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RESUMO

O estoicismo de Sêneca apresenta traços que refletem sua condição pessoal de

homem novo, de ator na história do Império Romano e de um  pensador bastante livre. As

linhas de seu pensamento, que se pode chamar de estóico-senequiano, estão presentes em

toda sua obra: de maneira explícita, nas epístolas e nos diálogos; e implícita, na tragédia

Hércules no Eta. Para essa tragédia, Sêneca buscou, como modelo principal, As Traquínias

de Sófocles, cujas personagens recebem um tratamento tal, que se pode ler, em suas

palavras e em suas ações, a expressão das virtudes e dos vícios nos três níveis: cósmico,

imperial e individual. A relação entre essas três instâncias é garantida, principalmente, pela

tensão sujeito-objeto e pela analogia como processo de conhecimento. Em seu pensamento

bipolar, pode-se ler a presença dos princípios que perpassam toda a Natureza: o ativo (do

lado do sujeito) e o passivo (na vertente do objeto). A expressão máxima do princípio ativo

é, no universo, o Logos; no Império, a razão do príncipe, que constitui sua alma; no

homem, a razão diretriz. O vício é o desequilíbrio em qualquer uma das instâncias, e

consiste numa inversão que deixa a Razão fora do lugar que lhe cabe segundo a perfeição

da Natureza. O reequilíbrio, no âmbito do Universo, se faz pela “conflagração universal”;

no Império, pelo comando de um príncipe virtuoso; no indivíduo, pela prática da virtude,

sob o comando da razão. Como no indivíduo, a virtude, que é igual à sabedoria, à

felicidade, à liberdade, é conquistada paulatinamente, o homem, em relação a ela, pode ser

um stultus, um uacillans, um proficiens ou um sapiens. No Hércules de Hércules no Eta,

convivem as três instâncias: a cósmica na conflagração universal, a do Império Romano,

nas alusões político-históricas, e a do indivíduo, na trajetória exemplar do herói rumo à

sabedoria e à apoteose. Sua trajetória, dividida entre um velho e um novo Hércules,

promove, ainda, a passagem do tempo mítico para o tempo legal, do herói marcado pela

hybris para o marcado pela uirtus.

Palavras-chave:  estoicismo, Hércules, razão, tragédia, virtude.
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ABSTRACT

Seneca’s stoicism presents features that reflect his personal condition as new man,

as an actor in the Roman Empire History and as a free thinker. His lines of thought, which

can be named as estoico-senequiano, are in all of his works:  explicitly, in his epistles and

dialogues; and implicitly, in his tragedy Hercules on Oeta. As main source of inspiration to

this tragedy, Seneca used Sophocles’ The Trachiniae, in which can be read, through its

characters’ words and attitudes, the expression of vice and virtue in three levels: cosmic,

imperial and individual. The relationship between these three levels is granted, mainly, by

the tension subject-object and by analogy as a process of knowledge. In Seneca’s bipolar

thought, one can notice the presence of principles that go beyond all nature: the active

(subject’s side) and the passive (that concerns the object). The major expression of the

active principle is, in the universe, Logos; in the Empire, the prince’s reason, which

constitutes his soul; in men, the guideline reason. Vice is the disequilibrium in any of these

instances, and is defined as an inversion that takes reason out of its proper place in

accordance with nature’s perfection. The equilibrium is recovered again, in the universe’s

scope, through universal conflagration; in the Empire’s scope, through a virtuous prince’s

command; in the individual scope, through practicing virtue under the control of reason.

Since in human beings, the virtue, which is considered the same as knowledge, happiness,

and freedom, is gained gradually, the men in relation to it can be a stultus, a uacillans, a

proficiens, or a sapiens. In Hercules from Hercules on Oeta, the three instances are

together: the cosmic through the universal conflagration, the one from Roman Empire

through the historical and political allusions, and the individual one, through the hero’s

brilliant way to knowledge and apotheosis. His way, divided into an old and a new

Hercules, promotes the passage from a mythical time to a legal time, from the hero marked

by hybris to the one marked by uirtus.

Key Words: stoicism, Hercules, reason, tragedy, virtue.
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INTRODUÇÃO

O pensamento de Sêneca é o primeiro  delimitador deste meu estudo. Essa escolha

se deve ao fato de ser esse escritor romano um autor que nos legou uma vasta obra nos

domínios da arte e da filosofia. No domínio da arte, Sêneca é o único autor, de cuja lavra

chegou até nossos dias um número razoável de tragédias produzidas em Roma. O

conhecimento de sua obra constitui-se num subsídio extraordinário para a compreensão da

literatura e da cultura latinas. Reflexos dessa obra chegam a perpassar, com intensidades

variadas, a cultura humanística ocidental como um todo. Dentre todos os títulos, minha

escolha recaiu sobre  Hércules no Eta1 justamente porque ela é, segundo Norman Pratt, a

mais estóica de todas as tragédias atribuídas a Sêneca, quando em Seneca’s drama, afirma:

“O Oetaeus deve ser reconhecido como a culminância, no drama senequiano, do

pensamento neo-estóico”2. Além disso, embora venha despontando, a cada dia, um número

sempre maior de estudiosos que se propõem investigar a obra, ainda é pequena a

quantidade de trabalhos publicados sobre Sêneca, em língua portuguesa. Iniciativas como a

da Universidade de São Paulo, através da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciência

Humanas, Departamento de Letras Clássicas  e Vernáculas, que, em 1999, dedicou todo o

número 3 da revista Letras Clássicas  exclusivamente ao autor, não são comuns. Além

disso, não há disponível, no mercado editorial de língua portuguesa, nenhuma tradução

integral de Hércules no Eta, lacuna que pretendo preencher, fazendo acompanhar minha

tese de uma tradução da referida obra.

O reconhecimento da importância da obra de Sêneca se acentua de tempos em

tempos, como parece acontecer hoje. Esse fenômeno lança suas origens numa época muito

próxima àquela em que viveu o autor. A existência de obras apócrifas atribuídas a Sêneca

mostra que, em quase todas as épocas, sempre existiram leitores ávidos por contato com as

                                                
1 Hércules no Eta poderá ser referida, a partir de agora, também como HO, as letras iniciais do título da
tragédia em latim: Hercules Oetaeus.
2 The Oetaeus should be recognized as the culmination of Neo-Stoic thought in Senecan drama (PRAT, 1983,
p. 28). Toda vez que a citação não se fizer acompanhar de nenhuma referência a tradutor, a tradução é de
minha autoria.
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idéias do filósofo. A praetexta Octavia foi produzida poucos anos após sua morte, em 65

d.C3. As Epistolae  Senecae ad Paulum et Pauli ad Senecam  foram criadas provavelmente

entre 325 e 392 d. C4. Os Epigrammi constituem-se de uma série de pequenos poemas

atribuídos pela tradição a Sêneca. No entanto, não se sabe que parte dessa obra é de sua

autoria, como não se sabe exatamente em que época os poemas foram reunidos5. Todas

essas publicações mostram como, desde a antiguidade, o pensamento de Sêneca é

reconhecido como algo precioso.

 Entre alguns dos primeiros pensadores da Igreja, encontram-se muitas referências

diretas a Sêneca. São Jerônimo, por exemplo, cogitou em fazer dele um santo6. Minúcio

Félix inseriu em suas obras, ao lado de matérias baseadas em Cícero e outros autores,

também passagens fundamentadas em Sêneca7. De ira Dei, de Lactâncio, se contrapõe ao

pensamento estóico8. Um fragmento de Sêneca conservado acidentalmente por Santo

Agostinho deixa entrever, segundo Pierre Grimal9, a posição daquele em relação ao

judaísmo. Isso prova que Agostinho teve algum tipo de contato com os escritos de Sêneca.

Pierre Grimal resume esse interesse dos pensadores cristãos  por Sêneca ao afirmar que

“não há nada de espantoso em admitir que os primeiros cristãos tenham, desde muito cedo,

tentado reconhecer Sêneca como um dos seus”10.

Sêneca é uma porta para o estudo do mundo romano. Ao analisarmos o poeta,

inserido em seu mundo, colocamo-nos face a face com o jogo de forças que constroem os

discursos dominantes, cujos paradigmas ainda vigem em nossa civilização e se refletem, de

alguma maneira, na arte literária.

                                                
3 Gauthier Liberman, depois de argumentar que ela não deve ter sido escrita antes de 68 nem depois de 96,
sugere o ano de 69 d. C. como a data da Octavia (LIBERMAN, 1998, p. XXII-XXIII).
4 A referência mais antiga a essas Cartas data de 392 d.C. e se encontra em De viris illustribus de São
Jerônimo (NATALI, 1995, p. 11).
5 A data mais antiga apontada por Luigi Galasso refere-se ao ano de 850 d. C. Encontra-se no Códice
Leidense, que contém a maioria dos epigramas atribuídos a Sêneca (GALASSO, 1994, p. 15-16).
6 NATALI, Monica, 1995, p. 7.
7 PARATORE, 1983, p.  858.
8 PARATORE, 1983, p. 912.
9 GRIMAL, 1991, p. 72.
10 Aussi n’est-il pas étonnant que les penseurs Chrétiens aient, depuis longtemps, tenté de reconnaître
Sénèque comme l’un des leurs” (GRIMAL, 1991, p. 77).
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É comum o tratamento de Hércules no Eta como uma tragédia estóica. Herrmann

cita uma prova de Ackermann, segundo o qual HO é uma tragédia sobre o sábio ideal11.

Grimal acredita que, em HO, há uma insistência sobre a clemência, essa virtude

fundamental no homem de governo12. Norman Pratt afirma que Hércules, tanto em

Hercules Oetaeus quanto em Hercules Furens, é uma versão neo-estóica  do herói estóico

tradicional13. Florence Dupont vê nesse herói o representante da sabedoria estóica14. Pratt,

como vimos acima, foi além15, ao classificar Hercules Oetaeus como a mais estóica das

tragédias de Sêneca. Justificar essa tese de Pratt seria um trabalho longo, que fugiria aos

meus propósitos, uma vez que exigiria um estudo comparativo de todas as nove tragédias

atribuídas a Sêneca. Desta forma, preferi restringir minha abordagem apenas à afirmativa

segundo a qual HO é uma tragédia estóica, sem me ater àquele aspecto comparativo.

Em razão mesmo desse enfoque restrito, passamos ao largo de muitas discussões de

que costuma ser objeto essa tragédia, como sua autoria, a época em que foi escrita, sua

unidade, o estabelecimento de seu texto, sua finalidade, entre outras. Ao partirmos da

premissa segundo a qual HO é uma tragédia una, de autoria de Sêneca, e que contém um

forte substrato estóico, abraçamos a tarefa de compreendê-la, antes de tudo, dentro da ótica

do pensamento estóico de seu autor. Essa advertência inicial é necessária porque ajuda na

compreensão das conclusões deste estudo, fundamentadas, primordialmente nos escritos

morais, embora não dispense os subsídios de alguns  textos de outras tragédias.

Utilizamos, de maneira especial, como aval das nossas conclusões, a obra de Léon

Herrmann16, que apresenta um estudo bastante amplo do Sêneca trágico: uma visão do

conjunto de suas tragédias, acompanhada de estudos individualizados de cada uma delas.

Nesse trabalho, Herrmann discute quase todos os problemas que costumam suscitar a obra

do pensador e teatrólogo latino, colocando em confronto os pontos de vista dos principais

estudiosos de cada problema. De Pierre Grimal, utilizamos principalmente as obras

                                                
11 Ackermann a prouvé qu’Hercules sur l’Oeta était bien une tragédie sur le sage ideal (Ackermann provou
que Hércules no Eta era uma tragédia sobre o sábio ideal - HERRMANN, 1924, P. 57).
12 GRIMAL, 1991, p. 424.
13 The Hercules in both plays (Hercules furens e Hercules Oetaeus) is a Neo-Stoic version of the traditional
Stoic hero ( Hércules em ambas as peças (Hercules Furens e Hercules Oetaeus é uma versão neo-estóica do
tradicional herói estóico - PRATT, 1983, p. 115).
14 Les Stoïciens font d’Héraclès un héros de leur sagesse (Os estóicos fazem de Hércules um herói de sua
sabedoria - DUPONT, 1995, p. 50).
15 Este cap. Nota 2.
16 HERRMANN, Léon.  Le théatre de Sénèque. Paris: Société d`Édition “Les Belles Lettres”, 1924.
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Sénèque ou la conscience de l’Empire17 e Sénèque: sa vie, son oeuvre, sa philosophie18. De

Florence Dupont, usamos Les monstres de Sénèque: pour une dramaturgie de la tragédie

romaine19, que trata especialmente da obra dramática e de sua inserção na cultura romana.

