (479-80) do 

seu discurso seguinte, quando o retorno aos mais calmos trímetros jâmbicos 

representará o controle sobre a dor manifestada na passagem lírica anterior. Esse apelo 

patético à natureza que os circunda marca o completo isolamento que caracteriza a 

situação de cada um desses personagens no momento dramático em que 

respectivamente se acham: Ájax, longe de seu lar, enganado por uma deusa, com os 

comandantes gregos contra si e decidido então a se matar, abandona seus últimos 

interlocutores, Tecmessa e o Coro dos nautas, e volta-se para a natureza em sua 

                                                 
190 Este tema do riso escarnecedor é recorrente em Ájax, surgindo já no prólogo da peça quando Atena, 
com o fim de encorajar Odisseu a ver Ájax enlouquecido, pergunta-lhe se o riso contra os inimigos não é 
o mais agradável (ou1koun ge/lwj h3distoj ei0j e0xqrou\j gela=n; 79); reaparecendo, na primeira parte do 
primeiro episódio da tragédia, no discurso em que Tecmessa narra ter ouvido Ájax proferir a uma sombra 
(a Atena do prólogo?) palavras contra os Atridas e contra Odisseu, rindo alto, em seu delírio, do tamanho 
insulto que teria infligido contra eles (suntiqei\j ge/lwn polu/n, // o3shn kat’ au0tw=n u3brin e0tei/sait’ 
i0w/n: 303-4). Aqui é notável que os mesmos dois termos apareçam (ge/lwn, u3brin), como na passagem 
do citado kommós da peça, o que faz alguns comentadores, como Stanford (1963, p. 109) e Garvie (1998, 
p. 160), verem ali um eco (ge/lwtoj, u9bri/sqhn) desse passo anterior. Ver também v. 382: h] pou polu\n 
ge/lwq’ u9f’ h9donh=j a1geij, fala de Ájax nesse mesmo kommós, com o mesmo tom daquela citada no 
corpo do texto, mas agora com Odisseu especificamente como autor do riso. Outras passagens em que 
ocorre esse tema são: kei=noi d’e0peggelw=sin e0kpefeugo/tej (454, fala de Ájax); toi=j qanou=sin toi // 
filou=si pa/ntej keime/noij e0peggela=n (988-9, fala de Teucro); ble/pw ga\r e0xqro\n fw=ta, kai\ ta/x’ 
a2n kakoi=j // gelw=n a4 dh\ kakou=rgoj e0ci/koit’ a0nh/r (1042-3, fala do Coro a Teucro sobre a chegada de 
Menelau). 
191 De que já se falou neste trabalho na seção anterior a esta (p. 74). 
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despedida; Antígona, com pai e mãe já mortos, irmãos assassinados um pela mão do 

outro, afastada da irmã depois de com ela ter-se decepcionado, sofrendo o aparente 

abandono dos deuses e sentindo-se ultrajada pelo Coro192, invoca o mesmo cenário 

inanimado, para que ele testemunhe como e sob quais leis ela parte para seu sepulcro de 

pedras empilhadas193. 

O motivo acima referido surgirá então pela última vez no kommós ao fim dessa 

primeira parte da segunda estrofe, quando Antígona, ao se reportar a sua futura prisão, 

diz que lá não residirá entre vivos nem entre mortos (me/toikoj, ou0 zw=sin, ou0 qanou=sin 

852). Essa última referência ao tema da morte em vida parece de fato, como sugere 

Winnington-Ingram194, marcar, do ponto de vista de seu conteúdo, o fim da primeira 

seção do poema, na qual se nota a prevalência desse tema. 

O abandono dos anapestos recitados pelo Coro em prol dos metros jâmbicos 

líricos e sincopados indica não só o clímax emocional do poema e, não obstante a sua 

persistência em condenar a conduta de Antígona, uma tentativa de reaproximação 

afetiva do Coro a ela, a quem chama de filha (w] te/knon 855), mas também o início de 

uma nova seção em que ele a faz ver que “a configuração de sua vida é parte de uma 

configuração mais ampla”195, ao asseverar que o ordálio a que ela está sujeita foi 

herdado de seu pai (patrw=|on d’ e0kti/neij tin’ a]qlon 856). Quanto à nova forma 

adotada nessa resposta, alguns estudiosos196 notam que o caráter moralizante e teológico 

desses quatro versos (853-6) – em cujos três primeiros o Coro ainda canta o assalto 

                                                 
192 O sentimento de desamparo de Antígona em relação ao Coro agrava-se ainda mais nessa peça pelo fato 
de seus integrantes não só serem do sexo oposto ao dela, o que é incomum em tragédias em que figuram 
heroínas, mas também por se encontrarem em uma posição que os proibiria de falar com franqueza, se sua 
opinião fosse de fato outra. Daí, talvez, em sua última referência a eles, chamá-los “homens da cidade 
repletos de posses” (w] po/lewj polukth/monej a1ndrej 842-3). Sobre o caráter do Coro nesta peça, ver 
Gardiner (1987, pp. 82-97, em especial p. 83, notas 2, 3 e 4). 
193 Apóstrofes semelhantes e com semelhante significação dramática ocorrem em Filoctetes, 936-62, 
1081-94, 1452-68; Édipo Rei, 1391-9 e Prometeu Acorrentado, 88-92. 
194 Ver nota 186. 
195 Ditmars (1992, p. 114). 
196 Por exemplo: Winnington-Ingram (1980, p. 141, nota 67) e Griffith (1999, p. 272). 
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contra o altar elevado da justiça pelos pés audazes de Antígona – e dos outros quatro 

que lhes são correspondentes (872-5) – cujo conteúdo será visto a seguir - coaduna-se 

com os jambos sincopados dessas passagens, os quais são igualmente empregados por 

Ésquilo em passos da Oresteia de atmosfera semelhante. 

Com aquele único e último (856) verso que encerra a segunda estrofe do poema, 

todo o conteúdo do segundo estásimo da tragédia (582-625), de modo mais marcante o 

do seu primeiro par estrófico, é retomado. O Coro ali afirmava que “se na casa alguém 

sofre abalo dos deuses, desgraça alguma lhe falta ao atacar toda raça” (584-5) e que 

“Arcaicas vejo as dores da casa dos labdácidas, uma a cair sobre as outras – dores dos 

mortos, e geração não livra geração (...)” (594-6), numa clara referência à maldição 

hereditária que então acometia Antígona, flagrada no episódio imediatamente anterior 

àquele canto coral como a autora do delito. 

Desta vez, diante da asserção do Coro de que ela sofre uma provação herdada, 

Antígona não se sente vítima de um insulto, mas, não sem lastimar, inicia a segunda 

antístrofe do poema dizendo que a mais dolorosa das suas aflições foi tocada 

(e1yauasaj a0lgei- // nota/taj e0moi\ meri/mnaj 867-8). A partir desse ponto, todo o 

conteúdo do seu canto nesta antístrofe inserir-se-á no tema da maldição transferida dos 

pais aos filhos; e assim como o Coro, com o derradeiro verso de sua última intervenção, 

retomava as máximas morais expostas no segundo estásimo, Antígona não só fará 

semelhante retomada do mesmo passo ao lamentar o destino inteiro do labdácidas (860-

2), mas retornará aos versos do próprio prólogo da peça, quando agora nesta antístrofe 

deplora os infortúnios individuais de seu pai (859), o casamento  incestuoso de sua mãe 

(864-5) e as núpcias infelizes (869-70) de seu irmão, Polinices, com Argeia, filha de 

Adrasto, as quais ensejaram a aliança com os argivos que, por sua vez, culminou no 
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ataque a Tebas197. Antígona vai agora ao encontro deles, como ela mesma diz (pro\j 

ou4j ... e0gw\ me/toikoj e1rxomai 867-868), e pela primeira vez no poema ela se refere a 

sua situação futura não como um estado intermediário entre vida e morte, mas uma 

residência definitiva na morada desses mortos.  

Em sua intervenção final neste kommós, o Coro não se comporta de modo 

diverso do que vinha apresentando no decorrer desse poema e mesmo ao longo de toda 

a tragédia; comportamento esse que apenas se alterará após a chegada de Tirésias198. 

Portanto, ainda altamente comprometido com Creonte, embora conceda certo grau de 

piedade à ação de Antígona, o Coro não reconhece, ao menos de modo explícito, que tal 

ação possa justificar a transgressão das leis prescritas por quem detém o poder na 

cidade. Ao acusá-la, enfim, de uma morte causada por sua própria ira consciente 

(au0to/gnwtoj ... o0rga/ 875), ecoando assim os anapestos finais da primeira estrofe do 

poema, quando dizia que pelas próprias leis haveria de descer ao Hades (au0to/nomoj ... 

0Ai/dhn katabh/sh| 821-2), o Coro parece já apresentar, neste último verso de seu canto 

final, uma característica do epodo que virá imediatamente a seguir e que, por sua vez, ao 

modo de uma composição circular, agora adotanto em grande medida o ritmo jâmbico 

presente nas duas últimas respostas do Coro, fará ecoar algumas passagens anteriores 

deste kommós. 

Assim, a tripla adjetivação por meio de nomes compostos de alfas privativos que 

Antígona atribui a si mesma na abertura desse epodo - "sem lamentos, sem amigos, sem 

núpcias" (a1klautoj, a1filoj, a0nume/nai- // oj 866-7) - reflete momentos anteriores 

                                                 
197 Os três primeiros versos da tragédia constituem justamente uma indagação de Antígona a Ismene sobre 
os males advindos de Édipo. Qual deles Zeus não executou contra elas enquanto ainda vivem? (a]r’oi]sq’ 
o3 ti Zeu\j tw=n a0p’ Oi0di/pou kakw=n // o9poi=on ou0xi\ nw|=n e1ti zw/sain telei=; 2-3) Todo o canto de 
Antígona nessa antístrofe pode ser visto como uma amplificação desses versos. Cf. também versos 49-57, 
em que Ismene fala do pai que feriu os olhos com as próprias mãos em razão dos próprios erros, da sua 
esposa, que era também a sua mãe, e dos irmãos que se entremataram; sem se referir, contudo, ao 
casamento de Polinices. 
198 Ver nota 192. 
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do poema, como a passagem da primeira estrofe em que ela diz que é levada à costa do 

Aqueronte sem direito a himeneus (ou1q' u9menai/wn // e1gklhron 813-4), ou a da primeira 

antístrofe, quando lamenta ir à prisão sem o pranto de amigos (fi/lwn a1klautoj 847), 

ou ainda a da segunda antístrofe, na ocasião em que deplora os pais com quem irá, sem 

núpcias (a1gamoj 876), residir. A última estrada e o último brilho do sol (ta\n nea/tan 

o9do\n ... ne/aton de\ fe/g- // goj a0eli/ou 807-9) que surgem na primeira estrofe 

reaparecem igualmente nesse epodo nas figuras do caminho sem volta pelo qual 

Antígona é levada e do olho sagrado da chama que ela não mais poderá ver (ta\n 

e9toi/man o9do\n ... to/de lampa/doj  i9ero\n // o1mma 878-80). Por fim, o fechamento do 

epodo se dá com a imagem desoladora de um fado sem lágrimas (po/tmon a0da/kruton 

881), pois não é pranteado por amigo algum (ou0dei\j fi/lwn stena/zei 882), numa 

recorrência agora não mais só a passos de estrofes e antístrofes anteriores do poema, 

mas ao primeiro verso do próprio epodo, num fechamento ainda maior do círculo que 

vinha se desenhando nesses últimos versos do kommós. E assim, com pais e irmãos já 

mortos, e dela afastados o tio, a irmã e o Coro, coube a Antígona nesse total isolamento, 

como visto, entoar seu próprio canto fúnebre. 

Resta agora saber se, quando se fala aqui do "lamento" de Antígona, esse termo 

assume uma ressonância propriamente genérica ou não, e a resposta a essa questão 

dependerá de como deve ser entendido esse gênero e, portanto, das convenções que se 

lhe considerarem próprias no que toca ao modo de sua composição, à forma de sua 

execução, a sua ocasião de performance e a seu conteúdo. Se essas convenções forem 

traçadas com base nos parcos e pouco extensos fragmentos supérstites de Píndaro e 

Simônides, classificados, ao que parece, ao menos desde as edições alexandrinas, como 
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lamentos (qrh=noi)199, o quadro geral que disso então resultará será o de uma canção 

fúnebre, composta por poetas profissionais para ser entoada por um Coro200 em ocasiões 

públicas; canção essa de caráter mais formal e contido em razão de seu conteúdo, que, 

por sua vez, se constitui de temas mais gerais e filosóficos, daí também gnômicos, tais 

quais a inevitabilidade da morte e do sofrimento na vida humana, a sua própria 

instabilidade e a possibilidade da existência de uma outra vida com punições e 

recompensas de acordo com o comportamento observado no plano terreno, o que 

confere a esse tipo de composição um tom em certa medida otimista201.  

Ora, levando-se em conta essas características, extraídas, como se viu, de um 

conjunto determinado de composições202, não parece possível dizer que o poema aqui 

sob análise apresente marcas semelhantes às acima expostas. Com efeito, o canto de 

Antígona mostra-se como a expressão arrebatada e individual da dor provocada pelas 

desgraças a que a personagem está submetida; expressão essa sem qualquer conteúdo 

propriamente filosófico, com a possível ressalva das duas respostas finais do Coro e sua 

já apontada moral esquiliana que, no entanto, diverge da dos poemas de Píndaro e 

Simônides ao visarem não uma vida futura, colorindo assim o poema de um possível 

                                                 
199 Os testemunhos mais antigos a respeito de um livro de qrh=noi compostos por Simônides são Estobeu, 
um escólio a Teócrito 16, 36 e o Sudas; os acerca dos qrh=noi de Píndaro são a sua Vita Ambrosiana e 
igualmente o Sudas. Ver Harvey (1955, pp. 158, nota 5; 159 e 161, notas 1 e 2) para quem essas 
referências seriam alguns dos indícios da existência de edições alexandrinas dos nove líricos. Nelas, os 
poemas de Safo teriam sido divididos em livros segundo critérios métricos, os de Píndaro, Simônides e 
Baquílides segundo seus gêneros, que apontariam para seu conteúdo, propósito e ocasião, incluindo-se, 
pois, o qrh=noj como um deles; não sendo, contudo, possível afirmar qual teria sido o princípio de 
classificação adotado para os outros cinco poetas. Quando Platão, de outra parte, faz referência a esse 
gênero, pondo-o ao lado de outros três - hino, peã e ditirambo - na célebre passagem das Leis (700 a-b3) 
já citada neste trabalho (cap. 2, sec. 2, p. 50, notas 119 e 120) parece ter esse tipo de poema lírico em 
mente. Píndaro, por sua vez, num de seus assim classificados "qrh=noi" (fr. 128 c S-M), mostra a sua 
autoconsciência do gênero ao distingui-lo do peã e do ditirambo e ao propor sua "aetiologia" chamando-o 
de canção de lamento pela morte dos filhos de Calíope. Quanto ao termo em Homero, ver abaixo. 
200 Acompanhado, segundo Race (1997, p. 361 ), por flauta. 
201 Tom esse que, por outro lado, excetuando-se a Segunda Olímpica de Píndaro não se observa em suas 
odes epinícias, que em geral seguem a escatologia homérica, notadamente mais pessimista na sua 
representação do mundo dos mortos. Ver Swift (2010, p. 311, nota 3, com os autores ali citados). 
202 Para as de Píndaro, ver, por exemplo, fragmentos 128c, 128d, 128f, 129, 130, 131b, 133 (S-M); para as 
de Simônides, os 520, 521, 523, 524 (PMG). 
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otimismo, mas os crimes e as mortes dos antepassados, aos quais se somariam a morte e 

o crime de Antígona. 

Um contraste semelhante a esse, a saber, entre uma manifestação exaltada e mais 

espontânea da própria dor e uma canção de tom contido, composta de modo mais formal 

e entoada por cantores profissionais, pode ser percebido em duas passagens dos poemas 

homéricos. Esses passos tornam-se ainda mais relevantes por serem, em todo 

o corpus da poesia homérica, os dois únicos que oferecem exemplos da ocorrência do 

termo qrh=noj (e do verbo que lhe corresponde: qrhne/w) e porque o seu uso não parece 

estar em desacordo com o dos editores alexandrinos em sua classificação dos poemas já 

citados. 

Na Odisseia (24.43 ss.), a alma de Agamêmnon, já nos prados de asfódelo, conta 

à de Aquiles que, além das filhas do Velho do Mar, as quais em seu funeral por ele 

lamentavam piedosamente (oi1ktr' o0lofuro/menai 24.59), as nove Musas, ou seja, as 

cantoras por excelência, entoaram com sua bela voz o treno umas em resposta às outras 

(Mou=sai d' e0nne/a pa=sai a0meibo/menai o0pi\ kalh=| // qrh/neon  24.60-1)203. Assim como 

nesse passo o treno das Musas põe-se ao lado do lamento da mãe e das tias de Aquiles, 

também na Ilíada, quando se descreve a cena da recepção em Tróia do cadáver de 

Heitor, são os cantores (a0oidoi/), chamados ali de condutores de trenos (qrh/nwn 

e0ca/rxouj), que, depois de postos ao lado do morto, passam a "trenear" (qrh/neon) seu 

canto lamentoso (stono/essan a0oidh\n), ao qual as mulheres - Andrômaca, Hécuba e 

Helena - respondem com seus lamentos (e0pi\ de\ stena/xonto gunai=kej)204. Essa 

segunda passagem citada oferece um exemplo ainda mais explícito do contraste acima 

mencionado, pois, embora não se leia nela o conteúdo do treno dos aedos, os lamentos 

                                                 
203  Na Oitava Pítica, Píndaro descreve a mesma cena com a menção de um qrh=non polu/famon cantado 
pelas musas a Aquiles. 
204 Eis toda a passagem: para\ d' ei[san a0oidou\j // qrh/nwn e0car/xouj, oi3 te stono/essan a0oidh/n - // 
oi9 me\n a1r' e0qrh/neon, e0pi\ de\ stena/xonto gunai=kej (24. 720-2). 
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que a ele se seguem, entoados pela esposa, pela mãe e pela cunhada de Heitor, são 

narrados em sua integralidade pelo poeta, sempre antecedidos, cada um deles, por um 

verso formular em que se observa, nos três casos, o uso do mesmo termo (go/oj) para 

qualificar o lamento seguinte de cada uma, os quais se diferenciam em tom dos trenos 

dos poetas líricos analisados, o que sugere que à diferença de nomenclatura corresponde 

uma diferença de forma205.  

Com base nessas passagens dos poemas homéricos, notadamente a segunda aqui 

citada, somadas às evidências extraídas dos poemas de Píndaro e Baquílides, muitos 

estudiosos passaram a contrapor ao treno (qrh=noj), canto dotado das características já 

expostas, o "góos" (go/oj), entendido agora como aquela expressão, menos formal e 

mais pessoal, do sentimento de dor causado pela perda da pessoa que se foi, expressão, 

portanto, de caráter mais privado, efetuada por entes do sexo feminino ligados por 

algum grau de parentesco ao morto206.  Quanto ao conteúdo desse góos, se também se 

tomar os lamentos de Andrômaca, Hécuba e Helena nos funerais de Heitor como 

modelos, notam-se referências tanto à relação havida entre morto e aquela que o 

pranteia, quanto às consequências que essa morte trará a sua existência futura, pondo-se 

em destaque o papel que ele exercia na vida dessa parente. 

                                                 
205 Eis os versos formulares que contêm o termo go/oj antes do lamento de Andrômaca: th=|sin d'  
0Androma/xh leuxw/lenoj h]rxe go/oio (Il. 24. 722); o de Hécuba: th=|sin d'au]q' 9Eka/bh a9dinou= e0ch=rxe 
go/oio (Il. 24. 747); e o de Helena: th=|sin d' e1peiq' 9Ele/nh trita/th e0ch=rxe go/oio (Il. 24. 761). Ver 
também fórmula semelhante para introduzir o lamento de Hécuba ao ver o cadáver do filho sendo 
arrastado pelo carro de Aquiles: Trw|h=|si d' 9Eka/bh a9dinou= e0ch=rxe go/oio (Il. 22. 430) e o verbo, 
derivado do mesmo termo, no verso que introduz o lamento de Andrômaca diante do mesmo espetáculo: 
a0mblh/dhn goo/wsa meta\ Trw|h=|sin e1eipen (Il. 22. 476). 
206 Ver Harvey (1955, p. 169): "There is therefore a distinction to be made between the formal, artistic 
qrh=noj performed by professionals (or by the instructors par excellence of the professionals, the Muses 
themselves), and the go/oj of the beraved". O primeiro a apontar tal distinção foi, como o próprio Harvey 
destaca em nota (1) a essa mesma página, Reiner em Die rituelle Totenklage der Griechen (1938). Swift 
(2010, p. 300, nota 3) cita, além desses, uma série de autores que estabelecem a mesma distinção, como 
Alexiou (1974), Nagy (1979), Campbell (1982), Garland (1985), Richardson (1985), Cannatà Fera 
(1990), Murnaghan (1990), Derderiam (2001)  e Tsagalis (2004). As referências bibliográficas desses 
textos constam na bibliografia do citado livro de Swift. 
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Se, pois, em acréscimo à primeira forma de lamentação apresentada, se 

considerar, para efeito de uma análise de gênero, também essa segunda, então as 

convenções acerca do lamento podem ser expandidas, somando-se àquelas do treno as 

do go/oj, e o poema sob análise pode ser visto sob nova luz207.  Ora, ainda que do ponto 

de vista de seu conteúdo, se note um afastamento do canto de Antígona em relação ao 

segundo tipo de lamento aqui exposto, já que a personagem não deplora a morte de um 

parente próximo, mas a sua própria, que está a ponto de ocorrer; parece inegável que 

esse kommós apresenta, quanto a seu tom e modo de expressão, considerável 

familiaridade com aqueles góoi. 

Além dessa familiaridade de tom, uma característica marcante dos lamentos, a 

que ainda não se fez menção aqui e que se observa tanto nos passos do poemas 

homéricos citados, quanto no canto composto por Sófocles, é o caráter antifônico dessas 

passagens. No funeral de Heitor, após o canto do aedos, é entoado não apenas um 

lamento conjunto das mulheres (e0pi\ de\ stena/xonto gunai=kej 24.722), mas, como já 

visto, ao lamento de Andrômaca segue-se o de Hécuba, que, por sua vez, é seguido pelo 

de Helena, sendo notável que a referida fórmula (722), agora ocupando apenas o 

segundo hemistíquio do verso, repete-se com algumas variações ao fim de cada lamento 

individual208 do mesmo modo como aquela que, antes de cada um ser proferido, os 

introduzia - ... (e0c)h=rxe go/oio209 -, o que ressalta ainda mais a antifonia presente na 

passagem. A descrição do funeral de Aquiles, embora mais sucinta, sugere igualmente 

essa característica ao representar o lamento das filhas do velho do mar sendo sucedido 

pelo treno das musas e, em seguida, esse próprio treno sendo compartilhado 

                                                 
207 Essa é a abordagem que Swift (2010, p. 304) propõe para sua análise: "Hence in discussing the 
conventions of mourning song, I will not  limit myself to the threnoi of Pindar and Simonides, but will 
look for continuities and distinctive features across the range of funerary poetry and song."  
208 e0pi\ de\ stena/xonto gunai=kej 24.746; go/on d' a0li/aston o1rine 24.760; e0pi\ d' e1stene dh=moj 
a0pei/rwn 24.776. 
209 Ver nota 205.   
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(a0meibo/menai Od. 24.60) entre elas. Os kommoí das tragédias em geral e, por 

conseguinte, esse poema de Sófocles em particular trazem o mesmo traço antifônico, 

nesse último com as lamentações de Antígona reverberando em um grupo maior, o 

Coro, do mesmo modo que no passo citado da Ilíada as mulheres lamentavam após a 

manifestação do luto de cada parente de Heitor ou depois do treno dos aedos210. 

A presença de um traço formal tão marcante, tanto nessas passagens homéricas, 

quanto no lamento de Antígona, pode ser vista como evidência de um elemento 

constitutivo de uma prática ritual, ou seja, o canto antifônico seria parte do rito fúnebre, 

e as representações literárias desse tipo de ocasião poriam em cena essa prática211. 

Assim, quando se fala aqui da espontaneidade do góos, isso se faz apenas com o fim de 

ressaltar que não se trata de um poema composto de antemão por profissionais, o que 

não significa que ele não esteja sujeito aos elementos do rito em que se insere. Do 

mesmo modo, as anáforas (nea/tan ... ne/aton 807-8, ou1q’ ... ou1t’ 813-4) e as 

oposições duplicadas em forma de quiasmo (kou1pot’ au]qij: a0lla/ ..., ou1q’ ... ou1t’ ... 

a0ll’ 810-6), encontradas sobretudo na primeira estrofe do poema e que “acrescentam 

                                                 
210 Swift (2010, p. 302), que em linhas gerais, aceita a distinção entre esses dois tipos de lamento traçada 
por aquela série de autores (ver nota ...), propõe um tratamento menos rígido da questão, apoiando-se 
justamente nessa passagem da Ilíada: "While I concur that the basic identification of threnoi with 
professionaly performed song is correct, we should not overstate the case. (...) Indeed, the fact that 
the threnos is joined by the lamentation of the women (e0pi\ de\ stena/xonto gunai=kej, 722) suggests that 
the distinction between the two forms of lament is not viewed  as absolute." Para outros lamentos 
antifônicos em Homero, ver também Il. 6 498-9 (Andrômaca e as criadas); Il. 18. 50-1 (Tétis e Nereidas). 
Mesmo nos trenos de Píndaro é possível notar a presença de refrãos (o1]rqio]n i0a/[lem[on // k?eladh/sa[te?, 
fr. 128 ea. 2-3, fr. 128 eb. 6-7 S-M) que atuam como um convite à audiência para participar do lamento, 
indicando um elemento ritual de que se falará a seguir.  
211 Por mais problemática que seja a questão da autoria do capítulo 12 da Poética - e os argumentos de 
Taplin (1977, p. 470-6), segundo os quais esse capítulo não faria parte da obra de Aristóteles, são muito 
convincentes - não deixa de ser notável que o kommós seja ali definido como um treno de que tomam 
parte, em comum, o Coro e a cena: "kómmoj de\ qrh=noj koino\j xorou= kai\ a0po\ skhnh=j." (1452b 24). 
Swift (2010, p. 306) considera tentador acreditar que essa definição reflita uma prática ritual. Com 
relação a essa passagem da Poética, vale ainda lembrar que já no séc. V a. C. o termo qrh=noj não é 
empregado nas tragédias para designar apenas e exclusivamente aquele primeiro tipo de lamento de que 
aqui se tratou, mas para se referir a qualquer tipo de lamentação. Para inúmeros exemplos desse uso 
expandido do termo em peças dos três tragediógrafos, ver essa mesma autora (id., p. 304, nota 10). 
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um tom enfático, quase ritualístico”212 às palavras de Antígona, poderiam somar-se à 

antifonia nele presente como outros elementos convencionais ditados pelo rito. 

Já se disse acima que, sem o pranto de amigos, em total desamparo, Antígona 

entoa seu próprio lamento fúnebre; mas, no momento em que se dirige a sua prisão de 

pedras, ela está noiva de Hêmon, filho de Creonte, e a pena que por esse lhe foi 

arbitrada impedirá que o casamento se cumpra. Essa precisa situação em que a heroína 

da tragédia se encontra traz consigo um novo motivo, a saber, o das núpcias com a 

morte, o qual será empregado por Sófocles de modo enfático na primeira estrofe deste 

poema e surgirá de forma menos acentuada em outros passos da tragédia213. O fato de o 

emprego desse motivo ter-se tornado convencional e difundido na literatura e nos 

epigramas gregos - ou seja, quer quando se representa, quer quando de fato se dá a 

morte de uma jovem antes do casamento – é explicado por alguns estudiosos com base 

nas semelhanças de ritual existentes entre a cerimônia de núpcias de um jovem e a de 

seus funerais: 

 

“(...) tanto no casamento, como no funeral, a menina é lavada, ungida e recebe peploi/ especiais 

e um ste/fanoj especial, para ser conduzida numa irreversível jornada iluminada pro tochas (em 

um carro), acompanhada por cantos, e ser abandonada por seus parentes a uma morada 

desconhecida, a um leito estranho e ao controle físico (xei\r e0pi\ karpw=|) de um homem 

desconhecido. A moça não casada é enterrada vestida com seus trajes nupciais; ela é imaginada 

como uma noiva arrancada por Hades; (...)”214  

 

                                                 
212 Ver Griffith (1999, p. 266), que na introdução desse mesmo livro chama esse kommós de “quase-ritual 
lament” (id., p.13). 
213 A propósito desse motivo, ver Ditmars (1992, p. 110): “Requisite in the lament for a young girl who 
has not yet married is the motiv of the virgin bride of Death”; e Seaford (1987, p. 106): “The most 
obvious form of this failure is of course death before marriage. Such a death is constantly imagined, 
notably in epitaphs, as a kind of marriage, notably (for the girl) with Hades.” Quanto às evidências disso 
nos epigramas funerários, citados por Seaford, ver, por exemplo, CEG (24): se=ma Frasiklei/aj ko/re 
kekle/somai ai0ei/ // a0nti\ ga/mo para\ qeo=n tou=to laxo=s’ o1noma. “[Sou a] tumba de Frasicleia, serei 
sempre chamada donzela, tendo dos deuses obtido esse nome.” 
214 Seaford (1987, p. 107). Sobre essas semelhanças de rito, ver também Rehm (1994, pp. 11-29). 
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Assim, além das anáforas, das oposições e do canto antifônico, todos já 

apontados aqui como elementos rituais próprios da expressão oral do lamento fúnebre, 

esse autor apresenta uma nova série de aspectos desse rito os quais, agora mais ligados a 

sua performance, assemelham-se a outros de outro ritual e ocasionam o uso de uma 

linguagem em que essas duas atmosferas se fundem. 

Esse motivo surge pela primeira vez nesta tragédia no episódio anterior a este 

kommós, quando, no início de sua discussão com Hêmon, Creonte ordena que ele cuspa 

Antígona como uma inimiga e a deixe ir casar com alguém no Hades215, sendo então 

retomado na primeira estrofe do canto de Antígona, em combinação com o outro tema 

recorrente no início do poema (o da morte em vida), com a declaração de que, 

conduzida viva pelo Hades à costa deste rio sem himeneus ou cantos nupciais, ela se 

casaria com o Aqueronte ( 0Axe/ronti numfeu/sw 816). Desse modo, como uma noiva a 

ser acompanhada até seu novo lar, o Hades, “Antígona funde sua exagōgē (‘condução’) 

nupcial com a ekphora do seu cadáver ao túmulo”216. Uma alusão menos enfática a esse 

motivo mostra-se nos dois últimos versos da antístrofe seguinte nos quais a filha de 

Édipo afirma que um deus a faz dormir, ou deitar-se, (kateuna/zei 834) de maneira mais 

semelhante à Níobe com cujo martírio ela comparou a seu próprio no versos anteriores; 

na segunda antístrofe acham-se não menos do que quatro termos ligados ao vocabulário 

nupcial, mas não exatamente ao referido motivo: os dois primeiros com referência ao 

consórcio incestuoso de seus pais (le/ktrwn 863, koimh/mata 864), o terceiro para 

aludir ao malogro de sua união com Hêmon (a1gamoj 867) e o último, ao casamento 

infeliz de seu irmão com a filha de Adrasto (ga/mwn 870)217; por fim, no epodo, a 

                                                 
215 a0lla\ ptu/saj w9sei/ te dusmenh= me/qej // th\n pai=d’ e0n 3Aidou th/nde numfeu/ein tini/ (653-4). 
216  Rehm (1994, p. 63-4). 
217 Rehm (1994, p. 63) aponta para a oposição entre a “hiper-endogamia” de proporções monstruosas 
representada pela primeira, incestuosa, união (Édipo e Jocasta) e o caráter “hiper-exogâmico” da última 
(Polinices e Argeia), que ligou dois inimigos ostensivos. 
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última aparição no poema de um vocábulo pertencente a esse campo semântico 

(a0nume/nai-// oj 876-7), com nova alusão as suas bodas frustradas, retomando de modo 

circular, como já se mostrou, as ideias expostas na primeira estrofe e segunda antístrofe 

do lamento. 