De Eugène Cizek, debruçamo-nos sobre duas obras: Néron20 e  L’époque de Néron et ses

controverses idéologiques21. A primeira é muito útil enquanto retratadora da personalidade

de Nero e do contexto histórico daquele momento, aspectos que ajudam na compreensão do

papel do estoicismo na obra trágica de Sêneca. A valorização do presente é um dos pilares

do pensamento senequiano, como ele expressa em vários pontos de seus escritos. Assim, o

estoicismo apresenta-se, aqui, como ponto de convergência dos traços de sua personalidade

e do tempo em que viveu o poeta. Utilizamos ainda, de maneira acentuada, subsídios

oferecidos por Paul Veyne, em Séneca y el estoicismo22, naquilo em que ele associa virtude,

liberdade e segurança no pensamento de Sêneca, contribuições de Seneca’s drama23 de

Norman Pratt no que diz respeito especialmente às relações do drama HO com o contexto

histórico, e um estudo de Thomas Bénathouïl24 - Logos et scala naturae dans le stoïcisme

de Zénon et Cléanthe - que apresenta, de forma bastante clara e resumida, as linhas gerais

da cosmologia estóica.  Um outro estudo, de P. G. Walsh25, sobre a presença do

pensamento estóico na História de Roma de Tito Lívio, serviu de base para a aplicação do

princípio da analogia entre a trajetória de Hércules e o destino do Império Romano. Toda a

bibliografia,  que se encontra no final do trabalho foi, de alguma maneira, utilizada, e cada

uma das obras de que se compõe oferece sua contribuição. Os textos de Sêneca são o

principal fundamento doutrinal desta análise. Os textos críticos têm sua importância na

medida em que aplainam os caminhos que vão dos textos doutrinais de Sêneca até a

                                                
17 GRIMAL, Pierre.  Sénèque ou la conscience de l´Empire. Paris: Librairie Arthème Fayard, 1991.
18 GRIMAL, Pierre. Sénèque: sa vie, son oeuvre, avec un  exposé de sa philosophie. Paris: Presses
Universitaires de France, 1948.
19 DUPONT, Florence. Les monstres de Sénèque: pour  une dramaturgie de la tragédie romaine. Paris:
Éditions Belin, 1995.
20 CIZEK, Eugen. Néron. Paris: Librairie Arthème Fayard, 1982.
21 CIZEK, Eugen. L’Époque de Néron et ses controverses idéologiques. Leiden: E. J. Brill, 1972.
22 VEYNE, Paul. Séneca y el estoicismo. Trad. Mónica Utrilla. México: Fondo de Cultura económica, 1995.
23 PRATT, Norman T. Seneca’s Drama.  Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1983.
24 BENATOUÏL, Thomas. Logos et scala naturae dans le stoïcisme de Zénon et Cléanthe . In: Elenchos:
revista di studi sul pensiero antico fondata da Gabriele Giannantoni. Roma: Bibliopolis, 2002. (Anno XXIII,
fascicolo 2) p. 297-331.
25 WALSH, P.G. Livy and  stoicism . In:  American Journal of Philology. Vol. LXXIX.  Baltimore: The Johns
Hopkins Press, 1958. p. 355-375.
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tragédia ora em estudo. Como meu objetivo é compreender HO, dentro do pensamento

filosófico-moral de Sêneca, as idéias principais que pautam esta tese são as idéias estóicas

expressas em suas obras pelo próprio Sêneca, cujo respaldo procuramos naqueles que as

estudaram antes. Dentro desse objetivo, procuramos olhar para HO como para um espelho

em que se refletem, principalmente, as idéias explicitadas por Sêneca em suas obras não-

trágicas. Em todo o percurso da tese, procuramos nos ater ao potencial interpretativo que se

justifique pelas evidências que o texto de HO  exibe. Para nos certificarmos de que os

significados, as referências, as sugestões ou as alusões constatadas estão sugeridos pelo

texto de HO, e não resultam de uma interpretação excessivamente livre, ou influenciada

demais por idéias pré-concebidas, procuramos nos ancorar sempre no próprio texto de HO e

em parâmetros fornecidos pelos críticos que nos precederam. É exemplo desse

procedimento, no que se refere ao compromisso com o texto de HO, a comparação que

fizemos entre Alcmena e Dejanira, do que concluímos que a primeira é um prolongamento

da personagem Dejanira26.

O método de trabalho consiste, basicamente, num procedimento triangular: primeiro

leio a tragédia HO dentro das idéias-mestras a que cheguei a partir da leitura dos críticos de

Sêneca. Em seguida, lanço mão das idéias senequianas, expostas especialmente em seus

diálogos, e que confirmam as opiniões dos estudiosos. A partir daí, as idéias do próprio

Sêneca passam a ocupar o primeiro plano teórico da interpretação, e eu procuro relacionar,

umas com as outras, as idéias dos textos filosófico-morais e suas correspondentes,

sugeridas  em HO.

Da leitura da bibliografia sobre a obra de Sêneca, de seus textos morais e das

demais tragédias do autor, surgiram os tópicos básicos nos quais acreditei dever me

aprofundar, como: a alma, as questões da virtude e do vício, do bem e do mal, e a questão

da morte, tudo isso, tendo como fio condutor o mito de Hércules. Desloquei, em seguida,

definitivamente, a prioridade  do que dizem os estudos críticos sobre Sêneca, para o que

dizem os textos do próprio Sêneca sobre os tópicos a serem desenvolvidos na tese.  Os

resultados repetem o mesmo procedimento triangular. Começam por destacar os tópicos da

tragédia HO, que, por meio das ações das personagens, de suas falas, e dos textos dos

coros, representam ou expressam algumas das idéias-mestras de Sêneca. Segue-se a

                                                
26 Quadro comparativo, capítulo 6.
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fundamentação dessas idéias nos textos não trágicos do autor, vindo finalmente o respaldo

nos estudos críticos sobre Sêneca. A lógica do meu pensamento é esta, embora nem sempre

os procedimentos sejam seguidos rigorosamente nessa ordem.

Tomemos como exemplo o problema da ação. Ao lermos a tragédia HO,

percebemos que, comparada com As Traquínias de Sófocles, há, entre uma e outra,

diferenças no ritmo de desenvolvimento. Embora a trama se desenvolva com mais lentidão

em HO, como observa Zélia Cardoso27, as personagens, analisadas individualmente, são,

em geral, mais dinâmicas. Nesse aspecto, chamam-nos atenção particular Hércules,

Dejanira e Iole, personagens comuns às duas peças. Lendo os escritos não-trágicos de

Sêneca, vamos encontrar os pontos em que ele fala da ação. Nas Cartas a Lucílio, por

exemplo, ele afirma que a virtude não existe apenas na contemplação, mas supõe também a

ação28. Em Naturales Quaestiones, quando Sêneca sobrevaloriza o presente em relação ao

passado, percebe-se que, no fundo, o que se valoriza mesmo é a ação, pois só o presente é

palco, tanto para a reflexão quanto para a ação. Só ele tem espaço para o confronto entre os

sujeitos e os objetos. As coisas do passado estão cristalizadas no passado, e não mais

sujeitas aos efeitos da ação. Buscando, em seus críticos, respaldo para a interpretação

senequiana do tópico, vamos encontrar em Pierre Grimal a seguinte afirmativa: Sêneca é

um homem de ação e não um homem de escola29. A ligação entre a ação e a ocasião, ou a

oportunidade de agir, é clara, quando Sêneca toma o exemplo do gladiador, que tem que

tomar suas decisões no calor da luta. É o calor da luta que apresenta a oportunidade de agir

e de eleger o modo de agir. Não há tempo para filosofar. É o mesmo que os estóicos

pregam sobre a opportunitas, reduzida aqui a um ato simples e corriqueiro da vida de um

gladiador:  “Os estóicos jamais pretenderam sacrificar as nuanças e a opportunitas à pureza

da doutrina. Eles haviam mesmo erigido em virtude o senso da opportunitas”30.

A ação nasce sempre de uma interação entre um sujeito que age e um objeto sobre o

qual se pratica a ação. É dessa relação sujeito/objeto que nasce o honestum ou o inhonestum

(o bem ou o mal), e a virtude ou o vício. As ações mais importantes de Dejanira em HO,

por exemplo, nascem de seu comportamento de sujeito em relação a Hércules como objeto

                                                
27 CARDOSO, Zélia de Almeida. Estudos sobre as tragédias de Sêneca. São Paulo: Alameda, 2005, p. 34.
28 Ad Luc. 94,45.
29 GRIMAL, 1991, p. 8.
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de seu amor. Como ela age quase sempre dominada por esse sentimento, ela não é livre,

porque suas atitudes fogem ao controle da razão. Hércules é, para ela, um objeto de desejo,

e se percebe que o apego, ou o desejo em relação a Hércules, comanda, quase em termos

absolutos,  todas as ações de Dejanira. Essa mulher encontra-se, portanto, “afetada” pelo

objeto Hércules, que a leva a um suicídio-fuga, que nada tem de virtuoso. O que Sêneca

fala sobre a ira e sobre a tristeza vale para qualquer outro sentimento, inclusive para o

amor31. Deixar-se vencer pela ira, pela tristeza, ou pelo amor é capitular diante de um

objeto que suscita ira, tristeza ou desejo. A valorização da ação supõe um sujeito sempre

ativo, como deve ser o homem sábio e virtuoso, jamais submetido à paixão. Na relação do

sujeito humano com os objetos que o cercam, Jean Brun32 vê um estado de tensão recíproca

entre sujeito e objeto. Assim é a relação de Dejanira com o objeto de seu amor, Hércules.

Da parte do objeto, há uma força capaz de despertar no sujeito um impulso de desejo.

Como o homem é dotado de razão, esta deve sobrepor-se ao desejo e decidir com

serenidade, e jamais com desespero, como faz Dejanira. De Brun, passamos para uma carta

a Lucílio, em que Sêneca, ao criticar Alexandre, o condena como o vencedor  de tantos reis

e de tantas nações, mas que fraquejou diante da ira e da tristeza, pois agia  para ter o

domínio sobre todas as coisas, em vez de procurar tê-lo sobre as paixões33.  Ter domínio

sobre as paixões é manter todas as relações com os objetos sob o controle da razão. A

amizade é virtuosa, o amor é vicioso, para Sêneca. E Dejanira tem por Hércules um

sentimento de amor e não de amizade. A diferença entre um sentimento e outro é dada pelo

próprio Sêneca: “Não há dúvida de que a paixão dos amantes tem algo de semelhante à

amizade. Podes dizer que aquela paixão dos amantes é uma  amizade insana”34. A amizade

e o amor exemplificam a relação que há entre a virtude e o vício, entre o bem e o mal. Há

um mal, sempre que predomina o affectus na relação do sujeito com o objeto, e há um bem,

sempre que há o predomínio da uoluntas nessa mesma relação. Há, nessa relação

sujeito/objeto, dois caminhos: um que parte do objeto na direção do sujeito e um que parte

do sujeito na direção do objeto.

                                                                                                                                                    
30 Les sotoïciens n’ont jamais prétendu sacrifier les nuances et l’opportunité à la pureté doctrinale. Ils
avaientt même erigée en vertu le “sens de l’opportunité”. Sobre Opportunitas, ver capítulo 1, nota 24.
31 Ad Luc. 113,19.
32 BRUN, 1986, p. 40
33 Cap. 3, Nota 4.
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O affectus nasce daquele primeiro caminho. Rosenmeyer35 traduz o affectus por

emoção, provavelmente porque não é duradouro como o vício. O affectus é uma das pontes

que liga o mundo e o homem. Resulta daquela tensão própria do objeto, que, capturado pelo

sentido, provoca o desejo. Em Ad Luc. 75,10-11, o próprio Sêneca, ao falar do proficiens,

dá a diferença entre affectus e vitium. O proficiens está sujeito à prática passageira do mal,

mas não a sua prática continuada. Essa prática passageira, provisória, momentânea, é o

affectus, ou paixão. A sujeição continuada ao affectus constitui o vício. Pela submissão ao

desejo, o sujeito torna-se paciente, com relação ao objeto percebido, perde sua liberdade e

torna-se infeliz. Embora o vício seja mais grave do que a paixão, os estóicos rejeitam, não

só o uitium, como também o affectus: affectus (nostri illos expellunt)36. O segundo caminho

é o da uoluntas, por meio da qual o sujeito apreende, racionalmente, por adesão, o objeto. O

modo de apreensão do objeto, em que a vontade se mantém soberana, é o do sapiens, o

outro, em que a razão se curva ante a tensão do objeto, é o do stultus. Jean Brun37, ao falar

da representação, refere-se a esse processo de apreensão como a um processo inter-tenso:

“Parece possível definir a representação a partir desta noção de tensão, dizendo que ela é

uma modificação da tensão interior da alma, por um objeto exterior que também possui

uma tensão própria”. De uma forma bem simplificada, poderíamos definir o bem como a

imposição da uoluntas nessa relação inter-tensa entre sujeito e objeto, e o mal como a

submissão da uoluntas ao desejo, ou voluptas que nasce da relação inter-tensa entre sujeito

e objeto. Não há propriamente uma oposição inconciliável entre uoluntas e uoluptas,

porque ambas nascem no sujeito, e se a uoluptas for regrada, for administrada pela

uoluntas, até em seu domínio, pode existir o bem, e a virtude não se prejudica. Como nas

oposições estóico-senequianas, os termos que se opõem geralmente não se excluem, mas se

complementam, a virtude é sempre um estado de equilíbrio. Esse equilíbrio consiste em a

uoluntas admitir a uoluptas, até o nível em que ela é necessária à preservação da vida e das

espécies. O mal  está na submissão à uoluptas que o sujeito vê nascer de si pela solicitação

do objeto, não na simples existência da uoluptas. Dessa forma, até a uoluptas pode ser

                                                                                                                                                    
34 Non dubie habet aliquid simile amicitiae affectus amantium. Possis dicere illam esse insanam amicitiam(Ad
Luc. 9,11).
35 ROSENMEYER, 1989, p. 12.
36  Utrum satius sit modicos habere adfectus an nullos, saepe quaesitum est: nostri illos expellunt.(Qual das
duas coisas é melhor, ter paixões moderadas ou não ter paixões, freqüentemente se pergunta. Os nossos
(estóicos) as rejeitam.- Ad Luc. 116,1).
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gozada com maior intensidade, se acolhida conscientemente pela uoluntas. É o que Sêneca

escreve a seu amigo Lucílio: “Não temas: não desaconselho nada daquilo que não queres

que te seja negado. Mostrar-me-ei fácil e indulgente em relação às coisas para as quais te

inclinas e que tu julgas necessárias à vida, ou mesmo, úteis ou agradáveis: delas excluirei o

vício. De fato, se te proíbo desejá-las (cupere), te permito querê-las (velle), de modo que

faças, sem medo, aquelas mesmas coisas, com uma deliberação tão mais segura, quanto

mais intensamente possas sentir os próprios prazeres (uoluptates). O que, pois, de mais

prazeroso te poderá acontecer, se, em vez de te submeteres, tu o dominares?”38  Toda a

questão de Sêneca é com a liberdade. Virtude é, antes de tudo, liberdade. E o vício é

submissão, sendo a virtude a prática sistemática do bem, e o vício a prática continuada do

mal. Se, a partir do domínio da uoluntas, sempre é possível a virtude, até na aceitação da

uoluptas, fica fácil entender a explicação segundo a qual, tanto o bem quanto o mal nascem

da decisão da razão do  homem. As ações humanas acontecem a partir do impacto entre a

voluntas e a voluptas em situações presentes e concretas. É nesse impacto que o homem,

como o gladiador, decide. Só o momento presente e concreto pode dizer o que é melhor que

se faça naquele momento. Isso faz nascerem figuras como a dos preferíveis39, aquilo que se

elege, dentro de um leque de opções possíveis, indiferentes à oposição virtude/vício, e a da

opportunitas, de acepção semelhante.  O ser irracional não tem vontade, por isso não é livre

e, desta forma, não tem nem virtude nem vício; o passado dos homens já está estabelecido,

o futuro não é perceptível e, por isso, tanto um, quanto o outro, fogem ao controle da

vontade. A morte não é um bem, porque é contra a vida. O que é um bem é não temê-la,

porque ela é um fenômeno que foge à vontade daquele que vai morrer. Não temê-la deixa

livre o sujeito para gozar o presente, o único tempo que pode submeter-se à vontade. Para

não temê-la, a filosofia oferece a explicação de sua verdadeira natureza. Ao compreender

                                                                                                                                                    
37 BRUN, 1986, p. 40.
38 Noli timere: nihil eorum quae tibi non uis negari, eripio. Facilem me indulgentemque praebebo rebus ad
quas tendis et quas aut necessarias uitae aut utiles aut iucundas putas: detraham uitium. Nam cum tibi cupere
interdixero, uelle permittam ut eadem illa  intrepidus facias, ut certiore consilio, ut uoluptates ipsas magis
sentias. Quidni ad te magis peruenturae sint si illis imperabis quam si seruies? (Ad Luc.116,1).
39 O preferível e a opportunitas são termos correlatos. O preferível é aquela coisa que o sujeito pode escolher
dentre uma ou mais. Todas são, em si mesmas, indiferentes em relação ao bem ou ao mal, mas o sujeito pode
escolher aquela que ele julgar mais conveniente. Essa coisa eleita é um preferível. Como ela é neutra em
relação ao bem, ela é comum ao sapiens e ao stultus. O termo opportunitas, que em  latim significa
oportunidade, situação favorável, comodidade, etc, corresponde à palavra grega eukairía, oportunidade,
momento ou situação favorável, conveniência. Ver também Cap. 1, Nota 24.
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sua verdadeira natureza, o sujeito se livra de seu temor, que é uma espécie de uoluptas ao

contrário. Cai-se, aqui, no mesmo processo de apreensão estóica da realidade, que põe em

relação inter-tensa  o sujeito e o objeto. O objeto morte desperta, no homem, o temor, da

mesma forma como o objeto desejável desperta no sujeito o desejo. Diante da morte,

encontram-se, frente a frente, o temor (o desejo invertido) que ela desperta no sujeito, e a

vontade do sujeito em relação a ela. Se vence o temor, está-se diante do mal, que suprime a

liberdade do sujeito; se vence a vontade - que pode ser de recusa ou de aceitação - tem-se o

bem, desde que tanto a recusa quanto a aceitação sejam possíveis. Se a recusa não for

possível, ou se for ocasião de perda da independência da vontade, a uoluntas, para manter a

virtude, só tem um caminho: o da aceitação, ou assentimento.

A primeira leitura que fizemos, quando empreendemos este trabalho, foi do corpus

eleito: HO. Lemo-lo em latim e realizamos imediatamente sua tradução escrita. A primeira

versão desta submeteu-se rigorosamente à sua finalidade, que era a compreensão do texto

latino. Depois que já havíamos lido quase toda a obra de Sêneca, aí incluídas as demais

tragédias, encontramos em Sénèque ou la conscience de l’Empire, de Pierre Grimal40, a

observação de que Sêneca compartilhava com Panécio e Posidônio a crença em que a

primeira das virtudes consiste no conhecimento do mundo, que é o campo de aplicação das

“coisas físicas”, e que a arte de raciocinar, a dialética,  nada mais é do que uma parte desse

conhecimento. Pensamos que Naturales Quaestiones41 poderia ser uma chave importante

para a melhor compreensão do pensamento de Sêneca, o que, de fato, pudemos confirmar.

O universo é único e uno. Seus dois princípios são o da matéria inerte e passiva e o do

logos, ou princípio ativo42 emanado diretamente de Deus. Ler os “diálogos” e as “cartas”

significou tomar conhecimento especialmente da vertente que vem do logos até a razão

                                                
40  Panétius et Posidonius faisaient commencer la philosophie par la physique, et nous savons, par le De
officiis, que, parallèlement, Panétius entendait par phrónesis (notion que Cicéron traduit par deux mots,
sapientia  et prudentia) “la recherche et la découverte de la vérité”. Il faut donc que Panétius, suivi par
Posidonius, ait consideréré que la première des vertus consitait en la connaissance du monde, qu’elle avait
comme champ d’application les “choses physiques”, et que l’art de raisonner, la dialectique, n’en était
qu’une partie. Sénèque partage entièrement cette conviction (Panécio e Poisônio faziam começar a filosofia
pela física, e nós sabemos, por De officiis, que, paralelamente, Panécio entendia por phrónesis (noção que
Cícero traduz por duas palavras, sapientia e prudentia),  “a procura e a descoberta da verdade”: conclui-se,
pois, que Panécio, seguido por Posidônio, tenha considerado que a primeira virtude consistia no conhecimento
do mundo, que ela tinha como campo de aplicação “as coisas físicas”, e que  a arte de raciocinar, a dialética,
não era senão uma parte dela. Sêneca compartilha inteiramente dessa convicção - GRIMAL, 1991, p. 217-18).
41 As referências a este texto poderão ser feitas também de forma abreviada, pelo conjunto de letras  NQ.
42 Cap. 3, Nota 8.
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humana, marcada especialmente pela atividade. Ler NQ  significou contemplar a outra

vertente: o logos, que se manifesta na matéria, enquanto princípio passivo. Em NQ, Sêneca

estuda, entre outras coisas, a formação do mundo, a partir dos quatro elementos

fundamentais: água, ar, terra e fogo. A partir desses quatro elementos, é possível

compreender, com mais precisão, componentes humanos, tais como sua razão, sua alma,

seu corpo, sua respiração, sua morte e até a possível identificação do sábio aos deuses. De

beneficiis mostrou-se de grande importância  para a compreensão da simpatia universal

manifesta na relação entre os homens, e, principalmente, na compreensão de conceitos

como o de natureza, o de deus, o de fortuna e o das diversas manifestações dos deuses

como potências do Deus. Além disso, uma idéia, que, observada do ponto de vista da

Teogonia de Hesíodo, seria uma heresia, pode ser compreendida sem trauma algum: a

freqüente identificação, por parte de Sêneca, de Júpiter a Deus, ao Uno, à Natureza.

Como nosso objetivo não é estudar as tragédias, nem fazer uma comparação delas

entre si, ou com HO, poucos textos trágicos aparecem citados neste trabalho. Como HO é

lido, antes de tudo, como um texto que reflete o pensamento estóico de Sêneca, expresso

alhures, os textos que dão suporte a esta visão são principalmente os textos das cartas e dos

diálogos. Este trabalho encerra-se com a tradução de Hércules no Eta realizada por mim, a

partir do texto estabelecido por Léon Herrmann.

HO, por ser uma tragédia, não é um texto explicitamente moral. Sêneca, quando a

escreveu, pretendia, segundo, Herrmann43, antes de mais nada, fazer uma tragédia.

Florence Dupont conclui que, suas tragédias foram escritas  segundo o código  utilizado

pelos poetas trágicos romanos, que procuravam atender as expectativas do público44.

Independentemente da finalidade com que tenham sido escritas – para a recitação ou para a

cena – elas foram produzidas de acordo com um código trágico, fixado há muitos séculos, e

seguido pelos poetas45. Sêneca pretendia, pois, fazer uma tragédia, nos moldes em que se

                                                
43 Herrmann, ao discutir se as tragédias de Sêneca foram escritas ou não para a representação, conclui que o
autor tinha por único objetivo o teatro, quando as compôs (p. 195). Mais à frente, discutindo sobre as
finalidades com que ele escrevera suas peças, se morais, políticas ou outras, o mesmo Herrmann demonstra
acreditar que “ele fez de suas obras um todo complexo em que o elemento dramático permanece
preponderante” (Il a fait de ses pièces un tout complexe, mais où l’élément dramatique reste prépondérant)
(HERRMANN, 1924, p. 246).
44 DUPONT, 1995, p. 11.
45 DUPONT, 1995, p. 13.
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entendia uma tragédia em Roma, desde o tempo  de Lívio Andronico46. Se há finalidades

outras, que não as ligadas ao espetáculo trágico, elas são múltiplas, tanto para Dupont47,

quanto para Herrmann48.  Este autor chega, em certo momento, a falar de uma despretensão

moral do teatro senequiano, quando escreve: “Sêneca não introduziu em seus temas

preocupações moralizantes; apenas ocasionalmente sentenças morais resvalam para sua

obra, na qual o essencial é a psicologia”49. Mas o produto nunca é alheio às circunstâncias e

ao meio em que é produzido, muito menos uma obra de arte, que põe para dentro de si os

traços da cultura em que nasce. Quando se foca um pensador estóico como Sêneca, essa

imbricação de tempo e obra é ainda mais intensa, em razão do próprio valor atribuído ao

presente. Como parte importante desse presente, o estoicismo salta, como por um processo

de osmose, para dentro da obra teatral, de uma forma tão intensa, quanto intensa era a

ligação de Sêneca com essa filosofia. Além disso, o estoicismo era o pensamento

dominante nos meios intelectuais da Roma de seu tempo.