Finda-se a canção, restabelecem-se os trímetros, Creonte ordena que Antígona 

seja levada com máxima rapidez, e o motivo das núpcias com a morte retornará então 

pela derradeira vez nas primeiras palavras da última rhēsis da heroína que, ao apor 

túmulo (túmboj), quarto nupcial (numfei=on) e residência (oi1khsij), reitera que os três 

são um único e mesmo lugar218. Antígona enforca-se, Hêmon suicida-se com sua espada 

e cai abraçado ao braço dela., A cena final é descrita pelo mensageiro por meio de 

linguagem novamente imbuída de cores nupciais. A diferença agora é que ele não 

descreve o casamento de Antígona com o Hades, mas suas bodas, no Hades, com 

Hêmon219.   

Antígona, que, tendo pleno conhecimento de quais seriam as consequências de 

seus atos, agiu e admitiu ter agido sem temer em nenhum momento a morte220, agora 

chora e lamenta. Acaso, então, teria “Sófocles esquecido sua Antígona no desejo de 

escrever uma cena patética?” 221 Dizer sim a essa pergunta não parece ser a resposta à 

                                                 
218 w] tu/mboj, w] numfei=on, w] kataskafh\j  //  oi1khsij a0ei/frouroj, oi[ poreu/omai (891-2): “Ó 
túmulo, ó quarto nupcial, ó morada escavada, sempre vigiada, aonde vou”. 
219 kei=tai de\ nekro\j peri\ nekrw=|, ta\ numfika\ // te/lh laxw\n dei/laioj e1n g’ 3Aidou do/moij (1240-1): 
"e ele, infeliz, jaz, cadáver ao redor de cadáver, tendo cumprido os ritos nupciais na morada de Hades”. 
Rehm (1994, p. 59-71), que se serve do motivo das núpcias “como um princípio estrutural, entendendo a 
polaridade casamento-funeral como parte e parcela das mais celebradas oposições no drama” (id., p. 59), 
interpreta, pois, passos relevantes da tragédia com base no esquema tripartite do casamento grego. Assim, 
à e0ggu/h (noivado) correspondem os já citados versos (653-4) em que Creonte, agindo como ku/rioj de 
Antígona, ordena que o filho deixe que ela se case com o Hades; à e1kdo/sij (preparações que culminam 
com a partida [e0cagwgh/] para a casa do noivo), os anapestos que antecedem o lamento de Antígona e 
anunciam a sua ida para o quarto em que tudo adormece (pagkoi/thn ... qa/lamon 804) bem como as 
próprias palavras de Antígona na primeira estrofe do seu canto (ta\n nea/tan o9do\n // stei/xousan 807-8); 
e ao ga/moj (consumação do ato, precedida pelo desvelamento [a0nakalupteri/a] da noiva), justamente a 
passagem citada acima nesta nota. 
220 Ver 72-6, 96-7, 460-8, 555, 559-60.  
221 Winnington-Ingram (1980, p. 139). Segundo esse autor, era essa hipótese que incomodava que 
incomodava Perrotta, “que Sófocles tivesse abandonado seu retrato da heroína com o fim de representar 
uma brilhante variação sobre um tema e uma situação convencionais.” (id., p. 137). 
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objeção de uma suposta quebra da unidade de caráter da personagem ou, ao menos, não 

a melhor resposta. Exigir dessa personagem que ela se mantivesse impassível diante da 

morte seria “forçar a consistência da peça com uma insensibilidade mais do que 

aristotélica”222. O domínio da arte de Sófocles nesse caso parece residir justamente na 

percepção dessa sutileza223. A resposta positiva àquela pergunta de Winnington-Ingram 

não resolve por completo a suposta objeção, porque parece fazer mais sentido pensar 

que não teriam sido os imperativos das convenções literárias que levaram Sófocles a 

compor este lamento, mas que ele teria se servido delas para melhor cumprir os seus 

propósitos. 

Levanta-se aqui essa questão, pois, embora já não suscite grandes debates entre 

os estudiosos, o modo, comentado acima, como Sófocles lida com esse tema parece 

passível de ser relacionado com o emprego de todos os outros motivos surgidos neste 

lamento e analisados nesta seção. O que se procurou mostrar ao longo desta análise foi 

justamente a adequação ao momento dramático de cada um desses motivos. Dessa 

forma, o tema da morte em vida surge em resposta direta ao tipo de punição que 

Creonte aplica a Antígona, o que ocorre apenas no episódio anterior ao de seu canto, 

quando a pena, decretada desde os primeiros versos da peça, é alterada para a de 

clausura. Por outro lado, ainda que o uso de mitos não seja incomum nos passos líricos 

das tragédias, a escolha de Níobe, mulher petrificada e de pranto incessante, para 

ilustrar a futura condição da personagem é de pertinência exemplar e antecipa o canto 

coral seguinte (quarto estásimo), formado em sua íntegra por outros três mitologemas – 

Dânae, Licurgo e Cleópatra – que envolvem a ideia de aprisionamento224, amplificando, 

                                                 
222 Winnington-Ingram (1980, p. 139). 
223 Ver a respeito disso, por exemplo, Jebb (1888, p. xxxii): “The psychology of Sophocles is so excellent 
in the case of Antigone because he has felt that in a truly heroic nature there is the permanent strength of 
deep convictions but there is also room for what superficial observers might think a moral anticlimax”. 
224 Com a ressalva de que a prisão de Cleópatra, embora faça parte do mito, não é explicitamente 
mencionada no canto coral. 
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pois, a primeira antístrofe deste kommós. As interpelações da heroína na segunda estofe 

à paisagem natural denunciam um desamparo que lhe causa o receio de ter sido 

abandonado pelos até mesmo pelos deuses cujas leis ela pretendia honrar com seus atos. 

A terceira resposta do Coro, que renuncia à recitação dos anapestos e cede ao canto em 

estilo esquiliano para afirmar que o sofrimento da personagem é herdado de seus pais, 

retoma, por sua vez, o tema do segundo estásimo da peça e a imagem das dores da casa 

dos labdácidas a despencar umas sobre as outras e faz que Antígona reflita sobre os 

infortúnios de sua família e volte ao material de seu primeiro discurso na peça. Todos 

esses temas ressaltam a particularidade da condição da personagem e inserem-se num 

canto que, do centro da peça, tanto ressoa momentos anteriores a ele, quanto antecipa os 

que estão por vir, como a sequência de mortes que se seguirão à de Antígona e, em 

particular, o segundo kommós da peça em que Creonte cantará, numa espécie de 

procissão fúnebre, o seu próprio lamento, espelhando aquele entoado por Antígona 

cerca de trezentos versos antes. 
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SEGUNDA PARTE – Traduções.   
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Nota sobre as traduções.  

 

A tradução que se lerá a seguir não pretende ser poética. Há, contudo, um  

aspecto relevante no texto grego destas passagens líricas - tanto das unicamente corais, 

como das dialógicas – que se procurou manter quando esses versos foram vertidos para 

a língua portuguesa; trata-se de sua forma estrófica. Essa forma225 consiste na repetição 

pela antístrofe da estrutura métrica presente na estrofe, podendo ainda um epodo seguir 

esse par estrófico. Diversamente que se passa, por exemplo, nas odes epinícias de 

Píndaro e Baquílides, em que essa estrutura triádica (estrofe-antístrofe-epodo), uma vez 

estabelecido o seu padrão métrico, pode vir a se repetir por seguidas vezes, no corpo das 

tragédias, aos menos no das que se têm em mãos nos dias atuais, esse padrão revela-se 

apenas por uma vez, ou seja, cada par estrófico é único, não se repetindo a sua estrutura 

jamais. O epodo, que nessas peças de lírica coral comumente vem após o par estrófico, 

nem sempre se faz presente nas tragédias, não sendo incomum que, nelas, um par 

estrófico suceda a outro sem a existência de um epodo entre eles. 

A manutenção desse espelhamento estrófico numa tradução para o Português 

dos trechos sob estudo poderia, a princípio, mostrar-se impossível por algumas razões 

conhecidas. A tentativa que já se empreendeu226 de fazer que as sílabas tônicas do verso 

em Português correspondam estritamente às longas do verso em Grego, não parece um 

bom expediente quando se trata de versos insertos em estrofes líricas, pois não é raro 

que um verso dessa natureza apresente uma sequência de três ou mais sílabas longas227 

                                                 
225 Como já se mostrou de modo detalhado na primeira seção do primeiro capítulo da primeira parte deste 
trabalho. 
226 Carlos Alberto Nunes, por exemplo, em sua tradução dos poemas homéricos.     
227 Quer uma sequência de espondeus, quer datílicos ou anapestos com suas breves contraídas, quer um 
metro eólico com sua base formada por duas longas seguidas de um coriambo, etc. 
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ou mesmo cinco ou mais breves seguidas228, o que não se coaduna com um princípio 

rítmico do verso em Português, que é o do afastamento de uma sílaba tônica por 

outra229. O ritmo dactílico seria um dos poucos, se não o único, a enquadrar-se nesse 

esquema justamente porque em sua forma, por assim dizer, ideal – sem contrações - 

cada sílaba longa é separada da outra por duas breves. Por outro lado, como se sabe, o 

princípio básico da poesia grega funda-se na quantidade de sílabas (i.e., longas e breves) 

dos vocábulos empregados em cada verso; ao passo que em Português, ainda que não 

seja um equívoco dizer que há sílabas mais longas do que outras, os versos classificam-

se em razão do seu número de sílabas e do ritmo ditado pela tonicidade das palavras. 

Dessa forma, estar-se-ia diante de grandezas distintas, incomunicáveis. Uma distinção, 

contudo, entre versos regulares (kata\ sti/xon) e versos constituintes de uma estrutura 

estrófica pode mostrar-se útil para a tentativa de solução deste impasse. 

É fato que os dramaturgos tendem a combinar diferentes tipos métricos dentro 

dos limites de uma única estrofe. West, em seu livro de métrica, ao tratar das canções 

presentes nos dramas, considera não menos de oito desses tipos, alguns dos quais 

subdividindo-se ainda numa série numerosa de ‘cola’230. Tal combinação gera uma 

irregularidade e uma variedade no interior da estrofe que não se veem na composição 

dos chamados versos kata\ sti/xon, compostos numa sucessão de linhas. O hexâmetro 

datílico é, por exemplo, um tipo de metro com que se constrói esse padrão de versos 

regulares no qual um verso sucede a outro que lhe é idêntico. Assim, embora um 

hexâmetro datílico possa virtualmente ter de doze – caso raríssimo de contração de 

todas as suas sílabas breves – a dezessete sílabas, uma tradução que viesse a seguir o 

número de sílabas de cada verso, não se mostraria uma boa escolha, pois romperia com 

                                                 
228 Por exemplo, docmíacos, dímetros ou trímetros jâmbicos líricos, com as sílabas longas resolvidas, 
entre outros.  
229 Ver Chociay (1974).  
230 Ver primeiro capítulo, p. 31, nota 70.            
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a regularidade própria dessa sucessão de versos iguais e não atentaria para o fato de que, 

não obstante a variação silábica, todos os versos possuem praticamente231 a mesma 

duração temporal, já que a variação se dá por contração de duas breves numa longa. 

Uma estrofe lírica, ao contrário, é, como já visto, constituída por diferentes metros; 

portanto, naturalmente variada. Ademais, é notável que parte dos versos que a formam, 

principalmente os metros eólicos, está menos sujeita que os datílicos e os anapestos 

regulares ao fenômeno da contração e da resolução, apresentando, por conseguinte, uma 

maior fidelidade a um número fixo de sílabas. Não parece ser outra a razão por que 

Barret232 num apêndice métrico ao seu notável livro sobre Hipólito de Eurípides 

estabelece uma nomenclatura dos ‘cola’ eólicos, tendo como um de seus critérios o 

número de sílabas. Uma última particularidade: os versos que no interior das estrofes 

líricas eventualmente sofram, por força de contrações ou resoluções, alteração na sua 

forma usual são em geral correspondidos por outros na antístrofe com a sua mesma 

forma e, obviamente, o seu mesmo número de sílabas233.                                                                      

Pelo exposto, um critério adotado para a tradução dos trechos sob análise será a 

correspondência silábica entre o texto traduzido para o Português e o texto grego, com a 

observância, obviamente, dos princípios de contagem de sílabas próprios de cada 

língua; a saber, no verso grego todas as sílabas serão contadas, enquanto que no 

português a contagem não ultrapassará a última sílaba tônica do verso. Este critério traz 

a vantagem de tornar possível na tradução para o Português uma equivalência em 

                                                 
231 Sobre a complexa relação de equivalência entre breves e longas, ver West (1982, p. 20), em que cita 
Dioniso de Halicarnasso e tece outras considerações, e Dale (1948, p. 3, nota 1), sobre os comentários de 
Choeroboscus a Hefaestion.     
232 Barret (1964, p. 422-423): “I classify cola in the first place by their lenght (number of sillables) and 
ending (blunt or pendant), in the second place by the position of the double short”. Na tradição da poesia 
lésbia, os hendecassílabos ‘sáficos’ e ‘alcaicos’ já se tornaram nomes tradicionais. Acerca disso, ver, além 
de Barret (p. 423, nota 1), Dale  (1948, p. 206).          
233 É o caso dos dímetros ou trímetros jâmbicos que tendem a resolver-se com maior freqüência quando se 
fazem presentes nas partes líricas. Com os docmíacos, esta estrita correspondência ocorre com menos 
frequência.  
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relação ao número de sílabas entre os versos constantes na estrofe e aqueles presentes na 

antístrofe, mantendo neste ponto, mas perdendo em outro – o da equivalência rítmica 

dada por longas e breves –, o jogo de espelhos constante na estrutura estrófica original. 

Isso se dá porque, como se viu acima, essa equivalência silábica, além daquela 

concernente às quantidades, já estava presente, na grande maioria dos casos, no próprio 

texto grego; grande maioria porque, mesmo quando um verso dotado de contrações ou 

dissoluções é inserido no corpo da estrofe, o verso que lhe corresponderá na antístrofe 

terá em geral as mesmas características. Quando isso não ocorrer, ou seja, quando 

houver diferença no número de sílabas entre versos correspondentes pelo fato de em um 

encontrar-se, por exemplo, uma longa, e em outro duas breves, então se adotará para os 

dois o número de sílabas de um deles, não só por efeitos práticos, mas porque, do ponto 

de vista do tempo de sua elocução, são idênticos. 

Os anapestos merecem especial atenção. Quando, mesmo que recitados pelo 

coro, se encontrarem isolados e não mantiverem relação alguma com as passagens 

propriamente líricas – ocasiões em que tecem algum comentário sobre o que se passa 

num dado momento da peça, ou anunciam a entrada de algum personagem – não serão 

traduzidos nem analisados. Quando, porém, relacionarem-se com os trechos cantados, 

serão tratados na tradução de dois modos distintos, de acordo com a relação que 

mantêm com essas passagens. Se estiverem inseridos no interior da estrofe lírica - lugar 

em que é rara uma sequência de mais de dois versos - e, portanto, se mostrarem como 

anapestos cantados, serão traduzidos de acordo com o número de sílabas que 

apresentarem; se, por outro lado, integrarem as passagens líricas, quer numa estrutura 

epirremática em que, numa sequência maior de versos, dialogam com um personagem 

que, por sua vez, canta seus versos líricos (Ant. 801-882, p. ex.), quer numa outra, em 

que o corifeu, numa sucessão igualmente extensa de anapestos, dialoga com as próprias 
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estrofes líricas cantadas pelo coro (Ant., 100-161), então a tradução será realizada em 

um número de sílabas fixo: dez para o dímetro anaspêstico, cinco para o monômetro, e 

nove para o paroemíaco que, na forma de dímetro catalético, lhes serve de cláusula. 

O motivo para tal procedimento já foi exposto, mas talvez não seja demais 

repeti-lo: quando se está diante de uma sequência relativamente extensa de um metro 

regular – aqui, dímetros anapêsticos – tem-se o que se chama de versos kata\ sti/xon, 

isto é, versos que se sucedem segundo o mesmo padrão, linha a linha. Numa estrofe 

lírica, porém, por ser ela dotada de uma variedade maior de metros, a irregularidade no 

número de sílabas é causada não por uma variação no interior de um mesmo metro, mas 

pelo fato de possuir metros distintos e que se diferenciam entre si, entre outros aspectos, 

não só pelo número de sílabas que cada um contém, mas por advirem de tradições 

poéticas diversas234. O polissilabismo, pois, que se observa nos versos kata\ sti/xon é 

diverso daquele dos metros líricos. Um se dá em razão das dissoluções das longas em 

duas breves e da contração das duas breves em uma longa (este fenômeno reservado 

justamente para os anapestos); o outro, por causa da própria natureza distinta de cada 

metro empregado na estrofe, constituindo uma verdadeira polimetria, enquanto no 

primeiro caso o que se tem são metros de natureza idêntica. 

 

 

 
  
 
 
 

                                                 
234 O critério de tradução dos hexâmetros datílicos será análogo. Quando se encontrarem em sequência, 
como no diálogo entre Héracles, o ancião e Hilo (1010-1014~1031-1040 e 1017-23) n’ As Traquínias, 
serão traduzidos com um verso de quatorze sílabas. A possível e tradicional opção em dodecassílabos foi 
descartada, pois empregou-se esse verso para a tradução dos trímetros jâmbicos lineares que, como os 
anapestos, se mantém em relação com as estrofes líricas, caso dos kommoi.     
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  TRAXINIAI   
       
   As Traquínias 235 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
235 O texto grego que aqui se adotará como base para tradução é o editado por Hugh Lloyd Jones na LOEB 
CLASSICAL LIBRARY, Harvard University Press, 2ª. Ed., 1998. Assim, como nesta pesquisa não se pretende 
elaborar qualquer trabalho de estabelecimento do texto de Sófocles, o aparato crítico que acompanha os trechos 
selecionados não segue os padrões tradicionais de sua elaboração, visto que, como já dito, não é o conjunto de 
manuscritos e suas diferenças que são visados, mas o próprio texto de Jones que, em algumas poucas passagens e por 
razões diversas, tomou-se a liberdade de alterar, nunca sem o apoio da lição de algum “scholar”. O aparato, pois, 
observa os seguintes critérios: em primeiro lugar vem o número do verso ou versos em que se encontra a passagem 
alterada; depois, a própria alteração e a fonte de que foi extraída; e, por fim, o texto de Lloyd –Jones (com a sigla Ll-
J.). As alterações são basicamente de quatro ordens: (i) a adoção de um manuscrito diverso daquele de que se vale 
Jones; (ii) o retorno ao texto de algum manuscrito em um passo que foi emendado por Jones, ou seja, em que 
manuscrito algum foi utilizado; (iii) o oposto de (ii), a saber, a adoção de uma emenda quando Jones segue a lição dos 
manuscruitos; e, finalmente, (iv) a adoção de uma emenda diversa daquela de que ele faz uso na mesma passagem, 
incluídas aqui algumas emendas do próprio Jones as quais, no entanto, ele mesmo não se dignou de integrar ao texto, 
talvez por excesso de pudor.           
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PÁRODO (94-140).  
 
Primeiro par estrófico: 94-102//103-111. Segundo par estrófico: 112-121//122-131. Epodo: 132-140. 
 
XOROS                                                                   CORO                                                                  
 

str. a /    o(\n ai0o/la nu\c e0narizome/na                                        Tu, que a noite estrelada gera ao morrer          Est. 1  

ti/ktei kateuna/zei te flogizo/menon,                         e, quando estás em chamas, ao leito conduz,      95 

(/Alion   (/Alion ai0tw~                                                  Sol, ó Sol, isto te suplico:   

tou~to, karu=cai to\n  0Alkmh/-                                    proclama-me onde, onde enfim 

naj, po/qi moi po/qi moi                                              se encontra o filho de Alcmena,   

nai/ei pot 0, w] lampra~| steropa~| flege/qwn;               tu que flamejas com claridade radiante!   

h)\ Ponti/aj au0lw~naj, h)\                                             Nos estreitos do Mar Negro, ou                     100 

dissai~sin a0pei/roiv kliqei/j;                                      a inclinar-se nas duas Terras?      

ei)/p 0, w} kratisteu/wn kat  ) o)/mma.                              Dize-me, ó supremo em teu olhar.                                                                            

 

a0nt. a /   poqoume/na| ga\r freni\ punqa/nomai                             Pois sei que Dejanira então disputada,        Ant. 1 

ta\n a0mfineikh= Dhia/neiran a0ei/,                                 qual ave infeliz, com peito sempre saudoso 

oi[a/ tin 0 a)/qlion o)/rnin,                                               jamais acalenta sem lágrimas                        105 

ou)/pot 0 eu0na/zein a0da/kru-                                         o anseio dos olhos, mas,    

ton blefa/rwn po/qon, a)ll 0                                       a nutrir memorioso  

eu)/mnaston a0ndro\j dei=ma tre/fousan o9dou~                temor pelo homem ausente, se desgasta  

e0nqumi/oij eu0nai=j a0nan-                                            em seu leito de inquietações           

drw/toisi tru/xesqai, kaka\n                                      sem esposo, esta miserável,                          110 

du/stanon e0lpi/zousan ai]san.                                    à espera de um destino funesto. 

                                                                                                                                                                       

str. b /    polla\ ga\r w(/st 0 a0ka/mantoj                                    Como muitas vagas se veem                       Est. 2 

h)\ no/tou h)\ bore/a tij                                                  a ir e vir no vasto mar 

ku/mat 0 <a)\n> eu0re/i po/ntw|                                          por Noto implacável ou Bóreas 

ba/nt 0 e0pio/nta t 0 i)/doi,                                               açoitadas; de igual modo,                            115 

ou(/tw de\ to\n Kadmogenh=                                           o multipenoso mar da vida,  

tre/fei, to\  d 0 au)/cei bio/tou                                       tal como o pélago cretense, 

polu/ponon w(/sper pe/lagoj                                     alimenta e exalta o tebano;     

Krh/sion: a0lla/ tij qew~n                                            mas algum deus sempre o afasta,                  

ai0e\n a0nampla/khton   (/Ai-                                         sem um extravio sequer,                               120 

da sfe do/mwn e0ru/kei.                                                das moradas do Hades.                                                                                       

 

a0nt. b /    w[n e0pimemfome/naj a9-                                              Aos teus lamentos, com ternura,              Ant. 2 

dei~a me/n, a0nti/a d 0 oi)/sw.                                           hei de me opor. Pois, afirmo-te, 

fami\ ga\r ou0k a0potru/ein                                           não deves a boa esperança    

e0lpi/da ta\n a0gaqa\n                                                  perder; o filho de Cronos,                              125 

xrh~nai/ s 0: a0na/lghta ga\r ou0d 0                                 rei que a tudo preside, não       
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o9 pa/nta krai/nwn basileu\j                                      lança sobre os mortais um fado 

e0pe/bale qnatoi=j Kroni/dav:                                      isento de dor; mas para todos 

a0ll 0 e0pi\ ph=ma kai\ xara\                                           sofrimento e felicidade 

pa~si kuklou=sin oi[on  )/Ar-                                        se alternam, como as circulares                    130 

ktou strofa/dej ke/leuqoi.                                         rotas da Ursa no céu.                                                                                                                                                                          

 

e0p.            me/nei ga\r ou)/t 0 ai0o/la                                                Nem a noite constelada                                 Ep.        

nu\c brotoi=sin ou)/te kh=-                                            sempre aos homens permanece, 

rev ou)/te plou=toj, a0ll0 a)/far                                   nem desgraças, nem a riqueza;     

be/bake, tw~| d 0 e0pe/rxetai                                          mas súbito se vão, e a outro                   

xai/rein te kai\ ste/resqai.                                         gozo e perda sobrevêm.                             135 

a4 kai\ se\ ta\n a)/nassan e0lpi/sin le/gw                        Por isso, senhora, aconselho-te a manter 

ta/d 0 ai0e\n i)/sxein: e0pei\ ti/v w[de                                  sempre a esperança; pois quem já viu Zeus 

te/knoisi Zh=n 0 a)/boulon ei]den;                                    assim em descuido com seus filhos?             140                                             

 
98  -naj, po/qi moi  T.C.W. Stinton -naj : po/qi  Ll.- J.  129 xara\  (vel xara|= ) cett. xara\n  (K) Ll.- J.               
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CANTO CORAL ASTRÓFICO (205-224).  
 
 
 
XOROS                                                                      CORO 
 

a0nololuca/tw do/moj                                             Que ulule esta núbil morada                    205 

e0festi/oij a0lalagai=j                                                 aos deuses com urros lareiros 

o9 mello/numfoj: e0n de\ koino\j a0rse/nwn                        de júbilo, e que nela dos homens se evoque  

i)/tw klagga\ to\n eu0fare/tran                                     um conjunto clamor a Apolo, 

0Apo/llw prosta/tan,                                                 o deus da bela aljava, 

o9mou= de\ paia=na pai-                                                 protetor; e entoai,                                  210 

a=n 0  a0na/get 0, w] parqe/noi,                                          donzelas, o peã,  peã, 

boa=te ta\n o9mo/sporon                                                e chamai a de mesmo sangue, 

)/Artemin  0Ortugi/an, e0lafabo/lon, a0mfi/puron,          Ártemis Ortígia, a caça-corças, de archotes em suas mãos,     

gei/tona/j te Nu/mfaj.                                                 e as Ninfas vicinais.                                                215         

ai1romai ou0d 0  a0pw/somai                                            Exalto-me e não me separo 

to\n au0lo/n, w] tu/ranne ta=j e0ma=j freno/j.                   do aulo, ó tirano, senhor do meu peito. 

i0dou/ m 0 a0natara/ssei,                                                 Eis-me em delírio agitada –        

eu0oi=,                                                                       evoé! – 

o9 kisso\j a)/rti Bakxi/an                                               pela hera que no tropel 

u9postre/fwn a(/millan.                     báquico põe-me a girar.                                220   

i0w\ i0w\ Paia/n:                                                             Aiai, aiai, Peã!   

i)/de i)/d 0 , w] fi/la gu/nai:                                               Vê, vê, minha  cara senhora!  

ta/d 0 a0nti/prw|ra dh/ soi                                             Diante aqui dos teus olhos  

ble/pein pa/rest 0 e0nargh=.                                      isto manifesto está.    
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          PRIMEIRO ESTÁSIMO (497-530) 
 
          Par estrófico: 497-506//507-516. Epodo: 517-530.  
 

         XOROS                                                                        CORO                                                                          

 

 str. me/ga ti sqe/noj a9  Ku/prij: e0kfe/retai ni/kaj a0ei/.      Uma grande força é Cípris; ela sempre leva a vitória.          Est. 

         kai\ ta\ me\n qew=n                                                             Das divindades 

         pare/ban, kai\ o(/pwj Kroni/dan a0pa/tasen ou0 le/gw       passo ao largo, e não digo como a deusa ao Crônida iludiu       500   

         ou0de\ to\n e)/nnuxon  (/Aidan,                                               nem ao Hades, nume noturno, 

         h)/ Poseida/wna tina/ktora gai/aj:                                 ou Poseidon, que faz a terra estremecer;                

         a0ll 0  e0pi\ ta/nd 0  a)/r 0  a)/koitin                                         mas, em conquista desta esposa,    

          < ti//nej > a0mfi/guoi kate/ban pro\ ga/mwn,                      que fortes rivais por núpcias foram à luta? 

         ti/nej pa/mplhkta pagko/nita/  t 0 e0c -                Que oponentes pro poento combate                   505  

         h=lqon a)/eql 0  a0gw/nwn;                                                   cheio de golpes partiram?                                                                                           

 

 a0nt.  o9 me\n h]n potamou= sqe/noj, u9yi/kerw tetrao/rou            Um era o rio vigoroso, de longos chifres, quatro pernas,    Ant. 

          fa/sma tau/rou,                                                             forma de touro, 

          0Axelw|=oj a0p 0  Oi0niada=n, o9  de\ Bakxi/aj a)/po                Aquelôo, de Eníadas; o outro, da báquica Tebas               510 

         h]lqe pali/ntona Qh/baj                                                 veio, a brandir lanças e a clava 

         to/ca kai\ lo/gxaj r9o/palo/n te tina/sswn,                      nas mãos, e nos ombros o retesado arco,    

         pai=j Dio/j: o(/i to/t 0 a0ollei=j                                           filho de Zeus. A um só tempo 

         i)/san e0j me/son i(e/menoi lexe/wn:                                       foram eles ao centro, ávidos do leito;  

         mo/na d 0  eu)/lektroj e0n me/sw| Ku/prij                 entre eles, como único árbitro,                                        515 

         r(abdono/mei cunou=sa.                                                     Cípris, a propícia ao leito.                                                                                         

 

e0p.  tot 0 h]n xero/j, h]n de\ to/ -      Era um estrondo de braços,                      Ep. 

       cwn pa/tagoj,                                                                 era de flechas, 

       taurei/wn t 0 a0na/migda kera/twn:                                    de cornos taurinos num só tumulto; 

      h]n d 0 a0mfi/plektoi kli/makej, h]n de\ metw/-          e eram ataques entrelaçados, eram                           520 

      pwn o00lo/enta                                                                    golpes de cabeça       

      plh/gmata kai\ sto/noj a0mfoi=n.                                         mortais e um mútuo bramido. 

      a9 d 0 eu0w=pij a9bra\                                                             Belos olhos e terna, 

      thlaugei= par 0 o)/xqw|                                                        ela em longínqua colina 

      h[sto to\n o(/n prosme/nous 0 a0koi/tan.                 sentava-se à espera de seu noivo.                                        525 

      e0gw\ de\ qath\r me\n oi[a fra/zw:                                          Falo como quem a tudo assistiu. 

      to\  d 0 a0mfinei/khton o)/mma nu/mfaj                                     O semblante disputado da noiva,    

      e0leino\n a0mme/nei <te/loj>:                                                  lastimável, aguarda o fim. 

      ka0po\ matro\j a)/far be/bax 0,                                             E, súbito, da mãe se vai, 

      w(/ste po/rtij e0rh/ma.                   qual novilha desgarrada.                                        530 

 

         526. qath\r  Zielinski †e0gw\ de\ ma/thr me\n oi[a fra/zw: † Ll.- J.        
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         SEGUNDO ESTÁSIMO (633-662). 
 
         Primeiro par estrófico: 633-639//640-646. Segundo par estrófico: 647-654//655-662.  
   