A influência do meio sobre o sujeito é uma idéia defendida pelo próprio Sêneca,

justamente quando fala de sua formação filosófica. Referindo-se às aulas de filosofia que

freqüentava, conta como exauria, até o fundo, os conhecimentos filosóficos de seus

mestres, e também como, por outro lado, alguns colegas não davam a menor importância ao

que ali se ensinava. E ele acrescenta que, mesmo para estes últimos, um curso de filosofia

era útil, porque ninguém fica imune a um curso desses, como ninguém entra e sai de uma

perfumaria sem levar consigo um pouco do perfume do lugar, ou se expõe ao sol sem se

queimar, mesmo que não tenha tal intenção50. Julgamo-nos no direito de estender o sentido

dessas afirmativas, referidas por Sêneca apenas ao meio estóico-filosófico, a qualquer meio

social, no que se refere à capacidade determinante do meio sobre o sujeito e sua obra.  As

circunstâncias são decisivas para uma obra, por isso, abrimos a tese com o enfoque da

família, da juventude, e da vida adulta de Sêneca em Roma, com seu envolvimento com a

                                                
46 DUPONT, 1995, p. 31.
47 DUPONT, 1995, p. 237.
48 HERRMANN, 1924, p. 246.
49 Sénèque  n’a pas introduit dans ses sujets de préoccupations moralisatrices; ce n’est qu’occasionnellement
que des sentences morales se glissent dans l’oeuvre où l’essentiel est la psychologie. (HERRMANN, 1924, p.
566).
50 Qui in solem uenit, licet non in hoc uenerit, colorabitur; qui in unguentaria taberna resederunt et paullo
diutius commorati sunt, odorem secum loci ferunt (Aquele que veio para o sol, se queimará, mesmo que  não
tenha vindo para isso; estes outros, que freqüentavam uma perfumaria, e que demoravam aí um pouco mais de
tempo, levavam consigo o perfume do lugar - Ad Luc. 108,4).
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política, com a retórica, e com o poder imperial, acreditando que essas informações

facilitam a compreensão dos capítulos em que se desdobra este trabalho.

Quando as circunstâncias exteriores não conseguem ficar fora de uma obra

intelectual, não há como admitir-se que as questões interiores de seu autor fiquem. Desta

forma, a obra de um autor há de refletir a forma como o autor vê o mundo. Por isso,

empreendi, nesta tese, a tarefa de demonstrar como algumas marcas do pensamento

filosófico-moral de Sêneca se encontram impressas numa obra que, por definição, não é

nem filosófica nem moral: a tragédia HO. Mesmo sabendo que Sêneca é um pensador

eclético, que adotou idéias pitagóricas, platônicas e epicuristas, para ficar apenas em

algumas, decidi ater-me apenas às suas idéias estóicas. Como ele é bastante livre em seu

pensar, muitas vezes tratei seu pensamento de estóico-senequiano, ao invés de

simplesmente estóico, uma vez que o estoicismo assume, junto dele, particularidades

próprias, resultantes do crivo em que se constituíram a cultura romana e a própria liberdade

de pensamento de Sêneca51. Há uma outra coisa que deixei fora desta tese: a discussão do

que, no pensamento estóico de Sêneca, é particularmente de Sêneca. Como seria

praticamente impossível focar todas as marcas do pensamento estóico-senequiano que

acredito estarem subjacentes a HO, limitei meu estudo a alguns tópicos que julguei os mais

representativos desse pensamento, e que têm seu eco mais claramente perceptível na

tragédia. Estão entre eles: a liberdade, o destino, a fortuna, a felicidade, a virtude com seus

estágios, o vício, o bem e o mal, a segurança, a sabedoria, a razão, a estultícia, a alma, a

morte, o eterno retorno, a conflagração universal, o Uno, além de idéias como a da simpatia

universal e da analogia, a da eternidade relativa da alma, e a dos deuses como potências do

Uno.

O objetivo desta tese é, repetindo, empreender uma leitura de HO, dentro da ótica

senequiana revelada nesta tragédia, mas construída a partir dos textos não trágicos do autor.

As revelações dessa ótica estóico-senequiana vão-se apresentando, na medida em que

tópicos de HO sugerem correspondências com os conteúdos doutrinários dos tópicos das

“cartas”, dos “diálogos” ou das “consolações”. O que este trabalho faz é, principalmente,

                                                
51 Zélia de Almeida Cardoso, sempre que trata do pensador Sêneca, evita chamá-lo de filósofo, mas usa, para
referir-se a seu pensamento, de termos como “influência estóica”, ou “doutrina (estóica) explorada por
Sêneca”, ou ainda “pendor acentuado pela filosofia estóica” e outras expressões semelhantes (Ver
CARDOSO. Estudos sobre as tragédias de Sêneca,  Ed. Alameda, 2005).
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relacionar essas correspondências, sem jamais perder de vista que o centro da tese é a

tragédia Hércules no Eta. Tratando-se de uma pesquisa na área de Letras, a filosofia, a

política e a história entram na condição de instrumentos para melhor compreensão da obra.

Herrmann, discutindo a autenticidade de HO, cita Ackermann, que vê no Hércules

de HO uma continuação do Hércules de Hercules Furens52. O Hércules de HO

representaria, segundo o estudioso, o sábio ideal que supera as fraquezas humanas e se

diviniza. A mudança de stultus em sapiens, segundo ele, não estaria presente na primeira

linha de HO. O herói vicioso de HF adentraria HO, segundo Herrmann53, que mostra como

esse Hércules é continuador do primeiro, sendo orgulhoso (HO, 1161 e ss.), fraco diante da

dor física (HO, 1218 e ss.), oscilante entre a submissão e o domínio diante do sofrimento

(HO, 1218 a 1461). Isso significa que só a partir do verso 1479, Hércules assumiria a

postura do sapiens. Ele deixaria subitamente de ser dominado pela paixão; deixaria de ser

violento, vingativo, sensível à dor física, para  tornar-se  sapiens. Essa mudança acontece

logo depois que Hércules sabe, pela boca de Hilo, que Dejanira fora apenas o instrumento

por meio do qual se realizava a previsão do oráculo de Apolo. A partir daí, ele deixa de

chorar e se preocupa em preparar a própria morte54. Inspirado nesse procedimento de

Herrmann, eu também me utilizo dessa divisão da trajetória do herói em duas etapas, como

ele faz. Entretanto, dou a ela um tratamento um pouco diferente. Admito que há dois

Hércules: o antigo, eco de Hercules Furens, dominado pela hybris, representante de um

mundo pré-legal; e o novo, que vive dentro de um estado legalmente constituído, sujeito a

avaliações sobre boas e más ações, sobre virtude e vício. Só que, neste novo enfoque, a

mudança se faz, não no verso 1479, mas no verso 786. Fazendo esse recuo, posso

                                                
52 Ackermann a prouvé qu’Hercule sur l’Oeta était bien une tragédie sur le sage ideal, continuant, recctifiant,
épurant la première tragédie et montrant comment le héros surmonte les faiblesses humaines et se divinise. Il
y aurait donc unité de conception entre les deux Hercules (Ackermann provou que Hércules no Eta era, sem
dúvida, uma tragédia sobre o sábio ideal, continuando, retificando, depurando a primeira tragédia, e
mostrando como o herói supera as fraquezas humanas e se diviniza - HERRMANN, 1924, p. 57). A partir de
agora Hercules Furens será referido, neste trabalho, como HF.
53 HERRMAN, 1924, p. 398.
54 Alors le caractère subit une volte-face complète: l’homme passioné, violent, vantard, sensible à la douleur
physique, disparait soudain pour laisser place au héros, dès qu’Hercules comprend que Déjanire n’a été que
l’instrument du destin et qu’il doit mourir, conformément à l’oracle d’Apollon. Il cesse de plaindre (v. 1479),
et ne s’inquiète plus que d’embellir sa morte  (Então o caráter sofre uma reviravolta completa: o homem
apaixonado, violento, pretensioso, sensível à dor física, desaparece subitamente para dar lugar ao herói, a
partir do momento em que Hércules compreende que Dejanira não foi mais do que o instrumento do destino, e
que ele deve morrer, de acordo com o previsto pelo oráculo de Apolo. Ele pára de chorar (v. 1479), e não se
preocupa com mas nada, senão com ornamentar sua morte (v. 1481) - HERRMANN, 1924, p. 398).
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incorporar no novo Hércules, os passos da transformação do proficiens no sapiens, segundo

o ritmo normal da trajetória do homem sábio, evitando, assim, afirmar que no verso 1479

há um salto da stultitia para a sapientia, numa mudança brusca. Dentro do pensamento de

Sêneca, não seria normal um homem, num momento determinado, deixar de ser stultus e

começar a ser sapiens. Como stultus é a condição do homem sem classificação, penso não

ser apropriado reservar esse papel a um filho de Júpiter, como é Hércules. Por isso, entendo

que a trajetória do herói que nos interessa inicia-se, já no estágio do  proficiens. Seus

arroubos de paixão e violência, anteriores à linha  786, são atribuídos, principalmente, a um

tempo mítico ao qual não se aplicam valores morais.

Dejanira, em razão da cólera, da revolta, do desespero, de seu apego amoroso a

Hércules, de sua relação viciosa com a morte, de seu descontrole emocional, coloca-se num

pólo diametralmente oposto ao de Hércules. Suas falas, suas ações e as referências que a ela

fazem outras personagens, mostram-na como um legítimo representante do ser vicioso. Sua

trajetória se constrói, em parte, ao lado do Hércules proficiens. Ao invés de ler Hércules

como vivenciador dos papéis de stultus e de uacillans, percebi que o texto permite ler na

atuação de Dejanira o papel de stultus, e no perfil de Alcmena a condição de uacillans.

Hércules faz a passagem do proficiens ao sapiens, não a partir do verso 1479, mas desde o

verso 786. Embora, essa interpretação não construa uma trajetória única com todos os

passos, cronologicamente encadeados e referidos a um mesmo papel, ela forma, no entanto,

uma escala com todos  os quatro degraus, mostrando, não só o stultus e o sapiens, mas

também seus estágios intermediários: o uacillans e o proficiens. Continuam existido os dois

Hércules propostos por Herrmann, mas o limite entre um e outro passa do verso 1479, para

o verso 786.

Essa passagem do velho para o novo Hércules, do herói violento para o herói

retificador de vícios, dos dizeres de Herrmann, corresponde àquela passagem do tempo

mítico para o tempo histórico, de que fala Hegel: daquele tempo em que, em relação ao

herói, “não há nenhum poder público detentor de força que peça contas a ele e o puna”55,

para um outro tempo em que esse poder existe.