 
        XOROS                                                                       CORO                                                                             

      str.a /  w] nau/loxa kai\ petrai=a qerma\ loutra\ kai\ pa/gouj  Vós que habitais junto aos portos, aos pétreos banhos termais Est. 1 

     Oi)/taj paranaieta/ontej, oi(/ te me/ssan                      e aos rochedos do Eta, e vós às margens do centro                635       

     Mhli/da pa\r li/mnan                                                    do Málico Golfo e 

     xrusalaka/tou t 0  a0kta\n ko/raj,                                da costa da Virgem de áureas setas,     

     e)/nq 0  9Ella/nwn a0gorai\ Pula/tidej kle/ontai,              sítio do célebre Conselho Helênico das Portas;                                                                                   

 

      a0nt.a /  o9 kallibo/aj ta/x 0  u9mi\n au0loj ou0k a0narsi/an              em breve o aulo de belo som há de vos ressoar                   Ant. 1   

     a0xw=n kanaxa\n e0pa/neisin, a0lla\ qei/aj                         um som não doloroso, mas em resposta à lira 

     a0nti/luron mou/saj.                                                       de música divina. 

     o9 ga\r Dio\j  0Alkmh/naj ko/roj                                       Pois o filho de Zeus e de Alcmena, 

     sou=tai pa/saj a0ret=aj la/fur 0  e)/xwn e0p 0  oi)/kouj:        com despojos de todo valor, para o lar acorre;                     645                                                                  

     

      str.b /  o(/n a0po/ptolin ei)/xomen pa/nta                                       ele que, por mar, da cidade ausente,                                  Est. 2 

     duokaideka/mhnon a0mme/nousai                                        há doze meses esperávamos por 

     xro/non, pela/gion, i)/driej ou0 –                                           todas as partes, cientes de nada; 

     de/n: a9 de oi9 fi/la da/mar ta/lainan                                e mais do que mísera, em mísero peito,                               650 

     dusta/laina kardi/an                                                     fenecia sem cessar  

     pa/gklautoj ai0e\n w)/lluto:                                            toda em pranto sua cara esposa;    

     nu=n d 0   )/Arhj oi0strhqei/j                                                mas Ares, ora em fúria, 

     e0ce/lus 0  e0pipo/nwn a9mera=n.                                            libertou-o de seus dias penosos.                                                                                  

 

     a0nt.b /   a0fi/koit 0  a0fi/koito: mh\ stai/h                                         Que chegue, que chegue; e não se detenha                       Ant. 2 

     polu/kwpon o)/xhma nao\j au0tw|=,                                      a multirremada nave que o traz, 

     pri\n ta/nde pro\j po/lin a0nu/sei-                                     não antes de alcançar esta cidade, 

     e, nasiw=tin e9sti/an a0mei/yaj,                                          deixando o altar lá da ilha, onde, dizem, 

     e)/nqa klh?/zetai quth/r:                                                      ele faz os sacrifícios.                 

     o(/qen mo/loi pani/meroj,       Que cheio de ardor de lá venha,                                      660               

     †ta=j Peiqou=j pagxri/stw?                                              † unido a ela por 

     sugkraqei\j e0pi\ profa/sei qhro/j †.                                  suasório engano ungido do monstro†. 236 
 
        660 pani/meroj  Mudge †pana/meroj... † Ll.- J. 
 

                                                 
236 Valho-me do seguinte texto grego proposto por Sitnton (1985, 424-426), que por sua vez se baseou em lições pretéritas de Pretor e 
Pearson, para efetuar a tradução da complexa passagem ‘entre cruzes’: ta=j Peiqou=j pagxri/stw? /sugkraqei\j qhro/j e0pi\ parfa/sei. 
Mantenho, contudo, também como Sitnton, as ‘cruzes’, pois uma tal emenda “assumes two corruptions: the displacement of qhro/j 
(perhaps omitted and added in the margin), and pro- for par- (prefixes are readily corrupted). Both changes are easy, but the 
combination of them cannot be more than guesswork, especially when the strophe is uncertain, (...).”               
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               TERCEIRO ESTÁSIMO (821-861). 
 
 Primeiro par estrófico: 821-830//831-840. Segundo par estrófico: 841-850//851-861. 
 
   
 

               XOROS                                                                     CORO                                                                                   

 str. a /   i)/d’ oi[on, w} pai=dej, prose/meicen a)/far           Vede, ó jovens, como a profética palavra               Est.1            

tou)/poj to\  qeopro/pon h9mi=n                                     do oráculo há muito enunciado 

ta=j palaifa/tou pronoi/aj,                                    súbito nos acometeu; 

o(/ t’ e)/laken, o9po/te teleo/mhnoj e0kfe/roi                    ele predisse que, findo o décimo segundo ano, 

dwde/katoj a)/rotoj, a)nadoxa\n telei=n po/nwn          completos seus meses, daria fim ao fardo de penas            825                  

tw=|  Dio\j  au0to/paidi:                                           do próprio filho de Zeus;     

kai\  ta/d ’ o0rqw=j                                                      e esses dizeres 

e)/mpeda katouri/zei.                                                   em porto seguro ancoram. 

pw=j ga\r a)/n o( mh\  leu/sswn                                      Pois como quem não vê luz 

e)/ti pot’ e)/t’ e)pi/ponon                                               teria ainda’ inda, morto, 

e)/xoi  qanw\n latrei/an;                                              uma árdua servidão?                                                      830                                                   

 

 a0nt. a /   ei0 ga/r sfe Kentau/rou foni/a| nefe/la|                        Pois se nele a insidiosa força do Centauro,         Ant. 1         

xri/ei dolopoio\j a0na/gka                                         com nuvem mortal237, fere-lhe os flancos, 

pleura/, prostake/ntoj i0ou=,                                     quando se lhe adere o veneno, 

o(/n te/keto qa/natoj, e)/teke d’ ai0o/loj dra/kwn,          que a Morte gerou e a serpe cintilante concebeu, 

pw=j o(/d’ a)/n a)e/lion e(/teron h)/ tanu=n i)/doi,                  como ele outro sol contemplaria senão o de agora,            835         

deinote/rw| me\n u(/draj                                                dissolvido num prodígio   

prostetakw\j                                                           mais temeroso 

fa/smati; melagxai/ta t’                                               que a Hydra? Do crininegro  

a)/mmiga/ nin ai0ki/zei                                                    também mortais aguilhões  

u9po/fona dolo/mu –                                                    de conselhos enganadores   

qa ke/ntr’ e0pize/santa.                                               atormentam-no, ferventes.                                            840                                                                          

 

  str. b /  w{n a(/d ’ a9 tla/mwn a)/oknoj                                         Isso esta infeliz não temeu,                            Est. 2 

mega/lan prosorw=sa do/moisi                                   e, ao ver grande injúria das novas núpcias 

bla/ban ne/wn a)i/ssou-                                              arrojar-se contra a casa, 

san ga/mwn ta\ me\n au0ta\                                            lançou, por si, da desdita 

prose/balen, ta\  d’  a0p’ a0llo/qrou                            uma parte; mas, advindo a outra       

gnw/maj molo/nt’ o0leqri/aisi sunallagai=j               de desígnios alheios em encontro funesto,                      845    
                                                 
237 Ver Píndaro, Nem., 9, 37-8 (fo/nou //... nefe/lan), e Ístm., 7, 27 (e0n tau=ta| nefe/la| ... ai3matoj), passagens nas quais 
o contexto é de guerra. Quanto ao passo acima, por outro lado, é significativo o sentido de “rede” atribuído a  nefe/lh em, 
por exemplo, Aristófanes, Av. 194 e 528; Calímaco, Aetia, fr. 75. 37; e Satyrius, APG, II.2  (Ver LSJ. s.v. III, “bird net”). 
A imagem da nuvem/rede mortal vem bem a calhar em uma estrofe que alude à túnica assassina que virá a destruir 
Héracles. Para a relação dessa túnica com o manto usado por Clitemnestra no assassinato de Agamêmnon, ver pp. 13-4 da 
introdução e nota 21. Ver também, como outro exemplo de sofisticação sofocleana, o início do primeiro verso do párodo 
de Antígona (100), “a0kti\j a0eli/ou,” abertura idêntica à do nono peã de Píndaro. Lá em refência a um eclipse do sol; aqui, 
ao seu próprio fulgor que põe em fuga o exército invasor argivo.       
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h} pou o)loa\  ste/nei,                                                    por certo chora, perdida, 

h} pou a)dinw=n xlwra\n                                               por certo de espessas lágrimas 

te/ggei dakru/wn a)/xnan.                                             ela verte o tenro orvalho. 

a( d’ e)rxome/na moi=ra profai/nei doli/an                      E em seu caminho o destino revela uma pérfida     

kai\ mega/lan a)/tan.                                                     e grandiosa desgraça.                                                  850 

 

a0nt.b /  e)/rrwgen paga\  dakru/wn,                                          Irrompe torrente de lágrimas,                     Ant. 2 

ke/xutai no/soj, w} po/poi, oi[on                                   dissipa-se o flagelo, ai de mim! – como 

a)narsi/wn  < u(/p’ > ou)/pw                                          dos inimigos jamais 

< tou=de sw=m’ > a0gakleito\n                                       ao seu corpo glorioso 

e)pe/molen pa/qoj oi0kti/sai.                                         dor sobreveio assim lamentável!                                  855 

i0w\  kelaina\  lo/gxa proma/xou doro/j,                      Oh!  negro ferro da lança à frente do combate, 

a(/ to/te qoa\n nu/mfan                                                  que então da elevada Ecália  

a)/gagej a)p’ ai0peina=j                                                esta donzela levaste 

ta/nd’ Oi0xali/aj ai0xma=| :                                           depressa, sob teu jugo.  

a9 d’ a0mfi/poloj Ku/prij a)/naudoj fanera\                 E Cípris, serviçal silente, disso mostrou-se                  860   

tw=nd’e0fa/nh pra/ktwr.                                              a autora evidente.      
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        KOMMÓS ASTRÓFICO (878-895).  

 

       XOROS, TROFOS                                                 CORO e AMA. 

 

Xo. ta/lain’: o0le/qrou ti/ni tro/pw| qanei=n sfe fh/j;   Co.  Desgraçada! Que morte afirmas que ela teve? 

Tr. sxetli/w| ta\ pro/j ge pra=cin.                              Am. Funesta, ao menos quanto à ação. 

Xo.                   ei0pe/, tw=|  mo/rw|,     Co.                                                          Dize,mulher;  

       gu/nai, cuntre/xei;                                                       deparou que sorte?                                                            880 

Tr. tau/thn dihi/stwsen  < a)/mfhkej ci/foj  >.               Am. < Uma espada de duplo gume > aniquilou-a. 

Xo. ti/j qumo/j, h)/ ti/nej no/soi,                                     Co.  Que ímpeto, ou que enfermidade,  

       ta/nd ’ai0xma=|  be/leoj kakou=                                         pelo fio de uma arma maligna 

       cunei=le; pw=j e0mh/sato                                                 destruiu-a? Como ela tramou 

       pro/j qana/tw| qa/naton                                                morte seguida de morte,                                             885 

       a0nu/sasa mo/na stono/entoj                                          isso atingindo sozinha com o corte 

       e0n toma=| sida/rou;                                                         do ferro doloroso? 

       e0pei=dej – w)\  ma/taia – ta/nde  <ta\n > u(/brin;      Oh, que vaidade! Tu viste este ato violento? 

Tr. e0pei=don, w9j dh\ plhsi/a parasta/tij.                   Am.  Vi bem de perto, como quem estava ao lado. 

Xo. ti/j h]nen; fe/r ’ei0pe/.                                               Co.   Quem fez isso? Vai, diz!                                            890 

Tr. au0th\  pro\j au0th=j xeiropoiei=tai ta/de.                Am.  Ela, pelas próprias mãos, realizou o feito.  

Xo. ti/ fwnei=j;                                                             Co.  Que dizes?  

Tr.   safhnh=.                                              Am.           A verdade. 

Xo. e)/tek’ e)/teke mega/lan                                               Co.  Essa noiva aqui sem festejos 

      a0ne/ortoj a(/de nu/mfa                                                     deu à luz, à luz, nesta casa 

      do/moisi toi=sd ’ 0Erinu/n.                                                 uma Erínia grandiosa.                                                    895 
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           QUARTO ESTÁSIMO (947-970). 
 
           Primeiro par estrófico: 947-949//950-952. Segundo par estrófico: 953-961//962-970. 
 
 

          XOROS                                                                   CORO                                                                               

 
str. a / po/tera pro/teron e0piste/nw,                                 O primeiro pranto, a qual das desgraças?                               Est. 1 

          po/tera me/lea peraite/rw,                                       Qual delas será, pois, a mais extrema?   

          du/skrit’ e)/moige dusta/nw|.                                       É indistinto a mim, infeliz.                                              949                                    

  

a0nt.a /  ta/de me\n e)/xomen o9ra=n do/moij,                                  Uma na casa podemos já ver,                                                Ant. 1       

          ta/de de\ me/nomen e0n e0lpi/sin:                                      outra aguardamos em expectativa; 

          koina\  d ’e)/xein  te  kai\ me/llein.                          ter e haver de ter são o mesmo.                                                                                

 

 

str. b / ei)/q’ a0nemo/essa/  tij ge/noit’ e)/pouroj e9stiw=tij       Que uma brisa tempestuosa me venha sobre o lar              Est. 2 

                                                             [au)/ra,                                                                       [em meu auxílio;                                                  

          h(/tij m’a0poiki/seien e0k to/pwn, o(/pwj                       e deste lugar me transporte, para que eu                             955 

          to\n Zhno\j a)/lkimon go/non                                        imediatamente de espanto 

          mh\ tarbale/a qa/noimi                                              não morra apenas ao olhar 

          mou=non ei0sidou=s’ a)/far:                                           pro forte filho de Zeus; 

          e0pei\  e0n dusapalla/ktoij o0du/naij                           pois dizem que avança diante da casa 

          xwrei=n pro\  do/mwn le/gousin,                                 num sofrimento sem alívio;                                             960 

         a)/speton qe/ama.                                                        inefável visão.                                                                                   

  

    a0nt. b / a0gxou=  d ’a)/ra kou0 makra\n prou)/klaion, o0cu/fwnoj  Não longe, mas perto então dele eu chorava, qual pássaro  Ant. 2 

                                                          [w9j a0hdw/n.                                                                             [estridente.      

         ce/nwn ga\r e0co/miloj a(/de tij sta/sij.                        pois eis um estranho séquito de estrangeiros.  

         pa=|  d ’ au]  forei=  nin;  w(j fi/lou                               De que modo, aliás, o conduz?                                       965           

         prokhdome/na barei=na                                               Seguem em passo grave e calado, 

         a)/yofon fe/rei ba/sin.                                                 como a cuidar de um amigo.          

         ai0ai=:  o(/d ’a0nau/datoj fe/retai.                                 Ai ai! Ele aqui é levado em silêncio.   

         ti/ xrh/, fqi/meno/n nin, h)/ kaq’                                           Devo julgá-lo já morto ou 

          u(/pnon o)/nta  kri=nai;                                                  pelo sono tomado?                                                              970 
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      HÉRACLES, ANCIÃO, HILO (1004-1043). 
 

Par estrófico da monodia de Héracles: 1004-1017//1023-1043. Hexâmetros datílicos inseridos entre estrofe e antístrofe e 
proferidos por Hilo e pelo Ancião: 1018-1022.        

 

      HRAKLHS, PRESBUS, ULLOS                                           HÉRACLES, ANCIÃO, HILO. 

                                                                                               

str. Hr. e0e/                                                                          Hé. Ai ai!                                                            Est.         

        <- - - ∪ - >                                                                                      <- - - ∪ - >  

      e0a=te/  m’ e0a=te/  me                                                                            Deixai-me, ah! Deixai-me 

      du/smoron eu0na=sqai,                                                                      dormir – eu desgraçado,                                       1005 

      e0a=te/ me du/stanon.                                                                         eu mísero, deixai-me!  

      pa|=   <pa|=  > mou yau/eij; poi= kli/neij;                                            Onde tocas? Onde me deitas? 

      a0polei=j m’, a0polei=j.                                                                    Vais matar-me, matar-me! 

      a0nate/trofaj o(/ ti kai\ mu/sh|.                                                         Se algo se acalentara, despertaste-o 

      h{ptai/ mou, tototoi=, a(/d’ au}q ’ e(/rpei. po/qen e)/st’, w}                     Isto me ataca - ai ai ai! - vem de novo. De onde sois,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      (/Ellanej pa/ntwn a0dikw/tatoi a0ne/rej, oi{j dh\                               homens gregos, de todos os mais injustos, por quem,  

      polla\ me\n e0n po/ntw|, kata/ te dri/a pa/nta kaqai/rwn,                 infeliz, pereci, livrando-vos de muitos males,    

      w)leko/man o9 ta/laj, kai\ nu=n e0pi\  tw=|de nosou=nti                           no mar e por todas florestas? E agora ninguém      

      ou) pu=r, ou0k e)/gxoj tij o0nh/simon ou)/ pote tre/yei;                          para este enfermo trará fogo ou espada profícua?        

      e0e/,                                                                                                  Ai ai! 

      ou0d’ a0para/cai  <mou > kra=ta bi/ou qe/lei      E não quer alguém vir e arrancar-me a cabeça,      1015  

      <pausi/ponoj > molw\n tou= stugerou=; feu= feu=.                            cessando as penas desta vida odiosa? Oh!      

        //          //      

Pr. w} pai= tou=d’ a0ndro/j, tou)/rgon to/de mei=zon a0nh/kei               An.  Filho deste homem, esta tarefa chega a exceder 

        h)\ kat’ e0ma\n r(w/man: su\  de\ su/llabe. † soi/ te ga\r o)/mma            as minhas forças, ajuda-me! † Pois, para salvá-lo, 

       e)/mpleon h)\ di’ e)mou=  † sw|/zein.                                                      maior que o meu é teu vigor†.                              1020   
Ul.                                                  yau/w me\n e)/gwge,                Hi.                                    Sim, por certo eu o toco, 

       laqi/ponon d’ o0du/nan ou)/t’ e)/ndoqen ou)/te qu/raqen                       mas nem por mim nem por outrem posso incutir-lhe dor       

       e)/sti moi e0canu/sai bio/tou: toiau=ta ne/mei Zeu/j.                         que traga oblívio das penas da vida; Zeus o faz.         

        //                  //                                                                                          

a0nt. Hr. < e)\ e)/ . >                         Hé. Ai ai!                                                Ant. 

       w]  pai=, pou= pot’ ei];                                                                   Ó filho, onde estás? 

      ta=|de/  me ta=|de me                                                                          Por aqui, por aqui,    

      pro/slabe koufi/saj.                                                                   segura-me, levanta-me!                                        1025 

      e)\ e)/, i0w\  dai=mon.                                                                           Ai ai, oh, divindade!    

      qrw|/skei d’ au], qrw|/skei deilai/a                                                  Assalta-me outra vez, assalta-me,    

      diolou=s’ h9ma=j                                                                             para me destruir 

      a0poti/batoj a)gri/a no/soj.                                                         o agreste flagelo, vil e indomável!                        1030 

      w] Palla\j Palla/j, to/de m’ au]  lwba=tai. i0w\ pai=,               Palas, Palas! Isto de novo me afronta. Ióh filho! 
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      to\n fu/tor’ oi0kti/raj, a0nepi/fqonon ei)/ruson e)/gxoj,                    Apieda-te do pai, e saca da espada sem mácula, 

      pai=son e0ma=j u9po\ klh|do/j : a0kou= d’ a)/xoj, w|[ m’ e0xo/lwsen           golpeia-me o peito, e cura a dor, com que me agastou        

      sa\ ma/thr a)/qeoj , ta\n  w[d ’e0pi/doimi pesou=san                           tua ímpia mãe! Que assim mesmo eu possa vê-la cair, 

      au)/twj, w[d ’au)/twj, w(/j m’ w)/lesen. w] gluku\j  (/Aidaj,               assim mesmo, como me destruiu, ó doce Hades.    1040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       < e)\ e)/ . >                               Ai ai! 

      w] Dio\j au0qai/mwn, eu)/nason eu)/nason m’                                           Ó irmão de Zeus; adormece-me, adormece-me, 

      w0kupe/ta|  mo/rw| to\n me/leon fqi/saj.                                            aniquila o infeliz com morte de asas ágeis!       

 
         1016. pausi/ponoj  Ll.- J  < - ∪ ∪ - >  1031. w] Palla\j Palla/j  Dindorf  i0w\ i0w\ Palla/j  Ll.- J. 1041. w] Dio\j au0qai/mwn, eu)/nason eu)/nason m’  Jebb 

        w] Dio\j au0qai/mwn, / eu)/nason eu)/nason m’  Ll.- J. 
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   ANTIGONH     
     
    Antígona  
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PÁRODO EPIRREMÁTICO (100 - 161).  
 
Primeiro par estrófico: 100-109, metros líricos; 110-116, anapestos // 117-126 metros líricos; 127-133, 
anapestos. Segundo par estrófico: 134-140, metros líricos; 141-147, anapestos // 148-154, metros líricos, 
155-161, anapestos.  

                

               XOROS                                                                            CORO 

 

 str. a /   a0kti\j a0eli/ou, to\ ka/l-                                                   Raio de sol, mais bela luz                        Est. 1       100   

liston e9ptapu/lw| fane\n                                                de todas as antes raiadas  

Qh/ba| tw=n prot/erwn fa/oj,                                           em Tebas dos sete portais; 

e0fa/nqhj pot’, w} xruse/aj                 raiaste enfim, em teu avanço,   

a9me/raj ble/faron, Dirkai/-             ó olho do dia dourado, 

wn u9pe\r r9ee/qrwn molou=sa,       por sobre as torrentes do Rio Dirce;                 105 

to\n leu/kaspin   0Argoliko\n       pondo em fuga precipitada 

fw=ta ba/nta pansagi/a|              com tuas rédeas espicaçantes 

fuga/da pro/dromon o0cuto/rw|                                         o guerreiro argivo de branco escudo 

kinh/sasa xalinw|= :              que, todo em armas, partiu;  

 

o4j e0f’h9mete/ra| gh=| Polunei/kouj             ele que, sobre nossa terra erguido                                 110 

a0rqei\j neike/wn e0c a0mfilo/gwn             graças às contendas de Polinices, 

o0ce/a kla/zwn        com grunhir agudo 

ai0eto\j e0j gh=n w4j u9pere/pta,                                          qual águia sobrevoou contra a terra, 

leukh=j xio/noj pte/rugi stegano\j      coberto por asa de branca neve, 

pollw=n meq ’o(/plwn                       com elmos crinais                                                           115 

cu/n q ’i9ppoko/moij koru/qessin.                                       e junto às mais numerosas armas. 

 

 a0nt.a /    sta\j d’u9pe/r mela/qrwn fonw/-             Depois de pairar sobre as casas                 Ant. 1              

saisin a0mfixanw\n ku/klw|             abrindo-se em lanças cruentas   

lo/gxaij e9pta/pulon sto/ma       ao redor dos sete portais,   

e)/ba, pri/n poq ’a9met/erwn             foi-se antes que se fartasse                                           120 

ai9ma/twn ge/nusin plhsqh=-       do nosso sangue com suas presas  

nai/  <te > kai\ stefa/nwma pu/rgwn            e que o fogo das tochas de pinho 

peuka/enq ’ (/Hfaiston e9lei=n.             tomasse as coroas das torres;  

toi=oj a0mfi\ nw=t’e0ta/qh       tamanho o estrondo de Ares, 

pa/tagoj  )/Areoj, a0ntipa/lw|       tenso em torno do dorso, dura empresa                125 

dusxei/rwma dra/kontoj.              pro oponente do dragão.  

 

Zeu\j ga\r mega/lhj glw/sshj ko/mpouj      Pois Zeus por soberbos de grande língua 

u9perexqai/rei, kai/ sfaj e0sidw\n                                      nutre imenso rancor, e quando os vê 

pollw=| r9eu/mati prosnisome/nouj,                                   em numeroso fluxo a atacar 

xrusou= kanaxh=j u9peroptei/aij,      com jactância estrepitosa do ouro,                              130    
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paltw=| r9iptei= puri\ balbi/dwn       derruba com seu raio aquele que 

e0p’a)/krwn h)/dh         nos cimos da meta 

ni/khn o9rmw=nt’a0lala/cai:        já começava a cantar vitória. 

 

 str. b /   a0ntitu/pa| d' e0pi\ ga|= pe/se tantalwqei\j                           Caiu, revolvido, sobre a terra retroante                Est. 2                     

purfo/roj o4j to/te mainome/na| cu\n o9rma|=                        o porta-archote que então num ímpeto maníaco         135 

bakxeu/wn e0pe/pnei                                                        em fúria respirava 

r9ipai=j e0xqi/stwn a0ne/mwn.                                              com rajadas de odiosos ventos.  

ei]xe d’a)/lla| ta\ me/n,                                                        As coisas se alteraram, 

a)/lla d’ e0p’ a)/lloij e0penw/-       e outras penas a outros dava   

ma stufeli/zwn me/gaj  )/A-                                        grande Ares com golpes firmes, 

rhj decio/seiroj.                       vigoroso aliado.                                                            140 

 

e9pta\ loxagoi\ ga\r e0f’ e9pta\ pu/laij                            Pois sete chefes frente às sete portas, 

taxqe/ntej i)/soi pro\j i)/souj e)/lipon     dispostos ante outros sete, deixaram  

Zhni\ tropai/w? pa/gxalka te/lh,                                    a Zeus dos Troféus oferendas brônzeas; 

plh\n toi=n stugeroi=n, w4 patro\j e9no\j                          exceto os dois míseros que, nascidos  

mhtro/j te mia=j fu/nte kaq ’au9toi=n                               de mesmo pai e mesma mãe, cravando                         145 

dikratei=j lo/gxaj sth/sant’ e)/xeton                             contra si duplas lanças vitoriosas, 

koinou= qana/tou me/roj a)/mfw.                                       de morte comum ambos compartem.      

 

 a0nt. b /   a0lla\ ga\r a9 megalw/numoj h}lqe Ni/ka                           Mas, já que nos veio a megalônima Vitória      Ant. 2   

ta=| poluarma/tw| a0ntixarei=as Qh/ba|,                          em alegre resposta à Tebas de muitos carros, 

e0k me\n dh\ pole/mwn                                                        passada esta batalha,                                                150 

tw=n nu=n qe/sqai lhsmosu/nan,                                        caiamos, pois, no esquecimento;     

qew=n de\ naou\j xoroi=j                                                  e com coros noturnos      

pannuxi/oij pa/ntaj e0pe/l-                                           vamos para todos os templos     

qwmen, o9 Qh/baj d’ e0leli/-                                            dos deuses, e Baco nos guie;  

xqwn Ba/kxioj a)/rxoi.                                                   o abalador de Tebas. 

 

a0ll’o(/de ga\r dh\ basileu\j xw/raj,                               Mas eis que Creonte, rei desta terra,                              155 

†Kre/wn o9 Menoike/wj, † ... neoxmo\j                             novo chefe, †filho de Meneceu, †  

nearai=si qew=n e0pi\ suntuxi/aij                                     sob novas condições dadas por deuses 

xwrei= ti/na dh\ mh=tin e0re/sswn,                                     avança. Com que desígnios se agita?   

o(/ti su/gklhton th/nde gero/ntwn                                    Pois esta extraordinária assembléia       

prou)/qeto le/sxhn,                                                         de velhos propôs,                                                           160  

koinw=|  khru/gmati pe/myaj;                                          mandando-nos um comum chamado. 
 

106. 0Argoliko\n  Blaydes †leu/kaspin  0Argo/qen ... pansagi/a| † Ll.-J. 138-9 a)/lla| ta\ me/n, a)/lla  d’e0p’ a)/lloij  Erfurdt a)/lla| ta/d ’: <a0ll’ > 
a)/ll’ e0p’ a)/lloij  Ll.-J.  151 qe/sqai  RSVt qe/sqe  Ll.-J (laz). 153 pannuxi/oij Par. 2884 (inter alia) pannu/xoij  Ll.-J. (LRA al.) 
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                 PRIMEIRO ESTÁSIMO (332-375) 
 
                 Primeiro par estrófico: 332-341//342-352. Segundo par estrófico: 353-364//365-375.               
                

               XOROS                                                                         CORO 

 

 str. a /   polla\ ta\ deina\ kou0de\n a0n-                                        Há muitos prodígios, mas nada                          Est. 1 

qrw/pou deino/teron pe/lei:                                           é mais prodigioso que o homem. 

tou=to kai\ poliou= pe/ran                                              Mesmo através do mar grisalho, 

po/ntou xeimeri/w| no/tw|                                                por Noto invernal impelido,                                         335 

xwrei=, peribruxi/oisin                                                 ele vai, cruzando-o sob fundos 

perw=n u9p’ oi)/dmasin, qew=n                                           vagalhões ao redor, e a Terra, 

te ta\n u9perta/tan, Ga=n                                                dentre os deuses a suprema,    

a)/fqiton, a0kama/tan a0potru/etai,                                 inexaurível, imortal, ele consome,   

i)llome/nwn a)ro/trwn e)/toj ei0j e)/toj,                              num ir e vir dos arados ano após ano,                         340                      

i(ppei/w| ge/nei poleu/wn.                                                 revolvendo-a com espécie equestre.         

 

  a0nt.a /   koufono/wn te fu=lon o0r-                                              A tribo das aves levianas,                              Ant. 1    

ni/qwn a0mfibalw\n a)/gei                                                 a raça das feras agrestes,     

kai\ qhrw=n a0gri/wn e)/qnh                                                 e a prole marinha do ponto  

po/ntou t’ ei0nali/an fu/sin                                              faz ele cativas cercando-as                                          345    

spei/rasi diktuoklw/stoij,                                            nas tramas de redes tecidas,  

perifradh\j a0nh/r: kratei=                                              homem de engenho; com suas artes  

de\ mhxanai=j a0grau/lou                                                  domina a fera selvagem 

qhro\j o0ressiba/ta, lasiau/xena/ q ’                                    nas montanhas, e com jugo em torno à cerviz          350              

i(/ppon o0xma/zetai a0mfi\ lo/fon zugw=?                               doma não só o cavalo de longas crineiras 

ou)/reio/n t’a0kmh=ta tau=ron.                                             mas touro montês incansável. 

 

 str. b /   kai\ fqe/gma kai\ a0nemo/en                                                  Palavras e ágeis pensamentos,                        Est. 2 

fro/nema kai\  a0stuno/mouj                                               e a índole para ordenar                                               355 

o0rga\j e0dida/cato kai\ dusau/lwn                                    as cidades ensinou-se, e a fugir            

pa/gwn u9pai/qreia kai\                                                    do ar livre em montes inóspitos 

du/sombra feu/gein be/lh                                                  e dos dardos tempestuosos – 

pantopo/roj: a)/poroj e)p’ou0de\n e)/rxetai                        pleno é de meios, sem meios a porvir algum              360         

to\ me/llon:  (/Aida mo/non                                                  ele vai; da Morte apenas 

feu=cin ou0k e0pa/cetai:                                                      não terá como escapar, 

no/swn d’ a0mhxa/nwn fuga\j                                            mas de moléstias intratáveis  

cumpe/frastai.                                                               concebe a fuga. 

 

a0nt. b /   sofo/n ti to\ mhxano/en                                                      Com tal aparato das artes,                              Ant. 2   365   

te/xnaj u9pe\r e0lpi/d’e)/xwn                                                 um saber além do esperado, 
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tote\ me\n kako/n, a)/llot’ e0p’ e0sqlo\n e(/rpei.                       vai ora para o mal, ora para o bem.   

no/mouj gerai/rwn xqono\j                                               Honrando as normas da terra  

qew=n t’ e)/norkon di/kan                                                     e a Lei jurada por deuses, 

u(yi/polij: a)/polij o(/tw| to\ mh\ kalo\n                               alto é na pólis; da pólis um pária o que ao mal           370 

cu/nesti to/lmaj xa/rin.                                                    se coliga por audácia. 

mh/t’ e0moi\ pare/stioj                                                       Do meu lar não compartilhe,     

ge/noito mh/t’ i)/son fronw=n                                              tampouco de meus pensamentos, 

o(/j ta/d ’ e)/rdoi.                                                                o que age assim. 