Já dentro do âmbito do novo Hércules, há uma outra passagem: a do proficiens ao

sapiens. É uma passagem gradativa como demonstramos no capítulo 5 desta tese.  O antigo

                                                
55 HEGEL, 1999,  p. 193-4.
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Hércules, cuja representação se faz até o verso 786, corresponde àquele herói fundador

primitivo, cuja vontade não encontra limites. O segundo Hércules tem os limites do estado

e das concepções de bem e mal, de vício e virtude aceitas pela comunidade. O velho

Hércules é a lei de si mesmo e dos outros a ele submissos. O novo Hércules já vive numa

sociedade organizada por leis, a que ele tem que prestar contas. Na sociedade do novo

Hércules, a culpa jurídica existe, e os homens podem ser virtuosos ou viciosos, de acordo

com um modo de pensar consagrado e reconhecido. Trata-se de um mundo de valores

comuns, por cujos parâmetros, se podem dividir os homens entre bons e maus. Esses

parâmetros, no caso de um pensador dominado pelos conceitos estóicos, como é o caso de

Sêneca, oferecem medidas que permitem subdividir os maus entre estultos (stulti) e

vacilantes (uacillantes), e os bons entre aprendizes de virtude (proficientes) e virtuosos

(sapientes). Estes dois últimos são os que, de fato, interessam aos estóicos, em geral,

homens de elite, que se vêem  a caminho da virtude.

 Se as mudanças nos estágios de virtude forem vistas como gradativas, como ocorre

na trajetória do homem que atinge a sabedoria, fica descartada a possibilidade de ruptura e

de oposição radical nesse caminho que vai do stultus ao sapiens. O uacillans, que na escala

da virtude, vem depois do stultus, contém um pouco deste. O proficiens, que vem logo a

seguir, contém algo do uacillans, e o sapiens, o mais elevado da escala, pode

ocasionalmente viver momentos de fraqueza e ter algo do proficiens.

Essa organização das personagens, que divide em dois o papel de Hércules, e depois

subdivide o novo Hércules em Hércules proficiens e Hércules sapiens, ajuda ainda a

responder a uma questão que inquieta alguns críticos56. Baseados, dentre outras coisas,  na

evolução do caráter de Hércules e na dualidade de caráter de Dejanira, alguns propõem que

a tragédia HO seja entendida como o resultado da interpolação de partes de mais de uma

tragédia. Vendo, na evolução do caráter de Hércules e na dualidade de caráter de Dejanira,

                                                
56 Un certain nombre de critiques, au lieu de rejeter globalement Hercule sur l’Oeta, ont declaré l’oeuvre
partiellement interpolée (Um certo número de críticos, em vez de rejeitar globalmente Hércules no Eta,
declararam a obra parcialmente interpolada - HERRMANN, 1924, p. 49). (Seguem-se os nomes dos críticos
que assim pensam, e seus argumentos, encerrando com Leo ...). Il (Leo) invoque ensuite les faiblesses de la
tragédie après le v. 706, l’incohérence du caractère d’Hercules (v. 1268 et 1302), et la dualité du caractère
de Déjanire, d’abord menteuse et rusée (v. 295-330) puis, après le vers 706, troublée et innocente comme
celle de Sophocle (Ele (Leo) invoca em seguida as fragilidades da tragédia após o verso 706, a incoerência do
caráter de Hércules (v. 1268 e 1302), e a duplicidade de caráter de Dejanira, no início mentirosa e astuciosa
(v. 295-330), em seguida, após o verso 706, perturbada e inocente, como a de Sófocles - HERRMANN, 1924,
p. 50).
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elementos de passagem e marcas de graus de virtude respectivamente, essa evolução e essa

dualidade deixam de constituir problema para a interpretação da tragédia HO, para se

tornarem, justamente, elementos garantidores de sua unidade e de sua coerência.

 Embora não tenha utilizado, no corpo do trabalho, o termo “linha de personagem”

criado ad hoc, entro com ele aqui para explicar um comportamento que não é convencional

nas peças teatrais: a fusão de duas personagens numa só, e o desdobramento de uma

personagem em duas. Hércules vive duas personagens: a do velho Hércules, o herói ousado,

que corre à margem da distinção entre vício e virtude, e o novo Hércules, que está sujeito às

avaliações humanas quanto a essa distinção. Este último Hércules – o que nos interessa

particularmente neste estudo - por sua vez, enquanto caminheiro da trajetória humana rumo

à virtude, parte das condições de candidato ou aprendiz de virtude e conquista

paulatinamente a virtude consumada, quando encara o sofrimento do fogo com pleno

domínio da uoluntas sobre aquela uoluptas de sentido invertido, que é o temor. A sapientia

é seu ato supremo de liberdade, portanto de virtude, na medida em que permite que o

sujeito se imponha ao objeto morte. O sujeito se sobrepõe às dores que  lhe sugere o temor

do fogo (objeto). Por meio da  uoluntas, o herói reduz o sentido do fogo ao que ele é

intelectualmente, e rejeita o que ele é enquanto objeto de temor. A segunda linha de

personagens resulta da soma de Dejanira e Alcmena. Alcmena é a mãe do herói, que

completa a personagem feminina de Dejanira, a esposa que sai de cena a partir do verso

1030. Alcmena, enquanto mãe, é a outra face da mulher-esposa. Embora fundidas numa

linha única, cada uma das mulheres representa uma das possibilidades más de um homem.

Dejanira é o stultus, o elemento vicioso. Alcmena está a um grau acima de Dejanira, mas

não chega a ser um proficiens. Na verdade, ela é apresentada muito mais como um ser sem

marca de vício ou de virtude, do que como pertencente a um grau de maldade pouco acima

de Dejanira. No entanto, ela está entre o stultus e o proficiens, e este é o lugar do uacillans.

Para acentuar as ligações da tragédia latina com a grega, aponto algumas

semelhanças e diferenças entre uma e outra, a partir de Hércules no Eta e de As

Traquínias57, uma peça grega que, como HO, gira em torno do mesmo tema: o mito de

                                                
57 SOPHOCLE.  Les Trachiniennes. Ed. bilingüe. Robert Pignarre. Paris: Garnier, s/data.
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Hércules. No capítulo segundo, realizo uma breve comparação entre as personagens das

duas tragédias: as de Sêneca e as de Sófocles.

A participação do homem na natureza dos deuses é um dos princípios mais

importantes do pensamento de Sêneca, além de ser uma referência recorrente em HO e em

todo o pensamento do autor, expresso em suas obras morais. A alma, segundo Sêneca, é a

parte mais importante do homem, porque sedia a razão diretriz, aquela centelha do logos

divino que faz parte do homem. Quanto ao corpo, homens e animais pouco diferem entre si.

Os corpos de uns e de outros sofrem influências determinantes da razão seminal, que os

convida a praticar tudo o que concorre para a preservação de suas vidas e a de suas

espécies, e a evitar tudo o que, ao contrário, possa ameaçá-las. O corpo é tratado,

principalmente, como sede dos desejos, por meio dos quais os objetos exteriores se

insinuam para ele. Por outro lado, só a alma do homem participa da razão universal, sob a

forma de razão diretriz,  e só ela é capaz de, por meio da vontade, impor-se aos desejos.

Qual a certeza que tem Sêneca de que as coisas são assim como ele as pensa? Os

métodos de investigação de que ele dispunha eram especialmente dois: a observação direta

dos fenômenos e a dedução por analogia. Valem como observação direta, não só  a

percepção pessoal dos fenômenos, mas também os relatos comumente aceitos de

observações praticadas por outros, e tidas comumente por verdadeiras. Sêneca, em NQ,

lança mão de algumas dessas observações validadas pela afirmação comum de muitos. É

com base nessa aceitação da crença comum que ele afirma que um tonel de vinho pode

congelar por efeito de raios que o atinjam, como está registrado, pelo menos, em dois

pontos das Naturales Quaestiones58.  O segundo método é o da analogia. Por ele, é possível

conhecer as coisas e os fenômenos invisíveis, pela transferência para eles de características

próprias das coisas e dos fenômenos visíveis.

As respostas sobre o cosmos se encontram a partir do conhecimento do homem,

visto como um pequeno cosmos. Se o homem tem uma alma, como é do senso comum, que

vale como aval de verdades, o universo também tem que ter uma alma. A evidência mostra

que os seres vivos diferem dos seres inanimados. Essa diferença origina-se da circunstância

de que aqueles têm uma alma. Mas a evidência mostra também que, mesmo tendo uma

alma, os homens e os demais seres vivos diferem entre si. O que distingue os homens dos

                                                
58 NQ, II, 31,1 e II, 52,2.
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outros seres vivos é o fato de que aqueles têm uma vontade, que é instrumento da razão, e

que tem poder sobre os impulsos animais. A razão é a parte distintiva do homem, sua parte

mais importante. A razão marca a diferença entre a alma do homem e a alma dos outros

seres vivos. Enquanto razão diretriz, o logos, ou razão universal, não  existe nas almas dos

outros seres vivos. Para os estóicos, valem como provas dessas afirmativas a observação

direta e a tradição. O Império Romano também, como superior (para os romanos) aos

demais impérios, deve ser dotado de uma razão própria. E essa razão, Sêneca conclui que

corresponde ao príncipe. Como o corpo do homem, em relação à alma em que reside a

razão, é inferior a essa alma, o corpo social do Império também é parte menos importante

do próprio Império, em relação ao príncipe que o comanda, e que é a sua alma, sede da

razão imperial. HO é uma tragédia em que estão presentes essas três instâncias cósmicas: o

sábio vivido pelo novo Hércules, o Império Romano, por meio  das inúmeras alusões que a

ele são feitas, e o grande cosmos, principalmente nos momentos finais da tragédia, em que

se fala da conflagração universal, associada pelo coro à morte de Hércules. Meu estudo

transita  permanentemente entre essas três instâncias, e se encerra com o eterno retorno, que

remete à questão do destino e à existência final e solitária do Uno, de quem outro ciclo

cósmico nascerá. A morte, quando se trata da de Hércules, equivale à conflagração

universal, indispensável para que tudo se recolha ao Uno e possa renascer.

A presença de conceitos filosóficos, claros ou escondidos sob figuras, nas falas e

nas  ações das personagens, mostra a formação cultural e filosófica do autor, além de

funcionar como elementos garantidores da unidade e da coerência da trama. No campo da

política, alusões ao príncipe e ao Império Romano são freqüentes, em razão, principalmente

da analogia, tão cara ao modo de pensar de Sêneca.

No primeiro capítulo, exploro a vida do autor, na medida em que julgo que há uma

presença dela dentro de sua obra. Aí estão indiretamente os grupos sociais freqüentados por

Sêneca, especialmente os ligados à sua família, à filosofia estóica, à política, à retórica e ao

mundo grego. Como essas presenças se fazem geralmente por alusão, e não por

explicitação, elas nos levam a procurar as relações entre o escrito e o não escrito, mas

sugerido.

O capítulo segundo desenvolve algumas relações da tragédia latina com a grega,

privilegiando a presença do teatro grego no latino, e a maneira como o dramaturgo romano
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se apropria dos mitos e dos modelos gregos. As personagens gregas que transitam no teatro

de Sêneca são tratadas por ele de tal forma que manifestem, por meio de suas palavras e de

suas ações, grande parte das crenças estóicas do autor. Elas ainda refletem as atitudes que

se esperam dos cidadãos, de acordo com a posição que ocupam na escala da sabedoria.

Tudo isso implica num tratamento bastante livre das personagens importadas do teatro

grego.

O terceiro capítulo tem como assunto a alma como palco da luta individual entre o

bem e o mal, que pode resultar no predomínio da virtude ou no do vício. Aí fica bem clara a

divisão da vida do novo Hércules em duas fases. Ele vive, num primeiro momento, a etapa

do proficiens, até atingir, pelo completo domínio do affectus, a condição final de sapiens,

indispensável à liberdade e à felicidade. A felicidade é um estado de equilíbrio. É como a

justiça, que atribui a cada um o que é seu. Na natureza, essa atribuição consiste em

reconhecer à razão a supremacia absoluta sobre o corpo, e a este o direito de usufruir

daquilo que lhe é indispensável à conservação de si e da espécie, sempre sob o controle da

razão. O exemplo desse domínio é dado pelo novo Hércules, quando administra os

sofrimentos  na fogueira, que antecede sua morte. A morte é vivida, não como fim ou

aniquilamento, mas como uma separação entre alma e corpo.