 

368. gerai/rwn  Reiske parei/rwn Ll.-J. 
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                  SEGUNDO ESTÁSIMO (582 - 625). 
 
                  Primeiro par estrófico: 582-593//594-603. Segundo par estrófico: 604-614//615-625.  

 
               XOROS                                                               CORO 

 

 str. a /   eu0dai/monej oi{si kakw=n a)/geustoj ai0w/n.              Felizes aqueles cuja vida o mal não prova.                    Est. 1       

oi[j ga\r a2n seisqh=| qeo/qen do/moj, a)/taj                Pois se na casa alguém sofre abalo dos deuses, 

ou0de\n e0llei/pei genea=j e0pi\ plh=qoj e(/rpon:            desgraça alguma lhe falta ao atacar toda a raça;                    585   

w(/ste ponti/aj a9lo\j                                             como as vagas do alto mar, 

oi}dma duspno/oij o(/tan                                         quando avançam sobre as trevas 

Qrh/|sshsin e)/reboj u(/falon e0pidra/mh| pnoai=j,     submarinas sob sopros da Trácia com força soprados, 

kuli/ndei busso/qen                                                 revolvem desde o fundo                                                        590 

kelaina\n qi=na kai\ dusa/nemoi                                a negra areia, e a costa açoitada     

sto/nw| bre/mousin a0ntiplh=gej a0ktai/.                  por ondas e ventos ressoa estrondosa.  

 

  a0nt.a /   a0rxai=a ta\ Labdakida=n oi)/kwn o9rw=mai               Arcaicas, vejo as dores da casa dos labdácidas,            Ant. 1 

ph/mata fqitw=n e0pi\ ph/masi pi/ptont’,                  uma a cair sobre as outras – dores dos mortos,                     595   

ou0d’ a0palla/ssei genea\n ge/noj, a0ll’ e0rei/pei     e geração não livra geração, mas as destrói  

qew=n tij, ou0d ’ e)/xei lu/sin.                                  um deus, e alívio não há. 

nu=n ga\r e0sxa/taj u9pe\r                                        Pois na morada de Édipo 

r9i/zaj e0te/tato fa/oj e0n Oi0di/pou do/moij:            agora uma luz se estendeu sobre a última raiz;                       600    

kat’au} nin foini/a                                                ceifam-na, por sua vez, 

qew=n tw=n nerte/rwn a0ma=| kopi/j,                          foice cruenta dos ínferos deuses, 

lo/gou t’ a)/noia kai\ frenw=n  0Erinu/j.                   palavra insensata e Erínia do peito. 

 

  str. b /  tea/n, Zeu=, du/nasin ti/j a0n-                                 Ó Zeus, que arrogância dos homens                               Est. 2 

drw=n u9perbasi/a kata/sxoi;                                poderia deter tua força?                                                           605 

ta\n ou)/q ’u(/pnoj ai9rei= poq’o9 pa/nt’ a0greu/wn,      Nunca o arrebata o sono, que tudo subjuga, 

ou)/t’ a0ka/matoi qew=n                                            nem os meses incansáveis 

mh=nej, a0gh/rwj de\ xro/nw| duna/staj                   dos deuses; mas, qual rei não sujeito ao tempo,  

kate/xeij  0Olu/mpou                                             o brilho luminoso  

marmaro/essan ai)/glan.                                       do Olimpo tu deténs.                                                               610 

to/ t’e)/peita kai\ to\ me/llon                                   E no presente, no futuro,  

kai\ to\ pri\n e0parke/sei                                         no passado há de bastar        

no/moj o(/d ’: ou0de/n e(/rpei                                       esta lei: vasta opulência 

qnatw=n bi/otoj pa/mpoluj e0kto\j a)/taj.              a nenhum dos mortais avança sem desgraça. 

 

 a0nt. b /   a9 ga\r dh\ polu/plagtoj e0l-                               Pois a multierrante esperança,                                       Ant. 2   615 

pi\j polloi=j me\n  o)/nhsij a0ndrw=n,                       embora um proveito a muitos homens,  

polloi=j d ’a0pa/ta koufono/wn e0rw/twn:             a outros é engano de desejos levianos; 
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ei0do/ti d ’ou0de\n e(/rpei,                                          e avança a quem nada sabe  

pri\n puri\ qermw=| po/da tij prosau/sh|.                até que os pés ele queime em fogo cálido. 

sofi/a| ga\r e)/k tou                                                 Pois com saber revela-se                                                    620 

kleino\n e)/poj pe/fantai,                                       de alguém o célebre dito: 

to\ kako\n dokei=n pot’ e0sqlo\n                                um dia o mal parece o bem 

tw=|d ’ e)/mmen o(/tw| fre/naj                                      para aquele cuja mente  

qeo\j a)/gei pro\j a)/tan:                                          um deus conduz à cegueira; 

pra/ssei d ’o0li/goj to\n  xro/non e0kto\j a)/taj.       mas por seu tempo o parco passa sem desgraça.                625 

 

606. pa/nt’ a0greu/wn Jebb †pantogh/rwj† Ll.-J. 
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            TERCEIRO ESTÁSIMO (781-800). 
 

Par estrófico: 781-790//791-800.  

                

               XOROS                                                                         CORO 

 

  str.   )/Erwj a0ni/kate ma/xan,                                                 Eros, invencível na luta,                          Est. 

)/Erwj, o4j e0n kth/masi pi/pteij,                                    Eros, que desabas sobre as posses,     

o4j e0n malakai=j pareiai=j                                            tu que nas faces delicadas              

nea/nidoj e0nnuxeu/eij,                                                   de uma jovem passas a noite,  

foita=|j d ’u(perpo/ntioj e)/n t’                                           e vens e vais por sobre o mar                                     785  

a)grono/moij au0lai=j:                                                   e em cabanas dos campos; 

kai/ s’ ou)/t’a0qana/twn fu/cimoj ou0dei\j                         e nem dos imortais escapa-te algum,      

ou)/q ’a9meri/wn  se/ g’a)n-                                              nem dos homens de um só dia,   

qrw/pwn, o9 d ’ e)/xwn me/mhnen.                                      e quem te possui está louco.                                       790     

 

a0nt.   su\ kai\ dikai/wn a0di/kouj                                               O espírito mesmo dos justos                 Ant. 

fre/naj paraspa=|j e)pi\ lw/ba|:                                     tu arrastas à injustiça, à ruína;  

su\ kai\ to/de nei=koj a0ndrw=n                                           tu excitaste a própria discórdia 

cu/naimon e)/xeij tara/caj:                                             destes homens de mesmo sangue, 

nika=| d'e0nargh\j blefa/rwn                                           e o claro desejo dos olhos                                           795  

i(/meroj eu0le/ktrou                                                         da noiva tão propícia  

nu/mfaj, tw=n mega/lwn pa/redroj e0n a0rxai=j               vence, com trono ao lado das magnas leis 

qesmw=n:  a)/maxoj ga\r e0m-                                          em vigor, pois Afrodite, 

pai/zei qeo\j  )Afrodi/ta.                                               deusa inelutável, lá brinca.                                          800    
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PRIMEIRO KOMMÓS (806-882). 
 
Primeiro par estrófico: 806-816, metros líricos, Antígona; 817-822, anapestos, Coro // 823-833, metros 
líricos, Antígona; 834-838, anapestos, Coro. Segundo par estrófico: 839-852, metros líricos, Antígona; 853-
856, metros jâmbicos, Coro // 857-871, metros líricos, Antígona; 872-875, metros jâmbicos, Coro. Epodo: 
876-882, Antígona.             
 
ANTIGONH, XOROS                                         ANTÍGONA, CORO  

 

str. a /   An. o9ra=te/ m’, w} ga=j patri/aj poli=tai              An. Vede-me, ó cidadãos da terra pátria,                    Est. 1 

      ta\n nea/tan o9do\n                                                pela última estrada  

      stei/xousan, ne/aton de\ fe/g-                              trilhando, e por última vez 

      goj leu/ssousan a0eli/ou,                                    contemplando o brilho do sol,  

      kou)/pot’ au}qij: a0lla/ m’ o9 pag-                        para nunca mais; mas o Hades,                                        810      

      koi/taj  (/Aidaj zw=san a)/gei                                 leito de tudo, viva leva-me 

      ta\n   )Axe/rontoj                                                à costa aquerôntica, 

      a0kta/n, ou)/q ’ u9menai/wn                                       sem direito a himeneus, 

      e)/gklhron, ou)/t’e0pi\ num-                                     sem que um hino em minhas núpcias 

      fei/oij pw/ me/ tij u(/mnoj u(/-                                jamais tenha sido entoado;                                               815 

      mnhsen, a)ll’  )Axe/ronti numfeu/sw.                    com o Aqueronte, porém, casarei. 

 

Xo. ou)/koun kleinh\ kai\ e)/painon e)/xous’                  Co. Não partes então com glória e louvor    

       e0j to\d ’a0pe/rxh| keu=qoj neku/wn;                         para esta oculta caverna dos mortos? 

       ou)/te fqina/sin plhgei=sa no/soij                        Nem por doenças mortais acometida,             

       ou)/te cife/wn e)pi/xeira laxou=s’,                            nem auferindo a paga das espadas,                                 820                                 

       a0ll’a0uto/nomoj zw=sa mo/nh dh\                          mas pelas próprias leis desces em vida,              

       qnhtw=n  0Ai/dhn katabh/sh|.                                única dentre os mortais, ao Hades. 

         

 a0nt.a /    An. h)/kousa dh\ lugrota/tan o0le/sqai                An.  Mas ouvi que frígia estrangeira, a de Tântalo,     Ant. 1 

       ta\n Frugi/an ce/nan                                          junto ao alto Sipilo    

       Tanta/lou Sipu/lw| pro\j a)/-                           sofreu morte a mais miserável,                                         825                

       krw|, ta\n kisso\j w9j a0tenh\j                            ela a quem pétrea brotação,                   

       petrai/a bla/sta da/masen,                              qual hera tenaz, subjugou,               

       kai/ nin o)/mbroi takome/nan,                               e as chuvas e a neve jamais,                     

       w9j fa/tij a0ndrw=n,                                          como os homens dizem,  

       xiw/n t’ ou0dama\ lei/pei,                                   deixam-na, enquanto se esgota,                                         830                                 

      te/ggei d ’u9p’ o0fru/si pag-                              e com os olhos, toda em pranto,            

      klau/toij deira/daj: a{| me dai/ -                        lá molha os cumes; adormece-me            

      mwn o9moiota/tan kateuna/zei.                           um deus, como a que mais se lhe assemelha. 

                  

Xo. a)lla\ qeo/j toi kai\ qeogenh/j,                     Co.  Mas ela era deusa e filha de deuses,                                          

       h9mei=j de\ brotoi\ kai\ qnhtogenei=j.                    e nós, mortais e filhos de mortais.                                     835 
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       kai/toi fqime/nh? me/ga ka0kou=sai                        Contudo é grande perecer com a fama           

      toi=j i0soqe/oij su/gklhra laxei=n                       de ter mesma sorte de iguais aos deuses,      

      zw=san kai\ e)/peita qanou=san.                           quer em vida, quer, depois, na morte.       

       

  str. b /  An.  oi)/moi gelw=mai.                                        An.  Zombam-me, ai de mim.                                          Est. 2 

       ti/ me, pro\j qew=n patrw/?wn,                          Por que - pelos deuses paternos! – 

       ou0k oi0xome/nan u9bi/zeij,                                   me ultrajas não depois que parto,                                      840              

       a0ll’ e0pi/fanton;                                             mas diante de todos?                 

       w} po/lij, w} po/lewj                                       Ó cidade, ó da cidade               

       polukth/monej a)/ndrej:                                    homens repletos de posses;            

        i0w\ Dirkai=ai krh=nai Qh/ -                              oh! fontes do Rio Dirce e bosque               

        baj t’ eu0arma/tou a)/lsoj, e)/m –                         desta Tebas de belos carros,                                             845                         

       paj cumma/rturaj u)/mm’ e0piktw=mai,               vos tenho ao menos como testemunhas                          

       oi(/a fi/lwn a)/klautoj, oi(/oij no/moij                de como, e sob quais leis, sem pranto de amigos                                                                                 

       pro\j e)/rgma tumbo/xwston e)/r –                        vou à prisão, pilha de pedras,                          

       xomai ta/fou potaini/ou:                                do inaudito sepulcro meu;               

       i0w\ du/stanoj, brotoi=j                                    nem entre mortais, oh mísera,                                          850                                 

      ou)/te <nekro\j > nekroi=sin                                 nem defunta entre defuntos                                     

      me/toikoj, ou0 zw=sin, ou0 qanou=sin.                    resido; nem com vivos nem com mortos.                                        

       

Xo. proba=s’ e0p’ e)/sxaton qra/souj                  Co. Ao extremo da audácia avançando,     

       u9yhlo\n e0j Di/kaj ba/qron                                com teus pés assaltaste, ó filha,         

       prose/pesej, w} te/knon, podi/.                          o altar altaneiro da Justiça.                                               855              

       patrw|=on d ’e0kti/neij tin ’a}qlon.                    Sofres uma provação herdada. 

            

a0nt. b /  An. e)/yausaj a0lgei –                                             An. A mais dolorosa                                                  Ant. 2 

       nota/taj e0moi\ meri/mnaj,                                   das minhas aflições tocaste; 

       patro\j tripoli/stou oi)/tou                              o triplo infortúnio do pai,                    

       tou= te pro/pantoj                                            e o destino inteiro                                                           860          

       a9mete/rou po/tmou                                             de toda nossa gente,                

       kleinoi=j Labdaki/daisin.                                  nós os Labdácidas.                

       i0w\ matrw|=ai le/ktrwn a} –                                     Oh! desastres do leito mátrio,                             

       tai koimh/mata/ t’ au0toge/n –                                e consórcios incestuosos                   

       nht’ e0mw|= patri\ dusmo/rou matro/j:                  da mãe desventurada com meu pai;                                 865                              

       oi(/wn e0gw/ poq ’a9 talai/frwn e)/fun:                  mas de que pais eu, mísera, então nasci,                          

      pro\j ou4j a0rai=oj a)/gamoj a(/d ’                             com quem, aqui maldita e sem núpcias,                      

       e0gw\ me/toikoj e)/rxomai.                                     vou me encontrar e residir!                         

      i0w\ duspo/tmwn kasi/ -                                      Tu que celebraste, oh irmão,                           

      gnhte ga/mwn kurh/saj,                                     um casamento infeliz,                                                       870                 

      qanw\n  e)/t’ ou}san  kath/nare/j me.                      ao morrer, despojaste-me da vida. 
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 Xo. se/bein me\n eu0se/beia/ tij,                             Co. Ser piedosa é certa piedade; 

       kra/toj d ’, o(/tw| kra/toj me/lei,                        mas não se transgride jamais            

       parabato\n ou0dama=| pe/lei,                              o poder de quem poder detém,             

       se\  d ’au0to/gnwtoj w)/les’ o0rga/.                      e ira consciente matou-te.                                              875          

 

  e0p.   An. a)/klautoj, a)/filoj, a0nume/nai –                     An. Sem lamentos, sem amigos, sem núpcias,               Ep.     

       oj <a9 > talai/frwn a)/gomai                             mísera de mim, sou levada                  

       ta\n e9toi/man  o9do/n.                                           por caminho sem volta.                  

       ou0ke/ti moi to/de lampa/doj i9ero\n                      Não mais é lícito que eu veja, desgraçada,                       

       o)/mma qe/mij o9ra=n talai/na|:                               este olho sagrado do sol;                                                 880     

       to\n d ’ e0mo\n po/tmon a0da/kruton                       e assim sem lágrimas o meu fado,                    

       ou0dei\j fi/lwn stena/zei.               nenhum amigo o deplora.  

                      

837. su/gklhra Schaefer e1gklhra  Ll.- J (codd). 848. e)/rgma  fere codd. e4rma  Ll.-J (S). 
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               QUARTO ESTÁSIMO (944-987). 
 
                 Primeiro par estrófico: 944-954//955-965. Segundo par estrófico: 966-976//977-987. 
 

               XOROS                                                                    CORO 

 

 str. a /   e1tla kai\ Dana/aj ou0ra/nion fw=j                             A perda da luz celeste também Dânae                        Est. 1 

a0lla/cai de/maj e0n xalkode/toij au0lai=j:                 em quarto de brônzeos ferrolhos suportou;                     945                         

kruptome/na d ’ e0n tumbh/ -                                      e, num tálamo qual túmulo                   

rei qala/mw| katezeu/xqh:                                         oculta, foi aprisionada;           

kai/toi < kai\ > genea=| ti/mioj, w} pai= pai=,                 contudo, era de estirpe honrosa ó filha, filha!             

kai\ Zhno\j tamieu/eske gona\j xrusoru/touj.             e de Zeus ela guardava os frutos aurifluentes.               950              

a0ll’ a9 moiridi/a tij du/nasij deina/:                         Mas a força do destino é um poder terrível;    

ou1t’ a1n nin  o1lboj ou1t’  1Arhj,                                nem a opulência, nem a Guerra,         

ou0 pu/rgoj, ou0x a9li/ktupoi                                      nem muralhas, nem negras naus         

kelainai\ na=ej e0kfu/goien.                                         sob golpes do mar lhe escapariam.                

 

  a0nt.a /   zeu/xqh d ’ o0cu/xoloj pai=j o9 Dru/antoj,                   E foi preso o irascível filho de Drias,                         Ant. 1 

0Hdwnw=n basileu/j, kertomi/oij o0rgai=j                    rei dos edônios, por seu ímpeto ultrajante                     956                      

e0k Dionu/sou petrw/ -                                              a mando de Dioniso        

dei kata/farktoj e0n desmw=|.                                     encerrado em pétrea cadeia.                      

ou4tw ta=j mani/aj deino\n a0posta/zei                        Dessa forma o terrível e flóreo vigor               

a0nqhro/n te me/noj. kei=noj e0pe/gnw mani/aij               do desvario se esgota: ele veio a saber que ao deus     960                   

yau/wn to\n qeo\n e0n kertomi/oij glw/ssaij.               ferira com língua ultrajante em desvario;                             

pau/eske me\n ga\r e0nqe/ouj                                           pois tentava conter mulheres                   

gunai=kaj eu1io/n te pu=r,                                             inspiradas e o fogo évio,                            

filau/louj t’ h0re/qize Mou/saj.                                 e excitava as Musas do aulo amantes.                          965                  

 

str. b /    para\ de\ kuane/wn pelage/wn didu/maj a9lo\j             Junto à costa do Bósforo de águas negras do mar duplo  Est. 2 

a0kta|= Bospori/a| < to/poj h}n  > o9 Qrhi/kwn               achava-se um lugar, a Salmidesso dos trácios,  

Salmudhsso/j, i3n ’ a0gxi/polij  1A –                             onde Ares, vizinho da cidade,                                       970        

rhj dissoi=si Finei+/daij                                            viu imposta a chaga maldita                    

ei]den a0rato\n e3lkoj                                                  aos dois filhos de Fineu                         

tuflwqe\n e0c a0gri/aj da/martoj                               por obra de sua esposa selvagem,                             

a0lao\n  a0lasto/roisin o0mma/twn ku/kloij                  cegueira dos círculos vingadores dos olhos                   975                            

a0raxqe/ntwn u9f ’ai9mathrai=j                                   abatidos pelas mãos sangrentas                                  

xei/ressi kai\ kerki/dwn a0kmai=sin.                              e pontas agudas de lançadeiras.                           

 

a0nt. b /    kata\ de\ tako/menoi me/leoi mele/na pa/qan                  E consumidos, os míseros a mísera desgraça                Ant. 2 

klai=on, matro\j e1xontej a0numfeu/tou gona/n:           choravam, frutos de mãe de núpcias malogradas;          980                        

a9 de\ spe/rma me\n a0rxaiogo/nwn                                dos Erecteidas de antiga família         
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< h}n > a1nass’ 0Erexqei+da=n,                                       por nascença ela era princesa,                    

thlepo/roij d ’e0n a1ntroij                                       mas em cavernas distantes            

tra/fh que/llhsin e0n patrw/?aij                               foi criada entre as procelas paternas              

Borea\j a4mippoj o0rqo/podoj u9pe\r pa/gou               a de Bóreas, qual veloz corcel sobre o monte abrupto,   985               

qew=n pai=j: a0lla\ ka0p’ e0kei/na|                                  filha de deuses; porém as Moiras   

Moi=rai makrai/wnej e1sxon, w} pai=.                          longevas, filha, também a atacaram.    

 

965. Mou/saj  vulgo mou/saj Ll.-J.               

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
129 

 

              QUINTO ESTÁSIMO (1115-1152). 
 
                 Primeiro par estrófico: 1115-1125//1126-1136. Segundo par estrófico: 1137-1145//1146-1152.              
 

               XOROS                                                                   CORO 

 

str. a /   poluw/nume, Kadmei/aj                                             Ó multinomeado, glória                                  Est. 1      1115 

nu/nfaj a1galma                                                      da noiva cadméia,             

kai\ Dio\j barubreme/ta                                           e de Zeus de fortes trovões                       

ge/noj, kluta\n  o4j a0mfe/peij                                   filho, tu que a célebre Itália            

0Itali/an, me/deij de\                                                   proteges e que presides  

pagkoi/noij  0Eleusini/aj                                          nos recessos comuns a todos                                           1120             

Dhou=j e0n ko/lpoij, w} Bakxeu=,                                 de Deméter de Elêusis, Baco,                     

Bakxa=n  matro/polin Qh/ban                                   da cidade-mãe das bacantes,              

naietw=n par’ u9gro\n                                               Tebas, o morador,                             

0Ismhnou= r9e/eqron, a0gri/ou t’                                          junto às correntes de água do Ismeno,         

e0pi\ spora=| dra/kontoj.                                            na lavra do dragão fero.                                                   1125                             

 

 a0nt.a /    se\ d ’u9pe\r dilo/fou pe/traj                                     E além da pedra de dois cumes,                        Ant. 1 

ste/roy o1pwpe                                                        chama cintilante 

lignu/j, e1nqa Kwru/kiai                                           contempla-te, onde ninfas báquicas,  

stei/xousi Nu/mfai Bakxi/dej                                    corícias, trilham seu caminho,    

Kastali/aj te na=ma.                                               e brota a fonte Castália.                                                   1130  

kai\ se Nusai/wn  o0re/wn                                          Vertentes cobertas de hera   

kissh/reij o1xqai xlwra/ t’ a0 –                                    dos montes de Nisa e a verde  

kta\ polusta/fuloj pe/mpei                                     costa de vinhedos enviam-te, 

a0mbro/twn e0pe/wn                                                    com vozes imortais               

eu0azo/ntwn Qhbai+/aj                                               gritando “evoé!”, enquanto velas                                     1135           

e0piskopou=nt’ a0guia/j.                                             pelas ruas de Tebas. 

 

 str. b /   ta\n e0k pasa=n tima=?j                                                A que acima de todas                                     Est. 2 

u9perta/tan po/lewn                                                as cidades dignificas           

matri\ su\n kerauni/a|:                                               com mãe vítima do raio;              

nu=n d ’, w9j biai/aj e1xetai                                       e agora, que toda a cidade                                                 1140       

pa/ndamoj po/lij e0pi\ no/sou,                                   por flagelo violento é tomada,         

molei=n kaqarsi/w| podi\ Parnasi/an                         vem com teu passo depurante sobre a encosta                

u9pe\r kleitu\n h2 stono/enta porqmo/n.                       do Parnasso ou pelo estreito lamentoso.                           1145 

          

 a0nt. b /   i0w\ pu=r pneio/ntwn                                                   Oh, condutor do coro                                           Ant. 2 

xora/g’ a1strwn, nuxi/wn                                         dos astros que expiram fogo, 

fqegma/twn e0pi/skope,                                              guarda dos gritos noturnos,    
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Zhno\j ge/neqlon, profa/nhq ’,                                      filho de Zeus, ó meu senhor, 

w}nac, sai=j a4ma peripo/loij                                   manifesta-te com teu cortejo                                            1150 

Qui/asin, ai4  se maino/menai pa/nnuxoi                     de tíades, que em delírio por toda a noite                         

xoreu/ousi to\n tami/na  1Iakxon.                               louvam-te com danças – Íaco, o propício. 

 
1146. pneio/ntwn  Brunck pneo/ntwn  Ll.-J. 
 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
131 

 

SEGUNDO KOMMÓS (1261-1346). 
 
Primeiro par estrófico: 1261-1283 (1277-1283: trímetros jâmbicos) // 1283-1305 (1301-1305: trímetros 
jâmbicos). Segundo par estrófico: 1306-1325//1328-1346; dois trímetros jâmbicos proferidos pelo Coro e 
inseridos entre a estrofe e a antístrofe: 1326-1327.               
 

KREWN, XOROS, AGGELOS                                      CREONTE, CORO, MENSAGEIRO 

 

str. a /    Kr.  i0w\                                                                          Cr. Oh!                                                                   Est. 1 

       frenw=n dusfro/nwn a9marth/mata                               Equívocos de uma mente demente238,    

       sterea\ qanato/ent’,                                                     erros duros e mortais!       

       w} ktano/ntaj te kai\                                                    Ó vós que agora vedes              

       qano/ntaj ble/pontej e0mfuli/ouj.                                 parentes matando e também morrendo!                       

       w1moi e0mw=n a1nolba bouleuma/twn.                              Ai de mim, infortúnios de meus desígnios!         1265                                        

       i0w\ pai=, ne/oj ne/w| cu\n mo/rw|,                                       Oh, filho, imaturo em morte imatura,                

       ai0ai= ai0ai=,                                                                    aiai aiai!                        

       e1qanej, a0pelu/qej,                                                        Morreste, foste apartado,                   

       e0mai=j ou0de\ sai=si dusbouli/aij.                                    por minhas, não por tuas, estultícias!                  

Xo. oi1m’ w9j e1oikaj o0ye\ th\n di/khn i0dei=n.                       Co. Ai! Mas como pareces ver tarde a justiça.           1270                                      

Kr. oi1moi,                                                                      Cr.  Aiai!                   

       e1xw maqw\n dei/laioj: e0n d ’e0mw=? ka/ra                           Mísero de mim, aprendi, e em minha face                     

       qeo\j to/t’ a1ra to/te me me/ga ba/roj e1xwn                     um deus dotado então de todo seu peso bateu-me                           

       e1paisen, e0n d ’e1seisen a0gri/aij o9doi=j,                          e arrojou-me nos caminhos da crueldade                                     

       oi1moi lakpa/thton a0ntre/pwn xara/n.                          assolando, ai de mim, pisando-me o júbilo!        1275                              

       feu= feu=, i0w\ po/noi brotw=n du/sponoi.                           Ai ai, oh! penas penosas dos mortais!                                                                        

Ag. w} de/spoq ’, w9j e1xwn te kai\ kekthme/noj,                Me.  Portas, ó senhor, este mal em tuas mãos,                                        

       ta\ me\n pro\ xeirw=n ta/de fe/reij, ta\ d ’e0n do/moij          como quem o tem e possui, mas nesta casa                                                          

       e1oikaj h3kein kai\ ta/x ’o1yesqai kaka/.                            pareces chegar e haver de ver outro em breve.   1280                     

Kr. ti/ d ’e1stin au} ka/kion e0k kakw=n e1ti;                         Cr.   Que mal ainda é pior depois destes males?         

Ag. gunh\ te/qnhke, tou=de pammh/twr nekrou=,                  Me. A esposa está morta, própria mãe deste morto, 

       du/sthnoj, a1rti neoto/moisi plh/gmasin.                        desgraçada, por golpes recém-desferidos. 

 

 a0nt.a /    Kr. i0w/                                                                            Cr.  Oh!                                                          Ant. 1 

       i0w\ duska/qartoj  4Aidou limh/n,                                     Oh, porto impurificável do Hades                             

       ti/ m’a1ra ti/  m’ o0le/keij;                                                 por que me destróis, por quê?                             1285                       

       w} kaka/ggelta/ moi                                                        Ó tu que trouxeste                                   

       prope/myaj a1xh, ti/na qroei=j lo/gon;                            dores de anúncios funestos; que declaras?                                      

       ai0ai=, o0lwlo/t’ a1ndr’ e0peceirga/sw.                              Ai ai, mataste de novo um homem morto!                                           

       ti/ fh/j, pai=, ti/ d ’au} le/geij moi ne/on,                           Que dizes, menino, que nova morte,                                 

       ai0ai= ai0ai=,                                                                      aiai aiai,                                                              1290                                                        

       sfa/gion e0p’ o0le/qrw?,                                                    sanguinária e feminil                                  
                                                 
238 Ver tradução de Trajano Vieira (2009) ao mesmo verso: “equívocos da mente demente”.     
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       gunaikei=on a0mfikei=sqai mo/ron;                                      afirmas juntar-se à minha ruína?!                              

Xo. o9ra=n pa/restin: ou0 ga\r e0n muxoi=j e1ti.                     Co. Vê-la é possível, pois não mais está lá dentro.                                                     

Kr. oi1moi,                                                                        Cr.  Aiai!                                                        

       kako\n to/d ’a1llo deu/teron ble/pw ta/laj.                      Infeliz de mim, vejo este segundo mal.             1295                                                                 

       ti/j a1ra, ti/j me po/tmoj e1ti perime/nei;                           Que destino, que destino afinal me espera ainda?                            

       e1xw me\n e0n xei/ressin a0rti/wj te/knon,                            Agora infeliz que tenho o filho nos braços,                                            

       ta/laj, ta\n d ’e1panta prosble/pw nekro/n.                   vejo-a diante de mim como cadáver.                                            

       feu= feu= ma=ter a0qli/a, feu= te/knon.                                  Ai ai desta mísera mãe; ai do fiho.                     1300                        

Ag. h4d ’o0cuqh/ktw? bwmi/a peri\ ci/fei                               Me. Ela no altar ferida por espada aguda                                                          

        *    *    *    *    *    *    *    *    *    *                                        *    *    *    *    *    *    *    *    *    *                                                  

       lu/ei kelaina\ ble/fara, kwku/sasa me\n                            solta os olhos pro escuro, depois de chorar                                                    

       tou= pri\n qano/ntoj Megare/wj keno\n le/xoj,                   o leito vazio de Megareus antes morto,                                      

       au}qij de\ tou=de, loi/sqion de\ soi\ kaka\j                            e em seguida o deste, e de por fim imprecar                                                    

       pra/ceij e0fumnh/sasa tw=| paidokto/nw|.                           com pragas contra ti, o assassino do filho.       1305                                                        

 

str. b /  Kr. ai0ai= ai0ai=,                                                                  Cr.   Aiai aiai,                                                    Est. 2 

       a0ne/ptan fo/bw|. ti/ m’ ou0k a0ntai/an                                  voo de medo! Por que não feriram 

       e1paise/n tij a0mfiqh/ktw| ci/fei;                                          meu peito com espada de fio duplo? 

       dei/laioj e0gw/, ai0ai=,                                                         Mísero de mim, ai ai,                                      1310 

       deilai/a| de\ sugke/kramai du/a|.                                           em mísera agonia dissolvido.   

Ag. w9j ai0ti/an ge tw=nde ka0kei/nwn e1xwn                         Me. Tu foste pela morta acusado de ter     

       pro\j th=j qanou/shj th=sd ’e0peskh/ptou mo/rwn.               a culpa pela morte destes e daqueles. 

Kr. poi/w| de\ ka0pelu/et’e0n fonai=j tro/pw|;                         Cr.  Por qual modo partiu, neste ato sangrento?       

Ag. pai/sas’ u9f’ h{par au0to/xeir au9th/n, o4pwj                Me. Com suas próprias mãos golpeou-se sob o fígado,      

       paido\j to/d ’h1?sqet’ o0cukw/kuton pa/qoj.                          Quando soube da dor lamentável do filho.     1316     

Kr. w1moi moi, ta/d ’ou0k e0p’ a1llon brotw=n                        Cr.  Ai de mim, jamais restarei sem culpa,                                  

       e0ma=j a0rmo/sei pot’ e0c ai0ti/aj.                                           nem isto a outro homem convirá.               

       e0gw\ ga/r  s’, e0gw/  s’e1kanon, w2 me/leoj,                            Pois eu, sim eu, matei-te, eu o miserável,            

       e0gw/, fa/m’ e1tumon. i0w\ pro/spoloi,                                    eu, e digo a verdade! Oh meus serviçais!       1320                           

       a1gete m’ o4ti ta/xist’, a1gete/ m’ e0podw/n,                           levai-me o mais depressa, levai-me para longe,                 

       to\n ou0k o1nta ma=llon h2 mhde/na.                                        a mim que não mais sou do que um ninguém.   

Xo. ke/rdh parainei=j, ei1 ti ke/rdoj e0n kakoi=j:                    Co.  Conselhos proveitosos ...se há proveito em males,                                 

       bra/xista ga\r kra/tista ta0n posi\n kaka/.                        pois, quando vem aos pés, melhor é o mal mais breve.                        

 

 a0nt. b /   Kr. i1tw i1tw,                                                                      Cr.  Venha, que venha!                                          Ant. 2 

       fanh/tw mo/rwn  o9 ka/llist’ e1xwn                                     Que das mortes apareça a mais bela,     

       e0moi\ termi/an  a1gwn a9me/ran                                              trazendo-me o meu dia derradeiro,                 1330  

       u3patoj: i1tw i1tw,                                                             suprema! Venha, que venha, 

       o4pwj mhke/t’ a}mar a1ll’ ei0di/dw.                                       para que não mais eu veja outro dia.                     

Xo. me/llonta tau=ta. tw=n prokeime/nwn ti xrh\                 Co. Isto é porvir. Tratemos do que está à vista,                          
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       pra/ssein. me/lei ga\r tw=nd ’o3toisi xrh\ me/lein.                 pois daquilo cuidam os que devem cuidar.     1335                       

Kr. a0ll’ w{n e0rw= me/n, tau=ta sugkathuca/mhn.                   Cr.  Mas tudo o que desejo aos deuses já roguei.            

Xo. mh/ nun proseu/xou mhde/n: w9j peprwme/nhj                   Co. Não faças mais prece alguma; pois aos mortais                     

       ou0k e1sti qnhtoi=j sumfora=j a0pallagh/.                            não há alívio das desgraças destinadas. 

Kr. a1goit’a2n  ma/taion a1ndr ’e0kpodw/n,                             Cr. Levai daqui este homem vão - eu peço! -          

       o4j, w} pai=, se/ t’ ou0x e9kw\n  kate/kanon                              eu que a ti matei sem querer, ó filho,              1340                         

       se/ t’ au} ta\nd ’, w1moi me/leoj, ou0d ’e1xw                            e a esta também, triste de mim, e não sei 

       pro\j po/teron i1dw, pa=| kliqw=: pa/nta ga\r                       para qual devo olhar nem onde apoiar-me;                          

       le/xria ta0n xeroi=n, ta\ d ’e0pi\ krati/ moi                            pois tudo nas mãos é oblíquo, e sobre a cabeça                         

       po/tmoj dusko/mistoj ei0sh/lato.                                        saltou-me aliás um fado insuportável.             1346                                    

 
           1301. h4d (L): †h9 d’ † Ll.-J. o0cuqh/ktw| bwmi/a peri\ ci/fei Arndt †o0cuqh/ktoj h4de bwmi/a pe/ric † Ll.-J. 
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PÁRODO LÍRICO (172 - 200).  
 
[Párodo anapéstico: 134-171] Par estrófico (172-200): 172-181//182-191. Epodo: 192-200. 
 

XOROS                                                                    CORO 

 

    str.    h] r9a/ se Tauropo/la Dio\j  1Artemij -                       Foi Ártemis Tauropola, filha de Zeus –                           Est.                                                                                                                                                    

w} mega/la fa/tij, w}                                                  ó grandioso rumor, ó                                                        

ma=ter ai0sxu/naj e0ma=j –                                                 pai da minha ignomínia –                                                            

w4rmase panda/mouj e0pi\ bou=j a0gelai/aj,                 que então te arrojou contra os bois do comum armento,     175                                                              

h} pou/ tinoj ni/kaj a0karpw/tou xa/rin,                     graças talvez a uma vitória sem ofertas,                                                               

h1 r9a klutw=n e0na/rwn                                                     quer dos célebres despojos                                                                    

yeusqei=s’, a0dw/roij ei1t’ e0lafaboli/aj;                      frustrada, quer por causa de caças sem dádivas?                                                                           

h2 xalkoqw/rac soi/ tin’  0Enua/lioj                            Ou Eniálio de brônzea couraça censura-te                                                                                    

momfa\n e1xwn cunou= doro\j e0nnuxi/oij                        por algo da bélica aliança e com noturnos                          180                                                                                        

maxanai=j e0tei/sato lw/ban ;                                    artifícios puniu teu ultraje?                                                                                    

 

   a0nt.     ou1pote ga\r freno/qen g’ e0p’ a0ristera/,                    Jamais por teu próprio senso, filho de Télamon,            Ant.                                                                                                                                       

pai= Telamw=noj, e1baj                                             foste a tamanho sinistro,                                                               

to/sson e0n poi/mnaij pi/tnwn:                                   caindo sobre o rebanho.                                                                                

h3koi ga\r a2n qei/a no/soj: a)ll’ a0peru/koi                  Sim, moléstia divina deve ter-se achegado;                          185                                                                                            

kai\ Zeu\j kaka\n kai\ Foi=boj  0Argei/wn fa/tin.          que o mau rumor argivo Zeus e Febo afastem.                                                                             

ei0 d’ u9poballo/menoi                                                E se com falsas palavras                                                                                

kle/ptousi mu/qouj oi9 mega/loi basilh=j,                  o da raça funesta do filhos de Sísifo                                                                                

xw) ta=j a0sw/tou Sisufida=n genea=j,                       e os grandes reis estórias forjam em segredo,                                                                                                                                                              

mh\ mh/, a1nac, e1q’ w{d’ e0fa/loij klisi/aij                    não, senhor, não mais leves assim a má fama,                    190                                                                

e0mme/nwn kaka\n fa/tin  a1rh|.                                     quedando-te em tendas junto ao mar. 

                                                             

   e0p.       a)ll’ a1na e)c e(dra/nwn                                                Mas ergue-te do assentos                                              Ep.                                                                                                                                                      

o3pou makrai/wni                                                       onde há muito te fixas                                                                            

sthri/zh| pote\ ta|=d’ a0gwni/w| sxola|=,                         neste ócio longevo à parte da batalha,                                                                             

a1tan ou0rani/an fle/gwn.                                          fulgindo no céu a ruína!                                                       195                                                                                      

e)xqrw=n d’ u3brij w{d’ a0ta/rbhq ’                                  Assim sem medo corre em vales                                                                                  

o(rma=tai e0n eu0ane/moij ba/ssaij,                              ventosos a insolência de inimigos,                                                                   

pa/ntwn bakxazo/ntwn                                            todos em fúria báquica                                                                     

glw/ssaij barua/lght’:                                          com línguas dolorosas;                                                                        

e0moi\ d’ a1xoj e3staken.                                              e a mim perdura o pesar.                                                       200 
 

177.h1 r9a codd.: h]ra  Ll.- J (Hermann, Schaefer). 178-9. e0lafaboli/aj; h1 xalkoqw/rac  Stanford, Garvie : e0lafaboli/aj h1 xalkoqw/rac   Ll.-J. 
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        AMOIBAION (201- 262). 
 
        Anapestos: 201-220. Par estrófico: 221-244//245-262. 

        

       TEKMHSSA, XOROS                                     CORO, TECMESSA 

 

Te.   nao\j a)rwgoi\ th=j Ai1antoj,                           Te. Servidores da nau do nosso Ájax,                 

       genea=j xqoni/wn a0p’ 0Erexqeida=n,                         descendentes dos térreos Erectidas,               

       e1xomen  stonaxa\j oi9 khdo/menoi                            pela morada distante de Télamon                           

       tou= Telamw=noj thlo/qen oi1kou.                            sendo solícitos, nós lamentamos.                             

       nu=n ga\r o( deino\j me/gaj w0mokrath\j                    Pois agora o terrível, grande Ájax,                                   205                          

       Ai1aj qolerw|=                                                        de força cruel,          

       kei=tai xeimw=ni nosh/saj.                                       jaz enfermo por turvo tormento. 

                            

Xo. ti/ d’ e0nh/llaktai th=j h9meri/aj                         Co. Mas que fardo esta noite teve em troca                                              

      nu\c h3de ba/roj;                                                      daquele do dia?                     

      pai= tou= Frigi/ou Telleu/tantoj,                           Dize, ó filha do frígio Teleutas,                                        210                                          

      le/g’, e0pei/  se le/xoj douria/lwton                         pois Ájax, o impetuoso, tem por ti,                                      

      ste/rcaj a0ne/xei qou/rioj Ai1aj:                              cativa esposa, um afeto constante;                                              

     w(/st’ ou0k a2n a1idrij u9pei/poij.                               assim, não ínscia responderias.                                      

 

Te. pw=j dh=ta le/gw lo/gon a1rrhton;                    Te. Como então direi um dito nefando?                                                          

      qana/tw| ga\r i1son pa/qoj e0kpeu/sh|.                        Pois ouvirás desgraça igual à morte.                                 215                                                            

      mani/a| ga\r a9lou\j h9mi\n  o9 kleino\j                          Sim, à noite, tomado por loucura                                  

      nu/kteroj Ai1aj a0pelwbh/qh.                                  o célebre Ájax sofreu desonra.                    

     toiau=t’ a2n i1doij skhnn=j e1ndon                               É o que dentro da tenda podes ver:                                        

     xeiroda/ikta  sfa/gi’ ai9mobafh=,                            Em sangue imersas, vítimas rasgadas                            

     kei/nou xrhsth/ria ta0ndro/j.                                   à mão – sacrifícios daquele homem.                                 220                                            

                       

   str.   Xo. oi3an e0dh/lwsaj a0ndro\j ai1qonoj                       Co. Que anúncio insuportável e sem escape                   Est.                                                                                             

    a0ggeli/an  a1tlaton ou0de\ feukta/n,                          revelaste sobre o homem ardoroso;                                    

    tw=n mele/wn Danaw=n u3po klh|zome/nan,                   anúncio pelos míseros dânaos propalado                          225                                                             

    ta\n o9 me/gaj mu=qoj a0e/cei.                                        que o grandioso rumor amplifica.                                                              

    w1moi, fobou=mai to\ prose/rpon. peri/fantoj          Ai de mim, temo o que há de vir. É manifesto que o  

     [a9nh\r                                                                            [homem 

    qanei=tai, paraplh/ktw| xeri\ sugkatakta\j           morrerá, pois com mão aturdida chacinou                         230                                                        

    kelainoi=j ci/fesin bota\ kai\                                    por negra espada o gado e os pastores                           

    both=raj i9pponw/maj.                                            que conduzem os cavalos.                                               

     

Te. w1moi: kei=qen kei=qen a1r’ h9mi=n                              Te. Ai de mim! De lá veio então, de lá!                                       

    desmw=tin a1gwn h1luqe poi/mnan:                            trazendo-me o rebanho aprisionado;                                       
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   w{n ta\ me\n ei1sw sfa/z’ e0pi\ gai/aj,                           uma parte sobre o chão degolava,                                       235 

   ta\ de\ pleurokopw=n di/x’ a0nnerrh/gnu.                    outra rasgava em dois, ferindo os flancos.                                         

   du/o d’ a0rgi/podaj kriou\j a0nelw\n                           E agarrou dois carneiros de alvas patas;                                                           

   tou= me\n kefalh\n kai\ glw=ssan a1kran                     de um corta a cabeça e ponta da língua                                               

   r9iptei=  qeri/saj, to\n d’ o0rqo\n a1nw                         e lança-as; o outro amarra ereto                                                   

   ki/oni dh/saj                                                             no alto da coluna,                                                              240                                       

   me/gan i9ppode/thn r9uth=ra labw\n                            toma a longa correia de cavalos                                                 

   pai/ei ligura|= ma/stigi diplh=|,                                  e bate-o com duplo açoite sonoro,                                           

   kaka\ denna/zwn r9h/maq ’, a4 dai/mwn                         dizendo insultos funestos que um deus,                                          

   kou0dei\j a0ndrw=n e0di/dacen.                                       e nenhum dos homens, ensinou-o.                             

  

  a0nt.  Xo. w3ra tin ’h1dh ka/ra kalu/mmasi                           Co. Já é hora de a face cobrir com véus                     Ant.       245                                                                     

  kruya/menon podoi=n  klopa\n a0re/sqai,                     e escapar furtivamente com os pés,                                                 

  h2 qoo\n ei0resi/aj zugo\n e9zo/menon                              ou de sentar em bancada veloz de remeiros                                                      

  pontopo/rw| nai+\ meqei=nai.                                        e abrir caminho à nau que o mar cruza.                              250                                                                 

  toi/aj e0re/ssousin a0peila\j dikratei=j                     Tamanhas as ameaças que os fortes Atridas  

    [ 0Atrei=dai                                                                     [movem                                   

  kaq’ h9mw=n: pefo/bhmai liqo/leuston  1Arh               contra nós; dor de lapidação violenta eu temo                                                                   

  cunalgei=n meta\ tou=de tupei/j,                                 padecer, abatido com este                                                    255                                                                      

  to\n ai}s’ a1platoj i1sxei.                                         que o fado inacesso doma. 

                                                            

Te.  ou0ke/ti: lampra=j ga\r a1ter  steropa=j             Te.  Não mais, pois se acalma qual Noto agudo                                                                     

 a|1caj o0cu\j no/toj w4j lh/gei,                                    depois de soprar sem raio brilhante,                                                       

 kai\ nu=n fro/nimoj ne/on a1lgoj e1xei:                         e agora está sensato e tem dor nova;                                                              

 to\ ga\r  e0spleu/ssein oi0kei=a pa/qh,                           pois olhar para os próprios sofrimentos,                             260                                                           

 mhdeno\j a1llou parapra/cantoj,                           quando deles ninguém mais foi partícipe,                                                              

 mega/laj o0du/naj u9potei/nei.                                    estende nossos grandes pesares.                                                                        
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PRIMEIRO KOMMÓS (348-429). 
 
Primeiro par estrófico: 348-355//356-363. Segundo par estrófico: 364-378//379-393. Terceiro par estrófico: 394- 
411//412-429.               

 

AIAS, XOROS, TEKMHSSA                                  AJAX, CORO, TECMESSA 

  

 str. a/  Ai. i0w\                                                                             Aj. Oh,                                                                        Est. 1                  

fi/loi nauba/tai, mo/noi e0mw=n fi/lwn,                             caros nautas, únicos dentre os meus caros,                                

mo/noi e1t’ e0mme/nontej o0rqw=| no/mw|,                                 únicos ainda fiéis à reta lei,                                            350                           

i1desqe/ m’ oi{on a1rti ku= -                                                vede que vaga bem agora                        

ma foini/aj u9po\ za/lhj                                                  sob uma tormenta mortal                                   

a0mfi/dromon kuklei=tai.                                                  gira em curso ao meu redor!                                    

      

 Xo. oi1m’ w9j e1oikaj o0rqa\ marturei=n a1gan.             Co239. Ai! Teu testemunho, parece, foi bem certo.                                        

dhloi= de\ tou1rgon w9j a0fronti/stwj e1xei.                     E seu feito revela como ele está louco.                          355                                                     

 

a0nt. a/  Ai. i0w\                                                                            Aj. Oh,                                                                          Ant. 1                                         

ge/noj nai+/aj a0rwgo\n te/xnaj,                                      raça servidora da arte naval,                                              

a3lion  o4j e0pe/baj e9li/sswn pla/tan,                              tu que embarcaste a girar os remos marinhos,                                                       

se/ toi se/ toi mo/non de/dor-                                          vejo que apenas tu, só tu,                                   

ka phmona\n e0parke/sont’.                                             hás de afastar o sofrimento.                                           360                                         

a0lla/ me sunda/icon.                                                      Vai, ajuda-me a matar-me.                                             

 

Xo. eu1fhma fw/nei: mh\ kako\n kakw=| didou\j                     Co. Não blasfemes; nem causes uma dor pior                                                 

a1koj ple/on to\ ph=ma th=j a1thj ti/qei.                           que esta desgraça, dando ao mal um mal remédio.                                        

  

str. b / Ai. o9ra=|j to\n qrasu/n, to\n eu0ka/rdion,                           Ai.  Vês o audaz, o de coração forte,                             Est. 2                                                                                    

to\n e0n dai+/oij a1treston ma/xaj,                                   o intrépido em guerra em meio a inimigos,                    365                                    

e0n a0fo/boij me qhrsi\ deino\n xe/raj;                               num ato terrível entre bestas dóceis?                                           

oi1moi ge/lwtoj: oi{on u(bri/sthn a1ra.                             Ai de mim, do escárnio! que insulto então sofri!                                                  

 

Te. mh\, de/spot’ Ai1aj, li/ssomai s’, au1da ta/de.            Te.  Ájax, senhor, suplico-te, não fales isso!                                          

 

Ai. ou0k e0kto/j; ou0k a1yorron e0knemh=|  po/da;                    Ai. Não estás longe? Não voltarás a outros pastos?                                                      

     ai0ai=  ai0ai=.                                                                    Aiai, aiai!                                                                         370                                                               

Te. w} pro\j qew=n u3peike kai\ fro/nhson eu}.                    Te. Ó, pelos deuses, cede e pensa com bom senso.                                                                      

 

Ai.  w)\ du/smoroj, o4j xeri\ me\n                                        Aj. Oh, mísero, que pelas mãos                                                              

                                                 
239 À Tecmessa. 
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meqh=ka tou\j a0la/storaj,                                            os malditos deixei escapar                                                                     

e0n d’ e9li/kessi bousi\ kai\                                               e, sobre bois de cornos curvos                                                                                  

klutoi=j pesw\n ai0poli/oij                                           e cabras célebres caindo,                                                 375                                                                                      

e0remno\n  ai[m’ e1deusa.                                                  fiz jorrar o negro sangue.                                                                                    

 

Xo. ti/ dh=t’ a)\n a0lgoi/hj e0p’ e0ceirgasme/noij;                Co. Por que sofrerias pelo que já está feito?                                                                               

ou0 ga\r ge/noit’ a)\n tau=q ’ o(/pwj ou0x w{d ’ e1xoi.           Não haveria como isto não ser assim.                                                                                   

 

a0nt. b / Ai. i0w\ pa/nq ’ o9rw=n, a(/pant’ a)i/wn,                              Aj.  Oh, tu que tudo vês, que tudo ouves,                  Ant. 2                                                                           

kakw=n  o1rganon, te/knon Larti/ou,                               máquina do mal, filho de Laerte,                                   380                                                               

kakopine/stato/n t’ a1lhma stratou=,                            a mais imunda ninharia do exército,                                                                               

h] pou polu\n ge/lwq ’ u9f’ h9donh=j a1geij.                      decerto muito me escarneces com prazer.                                                     

 

Xo. cu\n tw|=  qew|= pa=j kai\ gela=| kw)du/retai.                 Co.  Graças ao deus, cada um lamenta e sorri.                                                                   

Ai.  i1doimi dh/  nin, kai/per w{d’ a0tw/menoj-                 Aj.  Se eu pudesse vê-lo, embora assim desgraçado ...                                                                          

i0w/ moi/ moi.                                                                  Ai de mim, ai!                                                                   385                                                                      

Xo. mhde\n me/g’ ei1ph|j: ou0x o(ra|=j i(/n’ ei]  kakou= ;            Co. Sem grandiloquência! Vês o mal em que estás?                                                                                  

 

Ai.  w} Zeu= progo/nwn propa/twr,                               Aj. Zeus, ancestral de antepassados,                                                                                    

pw=j a)\n to\n ai9mulw/taton,                                        como eu poderia destruir                                                                          

e0xqro\n a1lhma, tou/j te diss-                                    o mais astuto, escória odiosa,                                              

a/rxaj o0le/ssaj basilh=j,                                          e os dois reis em duplo comando                                       390                                                                        

te/loj qa/noimi kau0to/j;                                               e enfim eu mesmo morrer?                                                                                 

 

Te. o(/tan kateu/xh| tau=q ’, o9mou= ka0moi\ qanei=n               Te. Quando rogares isso, roga que eu também                                                                                    

eu1xou: ti/ ga\r dei= zh=n me sou= teqnhko/toj;                  morra, pois por que devo viver se estás morto?                                                                       

 

str. g / Ai. i0w\                                                                          Aj. Oh,                                                                          Estr. 3                                                     

sko/toj, e0mo\n fa/oj,                                                    ó trevas, minha luz,                                                                          

e1reboj w} faenno/taton, w9j e0moi/,                               ó escuridão a mais luzente para mim,                               395                                                                      

e(/lesq’ e(/lesqe/ m’oi0kh/tora,                                           tomai, tomai-me como habitante,                                                                         

e(/lesqe/ m’: ou1te ga\r qew=n ge/noj                                  tomai; pois nem a raça dos deuses,                                                                       

ou1q ’ a9meri/wn e1t’ a1cioj                                              nem a dos efêmeros mortais                                                                                   

ble/pein tin’ei0j o1nhsin a0nqrw/pon.                              sou mais digno de olhar co’algum proveito.                    400                                                                             

a0lla/ m’ a9 Dio\j                                                           Mas de Zeus a filha,                                                                  

a0lki/ma qeo\j                                                                deusa poderosa,                                                                           

o0le/qrion ai0ki/zei.                                                         maltrata-me até a ruína.                                                     

poi= tij ou]n fu/gh| ;                                                      Fugir para onde?                                                                   

poi= molw\n menw= ;                                                       Onde hei de ficar?                                                        

ei0 ta\ me\n fqi/nei,                                                          Se as coisas fenecem                                                        405                                                                  
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<ptw/masin> fi/loi,                                                         ao lado, meus caros,                                                             

toi=sd ’ o9mou= pe/laj,                                                    aqui destas vítimas,                                                     

mw/raij d ’ a1graij proskei/meqa,                                e em tolas caças envolvemo-nos,                                                                              

pa=j de\ strato\j di/paltoj a1n                                    e todo exército, de espada                                                                    

me xeiri\ foneu/oi.                                                         nas mãos, pode matar-me.                                                             

 

Te. w} dusta/laina, toia/d ’ a1ndra xrh/simon                Te. Um homem de valor dizer o que jamais                          410                                                                   

fwnei=n, a4 pro/sqen  ou[toj ou0k e1tlh pot’ a1n.             antes ele ousaria ... Ó pobre de mim!                                                               

 

a0nt. g / Ai. i0w\                                                                           Aj. Oh,                                                                       Ant. 3                             

po/roi a9li/rroqoi                                                         trilhas do mar troantes,                                                              

pa/rala/ t’ a1ntra kai\ ne/moj e0pa/ktion,                       cavernas junto ao mar e pastagens costeiras,                                        

polu\n polu/n me daro/n te dh\                                        por muito, por muito e longo tempo,                                              

katei/xet’ a0mfi\ Troi/an  xro/non:                                  vós então me detínheis em Tróia;                                    415                                                                         

a)ll’ ou0ke/ti m’, ou0ke/t’ a0mpnoa\j                                   mas ora não mais, não mais a mim                                                                          

e1xonta: tou=to tij fronw=n i1stw.                               com vida; saiba disso algum sensato.                                                                              

w} Skama/ndrioi                                                           Águas do Escamandro,                                                                  

gei/tonej r9oai\                                                              próximas torrentes                                                  

kako/fronej  0Argei/oij,                                                indispostas contra argivos,                                                420                                       

ou0ke/t’ a1ndra mh\                                                           não mais deveis ver                                                    

to/nd ’ i1dht’ – e1poj                                                      este homem – direi                                                          

e0cerw= me/ga-                                                               com grandiloquência –                                                

oi[on ou1tina                                                                  tal como nenhum                                           

Trwi/a stratou=                                                           do exército Tróia                                                        

de/rxqh xqono\j molo/nt’ a0po\                                        jamais mirou a vir da terra                                               425                                                                     

9Ellani/doj: tanu=n d’ a1ti-                                           helênica; e agora prostro-me                                                                 

moj w{de pro/keimai.                                                     assim sem honra alguma.                                               

  

Xo. ou1toi s’ a0pei/rgein ou1q ’ o3pwj e0w= le/gein              Co. Não posso te impedir nem sei como te deixo                                                                   

e1xw, kakoi=j toioi=sde sumpeptwko/ta.                        falar, uma vez que estás caído em tais males.                                                            

 
360. phmona\n  Reiske: poime/nwn  Ll.- J (codd.). 406. <ptw/masin>  Ll.- J (ex. gr.) : < - ∪ - > Ll.- J (codd.) 
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PRIMEIRO ESTÁSIMO (596-645) 
 
 

Primeiro par estrófico: 596-607//609-620. Segundo par estrófico: 622-634//635-645. 
 

XOROS                                                                            CORO 

 

 str. a /  w} kleina\ Salami/j, su\ me/n pou                                          Célebre Salamina, te estendes                               Estr. 1                                           

nai/eij a9li/plaktoj eu0dai/mwn,                                          venturosa no açoite das ondas,                        

pa=sin peri/fantoj ai0ei/:                                                    tu, sempre notável a todos!                        

e0gw\ d ’ o9 tla/mwn palaio\j a0f’ ou[ xro/noj                       Mas eu desgraçado permaneço a dormir                    600                                       

† 0Idai=a mi/mnwn leimwni/a| poi/a|  †mh –240                              desde tempos antigos, sem conta dos meses,                                                                         

nw=n a0nh/riqmoj ai0e\n  eu0nw=mai                                           sempre na relva dos campos do Ida,                                                              

xro/nw| truxo/menoj,                                                           pelo tempo abatido                                                    605                                                         

kaka\n e0lpi/d’ e1xwn                                                            com a má expectativa                                                                

e1ti me/ pot’ a0nu/sein to\n a0po/tropon a0i+/dhlon   (/Aidan.      de ainda alcançar o repulsivo Hades que há de me                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                     [aniquilar.                      

 a0nt.a /   kai/ moi dusqera/peutoj Ai1aj                                             E Ájax intratável junto a mim                                 Ant. 1                                                                                                                   

cu/nestin e1fedroj, w1moi moi,                                              senta-se em convívio com divino                              610                                                                

qei/a| mani/a| cu/nauloj.                                                        delírio. Ai de mim! Ai de mim!                                                            

o4n e0cepe/mpyw pri\n dh/ pote qouri/w|                                 Antes forte o enviaste, num ímpeto bélico;                                                                    

kratou=nt’ e0n  1Arei: nu=n d ’ au]  freno\j oi0obw/-                e agora , pastor de seus próprios pensamentos,                                                         

taj fi/loij me/ga pe/nqoj hu(/rhtai,                                     revela-se grande dor aos amigos,                               615                                                                                  

ta\ pri\n d ’ e1rga xeroi=n                                                     e seus feitos pretéritos                                                              

megi/staj a0reta=j                                                               de suprema excelência                                                           

a1fila par’ a0fi/loij e1pes’ e1pese mele/oij  0Atrei/daij.        desabam sem amigo ao lado de inimigos – míseros  620                                                                                            

                                                                  [Atridas. 

      

str. b /  h] pou palaia=| me\n  su/ntrofoj a9me/ra|,                                A mãe, em companhia de dias antigos                  Estr. 2                                                                                       

leukw=| te gh/ra| ma/thr nin o(/tan  nosou=n –                              e de alva velhice, por certo quando ouvir                 625                                                                             

ta frenobo/rwj a0kou/sh|,                                                    que a doença lhe rói a mente,                                                                

ai1linon ai1linon                                                                  cantos fúnebres, fúnebres,                                                   

ou0d ’ oi0ktra=j go/on o1rniqoj a0hdou=j                                   e prantos de rouxinol, ave de lástimas,                                                                        

sxh/sei du/smoroj, a0ll’ o0cuto/nouj me\n  w|)da\j                    a infeliz não conterá, mas canções estridentes           630                                                           

qrhnh/sei, xero/plhktoi d ’                                                       vai chorar, e com estrondo                                                                  

e0n ste/rnoisi pesou=ntai                                                      socos cairão em seu peito,                                                                   

dou=poi kai\ polia=j a1mugma xai/taj.                                  e haverá rasgos de cabelo grisalho.                                                                          

 

 

 

                                                 
240 Para a tradução do texto entre cruzes, sirvo-me, como o próprio Loyd-Jones, da seguinte sugestão de Pearson: mi/mnwn a0n’ 1Idan leimw=ni 
poa=nti.   
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a0nt. b /  krei/sswn ga\r  (/Aida| keu/qwn  o9 nosw=n ma/tan,                   Sim, é melhor que o insano se esconda no Hades,  Ant.2                                                                    

o4j ei[j patrow|/aj h(/kwn genea=j a1ri-                                 ele, que dos Aqueus sofridos é o mais nobre            636                                                               

sta polupo/nwn  0Axaiw=n,                                                 quanto a sua estirpe paterna,                                                              

ou0ke/ti  suntro/foij                                                             não mais firme convive                                                              

o0rgai=j e1mpedoj, a0ll’ e0kto\j o9milei=.                                  com a própria índole, mas fora dela.                          640                                                                           

w} tla=mon pa/ter, oi(/an  se me/nei puqe/sqai                          Triste pai, que insuportável desgraça do filho                                                                                   

paido\j du/sforon a1tan,                                                     permanece para ouvires!                                                                

a4n ou1pw tij e1qreyen                                                          Nenhuma vida dos filhos                                                                                         

ai0w\\n Ai0akida=n a1terqe tou=de.                                             de Éaco ainda a nutriu senão a deste!                       645                                                                             
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                 SEGUNDO ESTÁSIMO (693- 718). 
 

Par estrófico: 693-705//706-718.   