O quarto capítulo traz, além de um pequeno resumo da fábula que fornece a trama a

HO, reflexões que procuram mostrar como a escolha da história de Hércules para assunto

dessa tragédia se liga à importância do herói na tradição e na cultura romana. Os atos de

bravura de Hércules e seu perfil invencível o aproximam, por assimilação, dos heróis

lendários fundadores de Roma, como Enéias e Rômulo. Essa assimilação é uma marca de

origem de Hércules que, com facilidade, assumiu características de heróis antiqüíssimos,

como o fenício Melquart (séc. XIII a. C). Este, por sua vez, como mito mediterrâneo,

oferece a Hércules seu caráter cosmopolita, que tanto interessa a um império e  a uma

filosofia que se pretendiam universais. Júpiter, diferentemente do Zeus grego, não tem

aquela genealogia de que fala Hesíodo. Entre os gregos, Zeus é filho de Cronos. O romano,

entretanto, quando o assimila a Júpiter, não lhe atribui todos os predicados que ele tem na

Grécia, mas somente aqueles que ele escolhe como pertinente à sua cultura e a seu panteão.

A figura de Júpiter é usada por Sêneca em HO, principalmente, com as marcas que se

fazem necessárias a essa tragédia, como a de pai dos deuses e de Hércules, e a de esposo de
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Juno, embora às vezes emprega-a também dentro do sentido que lhe atribui o panteão

grego. A assimilação de Zeus a Júpiter, sem os equivalentes parentescos do deus grego,

permitem que Sêneca identifique Júpiter ao Uno, ao qual todos os deuses se recolherão na

conflagração universal.

 O Uno é um ente originário,  sem princípio nem fim. As almas dos homens, sendo

da mesma natureza dos deuses, terão o mesmo destino destes, quando da catástrofe

universal: recolher-se a esse Uno. Aqui fica, no entanto, a dúvida sobre uma questão sobre

a qual Sêneca não tem uma posição definida. É se a alma sobrevive ao corpo, ou se morre

com ele. Em Ad Luc. 57,9 e 78,10, ele afirma que ela sobrevive ao corpo. Em Ad Luc. 54,4

ele já afirmara que a morte é o não-ser59, portanto que a morte devolve o homem ao estado

em que se encontrava antes de nascer. Há, portanto, tópicos de sua obra moral em que ele

afirma que a alma sobrevive ao corpo após a morte, e há outros tópicos em que ele afirma

que ela morre com o corpo. HO parece confirmar a primeira idéia: a de que a alma

sobrevive ao corpo, e Hércules se apresenta como modelo da própria alma do sábio.

O quinto capítulo aprofunda a questão dos quatro estágios do homem, que vão

desde o vicioso completo até o sábio ideal. O primeiro estágio é o do stultus, e o último é o

do sapiens. Virtudes como a coragem, o destemor, a segurança, a felicidade, a liberdade, a

clemência, gravitam em torno do sapiens. O saber esclarece a razão que habita a alma. E

esta transforma em vontade, por meio da razão,  o impulso próprio de todo ser vivo (aquele

desejo ou  temor despertado pelo objeto no sujeito). A razão, que está na alma, transforma

em bem, por meio da vontade, algo que também se poderia transformar em mal. É por

causa da razão esclarecida que o sábio se confunde com o virtuoso. Como o que

caracteriza, no sujeito, o bem, é a atividade do sujeito diante do objeto, e o que caracteriza

o mal é sua passividade diante do desejo ou do medo provocado pelo objeto, o bem ou a

virtude supõem sempre o saber e o agir. Na impossibilidade de mudar o curso de algum

acontecimento, o sujeito deve agir pelo assentimento. Isso ocorre diante de situações

determinadas pelo destino, ou mesmo pela fortuna, quando esta leva o sujeito a uma

situação impossível de ser contraposta.

                                                
59 Cap. 3 desta tese: “A alma é imortal ou eterna?”.
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O sexto capítulo é o mais longo, e estuda, sob o enfoque estóico-senequiano,  os

quatro papéis principais vividos por três personagens de HO. Dejanira vive o papel do

stultus, Alcmena, o do uacillans, o novo Hércules, os papéis de proficiens e de sapiens.

O encerramento vem com o sétimo capítulo: o que enfoca a morte do herói e a

morte do universo. Aqui se demonstra a analogia que existe entre uma e outra mortes. O

capítulo focaliza a morte como passagem necessária entre um estágio e outro das vidas dos

indivíduos e do cosmos. A morte do universo é a condição necessária para se iniciar um

novo ciclo cósmico, com a humanidade purificada de seus vícios, enquanto a morte do

homem é a condição necessária para o renascimento de sua alma purificada, livre do peso

do corpo. O exemplo da morte do sábio é dado pelo Segundo Hércules, que percorre uma

trajetória equivalente à do sábio. A atuação desse novo Hércules inicia-se quando o herói se

desfaz, junto ao altar de Júpiter, dos símbolos de sua força sobre-humana. Neste ponto, ele

inicia a fase do aprendiz ou do candidato a sábio (proficiens). Treina-se no enfrentamento

dos medos da morte e da dor. Quando chega ao fim de sua vida, experimenta, com

coragem, a morte, reduzindo-a a um objeto incapaz de fazer que sua vontade se submeta ao

terror que ela possa despertar-lhe. Sua vontade dá prova cabal do domínio que sua alma,

por meio da razão, alcançou sobre as ameaças que apontam para o corpo. Experimenta a

separação de sua alma do corpo, por meio do fogo que o queima. É um exemplo, em

miniatura, do que acontecerá no fim deste ciclo cósmico, quando, na conflagração

universal, o fogo consumirá toda a matéria, e fará com que tudo se recolha ao Uno.

O renascer de Hércules, que sobe para junto de Júpiter, é seu retorno ao pai. O fim

da tragédia, pela volta do herói a Júpiter, junto a quem a peça se iniciou, é também um

exemplo de retorno. HO iniciou-se com Hércules em colóquio com Júpiter, e termina com

Hércules subindo para junto de Júpiter. Tudo, enfim, converge para o Uno. Esse é o sentido

da palavra final de Alcmena, quando proclama Hércules liberto do peso do corpo. Como

um novo deus a ser cultuado, Hércules torna-se a mais nova potência de Júpiter a habitar os

astros, e o mais novo deus a presidir os homens.

Os textos traduzidos nesta tese são de quatro tipos: 1) tradução das notas e citações

oriundas de textos latinos senequianos, e de textos de outros autores latinos; 2) tradução de

textos críticos ou teóricos que, na bibliografia utilizada, encontram-se em línguas

estrangeiras modernas, como o inglês, o francês, o italiano, o espanhol; 3) tradução de
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textos em grego clássico; 4) tradução do original latino da própria tragédia HO de Sêneca,

em apêndice. Quase todas as traduções utilizadas nesta tese, tanto nas citações, quanto no

corpo do trabalho, são de minha autoria. Aquelas que não o são encontram-se

acompanhadas, em nota de rodapé, dos nomes e das obras de seus tradutores. Em minhas

traduções, utilizei uma metodologia particular para cada caso. Os textos referidos nos itens

1 e 2 foram traduzidos por mim, tendo como preocupação principal a clareza, o que me

levou a privilegiar a estrutura da língua portuguesa, sem, contudo, comprometer o sentido

original. Para a tradução dos textos originalmente em grego  (item 3), usei edições

bilíngües, e promovi sua tradução a partir da língua moderna que os acompanha, em geral,

o francês. Na tradução de Hércules no Eta,  parti do texto latino estabelecido por Léon

Herrmann e procurei manter-me o mais próximo possível da sintaxe e da morfologia

latinas. Aqui, quanto à ordem das frases, às vozes e à morfologia dos verbos, procurei

preservar, sempre que possível, o que se encontra no original latino, mas sem comprometer

o sentido em língua portuguesa, nem exigir do leitor um esforço excessivo para a

compreensão do texto traduzido.

Na tradução de HO, tive um cuidado especial na versão para o português de certas

palavras, como animus e fatum, cuja compreensão incorreta pode falsear o pensamento de

Sêneca. Por exemplo: em geral a alma humana ou de outras seres vivos é representada, na

linguagem de Sêneca, por animus, palavra da segunda declinação masculina. O que

acontece com fatum exigiu-me um cuidado ainda maior. Há momentos em que fatum

significa aquele destino contra o qual nada se pode fazer, e corresponde a Deus, ao Uno, a

Júpiter. Mas há outras situações em que fatum corresponde a morte, enquanto manifestação

mais clara, universal e conhecida do fatum. Quando fatum é usado no primeiro sentido,

procurei traduzir por destino, quando corresponde ao segundo, procurei traduzir por morte.

Mas não é só com o pensamento do autor que eu procurei ter o máximo de cuidado. As

palavras com carga semântica muito intensa ou muito particularizada, também foram objeto

de cuidados especiais. Por exemplo: sendo o Império Romano um estado guerreiro, o verbo

triumphare tem um significado muito forte, e é importante que, sempre que possível, a

tradução respeite esse peso cultural da palavra. O vocábulo triumphat do verso 1351, que

Moreno60  traduz por assenhora-se (se enseñorea), eu procurei, como Herrmann61

                                                
60 MORENO, Jesús Luque. Hércules en el Eta. Madrid: Editorial Gredos, 1988.
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(triomphe), Viansino62 (suo trionfo) e Miller63 (triumphing over), manter o radical do verbo

latino, traduzindo por triunfa. Em outros tópicos discutíveis, procurei observar as soluções

dadas por esses tradutores, e por Mignon64 e Paratore65, para colher subsídios para minha

própria tradução, que, vez por outra, diverge da de todos eles. Às vezes essa fidelidade ao

original coloca o tradutor num dilema, em que ele tem que escolher entre a fiel reprodução

da idéia e a elegância da construção portuguesa. Foi o desafio que me apresentou o verso

1391, com a palavra cervice. A frase inteira é: hinc taurus minax ceruice tota pulset “com

toda (a força de) seu pescoço, me ataque o touro ameaçador”. O pescoço não é a arma do

touro. Poder-se-ia traduzir cervix por cabeça, a partir do hábito que tem Sêneca de usar

sinédoques. Mas, atentando para o que escrevem  E. Benoist e H. Goelzer66, preferi, não

obstante uma certa estranheza que suscita, traduzir cervice por pescoço mesmo. Isso,

porque os autores, citando Cícero, afirmam que o romano sobrevalorizava o pescoço do

guerreiro, vendo em sua força um sinal de valentia. Além desse contexto sócio-lingüístico,

outros contextos foram levados em conta para a obtenção da tradução que mais convém ao

sentido do original, como os contextos cultural, filosófico e político, além do contexto da

própria peça enquanto gênero dramático. Os sentidos das falas das personagens estão

vinculados ao momento da tragédia: ao entorno constituído do cenário e das outras

personagens, do que já foi dito ou encenado e do que virá a ser dito ou encenado. A

tradução do verso 1448 (Hoc Hylle, dona matris, hoc munus parant) exigiu que fosse

levado em conta o contexto da peça. Como munus pode significar também exéquias,

funerais, há uma tentação de se traduzi-la nesse sentido, uma vez que o momento da peça se

refere às proximidades dos funerais de Hércules. Não seria desprovido de sentido traduzir a

frase por “Vês, Hilo, os presentes de tua mãe resultaram nesses funerais”. No entanto, a

cena supõe uma dose de ironia, que leva o herói a usar dona e munus, como sinônimos, mas

carregando o segundo termo de ironia, de tal forma que a entonação e o contexto lhe

invertam o sentido de positivo para negativo. Foi esse o procedimento de Herrrmann, de

Moreno e de Viansino, que traduzem dona e munus como sinônimos, mas carregando o

                                                                                                                                                    
61 HERRMANN, Léon. Hercule sur l’Oeta. Paris: Société d’édition “Les Belles  Lettres, 1967.
62 VIANSINO, Giovanni. Ercole Eteo. Milano: Arnoldo  Mondadori, 1993.
63 MILLER, Frank Justus. Hercules Oetaeus. Cambridge, Massachussets: Harvard University Press/ London:
William Heinemann Ltda, 1987.
64 MIGNON, Maurice. Hercule sur l’Oeta. Paris: Librairie Garnier Frères, s/data.
65 PARATORE, Ettore. Ercole sull’eta. Roma: Newton  & Compton Editori, 2004.
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segundo termo de uma dose de ironia. Foi também a solução que adotei, e a tradução ficou

assim: “Vês, Hilo, os presentes de tua mãe resultaram nessas dádivas”. Algumas das

dificuldades da tradução derivam do emprego abundante que faz Sêneca das figuras

retóricas, principalmente da sinédoque. No verso 489, por exemplo, iugum, que deveria

significar parelha, o contexto pede que se traduza por “carro”, tomando a parte para

significar o todo. No verso 668, colus significa “roca” ou “fuso”. Entretanto, traduz-se

melhor, vertendo para o português colus (a roca) pelo produto que passa por ela (a lã). Em

relação à morte, que freqüentemente é representada por Sêneca pela palavra fatum, no verso

1181, ele chama morte de mors, mas faz referir-se a ela  o verbo currere (cuccurrit), como

se a morte fosse o próprio fio das parcas perpassando a roca. Embora não seja uma

particularidade exclusiva de Sêneca, uma vez que o latim, como sistema lingüístico, usa

abundantemente essa figura, a silepse ocorre também com muita freqüência. Serve de

exemplo o verso 1794: paelex supersum. A concordância de supersum se faz com o que

significa paelex naquele contexto (ego). No verso 1962 há outra silepse: Vmbra quoque es

Diti nimis horrida? Vmbra é aposto de um tu oculto. Por isso o verbo está na segunda

pessoa, e a tradução seria: “Para Plutão, até como sombra, és por demais temido?”