 

XOROS                                                                       CORO          

 

str. e1fric ’ e1rwti, perixarh\j d ’ a0nepta/man.                     Estremeço de desejo e alço voos de júbilo!              Est.                                                            

i)w\ i)w\ Pa\n Pa/n,                                                           Oh, oh, deus Pã, deus Pã,                                                               

w} Pa\n Pa\n a(li/plagkte, Kul-                                    ó Pã, Pã, pelo mar errante,                                         695                                                                     

lani/aj xionoktu/pou                                                     mostra-te do cume rochoso                                                                    

petrai/aj a)po\ deira/doj fa/nhq ’, w}                             e ferido por neve de Cilene, ó                                                                    

qew=n xoropoi/ ’ a1nac, o(/pwj moi                                  senhor, mestre dos coros dos deuses,                                                                      

Mu/sia Knw/si ’ o0r-                                                      pra que incites comigo                                                           

xh/mat’ au0todah= cunw\n i0a/yh|j.                                    danças espontâneas da Mísia e Cnossos.                       700                                                               

nu=n ga\r e0moi\ me/lei xoreu=sai.                                       Pois agora me importa dançar.                                                                             

0Ikari/wn d ’ u(pe\r keleu/qwn                                           E que pelos caminhos da Icária                                                               

molw\n a1nac  0Apo/llwn                                                Apolo, o délio senhor,                                                                              

o9 Da/lioj eu1gnwstoj                                                   venha bem reconhecível                                                              

e0moi\ cunei/h dia\ panto\j eu1frwn.                                  e que comigo esteja sempre benévolo.                           705                                                             

 

a0nt. e1lusen ai0no\n a1xoj a0p’ o0mma/twn  1Arhj.                      Ares dispersou dos olhos a terrível dor.                   Ant.                                                                    

i0w\ i0w/, nu=n  au],                                                            Oh, oh, aliás agora,                                         

nu=n, w} Zeu=, pa/ra leuko\n eu0 –                                          ó Zeus, já pode a branca luz                                                                          

a/meron pela/sai fa/oj                                                 de um belo dia aproximar-se                                                               

qoa=n w0kua/lwn new=n, o3t’ Ai1aj                                   das naus ágeis no mar, agora que Ájax                           710                                     

laqi/ponoj pa/lin, qew=n d ’ au]                                     de novo esquece a dor e cumpriu                                     

pa/nquta qe/smi ’ e0c –                                                          leis dos deuses com ritos                                                                   

h/nus’ eu0nomi/a| se/bwn megi/sta|.                                     plenos honrando-os com suprema obediência.                                                                

pa/nq ’ o9 me/gaj xro/noj marai/nei:                                A tudo o grande tempo arrefece;                                                              

kou0de\n a0nau/dhton fati/caim ’                                          posso afirmar que nada é indizível,                                715                                                                     

a1n, eu]te/ g’ e0c a0e/lptwn                                                já que inesperadamente                                                                              

Ai1aj metanegnw/sqh                                                    Ájax arrependeu-se                                                                       

qumw=n  t’  0Atrei/daij mega/lwn te neike/wn.                 da ira e grande luta contra os Atridas.                                                                                          
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EPIPÁRODO ASTRÓFICO (866 - 878)  

 

 

HMIXORION                                                         CORO 1, CORO 2             

 

Hm. po/noj po/nw| po/non fe/rei.                                      Co 1. Lida traz lida sobre lida!                    

pa=|  pa=|                                                                           Onde, onde                     

pa=| ga\r ou0k e1ban e0gw/;                                                   Onde já eu não andei?          

kou0dei\j e0pispa=tai me summaqei=n to/poj.                        Lugar algum me atrai, para que dele eu saiba.                                    

i0dou\ i0dou/ :                                                                      Mas olha, olha !                                                            870       

dou=pon au] klu/w tina/.                                                    Ouço agora algum ruído.             

                   

Hm. h9mw=n ge nao\j koino/ploun o9mili/an.                        Co 2. Sim, nós, teus sócios, teus companheiros de nau.                                

 

Hm. ti/ ou]n dh/ ;                                                               Co 1. Que há, pois?               

 

Hm. pa=n e0sti/bhtai pleuro\n e3speron new=n.                  Co 2. Todo o flanco esquerdo das naus está rastreado.                                     

 

Hm. e1xeij ou]n ;                                                               Co 1. Então tens ...?                                                               875                          

 

Hm. po/nou ge plh=qoj kou)de\n ei0j o1yin ple/on.               Co 2. Um grande trabalho e nada mais para vermos.                         

 

Hm. a0ll’ ou0de\ me\n dh\ th\n a0f’ h9li/ou bolw=n                   Co 1. Mas o homem também não se mostra nenhures                         

ke/leuqon a9nh\r ou0damou= dhloi= fanei/j.                            no caminho que parte dos raios do sol.                               
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SEGUNDO KOMMÓS (879-960). 
 
Par estrófico: 879-914//925-960. Trímetros iâmbicos recitados por Tecmessa e inseridos entre a estrofe e a antístrofe: 
915-924.  
 

XOROS, TEKMHSSA                                           CORO, TECMESSA                                     

 

str. Xo. ti/j a2n dh=ta/ moi, ti/j a2n filopo/nwn                       Co. Então quem? Que pescador laborioso                        Est.                                                        

a9liada=n e1xwn a0u/pnouj a1graj                                   em suas caçadas insones, ou que deusa                            880                                                                         

h2 ti/j  0Olumpia/dwn qea=n, h2 r9utw=n                             dos olímpicos cumes, ou que rio corrente                          

Bospori/wn potamw=n,                                                nos arredores do Bósforo,                                            

to\n w0mo/qumon ei1 poqi                                                 algures poderia vê-lo,                                                         885                                                             

plazo/menon leu/sswn                                                  peito cruel, vagando,                                 

a0pu/oi; sxe/tlia ga\r                                                    e chamá-lo? Pois é triste                                                                         

e0me/ ge to\n makrw=n a0la/tan po/nwn                             que eu, um errante por longa labuta,                                                                          

ou0ri/w| mh\ pela/sai dro/mw|,                                          não alcance o caminho propício                                                               

a0ll’ a0menhno\n a1ndra mh\ leu/ssein o3pou.                     nem veja onde se encontra o homem exangue.                 890                                                                                     

Te.  i0w/ moi/ moi.                                                             Te. Ai de mim, ai!                                                                             

Xo. ti/noj boh\ pa/rauloj e0ce/bh na/pouj;                      Co. De quem é o grito próximo que vem do bosque?                                                                                      

 Te.  i0w\ tlh/mwn.                                                            Te. Ai desgraçada!                                                                            

 Xo. th\n douri/lhpton du/smoron nu/mfhn o9rw=                Co. Vejo a noiva Tecmessa, cativa de guerra,                                                                         

Te/kmhssan, oi1ktw| tw|=de sugkekrame/nhn.                     infortunada, aqui dissolvida em lamentos.                       895                                                            

Te.  oi1xwk’, o1lwla, diapepo/rqhmai, fi/loi.                 Te. Amigos, estou morta, perdida, arruinada!                                                                    

Xo. ti/ d ’ e1stin ;                                                            Co. O que há?                                                                  

Te. Ai1aj o3d’ h9mi=n a0rti/wj neosfagh\j                           Te. Ájax jaz aqui recém-sacrificado                                                                             

kei=tai, krufai/w| fasga/nw| periptuxh/j.                      envergado ao redor da espada nele oculta.                                                                               

 Xo. w1moi e0mw=n no/stwn:                                                 Co. Ai de mim, meu regresso!                                               900                                                                                      

w1moi, kate/pefnej, a1nac,                                              Ai de mim, mísero senhor,                                                                                

to/nde sunnau/tan, ta/laj:                                             este sócio de nau matas!                                                                   

w2 talai/frwn gunh/.                                                      Oh, mulher desgraçada!                                                                 

Te. w9j w{de tou=d ’ e1xontoj ai0a/zein pa/ra.                     Te. Com ele neste estado, só posso chorar!                                                                                      

Xo. ti/noj pot’ a]r’ e1prace xeiri\ du/smoroj;                   Co. Mas pelas mãos de quem o infortunado agiu?               905                                                                      

Te. au0to\j pro\j au0tou=, dh=lon: e0n ga/r oi9 xqoni\              Te. Pelas próprias, é evidente, pois esta espada                                                                                

phkto\n to/d ’ e1gxoj peripetou=j kathgorei=.                 presa ao chão acusa-o de cair sobre ela.                                                                                     

Xo. w1moi e0ma=j a1taj, oi[oj a1r’ ai9ma/xqhj,                      Co. Ai de minha demência! Como te sangraste                                                                                                                                              

a1farktoj fi/lwn:                                                          sem amparo amigo!                                                        910                                                                                       

e0gw\ d ’ o9 pa/nta kwfo/j, o9 pa/nt’a)/idrij,                      E eu surdo de tudo e de tudo insciente,                                                                               

kathme/lhsa. pa=| pa=|                                                      de ti descuidei! Onde, onde                                                                                

kei=tai  o9 dustra/peloj                                                  jaz aquele de árduo trato,                                                     

dusw/numoj Ai1aj;                                                          Ájax, de árduo nome?                                                           

//                                                                                                                                                                        // 

Te. ou1toi qeato/j: a0lla/ nin periptuxei=                         Te. Não pode ser visto! Mas eu o cobrirei                            915                                 
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fa/rei kalu/yw tw|=de pamph/dhn, e0pei\                            por completo com este manto ao seu redor,             

ou0dei\j a2n  o3stij kai\ fi/loj tlai/h ble/pein                     pois nenhum dos amigos seus suportaria                      

fusw=nt’ a1nw pro\j r(i=naj e1k te foini/aj                        vê-lo a jorrar o sangue negro da narinas              

plhgh=j melanqe\n ai[m’ a0p’ oi0kei/aj sfagh=j.                  e da chaga mortal por ele mesmo imposta.                      

oi1moi, ti/ dra/sw; ti/j se basta/sei fi/lwn;                     Ai de mim! Que farei? Que amigo te erguerá?               920                

pou= Teu=kroj; w(j a0kmai=oj a2n bai/h  molw\n                   Onde está Teucro? Como seria oportuna                 

peptw=t’ a0delfo\n to/nde sugkaqarmo/sai.                     sua vinda pra recompor este irmão caído!            

w} du/smor’ Ai1aj, oi[oj w2n  oi3wj e1xeij,                          Ájax infeliz! Como eras, como estás!      

w9j kai\ par’ e0xqroi=j a1cioj qrh/nwn tuxei=n.                  Como és digno do pranto mesmo de inimigos!                          

      //                                                                                                                                                                                     //                 

a0nt. Xo. e1mellej, ta/laj, e1mellej xro/nw|                               Co. Ias, mísero, ias mesmo enfim,                               Ant.  925                                                                                                  

stereo/frwn a1r’ e0canu/ssein kaka\n                               com duro coração, pôr fim a um funesto                                                          

moi=ran a0peiresi/wn po/nwn: toi=a/ moi                            destino de penas infindas; tais os termos                                                          

pa/nnuxa kai\ fae/qont’                                                        que ouvi por noites e dias                                                           

a0neste/nazej w0mo/frwn                                                  gemeres com peito cruel,                                                930                                                            

e0xqodo/p’  0Atrei/daij                                                      num estado mortal,                                                              

ou0li/w| su\n pa/qei.                                                           cheios de ódio aos Atridas.                                                              

me/gaj a1r’ h]n e0kei=noj a1rxwn xro/noj                             Sim, aquele tempo era o grande princípio                                                                    

phma/twn, h]moj a0risto/xeir                                          das dores, quando por armas áureas                                935                                                            

<xrusotu/pwn> o3plwn e1keit’ a0gw\n pe/ri.                    punha-se a disputa dos braços mais valentes.                                                                          

Te. i0w/ moi/ moi.                                                               Te.   Ai de mim, ai!                                                              

Xo. xwrei= pro\j h[par, oi]da, gennai/a du/h.                    Co.  Genuína agonia, sei, vai a teu fígado.                                                                     

Te. i0w/ moi/ moi.                                                               Te.   Ai de mim, ai!                                                                               

Xo. ou0de/n  s’ a0pistw= kai\ di\j oi0mw=cai, gu/nai,              Co.  Não descreio, mulher, de teu segundo pranto;               940                                                                 

toiou=d ’ a0poblafqei=san a0rti/wj fi/lou.                        privada que foste agora de tal amado.                                                                   

Te. soi\ me\n dokei=n tau=t’ e1st’, e0moi\ d ’ a1gan fronei=n.     Te.  Podes isso supor; mas eu, bem o sentir.                                                                      

Xo. cunaudw=.                                                                  Co.  Eu concordo.                                                            

Te. oi1moi, te/knon, pro\j oi[a doulei/aj zuga\                    Te.  Ai, filho, para que jugo de escravidão                                                                   

xwrou=men, oi[oi nw=|n e0festa=si skopoi/.                           avançamos! Que guardas se põem sobre nós!               945                                                             

Xo. w1moi, a0nalgh/twn                                                     Co. Ai de mim! Nesta dor                                                                              

dissw=n e0qro/hsaj a1naud ’                                                    falaste dos feitos nefandos                                                               

e1rg’  0Atreida=n tw|=d ’ a1xei.                                             dos Atridas insensíveis.                                                                 

a)ll’ a0pei/rgoi qeo/j.                                                        Mas que um deus os afaste! 

Te. ou0k a2n ta/d ’ e1sth th|=de mh\ qew=n me/ta.                       Te.  Assim não se estaria, não fossem os deuses.               950                                             

Xo. a1gan u9perbriqe/j ge ta1xqoj h1nusan.                        Co.  Sim, tornaram o fardo pesado demais.                                                                        

Te. toio/nde me/ntoi Zhno\j h9 deinh\ qeo\j                            Te.  Por causa de Odissseu, a filha de Zeus, Palas,                                                                     

Palla\j futeu/ei ph=m ’ 0Odusse/wj xa/rin.                       deusa terrível, engendra este sofrimento.                                                              

Xo. h] r9a kelainw/pa| qumw=|  e0fubri/zei                             Co.  Por certo nos ultraja com ânimo negro                        955                                                                

polu/tlaj a0nh/r,                                                             o homem resistente,                                                                     

gela=| de\ toi=sde mainome/noij a1xesin                                e escarnece destas dores enlouquecidas                                                                                        
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polu\n ge/lwta, feu= feu=,                                                 com grande escárnio, ai, ai!                                                               

cu/n te diploi= basilh=j                                                    E junto a ele os dois reis                                             

klu/ontej  0Atrei=dai.                                                             Atridas a ouvi-lo.                                                         960        

 
936. < xrusotu/pwn >  Campbell (ex. gr.) : < - ∪ ∪ - > Ll.- J (codd.)       
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                 TERCEIRO ESTÁSIMO (1185-1222). 
 

Primeiro par estrófico: 1185-1192//1193-1198. Segundo par estrófico: 1199-1210//1211-1222. 
 

XOROS                                                                     CORO  

str. a /  ti/j a1ra ne/atoj, e0j po/te lh/-                                    Qual será o final? Quando cessará                             Est. 1                               

cei polupla/gktwn e0te/wn a0riqmo/j,                           este número dos anos muito errantes                              1186   

ta\n a1pauston ai0e\n e0moi\ dorussoh/-                          que trazem sobre mim uma sempre infindável 

twn mo/xtwn a1tan e0pa/gwn                                       desgraça de lutas de lanças               

a2n ta\n eu0rw/dh Troi+/an ,                                             pela vasta terra de Tróia,                                                1190  

du/stanon o1neidoj  9Ella/nwn;                                     mísera desonra dos helenos?    

 

 a)nt. a /  o1fele pro/teron ai0qe/ra du=-                                       Antes tivesse se abismado no amplo                         Ant. 1                       

nai me/gan h2 to\n polu/koinon  3Aidan                           Éter ou no Hades a muitos comum    

kei=noj a9nh/r, o4j  stugerw=n e1deicen o3 –                         aquele homem que aos gregos mostrou a Guerra           1195  

plwn  3Ellasin koino\n   1Arh.                                     conjunta, de armas odiosas.           

w} po/noi pro/gonoi po/nwn:                                        Ó penas, progênie de penas; 

kei=noj ga\r e1persen a0nqrw/pouj.                                pois aquele arruinou os mortais. 

 

 str. b /  e0kei=noj ou0  stefa/nwn ou1-                                         Aquele não me concedeu                                            Est. 2                                                                                                              

te baqeia=n kuli/kwn nei= -                                           o prazer de profundos cálices                                         1200 

men e0moi\ te/ryin o9milei=n,                                             e guirlandas em meu convívio,       

ou1te gluku\n au0lw=n o1tobon dus-                              nem, desgraçado de mim, o som doce         

mo/rw|, ou1t’ e0nnuxi/an te/ryin i0au/ein:                          dos aulos, nem o noturno prazer do sono; 

e0rw/twn d ’ e0rw/twn a0pe/pausen, w1moi.                       e de amores, de amores privou-me, ai de mim!             1205 

kei=mai d ’ a0me/rimnoj ou3twj,                                          E assim me deito sem cuidados                               

a0ei\ pukinai=j dro/soij                                                com cabelos sempre húmidos  

teggo/menoj ko/maj,                                                    de espesso e denso orvalho, 

lugra=j mnh/mata Troi/aj.                                          lembrança da triste Tróia.                                              1210 

 

a0nt. b /  kai\ pri\n me\n e0nnuxi/ou dei/ -                                        Ájax impetuoso era antes                                           Ant. 2                        

matoj h]n moi probola\ kai\                                         minha defesa contra flechas 

bele/wn qou/rioj Ai1aj:                                                e contra temores noturnos, 

nu=n d ’ ou[toj a0nei=tai stugerw|= dai/-                         mas ele agora está largado a um deus 

moni. ti/j moi, ti/j e1t’ ou]n te/ryij e0pe/stai;                 odioso. Qual prazer, qual ainda me resta?                      1215     

genoi/man i3n ’ u9la=en e1pesti po/ntw|                             Quisera estar onde o cabo silvoso avança   

pro/blhm’ a9li/kluston, a1kran                                     sobre o mar que o lava com ondas 

u9po\ pla/ka Souni/ou,                                                   sob o altiplano de Súnion,                                              1220 

ta\j i9era\j o3pwj                                                         para que nós saudássemos     

prosei/poimen  0Aqa/naj.                                              Atenas, cidade sacra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Cinco poemas foram tomados no segundo capítulo deste trabalho como casos de 

estudo para se pensar como alguns elementos de gênero se fazem presentes em 

passagens líricas das tragédias e de que forma são eles relevantes para o contexto em 

que se inserem. Assim, características de hinos e preces foram apontadas no párodo 

d’As Traquínias; elementos de peãs, ditirambos e himeneus, no canto astrófico (205-

224) da mesma peça; marcas de odes epinícias, em seu primeiro estásimo; de uma 

canção de boas-vindas (prosphonetikon) no segundo estásimo ainda dessa tragédia; e de 

um lamento fúnebre, no primeiro kommós (808-882) de Antígona. 

Quando se atenta para a incidência desses elementos nos passos líricos das 

tragédias selecionadas nesta pesquisa, dois gêneros merecem destaque, por sua presença 

mais marcante nessas passagens, em relação aos outros, dos quais não se ouvem senão 

ecos mais singelos. O primeiro deles é o hino; o segundo, o lamento. Se se pergunta 

pela causa da presença mais forte desses dois gêneros em relações aos outros, a única 

resposta que por ora pode ser oferecida é que a motivação para o seu emprego se dá em 

função do momento dramático em que os cantos que assumem esses elementos 

genéricos se encontram. À questão seguinte, a saber, por que afinal há tantas situações 

nessas tragédias, e em geral em todas as outras, que ensejam precisamente o uso desses 

elementos, não seria aqui o lugar adequado de responder241. Isso, entretanto, não faz que 

aquela constatação da maior ocorrência de certos gêneros em detrimento de outros deixe 

                                                 
241 Em relação ao lamento, por exemplo, ver Broadhead (1960, p. 310): “In the present state of our 
knowledge it is safer to assert with Pickard-Cambridge (Dithyramb, Tragedy and Comedy, p. 179) that 
since the stories selected by the tragic poets were generally stories of disaster and death, scenes of 
mourning were to be expected, and these would be naturally take their form ‘from the kind of mourning 
which was in vogue in contemporary Greek life or in the heroic age as recorded by Homer. No more than 
this is required to explain the kommo/j and other forms of lamentation’”.Outra coisa, como diz o mesmo 
autor nesse mesmo passo, é se por a explicar por que histórias desse tipo eram selecionadas pelos 
tragediógrafos, como arrisca Ridgeway, ao alegar que o “qrh=noj koino\j xorou= kai\ a0po\ skhnh=j can be 
traced back to a dramatic ritual performed at the tombs of dead heroes”.   
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de ser válida, pois ela permite ao menos que se ampliem de algum modo as análises 

efetuadas na primeira e na última seção do primeiro capítulo da primeira parte deste 

trabalho para outros poemas traduzidos em sua segunda, e que restam até aqui sem 

maiores comentários. 

Assim, muitas das características expostas na análise do párodo d’As Traquínias 

aplicam-se igualmente ao terceiro estásimo (781-800) de Antígona, um hino a Eros, ao 

quinto estásimo (1115-52) da mesma peça, um hino a Dioniso, e ao segundo estásimo 

(693-718) de Ájax, um hino a Pã e a Apolo. Obviamente, esses quatro exemplares não 

são idênticos; em princípio, porque, como já dito, respondem a situações dramáticas 

distintas. No primeiro deles, já analisado, o Coro invoca o Sol e pede que ele indique 

onde está Héracles, cuja longa ausência atormenta Dejanira; no segundo, comentado 

brevemente na terceira seção do segundo capítulo, o Coro, após presenciar a 

violenta discussão entre Hêmon e Creonte, canta o poder universal do amor e, no plano 

particular do drama, responsabiliza-o pela contenda do pai com o filho, já que é sob a 

influência do amor que Hêmon ousa desafiar a autoridade paterna; no terceiro, um hino 

a Dioniso é cantado pelo Coro, quando Creonte, enfim, persuadido por Tirésias e depois 

de aconselhado pelos anciões, sai de cena para desfazer o que ordenara que fosse 

feito: enterrar Polinices e libertar Antígona, na tentativa de remediar os efeitos de seus 

decretos; no quarto, o Coro, iludido pela aparente mudança de intenção do herói, que 

nos versos imediatamente anteriores parecia afirmar sua desistência de cometer o 

suicídio, entoa um hino a Pã e a Apolo para que se unam a eles e deem expressão a sua 

alegria242. 

                                                 
242 Esses dois últimos são mencionados na segunda parte da introdução deste trabalho em conjunto com o 
canto astrófico (205-224) e o segundo estásimo d’As Traquínias, como exemplos de ironia trágica. Ver 
também a segunda e quarta seções do segundo capítulo da primeira parte.     



 
151 

 

Há também diferenças formais. O hino ao Sol, como se tentou mostrar, 

apresenta, além dos traços hínicos indicados, características de preces entoadas em um 

ambiente mais íntimo e pessoal. Quanto ao terceiro estásimo de Antígona, embora 

vários daqueles traços estejam ali presentes243, nele não se veem alusões ao parentesco 

do deus e pedidos expressamente formulados. Por outro lado, não só em sua alegria 

momentânea, mas justamente também no que toca ao pedido, o hino a Dioniso, mais 

marcadamente cultual, se assemelha ao hino a Pã e Apolo. Em ambos, pede-se que o 

deus apareça (molei=n 1144, profa/nhq’ 1149 Ant.; fa/nhq’ 697 Áj.), o que é 

característico dos hinos convencionalmente chamados cléticos. Se a esses quatro 

poemas ainda se unirem tanto o párodo (100-161) de Antígona, “um hino de 

agradecimento aos deuses de Tebas: especificamente, ao Sol nascente (100-9), Ares 

(124-6, 138-140), Zeus (127-33, 141-47), Vitória (148-151), ao panteão (153-4) e 

Dioniso (154-5)” 244, pela derrota e pela fuga do exército invasor argivo, quanto a 

segunda estrofe (604-14) do segundo estásimo da mesma peça, “um reverente, ainda 

que pessimista, apelo a Zeus” 245, constante de um canto que reflete, numa alusão à casa 

dos labdácidas, sobre as desgraças que afetam gerações sucessivas e sobre a 

instabilidade dos negócios humanos, obtêm-se então, dentre os poemas selecionados 

                                                 
243 Como, por exemplo, “invocação pelo nome [do deus], listagem honorífica de seus atributos, poderes e 
epítetos (muitos em cláusulas relativas) (...), anáfora e linguagem universalizante”. Griffith (1999, pp. 
255-6).  
244 Griffith (1999, p. 139-40). Muito embora, como bem nota esse mesmo autor, a invocação direta seja 
dirigida apenas ao Sol, o que faz que Furley e Bremer (2001, p. 298-9) restrinjam o hino aos dez 
primeiros versos (100-9) do párodo. A propósito, ainda em relação a esse párodo, já que se trata nessas 
considerações finais de apontar em outros poemas traduzidos na segunda parte da pesquisa traços dos 
gêneros trabalhados no segundo capítulo da primeira, Griffith (1999, p. 140), novamente, mostra como 
uma série de imagens de competição atlética conferem a esse párodo um “sabor epinício”, gênero esse 
abordado na terceira seção do segundo capítulo. São elas: “corrida com armas e escudo (106-9), luta 
[“wrestling”] (125-6), lançamento de dardo (131), linha final (131-2), corrida de tochas (135), carros e 
carruagens (109, 140 e 149), grito de vitória (133, 148)”.   
245 Essa estrofe, embora não seja mencionada como um exemplo de hino, é comparada por Griffith (1999, 
p. 227) ao hino a Zeus composto por Ésquilo: “Their reverent yet pessimistic appeal to Zeus recalls A. 
Ag. 160-83.” 
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para esta pesquisa, não menos do que seis nos quais são notados em maior ou menor 

grau esses elementos hínicos246. 

Uma ampliação semelhante à que se efetuou acima com os hinos parece pode ser 

igualmente empreendida com o gênero do lamento fúnebre, estendendo-se a análise do 

primeiro kommós de Antígona (808-82), feita na primeira parte deste trabalho (seção 5, 

cap. 2) onde se expôs uma série de características gerais desse gênero, para outros 

poemas que se acham traduzidos na segunda parte da pesquisa. Um exemplo que, de 

imediato, poderia ser posto ao lado daquele canto de Antígona é justamente o segundo 

kommós (1261-1346) da mesma tragédia, no qual Creonte lamenta a morte de seu filho 

Hêmon, somando a esse, em seguida, o lamento por sua esposa, Eurídice, de cuja morte 

ele vem a tomar ciência no decorrer do próprio kommós (1282). As exclamações de dor, 

muitas em posições correspondentes das estrofes (i0w/ 1261~1284, w] 1263~1283, 

w1moi~ai0ai= 1265-1288, aiai= ai0ai= 1267~1290, oi1moi 1271~1294, feu= 1276~1300), as 

repetições de palavras (i1tw i1tw 1328 e 1331), algumas combinadas em anáforas (e0gw\ 

ga/r  s’, e0gw/  s’e1kanon, w1 me/leoj, // e0gw/, (...) 1319-20; dei/laioj (...) // deilai/a| (...) 

1310-1) e a forma antifônica são elementos presentes característicos do lamento fúnebre 

presentes nesse kommós e já vistos na primeira parte do trabalho. O primeiro par 

estrófico (947-52) do quarto estásimo d’As Traquínias, no qual “o Coro começa a cantar 

um lamento a Dejanira e a Héracles” 247, ela já morta e ele prestes a morrer, mostra 

figuras de repetição semelhantes (pótera (...) // pótera (...) 947-8, ta/de me\n (...) // 

ta/de de\ 951-2) e um sofisticado jogo de sonoridades com a sequência de sílabas breves 

e a aliteração em “p” do seu primeiro verso (pótera pro/teron e0piste/nw 947), que 

                                                 
246 Exemplos de passagens hínicas nas outras peças de Sófocles são: em Édipo Rei: 151-215 (a Apolo, 
Ártemis e Dioniso); em Filoctetes: 391-402 (à Terra, Ga= ) e 827-32 (ao Sono); Édipo em Colono: 1085-95 
(a Zeus, Atena e Apolo e Ártemis) e 1556-1578 (a Aidoneu). Para listas dessas passagens em Ésquilo (10 
exemplos) e em Eurípides (28 exemplos), ver Furley e Bremer (2001, pp. 279 e 312). 
247 Easterling (1982, p. 193). 
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caracterizam o estado de ansiosa excitação248 do Coro, e com o término dos três versos 

da primeira estrofe em vogal longa do mesmo timbre (e0piste/nw, paraite/rw, 

dusta/nw|) e ecos de finais de palavras no versos da primeira antístrofe (e1xomen/me/nomen 

950/951, e1xein/me/llein 952)249; abandonando a seguir o lamento para, na segunda 

estrofe, expressar “seu desejo de escapar do horror iminente, a visão de Héracles em 

agonia” e, na antístrofe correspondente, não tendo sua vontade se cumprido, tecer “um 

comentário sobre a procissão quando ela de fato aparece em cena, com o herói 

carregado imóvel em uma liteira” 250. Por fim, no segundo kommós (879-960) de Ájax, 

quando o Coro volta a se unir, depois de procurar pelo filho de Têlamon em dois grupos 

separados no epipárodo imediatamente anterior, ainda reclamando do malogro de sua 

busca infrutífera, Tecmessa, sem ser vista por eles, entra em cena (891), descobre o 

corpo de seu marido e inicia a partir de então um lamento compartilhado pelo Coro com 

mais uma série de correspondências e repetições251: ti/j a1n ... ti/s a1n ~ e1mellej ... 

e1mellej (879~925), w0mo/qumon ~ w0mo/frwn (885-930), i0w/ moi/ moi (891~937), i0w\ 

tlh/mwn ~ i0w/ moi/ moi (893~ 939), w1moi (900~946), pa=| pa=| 252~ feu= feu= (912~958). 

Assim como no caso dos hinos, em que, além dos pontos comuns, certas 

diferenças peculiares a cada exemplo surgiram, variações podem também ser 

observadas nos poemas citados acima. A mais expressiva delas parece se dar em relação 

a quem profere esses lamentos. Enquanto o segundo kommós de Antígona, por ser 

entoado por quem sobreviveu às mortes da esposa e do filho, se mostra mais próximo 

das convenções do gênero do que o primeiro kommós da tragédia, conduzido pela 

                                                 
248 Ver Davies (1991, pp. 221-2), Esq. Ag. 268, com comentários de Fraenkel (1950) e Webster (1936, p. 
161, nota 1).  
249 Esses dois últimos jogos sonoros foram apontados em exame de qualificação pelo professor Trajano 
Vieira.  
250 Easterling (id, ibid.).  
251 “There is much repetition of words and sounds in the corresponding positions or lines, a feature which 
may have been characteristic of a formal dirge.” Garvie (1998, p. 209). 
252 Aqui já um eco do epipárodo anterior, que traz não só essa expressão (pa=| pa=| // pa=|  867-8), como 
também um poliptoto com aliteração igualmente em “p” (po/noj po/nw| po/non 866).  
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própria personagem que está prestes a morrer; o contrário ocorre quando se atenta para 

o sexo de quem canta cada um desses lamentos, já que Antígona, como personagem 

feminina, insere-se nesse papel de modo mais adequado do que Creonte, personagem 

masculino. Feminino também é o Coro d’As Traquínias, mas, por outro lado, não 

reparte suas lamentações com nenhum outro personagem, fazendo que nesse caso 

desapareça do poema a antifonia, marca peculiar dos lamentos. A antifonia volta a 

aparecer no citado kommós de Ájax, porém, nesse lamento, a despeito de ter sido 

Tecmessa a descobridora do cadáver do herói, é o Coro, de personagens novamente 

masculinos, que dirige de modo mais proeminente, em versos líricos, suas lamentações, 

às quais Tecmessa, não sem emoção, responde em trímetros jâmbicos. São lamentos, 

pois, cantados ora pela própria donzela prestes a morrer, ora pelo pai abandonado pelos 

familiares mortos – esses dois últimos sendo respondidos pelo Coro - ora por um Coro 

de moças sem respostas de um personagem individual, ora por um Coro masculino com 

respostas de uma personagem feminina. 