Uso o deslocamento de certas partículas latinas como procedimento destinado a

manter o sentido mais próximo do original. Por exemplo, na linha 1165,  morior nec ullus

per meum stridet latus, ocorre a preposição per, que acentua a ação de trespassar o lado

pela espada. Traduzir per por através de (a espada range através do lado) gera uma frase

pobre de sentido. Acrescentar um verbo que explicite o movimento de passagem “através

de” poderia ser a solução (a espada range passando através do lado). Mas o que melhor

atenderia ao sentido original seria preservar o per, deslocando-o para o corpo do próprio

verbo, substituindo “passar” por “perpassar”. Assim fica a tradução: “nenhuma espada

ranja perpassando meu lado”. Um outro deslocamento é  utilizado na tradução do verso 817

(In astra missus fertur et nubes uago/ spargit cruore). Há dois verbos na frase (missus e

fertur). A tradução de ambos geraria uma frase tumultuada em português. Deixar de

traduzir um deles seria falsear a expressão do autor. A solução foi encontrada na tradução

de um dos verbos (fertur) por uma expressão adverbial que mantém o sentido de

movimento do verbo ferre. A tradução – “Num arremesso, Licas é atirado para os céus” -

                                                                                                                                                    
66 Nouveau dictionnaire latin-français. Paris:Garnier s/data.
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preserva como verbo o missus (é atirado), e o sentido do fertur (num arremesso), como se

fosse uma locução adverbial.

Outros desafios são, por exemplo, preservar uma marca que é própria de Sêneca: o

elemento visual. Em mais de um texto, Sêneca se refere à importância da visão e sua

supremacia sobre outros sentidos67. Quando Sêneca faz Alcmena descrever o susto que ela

imagina que causaria no inferno a volta de Hércules após a morte, o autor cria um quadro

em que as cenas se sucedem em cadeia. Todo o alvoroço parte do terror do barqueiro do

inferno. A fuga assustada do barqueiro leva pânico aos centauros que, em sua fuga louca,

espezinham os manes, e faz com que a hidra mergulhe sua cabeça sob as águas. Faz parte

da visualidade a seqüência dos movimentos: o susto do barqueiro, o pânico dos centauros

junto com o mergulho da hidra, e o espezinhamento dos manes. Como a ação que traz

maior tumulto é a dos centauros, os tradutores, em geral (Mignon, Moreno e Paratore), os

transformam em sujeitos do próprio ato de espezinhar, quando na verdade, eles são

instrumentos da ação do barqueiro que, involuntariamente assusta os centauros. A

construção de Sêneca expressa essa particularidade, que eu procurei manter: “Foge o

barqueiro, levando sua barca, e, com os centauros assustados, o barqueiro provoca

ferimentos, com a unha tessálica (dos centauros), nos manes atônitos, e a hidra  aterrorizada

mergulha sob as águas suas serpentes” (HO, 1923-27).

No registro da tradução, utilizo com freqüência os parênteses para conterem

expressões que não têm correspondente no texto latino, mas que são necessárias para a

clareza do texto em português. Elas não são rigorosamente interpretativas, porque são, em

geral, sugeridas pelo texto original.

                                                
67 Cap. 2, Nota 35.
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1. SÊNECA E SEU TEMPO

“Aquele que se expõe ao sol, se queimará, mesmo que  não tenha tido tal propósito;

estes outros, que estiveram numa perfumaria, e que demoraram aí um pouco mais de

tempo, levarão consigo o perfume do lugar”68. Para se queimar ao sol, basta que se esteja

exposto a ele, como, para impregnar-se do perfume de um lugar, basta estar envolto no ar

perfumado desse lugar. Os efeitos, tanto do sol quanto do perfume, são inevitáveis  sobre

aqueles que se expõem a um e a outro. Basta a presença, basta o contato, basta estar

mergulhado no meio ensolarado ou perfumado. O efeito não depende do empenho, e é

inevitável, até mesmo, aos indiferentes. Sêneca evoca a imagem do sol e da perfumaria,

quando, escrevendo a Lucílio, narra como eram as aulas de filosofia do mestre Átalo. Ele

comenta que havia alunos inteiramente absorvidos pelos ensinamentos do mestre, como era

o caso dele mesmo, e havia outros menos interessados. E ele conclui que é impossível sair

de um curso de filosofia sem tirar dele necessariamente algum proveito. Essa influência do

entorno sobre o indivíduo e sobre sua conduta não se restringe, naturalmente, apenas ao

âmbito da filosofia. Há um componente social muito forte no pensamento de Sêneca, como

se percebe de seus escritos. A criação de um livro inteiro sobre os benefícios (De

beneficiis), o enfoque da amizade como um valor, a clemência da autoridade em relação ao

subordinado (De clementia), o amor à pátria como virtude, a participação política como

algo recomendável sempre que possível, a participação do cidadão Sêneca nos negócios do

Império, bem como sua freqüência aos círculos culturais de seu tempo, autorizam estender

essas duas comparações do sol e do perfume, que condicionam  as pessoas, aos outros

meios a cujas condições elas se expõem. O princípio da analogia, fundamental no processo

de conhecimento estóico e senequiano, é um incentivo a mais na crença de que o meio que

freqüentou Sêneca foi fundamental ao desenvolvimento de seu pensamento, mas não só o

                                                
68 Introd. Nota 50.
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meio filosófico. O mirar-se em exemplos e o cultivo da visão especular - característica

particular do pensamento senequiano – são outros tantos elementos que mostram como

saltam para dentro de sua obra os ambientes freqüentados por ele.  Essas considerações

iniciais são necessárias, para a compreensão dos aspectos que serão desenvolvidos nos

capítulos que se seguem. Entre outros, serão focados: a personalidade de Sêneca; sua

origem hispânica, bem como a de seu pai; sua juventude e os educadores que exerceram

influência sobre ele; sua relação com o estado romano, com o senado e com os homens

importantes de seu tempo, aí incluídos os príncipes, especialmente Nero; sua relação com o

teatro, não só  com a tragédia; sua formação retórica e filosófica. Somem-se, ainda, a todos

esses elementos contextuais, o conhecimento dos homens ilustres de Roma e dos

espetáculos abundantes em seu tempo, que são outros tantos componentes que facilitam a

compreensão da obra de Sêneca.

Nas Cartas a Lucílio, Sêneca se confessa adepto do estoicismo, uma escola

filosófica que ele considera a mais viril, que elevou ao ponto mais alto o ideal da virtude. A

obra de Sêneca revela, no entanto, um pensador eclético e bastante independente em

relação ao estoicismo original. Embora defenda a virtude como a combinação de

contemplação e ação, a prática ocupa, sem dúvida, um lugar especial em seus postulados.

Sua moral tem como fim a sabedoria, isto é, a superação das contingências humanas e a

libertação do domínio da fortuna. Menos comprometidas, naturalmente, com a filosofia, são

suas tragédias, que chegaram até nossos dias, em número de nove. Entretanto, nem esse

gênero consegue ser alheio às questões filosóficas. Embora em lugar algum de sua obra, ele

explicite qualquer intenção filosófica em suas tragédias, a presença nelas do pensamento

estóico pode ser entendida dentro de um amplo processo a que nenhum homem escapa: o

da influência do meio circundante sobre as ações do próprio homem.

Sêneca, o filho (1 d. C. a 65), que foi para Roma ainda criança, é chamado

geralmente de filósofo, para não ser confundido com seu pai, de mesmo nome, que era

retor. A medida da inserção política, que veio a ter em Roma  toda a família do filósofo,

pode ser dada pelas carreiras trilhadas pelos Aneus.  Seu irmão mais velho, Lúcio Aneu

Novato (Galião) tornou-se um brilhante senador. Mela, o mais novo, destacou-se, na ordem
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dos cavaleiros, por  ocupar o importante cargo de prefeito da anona. Sua mãe, Hélvia, veio

a ser cunhada de C. Galério, prefeito do Egito69. Pierre Grimal, em poucas palavras, resume

essa condição prestigiosa da família dos Aneus e sua prévia qualificação para os cargos de

confiança dos imperadores: “A família de Sêneca, de qualquer ângulo em que se considere

sua ascendência, pertence a essa casta da grande burguesia provincial, reservatório de

homens para os imperadores, a partir da qual eles podiam, cada vez que desejassem,

renovar um senado que se tornava, a cada geração, um pouco menos digno de suas antigas

tradições”70. Com exceção de algum tempo em que viveu no Egito para cuidar da saúde

(entre ap. 26/27 e 31 d.C.), e depois, no exílio na ilha de Córsega (41 a 49), Sêneca viveu

quase toda sua vida em Roma.

A formação de Sêneca não foi muito diferente daquela que costumavam receber os

filhos de família em Roma. Embora nascido em Córdova, ele se formou em Roma. De sua

terra natal, trouxera uma identificação com o Império, não diferente da que teria, se tivesse

nascido na própria Urbe. “Era-se, em Córdova, tão romano quanto em Roma”71, afirma

Grimal, depois de lembrar o processo de romanização que ocorrera na Hispânia, tão

completo, que não deixaria nenhum espírito de independência em relação a Roma. As

primeiras lições de Sêneca foram, como era o costume, de Gramática, de História e de

Geografia. Em seguida, ele se interessou pela retórica e, especialmente, pela filosofia.

Estimulado pelo pai, que dedicara aos três filhos, suas obras Controvérsias e

suasórias72, Sêneca, tornou-se, pela retórica, apto a galgar as funções políticas mais

desejadas de seu tempo. A atração pela filosofia levou-o, desde a juventude, a procurar as

lições de filósofos como Sotíon, Átalo e Papírio Fabiano73, todos estóicos e discípulos de

Séxtio. No correr da vida, outras influências se fizeram presentes, como as de Zenão, de

Posidônio, de Antípatro, de Aristão e de outros, todos de inspiração estóica. São filósofos,

                                                
69 GRIMAL, 1948, p. 11.
70 La famille de Sénèque, de quelque côté que l’on considère son ascendance, appartient à cette caste de la
grande bourgeoisie provinciale, réservoir d’hommes pour les empereurs, dans laquelle ils puisaient chaque
fois qu’ils désiraient rajeunir un Sénat qui devenait à chaque génération un peu  moins digne de ses antiques
traditions  (GRIMAL, 1948, p. 3-4).
71 On était à Cordoue, aussi Romain qu’à Rome (GRIMAL, 1948, p. 4).
72 SÉNEQUE.  Controverses et suasoires. Ed bilíngüe. Trad. Henri Bornecque. Paris: Garnier, 1932.
73 Sêneca se refere a Átalo em Ad Luc. 67,15, e a Papírio Fabiano em De breuitate uitae, X,2.
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que ele cita fartamente, em especial nas Cartas a Lucílio. Segundo Grimal, sua freqüência

aos filósofos era assídua desde os 14 anos74.

Talhado para a vida pública pela retórica, como desejava seu pai, e burilado pelos

estudos filosóficos, como era sua vocação, Sêneca, a crer-se que ele próprio praticava o que

propunha em seus escritos, isto é, associar a contemplação à ação75, levou uma vida pública

toda permeada por essa filosofia. Em De otio, ele afirma que o participar da vida pública é

um princípio estóico recomendado por Zenão. E o sábio só estará dispensado de tal

incumbência, “se a república for corrompida além do limite em que possa ser ajudada; se

ela está turvada pelos vícios, não se sacrificará o sábio para nada, e nem se esforçará por ser

útil a nada”76.