Essas variações mostram-se típicas das tragédias, e estudiosos com frequência 

comentam como elas são operadas por seus autores. As conclusões do estudo de 

Rutherford sobre o uso trágico do peã parecem valer não só para os hinos em geral, 

como argumentam Furley e Bremer, mas também para os lamentos. Aquele estudo 

mostra 

“como esta forma tradicional (o peã) - em cultos normalmente cantada por um Coro de homens 

jovens representando sua polis em adoração a Apolo – era usada livremente pelos tragediógrafos 

para cumprir as demandas de um contexto particular: no drama achamos peãs cantados por 

mulheres, por um único indivíduo (‘solo paians’), peãs cantados para divindades do mundo 

inferior, em poucas palavras, uma extensão inteira de aplicações que provavelmente não 

correspondiam a nada no culto real.”253 

                                                 
253 Furley e Bremer (2001, p. 276). Para essas variações em relação ao próprio gênero do lamento, ver 
Swift (2010, p. 322): “Despite the prevalence of lament in tragedy, we rarely find lamentation of a form 
wich directly represents the ritual lamentation of the greek funeral. Rather, the lament is usually twisted 
in some way: for example, the mourner may be lamenting in isolation rather than a part of a group; the 
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Estabelecida essa relação entre dois poemas comentados na primeira parte do 

trabalho e outros, traduzidos na segunda, resta indagar se seria possível fazer algo 

similar com os dois capítulos iniciais da pesquisa, isto é, estabelecer algum tipo de 

relação segura entre os gêneros trabalhados no segundo capítulo da primeira parte e os 

metros e estruturas estróficas analisados no primeiro. Quando, por exemplo, se analisou 

o párodo d’As Traquínias (cap. 2, seção 1), comentou-se que o primeiro par estrófico do 

poema, no qual se encontrava o hino ao Sol, era inteiramente formado por dáctilo-

epitritos, metro que, por sua solenidade, mostrava-se particularmente apropriado para a 

composição de obras nesse gênero254. Ocorre que os outros cinco poemas, postos ao 

lado daquele e classificados acima como hinos, não são compostos nesse metro, mas 

numa variação tamanha que se torna difícil deles extrair qualquer unidade 

significativa255. Por outro lado, esses mesmos dáctilos-epitritos são vistos em outros 

passos que, por certo, hinos não são256. Se a respeito dos metros dos hinos na tragédia, 

cuja quantidade de exemplares dentre os poemas selecionados para este trabalho 

mostrava-se mais significativa, é duvidoso concluir algo, a situação se agrava quando se 

busca extrair conclusões da mesma natureza para os gêneros tratados nas três seções 

seguintes – peã, ditirambo, canto nupcial, epinício e canção de boas-vindas –, visto que 

se deixam ver de modo ainda mais efêmero, não permitindo, pois, que se façam 

                                                                                                                                               
lament may be sung by the actual person who is about to die, or the body itself may be absent, isolating 
the lament from the funeral ritual with which it is normally associated. Tragedy’s perversion of ritual 
normality is hardly unique to lamentation.” Para outros lamentos relevantes em outras tragédias, ver: 
Sófocles: Édipo em Colono, 1670 ss.; Electra: 823 ss. Ésquilo: Sete contra Tebas, 875-960, 961-1004; 
Coéforas: 306-465; Persas: 256-89; 1002 ss. Eurípides: Suplicantes, 798 ss., 1114 ss.; Troianas, 1216 ss., 
1287 ss.; Hipólito, 811 ss. Para um comentário sobre cada uma dessas passagens, ver Broadhead (1960, 
Apendix IV, pp. 310-317). 
254 Ver nota 94. 
255 O máximo que se poderia dizer das passagens que foram aqui reunidas sob o gênero dos hinos é que os 
cola que as constituem se subsumiriam à categoria geral dos metros eólicos, o que não significa muito, já 
que esses metros são usados em variados contextos de gênero. Para uma análise mais detida de cada verso 
desses poemas, ver escansão e glossário métrico nos apêndices.  
256 Nos poemas de Estesícoro, por exemplo, e nas odes epinícias de Píndaro, das quais metade se constrói 
com esse metro. Ver Itsumi (2008, pp. 3-8). 
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generalizações acerca de seu metro e sua forma estrófica por meio da comparação de 

exemplos retirados deste trabalho. 

Esse quadro, entretanto, altera-se em certa medida quando se atinge o último 

gênero analisado nesse trabalho. Dos quatro lamentos citados nessas considerações 

finais, dois deles – o segundo kommós de Antígona e o segundo kommós de Ájax - 

apresentam quantidade considerável de docmíacos em sua composição. Esse metro, com 

efeito, é dos poucos cujo uso pode ser atribuído a um tipo mais determinado de 

atmosfera257. West fala de seu tom sempre urgente e emocional, e Garvie, em 

comentário sobre o referido kommós de Ájax, chega mesmo a conectá-lo ao lamento 

trágico258. Essa constatação mostra-se relevante para esse trabalho, pois, no primeiro 

capítulo da sua primeira parte, afirmou-se que, ao menos em contextos que permitem 

uma classificação inequívoca, como nas passagens em que são usados em sequência 

sistemática, o emprego dos docmíacos parecia ser uma inovação dos poetas trágicos. 

Que, por outro lado, três dos quatro lamentos citados sejam, para usar a distinção 

aristotélica das partes corais da tragédia259, chamados de kommoí não é de se estranhar, 

uma vez que, como se viu, a antifonia é uma característica dos lamentos e o kommós é 

definido na Poética de Aristóteles como um treno de que tomam parte, em comum, o 

Coro e a cena.260 É claro que, apesar da definição da Poética, feita aliás em um capítulo 

de cuja autoria há consideráveis suspeitas261, nem todas as passagens que são 

convencionalmente chamadas kommoí são de fato thrēnoi, entendidos como lamentos 

                                                 
257 Webster (1936, p. 136-7) fala, por exemplo, dos datílicos como um metro rápido vinculado a 
momentos de grande excitação.  
258 West (1982, p. 108): “Their tone is always urgent or emotional”. Garvie (1998, p. 209): The metre of 
the lyrics is largely dochmiac, the characteristic metre of tragic lamentation.” Webster (1936, p. 141) já 
fazia essa associação: “The dochmiac is particularly the metre of lament, (…)”.  
259 No capítulo 12 da Poética, as três partes corais da tragédia são chamadas de pa/rodoj, sta/simon e 
kommo/j.  
260 kómmoj de\ qrh=noj koino\j xorou= kai\ a0po\ skhnh=j. (1452b 24). 
261 Ver nota 211.  
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fúnebres acompanhados de batidas no peito e outras manifestações físicas de dor262. 

Não é por outra razão que alguns helenistas costumam adotar o termo mais geral 

“amoibaion” para classificar diálogos líricos com troca de interlocutores, mas não 

necessariamente em uma ocasião de funeral. Ainda assim, não deixa de ser significativo 

que o primeiro kommós de Ájax e o diálogo entre Héracles, Hilo e o Ancião tenham 

justamente aquelas duas características, a saber, a forma antifônica e o emprego 

inequívoco de docmíacos. A primeira dessas passagens, com os motivos do riso 

escarnecedor e da apóstrofe aos elementos da natureza, já foi comparada na seção cinco 

ao lamento de Antígona e, ainda que não seja propriamente um lamento fúnebre, pois, 

em vez de lastimar sua morte, como Antígona, Ájax clama por ela, esse tema se faz 

presente com as aflições que naturalmente lhe acompanham. O mesmo se dá na segunda 

passagem citada, em que Héracles, em total agonia causada pelo manto enviado por 

Dejanira, implora igualmente pelo fim da sua vida. Broadhead, no Apêndice (IV) dos 

seus comentários a Os Persas de Ésquilo, elabora uma tabela de proporções entre os 

kommoí das tragédias restantes e os thrēnoi propriamente ditos, “termo sob o qual 

podemos incluir, para o propósito dessa discussão, o que Cornford chama de quasi-

threnoi e queixas” 263. Ao que tudo indica, pelo menos nessa categoria parece que estes 

dois últimos exemplos podem ser incluídos.  

 

 

 

 

 

                                                 
262 Há, na segunda estrofe do primeiro estásimo (624-33) de Ájax, uma descrição imaginada do 
comportamento da mãe de Ájax ao saber do destino de seu filho, a qual, como descrição e não execução, 
se mostra fiel a essas convenções: “cantos fúnebres, fúnebres, // e prantos de rouxinol, ave de lástimas, // 
a infeliz não conterá, mas canções estridentes // vai chorar, e com estrondo socos cairão em seu peito, // e 
haverá rasgos de cabelo grisalho.   
263 Broadhead (1960, p. 310). 
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APÊNDICE I – Escansão do poemas traduzidos. 

 
TRAQUÍNIAS 
 

PÁRODO (94 – 140) 
 

Primeiro par estrófico: 94 - 102  ~  103 - 111    
 
94/103        ∪   - ∪ -   - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                              x e D  
95/104        -   - ∪ -   -   - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                         x e x  D 
96/105        - ∪ ∪ - ∪ ∪ -   -                                            D x 
97/106        - ∪ - - - ∪ -   -                                            E x 
98/107        - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                                 D       
99/108        -   - ∪ -   -   - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                         x e x D 
100/109      -   - ∪ - - - ∪ -                                            x E    
101/110      -   - ∪ - - - ∪ -                                            x E 
102/111      -   - ∪ - - - ∪ -  ∪                                       x E x 
 

Segundo par estrófico: 112 – 121  ~  122 – 131 

 
112/122      - ∪ ∪ - ∪ ∪ -   ∪                                           D x  
113/123      - ∪ ∪ - ∪ ∪ -   -                                               D x 
114/124      - ∪ ∪ - ∪ ∪ -   -                                           D x     
115/125      - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                                      D 
116/126      - - ∪ -   - ∪ ∪ -                                                ia ch  
117/127      ∪ - ∪ -   - ∪ ∪ -                                           ia ch 
118/128      ∪ ∪∪ ∪ - - ∪ ∪ -                                          ia ch 

119/129      - ∪ ∪ - ∪ - ∪ -                                             ¨gl  
120/130      - ∪ ∪ - ∪ - ∪ -                                             ¨gl 
121/131      - ∪ ∪ - ∪ - -                                                 ar  
 
 
Epodo: 132 - 140 
 
 
132       - ∪ -   - ∪ -                                                          2 ia sinc.  
133       - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                      lk 
134       ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                  2 ia      
135       ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                  2 ia  
136       - - ∪ -   ∪ - -                                                      2 ia cat.  
137       ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                 2 ia   
138       ∪ - ∪ -   - ∪ -   ∪ - -                                         2 ia sinc. cat. 
140       ∪ - -   - ∪ -   ∪ - -                                             3 ia sinc. cat. 
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CANTO CORAL ASTRÓFICO (205 – 224). 
 
205            ∪∪  ∪ - ∪ - ∪ -            lk. 
206            ∪ - ∪ -   ∪ ∪ ∪ -                                              2 ia. sinc.                                              
207            ∪ - ∪ -    ∪ - ∪ -    ∪ -  ∪ -                           3 ia.     
208            ∪ - -   - ∪ -    ∪ - -                                        3 ia. sinc. cat.       
209            ∪ - -   - ∪ -                                                      2 ia. sinc. 
210            ∪ - ∪ -   - ∪ -                                                  2 ia. sinc.       
211            - ∪ ∪ ∪ -   - ∪ -                                              2 ia. sinc.     
212            ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -            2 ia.  
213-214     - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                  D4    
215            - ∪ - ∪ - -                                                        ith.                                                          
216            - ∪ ∪ -   ∪ - ∪ -                                               ch ia 
217            ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                             3 ia. 
218            ∪ - ∪ ∪∪   - -                                                   2 ia. sinc.  
219a          - -                                                                      esp. (ou ‘extra metrum’)   
219b          ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                              2 ia.  
220            ∪ - ∪ -   ∪ - -                                                  2 ia. cat. 
222            ∪ - ∪ -   - -                                                     2 ia. sinc. 
223            ∪∪ ∪ - ∪ - ∪ -                                                 lk 
224a          ∪ - ∪ -   ∪ - -                                                  2 ia. cat. 
224b          ∪ - ∪ -   ∪ - -                                                 2 ia. cat. 
 
 
 

PRIMEIRO ESTÁSIMO (497-530) 

 
Par estrófico: 497 - 506  ~  507 – 516. 
 
 
497/ 507-8       ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ -   - - ∪ -                 2 an  ia 
498/ 509          - ∪ -   -                                                              e  x  
499-500/510   ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ -   ∪ - ∪ -                 2 an  ia 
501/ 511          - ∪ ∪ - ∪ ∪ -   -                                               D  x     
502/ 512          - ∪ -   -   - ∪ ∪ - ∪ ∪ -   -                            e  x D x 
503/ 513          - ∪ ∪ - ∪ ∪ -   -                                               D x 
504/ 514          ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ -      2 an 
505/ 515          ∪ - -   - ∪ -   ∪ - ∪ -       3 ia. sinc. 
506/ 516          - ∪ ∪ - ∪ - -        ar  
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Epodo: 517 – 530. 

517                   ∪ - ∪ ∪ - ∪ -                                                    tl 
518                  - ∪ ∪ -                                                              ch 
519                  - - - ∪ ∪ - ∪ ∪ - -                                        phd 
520                  -   - ∪ -   -   - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                           x e  x D 
521                  - ∪ ∪ -   ∪       d x  
522                  - ∪ ∪ - ∪ ∪ -   -       D x 
523                  - - -    ∪ - -                                                    2 ia sinc. cat. 
524                  - - -    ∪ - -      2 ia sinc. cat.        264 
525                  - ∪ ∪ -   - ∪ - ∪ - -                                      ch. ith     
526                  ∪ - ∪ -   - ∪ -   ∪ - -                                    3 ia sinc. cat. 
527                  ∪ - ∪ -   - ∪ -   ∪ - -     3 ia sinc. cat. 
528                  ∪ - ∪ -   ∪ - < ∪ - >      3 ia 
529                  - ∪ - ∪ ∪ - ∪ -      gl 
530                  - ∪ - ∪ ∪ - -       ph  
 

SEGUNDO ESTÁSIMO (633-662) 

 
Primeiro par estrófico: 633 - 639  ~  640 – 646. 
 
633-4/ 640-1   ∪ - ∪ ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                  tl  2ia 
635/642           - - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ -   ∪ - -                            tld  ia^  
636/ 643          - ∪ ∪ - - -                                                       dod “prol.”265 
637/ 644          ∪ - ∪ ∪ - -   - ∪ -                                          r ^ia.     
638-9/ 645-6   - - - - ∪ ∪ -   ∪ - ∪ -   ∪ - -                      tl¨  2 ia cat. 
 

Segundo par estrófico: 647 - 654 ~ 655 - 662. 

647/ 655          ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ -   - -                                    ∪∪tl  ^ia^ 
648/ 656          ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ -   ∪ - -                                ∪∪tl  ia^ 
649/657           ∪ - ∪ ∪∪   ∪ ∪∪ ∪ -                                        2 ia 
650/658           ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -   ∪ - -                                 3 ia cat.  
651/659           - ∪ -   ∪ - ∪ -                 2 ia sinc.  
652/ 660         ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -       2 ia 
653/661          - - -   - - -                                                       2 mol.      
654/ 662         - ∪ -   ∪∪ ∪ -   - ∪ -      3 cr. 

                                                 
264 Dale (1948, p. 100) associa esses dois versos (523, 524) ao metro crético (- ∪ -), mas é importante 
notar que o crético pode ser uma forma sincopada do metro jâmbico. Como esses versos iniciam uma 
nova seção no epodo, em que predominam jâmbicos, parece preferível classificá-los como dímetros 
jâmbicos sincopados cataléticos. A própria Dale nessa mesma passagem afirma que a primeira sílaba 
longa do primeiro metro “é como a anceps inicial de um metro jâmbico” e cita a correspondência: - - -  
∪ - -  ~  ∪ - -  ∪ - - no Ion 190 ~ 201. Ver Pohlsander (1964, pp. 137-8).  
265 “prol.”, i.e., prolongado, uma tradução para o que os comentadores de língua inglesa chamam de 
“dragged” para nomear o fenômeno do alongamento da penúltima sílaba de alguns metros eólicos que, 
em vez de terminarem do modo esperado ( ... ∪ -), efetuam este prolongamento “arrastado” ( ... - -).    
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TERCEIRO ESTÁSIMO (821-861) 

 
Primeiro par estrófico: 821 - 830  ~  831 – 840. 
 
 
821/ 831          ∪   - ∪ -   -   - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                            x e x D   
822/ 832          -   - ∪ ∪ - ∪ ∪ -   -                                          x D x    
823/ 833          - ∪ -   ∪   - ∪ -   -                                           e x e x          
824/ 834          ∪ ∪∪ ∪ ∪∪   ∪ ∪∪ ∪ -   ∪ - ∪ -                     3 ia       
825/ 835          - ∪∪ ∪ ∪∪   ∪ ∪∪ ∪ -   ∪ - ∪ -                      3 ia 
826a/ 836a      - ∪ ∪ - ∪ - -                                                     ar 
826b/ 836b      ∪ - - -                                                                tr 
827/837           - ∪∪ ∪ - - -                                                      kd                266                 
828/838           - ∪∪ ∪ - - -                                                      kd    
829/839           ∪ ∪∪ ∪∪ ∪ ∪∪                                    d  
830/ 840          ∪ - ∪ -   ∪ - -        2 ia cat.  

 

 

Segundo par estrófico: 841 - 850 ~ 852 - 861. 

 

841/ 852          - - - - - ∪ ∪ -                                                  gl¨ 
842a/ 853a      ∪∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪                                       ∪∪D x 
842b/ 853b      ∪ - ∪ -   ∪ - -                                                  2 ia cat. 
843/ 854          - ∪ - ∪ ∪ - -                                                    ph  
844/ 855          ∪∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ -                gl  
845/ 856          ∪ - ∪ -   ∪∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ -               ia  gl 
846/ 857          - ∪∪ ∪  - ∪ -                                                    kd 
847/ 858          - ∪∪ ∪  - - -                                                    kd  
848/ 859          - - ∪ ∪ - - -                                                    tl “prol.” 
849/ 860          - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ -                             - - ∪ ∪ -  2 ch 267 
850/ 861          - ∪ ∪ - - -                                                       dod. “prol.” 
 
 

 

 

 

 

                                                 
266 Ou dois créticos, o segundo deles “prolongado”. O mesmo vale para o verso seguinte e para os versos 
846/ 857 e 847/ 858.  
267 A partir do verso 846, essa estrofe apresenta, segundo West (1982, p. 120), elementos inclassificáveis 
(“... things that is no use trying to label”).   
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CORO e AMA. Kommós astrófico (880-95) 

 
 
880                  ∪ - - ∪ -                                                              d             
881             - - ∪ -   - - ∪ -   - - ∪ -                                 3 ia. 
882                - - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                 3 ia. 
883           - - - ∪ ∪ - ∪ -                                                   gl.  
884           ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                 2 ia. 
885                - ∪ ∪ - ∪ ∪   ~                                                       D             268  
886           ∪∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪                                           ∪∪D x 
887           - ∪ -   ∪ - -                                                        2 ia sinc. cat.   
888                ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                               3 ia   
889                ∪ - ∪ -   - - ∪ -   ∪ - ∪ -                               3 ia.    
890           ∪ - -   ∪ - -                                                        2 ia sinc. cat. 269 
891            - - ∪ -   - - ∪ -   - - ∪ -                                3 ia 
892           ∪ - -   ∪ - -                                                        2 ia sinc. cat. 
893           ∪∪ ∪∪ ∪∪ ∪ -                                                     d 
894           ∪ ∪ - ∪ - ∪ - -                                                  2io÷    
895           ∪ - ∪ -   ∪ - -                                                    2 ia  cat. 
 

QUARTO ESTÁSIMO (947-970) 

 
Primeiro par estrófico: 947 - 949  ~  950 – 952. 
 
947/950           ∪ ∪∪ ∪ ∪∪   ∪ - ∪ -                                            2ia   
948/ 951          ∪ ∪∪ ∪ ∪∪   ∪ - ∪ -                                           2ia 
949/952           - ∪ ∪ - ∪ -   - -                                                 dod  ^ia^     

 

Segundo par estrófico: 953 - 961 ~ 962 - 970. 

953-4/ 962-3   - - ∪ ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -   ∪ - -         tl.  3 ia cat. 
955/964           ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                3 ia      
956/ 965          - - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                 3 ia. 
957/966           ∪ - ∪ ∪ - ∪ -   ~                                                   hag. 
958/ 967          - ∪ -   ∪ - ∪ -                    2 ia sinc 
959/ 968          ∪∪ - ∪ ∪ - - - ∪ ∪ -                                     2 anap. 
960/969           ∪ - ∪ ∪ - ∪ - -                                                  hag. 
961/970           - ∪ -   ∪ - -                                                        2 ia sinc.cat.                                                                                                                                                       

                                                 
268 Ou d  - ∪∪ - ∪ ∪∪, mantendo-se a sílaba breve (daqui em diante se,pre marcada deste modo:   ~ ) 
no fim do colon e não uma longa marcando o fim do período.  
269 Ou 2 baq., não mais associando-o com os jâmbos da estrofe, mas dando-lhe um caráter mais autônomo 
que, no entanto, faria ecoar a primeira parte dos docmíacos, também presentes nesse canto. O mesmo vale 
para 892.       
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HÉRACLES, ANCIÃO, HILO (1004-1043) 

 
Par estrófico : 1004 – 1017 ~ 1023– 1043. [“Mesode” 1018 – 1022] 
     
1004a/ 1023                - -                                                               extra metrum        
1004b/ 1023a              - ∪∪ - ∪ -                                                 d  
1005a/ 1024                - ∪∪ - ∪ -                                                 d  
1005b/ 1025                - ∪∪ - ∪ -                                                 d  
1006/ 1026                  ∪ ∪∪ - - -                                                 d 
1007/ 1028                  - - - -   - - - -                                       2 an 
1008/ 1029                  ∪ ∪ - ∪∪ -                                      an       
1009/ 1030                  ∪∪ ∪ ∪∪ ∪ ∪ - ∪ -         gl.270  
1010/ 1031                  - - - ∪ ∪ - ∪ ∪ - - - ∪ ∪ - -              6 da 
1011/ 1033                  - ∪ ∪ - - - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - -          6 da 
1012/ 1035                  - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - -      6 da 
1013/ 1037                  - ∪ ∪ - ∪ ∪ - - - ∪ ∪ - ∪ ∪ - -          6 da 
1014/ 1040                  - - - - - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - -              6 da 
1015a/ 1041a               - -                                                              extra metrum 
1015b-16/1041b-42     - ∪ ∪ - - -   - ∪ ∪ - ∪ -                         2 d 
1017/1043                   - ∪ ∪ - - -    - ∪ ∪ - ∪ -                         2 d     
 

 

[1018 – 1022             - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - -        6 da] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
270 Classificação duvidosa, pois não é de se esperar um glicônico com a dissolução da primeira longa do 
coriambo. 
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ANTÍGONA 

 

PÁRODO EPIRREMÁTICO (100 – 161) 

Primeiro par estrófico: 100 - 109  ~  117 - 126    
 
 
100/117      - ∪ - ∪ ∪ - ∪ -                                              gl  
101/118      - ∪ - ∪ ∪ - ∪ -                                              gl                         
102/119      - - - ∪ ∪ - ∪   ~                                               gl  
103/120      ∪ - - ∪ - ∪ ∪ -                                              gl¨  
104/121      - ∪ - ∪ ∪ - - -                                              gl “prol.”          
105/122      - ∪ - ∪ ∪ - ∪ -   ~                                               hi 
106/123      - - - ∪ - ∪ ∪ -                                              gl¨  
107/124      - ∪ - ∪ - ∪ ∪ -                                              gl¨  
108/125      ∪∪ ∪ ∪∪ ∪ - ∪ ∪ -                      gl¨  
109/126      - - - ∪ ∪ - -                                                  ph                                                    
 
 
Estrofes anapêsticas: 110 - 116, 127-133. 
 
 
 
Segundo par estrófico: 134 - 140 ~148 - 154. 
 
134/148      - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ - -                            ar2d  
135/149      - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ - -                             ar2d  
136/150      - - - ∪ ∪ -                                                      dod¨ 
137/151      - - - - - ∪ ∪ -                                               gl¨  
138/151     - ∪ -  - ∪   ~                                                           2 cr 
139/152      - ∪ ∪ - - ∪ ∪ -                                                2 ch 
140/153      - ∪ ∪ - - ∪ ∪ -                                               2 ch 
141/154      - - ∪ ∪ - -                                                            r 
 
 
Estrofes anapêsticas: 141 - 147, 155- 161. 
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PRIMEIRO ESTÁSIMO (332-375) 
 
 
Primeiro par estrófico: 332 - 341  ~ 342 - 351 
 
332/342      - ∪ ∪ - ∪ - ∪ -                                                  ¨gl 
333/343      - - - ∪ ∪ - ∪ -                                                   gl 
334/344      - ∪ - ∪ ∪ - ∪ -                                                   gl 
335/345     - - - ∪ ∪ - ∪ -                                                    gl 
336/346      - - ∪ - ∪ ∪ - -                                                   hag¨ 
337/347      ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                 2 ia 
338/348      ∪ - ∪ -   ∪ - -                                                    2 ia cat. 
339/349      - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪                                    4 da  
340/350      - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪                                   4 da  
341/351      - -   - ∪ -   ∪ - -                                               3 ia sinc. cat.                                                 
 
 
Segundo par estrófico: 353 – 364 ~ 365 – 375 
 
353/365    ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                             x D 
354/366    ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                             x D 
355/367    ∪∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ - -                                ∪∪ D x e ^ 
357/368    ∪ - ∪ -   - ∪ -                                                                             2 ia. sinc. (x e e) 
359/369    ∪ - ∪ -   - ∪ -                                                                             2 ia. sinc. (x e e) 
360/370    - ∪ ∪∪  ∪ ∪∪ ∪ -  ∪ - ∪ -                          3 ia. sinc. (e x e x e)  

361/371    ∪ - ∪ -   - ∪ -                                                                             2 ia. sinc. (x e e) 
362/372    - ∪ -   ∪ - ∪ -                                               2 ia. sinc. (E) 
363/374    ∪ - ∪ -  ∪ - ∪ -                                                                         2 ia (x e x e) 
364/375    - ∪ - -                                                             tr (e x)    
 
 
SEGUNDO ESTÁSIMO (582-625) 
 
 
Primeiro par estrófico: 582 - 593 ~ 594 – 603. 
 
582/594    - - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ - ∪ - -                             x D x e x 
584/595    - ∪ - ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - -                                 e x D x 
585/596    - ∪ - - - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ -   ~                          e x D x e ^ 
586/598    ∪ - ∪ -   ∪ - ∪    ~                                              x E (2 ia.)                                             
587/ 599   - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                  E (2 ia. sinc.) 
588/600    - - ∪ ∪ ∪   ∪ ∪ ∪ ∪ ∪∪   ∪ - ∪ -                   3 ia 
590/601    ∪ - -   - ∪ -                                                     2 ia sinc. 
591/602    ∪ - -   - ∪ -   ∪ - ∪ -                                    3 ia sinc. 
593/603    ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -   ∪ - -                                3 ia cat. 
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Segundo par estrófico: 604 – 614 ~ 615 – 625.  
 
604/615    ∪ - - ∪ ∪ - ∪ -                                                 gl 
605/616    - ∪ - ∪ ∪ - ∪ - -                                                  hi 
606/617    - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - ∪ - -                                      hagc 
607/618    - - ∪ ∪ - ∪ -   /    - ∪ ∪ - ∪ - -                      tl / ar 271 
608/619    - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - ∪ - -                                          ar c   
609/620    ∪ ∪ - ∪ - -                                                        ^ ar     272 
610/621    - ∪ ∪ - - ∪ - -                                                      ar     
611/622    ∪ ∪ - ∪ - ∪ - -                                                ¨hag    273  
612/623    - - ∪ ∪ - ∪ -                                                     tl 
613/624    ∪∪ ∪ - ∪ - -                                                      ith 
614/625    - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - ∪ - -                                      hagc 
 
 
TERCEIRO ESTÁSIMO (781-800) 
 
 
Par estrófico: 781 - 790 ~ 791 – 800. 
 
781/791    ∪ - ∪ - - ∪ ∪ -                                               ia cor. (gl¨ ) 274                      
782/792    ∪ - ∪ - - ∪ ∪ - -                                           ia cor. – (hi ¨) 
783/793    ∪ - ∪ ∪ - ∪ - -                                               hag 
784/794    ∪ - ∪ ∪ - ∪ - -                                               hag 
785/795    - - ∪ - - ∪ ∪ -                                               ia cor. (gl.¨ ) 
786/796    - ∪ ∪ -  - -                                                     dod“prol.” 
787/797    - - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - -                                    ph c 
789/799    - - ∪ ∪ - ∪ -                                                        tl 
790/800    - - ∪ ∪ - ∪ - -                                               hag 
 
 
 
 
 
 

                                                 
271 Versos sem correspondência exata.  
272 Ou: 2 io sinc. cat. Ver Pohlsander (1964, p. 31). A presença da sequência - ∪ ∪ - ∪ - - (ar) é tão 
constante nesta estrofe, onde se mostra igualmente no interior de outros cola (gl, hi, hagc), que a sua 
composição não parece basear-se mais do que numa variação sobre este tema. Assim, parece pertinente 
chamar esse colon de aristofâneo acéfalo (^ ar), muito embora essa classificação não seja adotada, com 
apossível exceção dos versos 814/831 (ver nota 275), na análise de nenhuma outra passagem aqui 
escandida. Sobre essas variações, ver Griffith (1999, p. 223).  
273 Pelo contexto eólico, essa classificação é mais pertinente do que 2io÷ (anacr.). Ver West (1982, p. 
120).  
274 Nesse caso, classificar esse colon como um glicônico anaclástico (gl.¨   OO - X - ∪ ∪ -  ) parece 
duvidoso, por causa da sílaba breve na terceira posição. O mesmo se dá com o verso seguinte em relação 
ao hiponacteu anaclástico (hi ¨  OO - X - ∪ ∪ - - ) e com o 785/795 novamente em relação ao 
glicônico. O contexto, contudo, é amplamente eólico, o que corroboraria para tal análise. Ver E. Supp. 
1023, citado por West (1982, pp.117), e, abaixo, Soph. Ájax. 229/251, 374/389 e 375/390. 
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KOMMÓS (806-882) 
 
Primeiro par estrófico: 806 - 816 ~ 823 – 833. Antígona 
 
806/823    ∪ - ∪ - - ∪ ∪ - ∪ - -                                    ia ar 
807/824    - ∪ ∪ - ∪ -                                                       dod 
808/825   - ∪ - ∪ ∪ - ∪ -                                                gl 
809/826    - - - ∪ - ∪ ∪ -                                               gl¨ 
810/827   - ∪ - ∪ - ∪ ∪ -                                                gl¨ 
811/828    - ∪ - ∪ - ∪ ∪ -                                               gl¨ 
812/829    - ∪ ∪ -    ~                                                               ad  
813/830    - - - ∪ ∪ - -                                                   ph 
814/831    - - ∪ - ∪ ∪ -                                                  ^gl¨   275  
815/832    - - - ∪ ∪ - ∪ -                                               gl 
816/833    - ∪ - ∪ ∪ - ∪ - --                                         gl ^ia^ 
 
Anapestos: 817-822, 834-838. Coro. 
 
 
Segundo par estrófico: 839 – 856 ~ 857 – 875. Antígona: 839/857-852/871; Coro: 
853/872-856/875. 
 
839/857    - - ∪ - -                                                             pe 
839/858    ∪ ∪ - ∪ - ∪ - -                                                 2io÷ (anacr.)                                                     
840/859    - - ∪ ∪ - ∪ -                                                           tl 
841/860    - - ∪ ∪ -    ~                                                              r 
842/861    - ∪ ∪ - ∪ -                                                         dod 
843/862    ∪ - - ∪ ∪ -    ~                                                       ph 
844/863   - - - - - - - -                                                   (hi ¨ ) 276 
845/864   - - - ∪ ∪ - ∪ -                                                   gl 
846/865   - ∪ - ∪ ∪ - ∪ - - -                                            gl ^ia^ 
847/866   ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -   - ∪ -                                    3 ia sinc. 
848/867   ∪ - ∪ -   ∪ ∪∪ ∪ -                                              2 ia 
849/870   ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                 2 ia 
850/869   ∪ - -    - - ∪ -                                                    2 ia sinc.  277 
851/870   - ∪ ∪ - - ∪ - -                                                        ar 
852/871   ∪ - ∪ -   - ∪ -   ∪ - -                                       3 ia. sinc. cat. 

                                                 
275  Um glicônico anaclástico sem a primeira silaba de sua base eólica. Duvidoso, mas ver nota 272.  
276 Como esse colon encontra-se num “contexto eólico”, talvez seja essa a melhor classificação, com a 
ressalva de que não é comum a contração das duas sílabas breves do coriambo (hi ¨ OO- X - ∪ ∪ - -). 
Segue-se aqui West (1982, p. 120), que, no entanto, o vê como correspondente a um glicônico anaclástico 
(gl.¨   OO - X - ∪ ∪ - ), por adotar colometria diversa (- - - - - - - , sete e não oito sílabas). Ver 
também os versos 1121/1132 e 1137/1146 abaixo, West (1982, p. 117) e E. IT. 1126. Pohlsander (1964, 
p. 35), dividindo os versos também de outra forma ( ∪ - - - - / - - - - -), fala em “2 Dochm.”. 
Griffith (1999, p. 263) classifica-o como “4 spondees”, mantendo, contudo, uma interrogação ao lado 
para demonstrar sua dúvida.  
277 Aqui, agora em razão do contexto jâmbico, com “ ∪ - ” como escansão de i0w\. Para a possibilidade 
dessa breve, ver LSJ e Pohlsander (1964, p. 36-7).  
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853/872   ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                 2 ia.  
854/873   ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                 2 ia  
855/874   ∪ ∪∪ ∪ -   ∪ - ∪    ~                                             2 ia  
856/875   ∪ - -   - ∪ -   ∪ - -                                           3 ia. sinc. cat. 
 
 
Epodo: 876-882. Antígona 
 
876          ∪ - ∪ -   ∪ ∪∪ ∪ -                                                 2 ia. 
877          ∪ - ∪ -   - ∪ ∪ -                                                   ia. cor.   278 
878          - ∪ -   - ∪    ~                                                           2 ia. sinc. (2 cr.) 
879          - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪                                      4 da. 
880          - ∪ ∪ ∪ ∪    - ∪  - -                                             2 tr 
881          - ∪ - ∪   ∪ ∪ ∪ - ∪                                               2 tr 
882          - - ∪ -   ∪ - -                                                       2 ia. cat.  
 
 
QUARTO ESTÁSIMO (944-987) 
 
Primeiro par estrófico: 944-954 ~ 955–965. 
 
944/955   - - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ -   ~                                           ph c  
945/956   - - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - - -                                           gl c  “prol.”  
946/957   - ∪ ∪ - -   - -                                                       ad ^ia^   
947/958   - ∪ ∪ - ∪ -   - -                                                   dod ^ia^  
948/959   - - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - - -                                          gl c  “prol.”  
950/960   - - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ -                                  dod ¨  2cor.  
951/961   - - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - - -                                          gl c  “prol.”  
952/963   - - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                   2 ia 
953/964   ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                   2 ia 
954/965   ∪ - -   - ∪ -   ∪ - -                                             3 ia sinc. cat.  
  
Segundo par estrófico: 967-976 ~ 978–987. 
 
967/978   ∪∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪    ~                           ∪∪gl2d  
969/980   - - - ∪ ∪ - ∪ ∪ - -  - ∪ -                                  phd ^ia 
970/981   - - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ -                                             dod ¨  cor. 
971/982   - ∪ - ∪ - ∪ ∪ -                                                     gl¨ 
972/983   - ∪ ∪ - ∪ - -                                                         ar 
973/984   ∪ - ∪ -   - ∪ -   ∪ -    ~                                         3 ia sinc. cat. 
974/985   ∪ ∪∪ ∪ -   ∪ - ∪ ∪∪   ∪ - ∪ -                             3 ia 
975/986   ∪ - -   - ∪ -   ∪ - -                                             3 ia sinc. cat. 
976/987   - - ∪ -   - ∪ -   ∪ - -                                         3 ia sinc. cat. 
 

                                                 
278 Ver nota 274. Além da ressalva da nota, vale notar que o contexto jambo-trocaico em que esse verso se 
encontra convida ainda menos a chamá-lo de gl  ̈.   
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QUINTO ESTÁSIMO (1115-1152) 
 
Primeiro par estrófico: 1115-1125 ~ 1126–1136. 
 
1115/1126  ∪∪ - ∪ ∪ - ∪ -                                                 ∪∪tl “prol.” 
1116/1127  ∪ - ∪ -   ~                                                              pe 
1117/1128  - ∪ - ∪ - ∪ ∪ -                                                  gl¨    
1118/1129  ∪ - ∪ -   ∪ - ∪-                                                 2 ia 
1119/1130  - ∪ ∪ - ∪ -   ~                                                      ar 
1120/1131  - ∪ - ∪ - ∪ ∪ -                                                  gl¨  
1121/1132  - - - - - - - -                                                  (hi ¨ ) 279  
1122/1133  - ∪ - ∪ ∪ - - -                                                  gl “prol.” 
1123/1134  - ∪ - ∪ ∪ -                                                         dod ¨ 
1124/1135  - - - - - ∪ ∪ -                                                  gl¨   
1125/1136  ∪ - ∪ -   ∪ - -                                                   2 ia cat. 
 
Segundo par estrófico: 1137-1145 ~ 1146–1152. 
 
1137/1146  - - - - - -                                                          (tl ¨ ) 
1138/1147  ∪ - ∪ - - ∪ ∪ -                                                  ia cor. (gl¨ )280 
1139/1148  - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                    2 ia sinc. 
1140/1149  - - ∪ - - ∪ ∪ -                                                  ia cor. (gl¨ )  
1141/1150  - - - ∪ ∪ ∪∪ ∪ -                                                gl  281 
1142/1151  ∪ - ∪ - ∪   - ∪ ∪ -   - ∪ -                               pe cor. ^ia    
1144/1152  ∪ - - ∪ - ∪ ∪ -   ∪ - -                                     gl¨  ia^   
 
 
KOMMÓS (1261-1346) 
 
Primeiro par estrófico: 1261-1283 ~ 1284-1305.  
 
1261/1284     - -                                                                               esp.                              
1261/1284     ∪ - - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                            2 d 
1262/1285     ∪ ∪∪ ∪∪ ∪ -                                                      d       
1263/1286     - ∪ -   - ∪ -                                                            2 cr 
1264/1287     ∪ - - ∪ -   ∪ ∪∪ - ∪ -                                        2 d 
1265/1288     - ∪∪ - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                        2 d 
1266/1289     ∪ - - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                           2 d 
1267/1290     - -   - -                                                              2 esp. (ou ia)282  
1268/1291     ∪ ∪∪ ∪∪ ∪ -                                                      d     
1269/1292     ∪ - - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                           2 d 
                                                 
279 Ver nota 276 e os versos 1137/1146 do par estrófico seguinte. 
280 Ver nota 274 e versos 1140/1149 a seguir. 
281 Resolução da segunda longa do coriambo em duas breves, fenômeno raro. Para exemplos, ver West 
(1982, p. 116). 
282 Jambo (∪ - ∪ -) por correção épica. O termo “espondeu” (esp.), por sua vez, é meramente 
convencional, já que aqui não se está diante de um contexto “espondaico”, ritual, de libação. Ver 
1261/1284, 1271/1294 e 1306.      
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[1270/1293               X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -                      3 ia] 
 
1271/1294     - -                                                                              esp. 
1272/1295     ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -  ∪ - ∪ -                               3 ia 
1273/1293     ∪ ∪∪ ∪∪ ∪ ∪∪ ∪ ∪∪ ∪∪ ∪ -                           2 d 
1274/1297     ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -  ∪ - ∪ -                               3 ia  
1275/1298     ∪ - - ∪ -   ∪ - ∪ - ∪ -                                    d  kd 
1276/1300    - ∪∪ - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                          2 d 
 
[1277/1301-1283/1305            X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -        3 ia]  
 
 
 
Segundo par estrófico: 1306-1325 ~ 1328–1346.  
 
1306/1328   ∪ - ∪ -                                                                        ia         
1307/1329   ∪ - - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                                2 d 
1308/1330   ∪ - - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                                2 d         
1310/1331   ∪ ∪∪ ∪∪ ∪ -                                                               d               
1311/1332   ∪ - - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                                2 d          
 
[1312/1334-1316/1338         X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -                 3 ia] 
 
1317/1339   ∪ - - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                                2 d              
1318/1340   ∪ - - ∪ -   ∪ - ∪∪ ∪ -                                             2 d               
1319/1341   ∪ - - ∪ -   ∪ ∪∪ - ∪ ∪∪                                          2 d         
1320/1343   ∪ ∪∪ ∪∪ ∪ -                                                               2 d               
1322/1345   ∪ ∪∪ ∪∪ ∪ -   ∪ ∪∪ - ∪ -                                       2 d                
1323/1346   ∪ - - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                                2 d        
 
[1326-1327                X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -                           3 ia] 
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ÁJAX 
 
 
PÁRODO LÍRICO (172–200) 
 
Par estrófico: 172-181 ~ 182-191. 
 
172/182        - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪                                  4 da B 
173/183        - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                                     D   
174/184        - ∪ - - - ∪ -                                                           E        
175/185        - - ∪ - - - ∪ ∪ - ∪ ∪ - -                                  x e x D x               
176/186        - - ∪ - - - ∪ - - - ∪ -                                      x E2 
177/187        - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                                     D                                                      
178/188        - - ∪ - - - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                      x e x D (iambelegus) 
179/189        - - ∪ - - - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                      x e x D (iambelegus)      
180/190        - - ∪ - ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                      x e x D (iambelegus) 
181/191        - ∪ - - - ∪ ∪ - -                                                   hi ¨    283      
 
 
 
Epodo: 192-200. 
 
192                - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                                      D   
193                ∪ - ∪ -   - -                                                             2 ia sinc.  
194                - - - ∪ ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ - //                              gl ia 
195                - - - ∪ ∪ - ∪ -                                                  gl   
196                - - ∪ ∪ - ∪ - -                                                  hag      
197                - - ∪ ∪ - ∪ ∪ - - -                                           tl d  “prol.”   
198                - - - - - -                                                          (tl¨) 284 
199                - - ∪ ∪ - -                                                          r  
200                ∪ - ∪ ∪ - - -                                                      tl “prol.”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                 
283 Uma análise mantendo a notação dos dátilo-epitritos também seria possível (e x d x), mas Dale (1968, 
pp. 171-2) aponta para o possibilidade de uma estrofe composta de dátilo-epitritos apresentar uma 
cláusula eólica; aqui, um hiponacteu em sua forma anaclástica. Cf, E. Med. 832/845. 
284 Ver nota 276, mas aqui com o argumento aplicando-se ao telesileu, e versos 1137/1146. 
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AMOIBAION (201-262) 
 
 
Anapestos (201-220). Tecmessa: 201-207; Coro: 208-213; Tecmessa: 214-220.  
 
 
Par estrófico: 221-232 ~ 245-256. Coro. 
 
221/245         - - ∪ -   - ∪ - ∪ - ∪   ~                                     ia lk 
223/247         - ∪ ∪ - ∪ - ∪ -   ∪ - -                                    ¨gl ia^ 
225/249         - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                               D3 

227/250         - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - -                                              2 cor.-                
229/251         - - ∪ -   - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - ∪ - -                      ia arc  
230/253         ∪ - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - ∪ - -                                  hic  
231/255         ∪ - - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                              (?)285  
232/256         ∪ - ∪ -   ∪ - -                                                   2 ia cat.       
 
Anapestos: 233-244, 257-262. Tecmessa. 
 
 
KOMMÓS (348-429) 
 
 
Primeiro par estrófico: 348-355 ~ 356-363. 
 
 
348/356        ∪ -                                                                        extra metrum 
349/357        ∪ - - ∪ -   ∪ ∪∪ - ∪ -                                       2 d 
350/358        ∪ ∪∪ ∪∪ ∪ -   ∪ - - ∪ -                                    2 d 
351/359        ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                 2 ia 
352/360        ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                 2 ia 
353/361        - ∪ ∪ - ∪ - -                                                       ar 
 
[354/362-355/363                   X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -            3 ia] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
285 dod  ̈d, mas expansão datílica num colon anaclástico é duvidoso. Exemplos não encontrados.    
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Segundo par estrófico: 364-378 ~ 379-393. 
 
364/379        ∪ - - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                            2 d 
365/380        ∪ - - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                            2 d 
366/381        ∪ ∪∪ - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                         2 d  
367/382         - - ∪ -   ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                      3 ia  
 
[368/383-371/386             X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -               3 ia]286 
 
372/387        - - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                                         - D    
373/388       ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                  2 ia. 
374/389       - ∪ ∪ -   ∪ - ∪ -                                                  cor.ia (¨gl)287 
375/390       ∪ - ∪ -   - ∪ ∪ -                                                  ia cor. 
376/391       ∪ - ∪ -   ∪ - -                                                      2 ia cat.  
 
[377/392-378/393                X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -              3 ia] 
 
Terceiro par estrófico: 394-411 ~ 412-429. 
 
394/412        ∪ -                                                                           extra metrum 
394/412        ∪ ∪∪ - ∪ -                                                                d 
395/413        ∪ ∪∪ - ∪ -   ∪ ∪∪ - ∪ -                                      2 d  
396/414        ∪ - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                               ia. d  
397/415        ∪ - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                               ia. d 
399/416        - - ∪ ∪ - ∪ - ∪ -                                                 cor. eneas. 288   
400/417        ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -   - -                                         3 ia sinc.cat. 
401/418        - ∪ - ∪ -                                                                hd 
402/419        - ∪ - ∪ -                                                                hd 
403/420        ∪∪ ∪∪ - - -                                                          d (?)289      
404/421        - ∪ - ∪ -                                                                hd 
405/423        - ∪ - ∪ -                                                                hd 
405/423        - ∪ - ∪ -                                                                hd 
406/424        - ∪ - ∪ -                                                                hd 
406/424        - ∪ - ∪ -                                                                hd 
407/425       - - ∪ -   ∪ - ∪ -                                               2 ia. 
408/426       - - ∪ -   ∪ - ∪ -                                               2 ia. 
409/427        ∪ - ∪ ∪ - -                                                             r         
 
[410/428-411/429               X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -               3 ia] 

                                                 
286 370/385 - - - - 2 esp. ou ia. por correção épica.  
287 Para este verso e o seguinte, ver novamente nota 274. O primeiro deles poderia, em tese, ser 
classificado como um glicônico anaclástico, mas, enquadrado por metros jâmbicos como está, parece 
preferível vê-lo como um dímetro jâmbico anaclástico, ou seja, um coriambo substituindo um jambo no 
primeiro metro. Quanto ao verso seguinte, há de novo o problema da sílaba breve ocupando a terceira 
posição do colon, o que reforça a ideia de um dímetro jâmbico anaclástico, mas agora com a alteração no 
segundo metro.    
288 Ver Dale (1948, p.135). Outra opção seria: r ^ia. A estrofe tem cláusula em reiziano (r). 
289 Para a complexa questão da divisão do primeiro elemento do docmíaco, ver Lloyd-Jones & Wilson 
(1990, p. 19), e as referências ali citadas.  
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PRIMEIRO ESTÁSIMO (596-645) 

Primeiro par estrófico: 596-607 ~ 609-620. 
              
596/609        - - - ∪ ∪ - ∪ - -                                                hi  
597/610        ∪ - ∪ ∪ - ∪ -  - -                                                    tl ^i a^ 
598/611        - - ∪ ∪ - ∪ - -                                                   hag.   
600/612        ∪ - ∪ -   - ∪ - ∪ ∪ - ∪ -                                      ia gl 
601/613       ∪ - ∪ -   - - - ∪ ∪ - ∪ -                                       ia gl  
604/615        - ∪ - ∪ ∪ - ∪ -  - -                                                gl ^i a^ 
605/616        ∪ - - ∪ ∪ -                                                             dod ¨ 
606/617        ∪ - - ∪ ∪ -                                                             dod ¨ 
608/620        ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ - ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ - ∪ - -             (?)290 
 
Segundo par estrófico: 622-634 ~ 635-645. 
 
622/635        - - ∪ -   - - - ∪ ∪ - ∪ -                                  ia gl   
625/636        - - ∪ -   - - - ∪ ∪ - ∪ -                                  ia gl   
626/637        ∪ ∪∪ ∪ -   ∪ - -                                               2 ia cat.  
627/638        - ∪ ∪ - ∪ -                                                         dod 
628/640        - - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - -                                        ph c      291 
630/641         - - - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - ∪ - -                                   hic  
631/642        - - - ∪ ∪ - -                                                      ph  
632/643        - - - ∪ ∪ - -                                                      ph 
634/345        - - - ∪ ∪ - ∪ -   ∪ - -                                     gl ia^ 
 

SEGUNDO ESTÁSIMO (693-718) 

Par estrófico: 693-705 ~ 706-718. 
 
693/706         ∪ - ∪ -   ∪ ∪∪ ∪ -   ∪ - ∪ -                            3 ia 
694/707         ∪ - ∪ -   - -                                                       2 ia sinc..  
695/708         - - - ∪ ∪ - ∪ -                                                       gl  
696/709         - ∪ - ∪ ∪ - ∪ -                                                       gl 
697/710         ∪ - - ∪ ∪ - ∪ -   ∪ - -                                        gl. i a^ 
698/711         - ∪ ∪ - ∪ -   ∪ - -                                              dod i a^ 
699/712         - ∪ ∪ - ∪ -   ∪ - -                                              dod 
700/713      7- ∪ - ∪ ∪ - ∪ -   ∪ - -                                         gl ia^ 
701/714         - ∪ ∪ - ∪ -   ∪ - -                                              dod i a^ 
702/715         - ∪ ∪ - ∪ -   ∪ - -                                              dod (“prol.”) i a^    
703/716         ∪ - ∪ -   ∪ - -                                                   2 ia cat.   
704/717         ∪ - ∪ ∪ - - -                                                     tl “prol.”  
705/718         ∪ - ∪ -   - ∪ ∪ - ∪ - -                                    ia ar  
                                                 
290 ∪ ∪∪ ∪ ∪∪   - ∪ ∪∪   ∪ ∪∪ ∪ -   ∪ - -  4 ia. sinc. cat. ?   
291 É igualmente possível analisar este verso e os seguintes até o fim da estrofe com base nos metros 
jônicos. (3io // 2io   ∪ ∪ - ∪ - - / 2io / 2 io / io 2io¨/// ) Para essa ambiguidade, ver Dale (1948, pp. 
138-9).   
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EPIPÁRODO ASTRÓFICO (866 - 878) 
 
866                ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                 2 ia        
867                - -                                                                                ^i a^  (esp.) 
868                - ∪ - ∪ - ∪ -                                                       lk 
[869                                   X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -                3 ia] 
870                ∪ - ∪ -                                                                  ia      
871                - ∪ - ∪ - ∪ -                                                       lk 
[872                                    X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -               3 ia]          
873                ∪ - -                                                                      ia^  
[874                                    X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -               3 ia] 
875                 ∪ - -                                                                     ia^  
[876-878                             X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -               3 ia]    
 
 
KOMMÓS (879-960) 
 
Par estrófico: 879-914 ~ 925-960. 
 
879/925         ∪ - - ∪ -   ∪ ∪∪ - ∪ -                                      2 d  
880/926         ∪ ∪∪ - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                      2 d 
882/928         - ∪ ∪ - ∪ ∪ -   ∪ - - ∪ -                                     D d 
884/929         - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                                      D  
885/930         ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ -                                                2 ia 
886/931         - ∪∪ - - -                                                           d  
887/932         - ∪ -   ∪∪ ∪ -                                                     2 cr 
888/934         ∪ ∪∪ - ∪ -   ∪ - - ∪ -                                      2 d    
889/935        - ∪ -   - ∪∪ - ∪ -                                                   cr d 
890/936        - ∪ ∪ -   ∪ - ∪ - ∪ - ∪   ~                                      cor. 2 ia      292 
891/937        - - - -                                                                  2 esp.   
 
[892/938                            X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -               3 ia] 
 
893/939        - - - -                                                                   2 esp.    
 
[894/940-896/942             X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -                3 ia] 
 
897/943         ∪ - -                                                                      ia^  
 
[898/944-899/945             X - ∪ -   X - ∪ -  X - ∪ -                 3 ia] 
 
900/946         - ∪∪ - - -                                                            d            
901/947         - - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                                        - D     
902/948         - ∪ - - - ∪ -                                                       lk  
903/949         - ∪ -   - ∪ -                                                              2 cr   

                                                 
292 Ou ¨gl ia, mas é mais comum os docmíacos combinarem-se com metros jâmbicos do que com eólicos.  
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[904/950-907/953             X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -                3 ia] 
 
909/955         - ∪∪ - - -   - ∪∪ - - -                                     2 d     
910/956         ∪ - - ∪ -                                                               d     
911/957         ∪ - ∪ -   ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                   ia  x D 
912/958         ∪ - ∪ -   ∪ - -                                                     2 ia. cat.    
913/959         - ∪ ∪ - ∪ ∪ -                                                       D  
914/960         ∪ - ∪ ∪ - -                                                           r 
 
[915-924                           X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ -                 3 ia] 
 
 

TERCEIRO ESTÁSIMO (1185-1222) 
 
Primeiro par estrófico: 1185-1192 ~ 1193-1198. 
 
1185/1192     ∪ ∪∪ ∪ ∪∪   - ∪ ∪ -                                            ia  cor.                   
1186/1193     - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - ∪ - -                                         arc 
1187/1195     - ∪ - ∪ - ∪ ∪ -   ∪ - ∪ -                                      gl¨ ia 
1189/1196     - - - - - ∪ ∪ -                                                         gl¨      
1190/1197     - - - - - ∪ ∪ -  /  - ∪ - ∪ ∪ - ∪ -                  gl¨ / gl.    293 
1191/1198     - - ∪ ∪ - ∪ -   - -                                              tl ^i a^   
 
 
 
Segundo par estrófico: 1199-1210 ~ 1211-1222. 
  
1199/1211     ∪ - ∪ -   ∪ ∪ - -                                                  ia. io.                 
1200/1212     ∪ ∪ - -   ∪ ∪ - -                                                  2io 
1201/1213     ∪ ∪ - -   ∪ ∪ - -                                                  2io     
1202/1214     - -   ∪ ∪ - -   ∪ ∪ - -                                         ^i a^  2io   294 
1203/1215     ∪ ∪ - -   ∪ ∪ - -   ∪ ∪ - -                                 3io      
1205/1217     ∪ - -   ∪ - - ∪ ∪ - ∪ - -                                       ia^  hi. 
1206/1219     ∪ - ∪ ∪ - ∪ - -                                                         hag.   
1208/1220     ∪ - ∪ ∪ - ∪ -                                                        tl 
1209/1221     - ∪ ∪ - ∪ -                                                           dod   
1210/1222     ∪ - - ∪ ∪ - -                                                        ph    
 
 
 

                                                 
293 Um glicônico anaclástico em correspondência com um glicônico em sua forma padrão, o que exclui 
qualquer possibilidade de hesitação quanto à nomenclatura do verso na estrofe. Para esse fenômeno, ver 
Safo 95. 9 V e 96. 7 V em relação aos versos correspondentes. Nessa poeta, as formas anaclásticas são     
- ∪ - ∪ - ∪ ∪ -, exatamente como o primeiro colon do verso 1187, também classificado como gl¨ .      
294 Ou r c. Sobre os cinco primeiros versos deste par estrófico e a possibilidade de classificá-los como 
“coriâmbicos”, ver Pohlsander (1964, p. 23), com indicação bibliográfica. Ver também, para o caso 
inverso, nota 291.   
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APÊNDICE II – Glossário métrico.   
 
Metros Jâmbicos, Trocaicos e Jambo-Trocaicos  
 
metro jâmbico                            (ia)       X - ∪ - 
dímetro jâmbico                         (2 ia)    X - ∪ -   X - ∪ -   
trímetro jâmbico                        (3 ia)     X - ∪ -   X - ∪ -   X - ∪ - 
metro jâmbico sincopado           (^ia)     - ∪ -  
metro jâmbico sincopado           (^ia^ )   - - 
metro jâmbico sincopado           (ia^)     ∪ - - 
metro jâmbico catalético295        (ia^)     ∪ - -  
metro trocaico                            (tr)       - ∪ - X   
dímetro trocaico                         (2 tr)    - ∪ - X   - ∪ - X  
tetrâmetro trocaico catalético     (4 tr^)   - ∪ - X   - ∪ - X   - ∪ - X   - ∪ -  
lequítio                                       (lk)        - ∪ - X - ∪ -  296 
itifálico                                       (ith)      - ∪ - ∪ - - 
pentemímero                               (pe)       X - ∪ - X 
 
Metros Datílicos  
 
metro dactílico                           (da)      - ∪ ∪    297 
tetrâmetro dactílico                    (4 da)   - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪      298 
hexâmetro dactílico                   (6 da)   - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - - 
 
 
 
Metros Anapêsticos  
 
metro anapêstico                        (an)      ∪ ∪ - ∪ ∪ - 
dímetro anapêstico                     (2 an)   ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - 
paroemíaco                                 (par)    ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - -      299                                                       
 
 
 
                                                 
295 Quando for o último metro do verso. Assim, quando esses metros sincopados estiverem combinados 
entre si ou, como é mais frequente, com metros jâmbicos em sua forma padrão, o verso será chamado de 
dímetro ou trímetro jâmbico sincopado (2 ou 3ia sinc.) se não terminar com esse metro (∪ - -), por 
exemplo: Ant. 1139/1148 - ∪ -   ∪ - ∪ -  (2 ia. sinc.); se terminar com esse metro, e nele não houver 
outro sincopado, será classificado como dímetro ou trímetro jâmbico catalético: Aj. 703/716  ∪ - ∪ -   
∪ - -  (2 ia. cat.); se, por fim, terminar com esse metro, e o verso contiver outro metro sincopado, então 
chamar-se-á dímetro ou trímetro jâmbico sincopado catalético: Ant. 852/871  ∪ - ∪ -   - ∪ -   ∪ - -   
(3 ia. sinc. cat.).   
296 A quarta posição desse colon é mais frequentemente breve do que longa.  
297 Essa sequência surge aqui apenas para evidenciar a unidade métrica a partir da qual o outros metros se 
formarão. Não há em passo algum, ao contrário do que se passa com o metro jâmbico, o trocaico, o 
anapêstico e o jônico, um “monômetro dactílico”.  
298 Para a distinção entre dois tipos de dactílicos líricos, já apontada por Wilamowitz, ver Dale (1948, pp. 
34-38).  
299 Na tragédia, usado como cláusula das estrofes anapêsticas. Poderia ser descrito como dímetro 
anapêstico catalético.    
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Metros Jônicos  
 
metro jônico                                (io)      ∪ ∪ - -    
dímetro jônico                             (2 io)   ∪ ∪ - -   ∪ ∪ - -         
dímetro jônico anaclástico          (2io÷)   ∪ ∪ - ∪ - ∪ - -    300 
trímetro jônico                            (3 io)    ∪ ∪ - -   ∪ ∪ - -   ∪ ∪ - -      
 
Dáctilo-epitritos (D/e) 
 
d         - ∪ ∪ -        
D        - ∪ ∪ - ∪ ∪ -      
D2       - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - 
D3        - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - 
D4        - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - 
x         sílaba anceps 
e         - ∪ - 
E         - ∪ - X - ∪ - 
E2       - ∪ - X - ∪ - X - ∪ - 
E3       - ∪ - X - ∪ - X - ∪ - X - ∪ - 
 
Cola Eólicos  
 
hiponacteu                                                   (hi)         OO - ∪ ∪ - ∪ - - 
hiponacteu anaclástico                                (hi ¨ )      OO - X - ∪ ∪ - - 
hiponacteu com expansão coriâmbica         (hic )       OO - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - ∪ - -       
glicônico                                                      (gl)         OO - ∪ ∪ - ∪ -       
glicônico anaclástico                                   (gl.¨ )      OO - X - ∪ ∪ -               
glicônico anaclástico                                   (¨gl )       - ∪ ∪ - ∪ - ∪ -  
glicônico com expansão coriâmbica           (gl c )       OO - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - ∪ -   301 
glicônico com dupla expansão datílica       (gl2d )      OO - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ -                        
ferecrácio                                                     (ph)        OO - ∪ ∪ - -       
ferecrácio com expansão coriâmbica          (ph c )     OO - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - -                                       
ferecrácio com expansão datílica                (phd )      OO - ∪ ∪ - ∪ ∪ - -  
hagesicóreo                                                 (hag)      X - ∪ ∪ - ∪ - -   
hagesicóreo anaclástico                               (hag¨ )    X - ∪ - ∪ ∪ - -        
hagesicóreo anaclástico                               (¨hag)     X ∪ - ∪ - ∪ - -              302                                                      
hagesicóreo com expansão coriâmbica       (hagc )     X - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - ∪ - -   
telesileu                                                       (tl )          X - ∪ ∪ - ∪ -                                                                                            
telesileu com expansão datílica                   (tl d )       X - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ -      
reiziano                                                        (r)           X  - ∪ ∪ - -             
aristofâneo                                                   (ar)         - ∪ ∪ - ∪ - -      
                                                 
300 Ou anacreôntico (anacr.)  
301 Ou asclepíade (asclep.).    
302 Classificação, em princípio, duvidosa  pois  este  colon  é  o  único do grupo a não conter um coriambo 
(- ∪ ∪ - ), marca típica dos metros eólicos. Com uma breve no lugar da sílaba anceps torna-se idêntico 
a um dímetro jônico anaclástico (anacr.). Há, contudo, de se notar sempre o contexto em que cada verso 
se enquadra. Ver nota 270 aos versos 611/622 de Antígona. 
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aristofâneo com expansão coriâmbica        (arc )       - ∪ ∪ - - ∪ ∪ - ∪ - -            
aristofâneo com dupla expansão dactílica   (ar2d )     - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ - - 303 
dodrans                                                        (dod )      - ∪ ∪ - ∪ -         
dodrans anaclástico                                     (dod ¨ )    X X - ∪ ∪ -                                         
adoneu                                                         (ad)         - ∪ ∪ - -                
coriâmbico                                                   (ch)         - ∪ ∪ - 
 
Docmíacos  
 
docmíaco                                                     (d )         ∪ - - ∪ -   (X ∪∪ ∪∪ X ∪∪)304                                                                                                                                                                     
hipodocmíaco                                              (hd )       - ∪ - ∪ -  
docmíaco kaibeliano                                    (kd)        X - ∪ - ∪ -                                     
 
Crético-peônicos  
 
crético                                                          (cr)      - ∪ -     
dímetro crético                                             (2 cr)   - ∪ - - ∪ - 
trímetro crético                                            (3 cr)    - ∪ -  - ∪ -  - ∪ -                                                                              
                                                                             
Metros espondaicos 
 
espondeu                                                      (esp)    - -                
molosso                                                        (mol)    - - -                       
                                                           
                                                                       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
303 Ou  praxileano. 
304 Estas são as formas de docmíacos encontradas nas passagens sob análise: ∪ ∪∪ - ∪ -/ ∪ - ∪∪ ∪-               
/ ∪ ∪∪ ∪∪ ∪ -  / ∪ ∪∪ - ∪ ∪∪ / ∪ ∪∪ - - - / - ∪∪ - ∪ - / - ∪∪ - - -. Para um estudo 
detalhado sobre esse metro, ver Conomis (1964). 
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