Como se conclui da recomendação de Zenão, a política ocupa um espaço

privilegiado no pensamento estóico e, conseqüentemente, no de Sêneca. Enquanto para o

epicurista, a participação política deveria ser uma exceção na vida do sábio, para o estóico a

não-participação é que deveria sê-lo. “Numa coisa diferem profundamente as duas seitas –

a dos epicuristas e a dos estóicos – mas uma e outra, por vias diferentes, remetem ao ócio.

Epicuro diz: ‘Não participará da coisa pública o sábio, a não ser que aconteça algo de

relevante’. Zenão diz: ‘Participará da coisa pública, a não ser que o impeça algo de

relevante’”77. Assim escreve Sêneca em De otio para demonstrar que seu engajamento

político, que veio a ocupar grande parte de suas atividades de cidadão romano, é

perfeitamente compatível com a virtude e com a sabedoria estóica.

É praticamente impossível separar, em Sêneca, uma face da outra: a retórica e a

filosófica. Os procedimentos retóricos são um importante componente de seus escritos: são

previsíveis nos textos morais, em razão de sua finalidade parenética; e recorrentes nas

tragédias, por efeito da tendência disseminada na época, de levar a retórica a todos os

                                                
74 GRIMAL, 1948, p. 7.
75 In duas partes uirtus diuiditur, in contemplationem ueri et actionem (A virtude compreende duas partes: a
contemplação do verdadeiro e a ação - Ad Luc. 94,45).
76 Si res publica corruptior est quam ut adiuuari possit, si obscurata est malis, non nitetur sapiens in
superuacuum nec se nihil profuturus impendet (De otio, III,3).
77 Duae maxime et in hac re dissident sectae Epicureorum et Stoicorum, sed utraque ad otium diuersa uia
mittit. Epicurus ait: “Non accedet  ad rem publicam sapiens, nisi si quid interuenerit”. Zenon ait: “Accedet
ad rem publicam, nisi si quid impedierit (De otio, III,2).



31

espaços discursivos disponíveis, inclusive aos textos artísticos. Segundo Herrmann, numa

observação que se refere não somente a Sêneca, “é certo que a retórica colore todas as

tragédias de Sêneca como todas as outras obras dessa época”78. Nas tragédias, a presença da

retórica é uma espécie de compensação da impossibilidade de seu exercício no fórum, num

momento em que o poder político se concentrava nas mãos de um único homem, o

príncipe; e o senado experimentava um grande desprestígio. Além das circunstâncias

políticas, contribuía ainda para a presença compensatória da retórica, não só nas tragédias,

mas em quaisquer outras atividades discursivas, a popularidade exagerada das escolas de

declamação79. O natural instinto político dos homens de elite acabava  sendo satisfeito, de

forma mais ou menos sublimada, pelo exercício da retórica, nos raros espaços em que ela

se podia manifestar, normalmente nos textos escritos, e nas sessões de leitura dos círculos

culturais, abundantes em Roma no tempo de Nero80; em alguns discursos no senado; e,

substitutivamente, nas peças teatrais. Zélia A. Cardoso, ao escrever sobre Sêneca, afirma:

“É na elaboração do discurso que o teatrólogo se esmera, revelando-se discípulo atento das

escolas de retórica de seu tempo81. À retórica, Herrmann acrescenta também a filosofia.

Embora não constituam finalidades das tragédias de Sêneca, escreve o crítico, tanto a

retórica quanto a filosofia marcam nelas, sua presença. A filosofia desfruta de um lugar

honroso nesse teatro82, e a retórica, de uma grande importância83.

Considerada pelo filósofo estóico como uma virtude, a dedicação à pátria

respaldava o comprometimento do filósofo com o político. Desta forma, ser filósofo e ser

retórico são duas faces indissociáveis de um cidadão prestigiado pela vida política do

Império, como foi Sêneca.

                                                
78 Il est certain que la rhétorique colore les tragédies de Sénèque comme toutes les autres oeuvres de cette
époque (HERRMANN, 1924, p. 235).
79 HERRMANN, 1924, p. 236.
80 Sobre esses círculos, ver “Les groupes ideólogiques: les cercles politiques et culturels”, em  CIZEK, 1972,
p. 55 e seguintes.
81 CARDOSO, 1997, p. 25.
82 La philosophie devait naturellement garder une place d´honneur dans le théâtre d´un philosophe romain
comme Sénèque; mais elle n´en est ni le centre, ni le but  (A filosofia devia naturalmente ocupar um lugar de
honra no teatro de um filósofo romano como Sêneca; mas ela não é nem seu centro nem sua finalidade -
HERRMANN, 1924, p. 242).
83  Il nous semble donc légitime de conclure que, malgré la place importante tenue par la rhétorique, elle ne
fut certes pas le but principal de l´auteur (Parece-nos, pois, legítimo concluir que, não obstante o lugar
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Sua vocação política manifesta-se desde que ele era muito jovem. Segundo Grimal,

já nos últimos anos de sua adolescência, ele se encontrava engajado nas lides do fórum84;

em 33 ou 34, tornara-se questor; edil ou tribuno da plebe em 36-785. Tornando-se pretor

designado e preceptor de Lúcio Domício Aenobarbo a partir de 4986, essa condição fez dele

talvez a peça mais importante na luta pelo poder em Roma. Aliou-se primeiro a Agripina,

que o trouxera do exílio na Córsega, a que o havia condenado Cláudio. Com o tempo e o

convívio com Lúcio Domício Aenobarbo, tornado em seguida o imperador Nero, ele foi-se

resvalando da esfera de Agripina para a esfera de Nero, tornando-se um dos homens mais

próximos do príncipe, e mais influentes em suas ações. Além de ser um dos homens mais

familiarizados com os negócios do Império, Sêneca desfrutava ainda de grande prestígio

junto ao senado e junto às famílias mais ilustres de Roma.

Herrmann87 endossa algumas idéias de M. Pichon a respeito das tragédias de

Sêneca. Segundo o autor citado, tais tragédias exprimem, sob nomes gregos e ficções

míticas, as emoções mais profundas do próprio autor e de seu entorno, uma vez que as

preocupações contemporâneas normalmente contaminam as obras literárias. Herrmann faz,

entretanto, uma ressalva: as peças trágicas não podem ser lidas como peças

privilegiadamente políticas, ou obras de propaganda. Assim, Herrmann chegou, em relação

ao elemento político, a conclusões parecidas àquelas apontadas por ele mesmo em relação à

filosofia. Há, sim, elementos políticos, como os há filosóficos, mas não se pode, daí,

concluir que as tragédias sejam prioritária, ou intencionalmente políticas ou filosóficas.

Essas observações encontram respaldo no que o próprio Sêneca escreve em Ad Luc. 73, 1-

288. A política tem sua presença marcada apenas como participação nos negócios do

império, e essa presença se faz notar especialmente nas alusões freqüentes em sua tragédia,

como observa ainda Herrmann89.

                                                                                                                                                    
importante ocupado pela retórica, ela não constituiu, com certeza, o objetivo principal perseguido pelo autor -
HERRMANN, 1924, p. 236).
84 GRIMAL, 1948, p. 9.
85 GRIMAL, 1948 p. 14.
86 GRIMAL, 1948,  p. 22.
87 HERRMANN, 1924, p. 238.
88 Este cap. Nota 59.
89 HERRMANN, 1924, p. 237.
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A fábula que fornece a seqüência de fatos à tragédia HO é parte da mesma fábula

que narra os feitos de Hércules, cujo mito de origem  Sêneca censura em De breuitate

uitae: “Daí o furor dos poetas em alimentar, com suas fábulas, os erros humanos. Nelas,

Júpiter aparece voluptuoso na cama, saciado depois de duplicar a duração da noite. A

inserção dos deuses nesses assuntos pelos autores e a apresentação à nossa doença, com

exemplo da divindade, de uma luxúria consentida, que outra coisa não  é, senão o excitar de

nossos vícios? Pode a estes (autores) não parecerem muito curtas as noites pelas quais

pagam tão caro? Eles perdem o dia na espera da noite, a noite, de medo da aurora”90.

Grande parte da fábula em HO, pelo menos aquela que representa o velho Hércules, gira

justamente em torno da sensualidade do herói, que se assemelha à de seu pai, Júpiter.

 Muitas das chamadas contradições de Sêneca podem ser sanadas a partir de um

estudo mais acurado, mas algumas permanecem, em razão, principalmente, de seu senso de

oportunidade (opportunitas91) e pelo fato de a tendência moralizante de sua obra não

aspirar a nenhum sistema ou organon. Além disso, as coisas não são em si mesmas, para o

estóico, nem um bem nem um mal, nem mesmo uma peça teatral. Quando Sêneca escreve

HO, uma peça cuja fábula é a história de Hércules, além de pôr para dentro da peça  um

mito que, tão popular em Roma, se propagava de boca em boca, ele usa a personagem

Hércules como modelo, ao mesmo tempo, positivo e negativo. Enquanto modelo positivo,

Hércules vive, na segunda  parte de HO (do novo Hércules),  a dinâmica humana oposta ao

ócio improdutivo. Em  sua trajetória do vício para a virtude, ele devolve o equilíbrio a si

mesmo e ao mundo. Partindo da condição de proficiens, ele percorre todos os passos do

candidato a sábio, até atingir a sabedoria, ou a virtude plena, libertando completamente sua

alma.

Thomas Curley relaciona toda a obra de Sêneca, tanto ao contexto histórico, quanto

à sua filosofia. Para ele, o tipo de drama escrito por Sêneca estava provavelmente colorido

                                                
90 Inde etiam poetarum furor fabulis humanos errores alentium, quibus uisus est Iuppiter uoluptate
concubitus delenitus duplicasse noctem; quid aliud est uitia nostra incendere quam auctores illis inscribere
deos et dare morbo exemplo diuinitatis excusatam licentiam? Possunt istis non breuissimae uideri noctes
quas tam care mercantur? Diem noctis exspectatione perdunt, noctem lucis metu (De breuitate uitae, XVI,5).
91 Opportunitas é a oportunidade da prática de alguma ação que os estóicos jamais pretenderam sacrificar em
proveito da pureza doutrinária, o que fá-los freqüentemente parecerem doutrinalmente contraditórios. Mais
informações podem ser lidas em GRIMAL, 1948, p. 17.
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pelos modelos sociais e culturais de seu tempo92. Para ilustrar essa afirmativa, no que diz

respeito ao aspecto social do teatro, ele toma de empréstimo a Fergusson93 a figura do

espelho, aliada à conivência da sociedade, como um todo, em torno do processo especular.

E essa presença do espelho no teatro, que permite à sociedade aí se ver e se pensar, tem seu

equivalente, dentro do psiquismo individual, na representação que acontece, quando o

indivíduo se depara com um desafio que exige dele mais do que uma resposta imediata e

reflexa. “Os psicólogos nos dizem”, continua Curley, repetindo agora as observações de

Harrison, “que as representações, as idéias, as imaginações, todos os elementos e

concepções intelectuais em nossa vida, são especialmente devidos ao adiamento das

reações. Se um impulso encontra instantaneamente a satisfação apropriada, não há

representação94”. Os brutos, que agem na forma de respostas imediatas a seus instintos, não

são vítimas de paixões, nem autores de virtudes: “Não somente das virtudes humanas,

como também dos vícios são privados os animais”95, escreve Sêneca, insistindo no que

aborda em diversos outros pontos de sua obra: tanto a virtude quanto o vício são

prerrogativas da razão humana. Só a razão pode levar o homem a distanciar-se

momentaneamente da provocação exterior e decidir-se pelo bem ou pelo mal.

Toda a relação entre o sábio e o processo de construção da virtude  é como uma

construção em abismo, em que um elemento contém o outro em cadeia até que o último

contenha o primeiro: A virtude contém em si mesma a ciência das coisas e a ciência de si

mesma. Por isso, a virtude supõe o estudo, e a filosofia. A ação só é reta, portanto virtuosa,

se a vontade também for reta,  uma vez que a ação procede da vontade. A vontade, por sua

vez, só é reta, se a disposição da alma for reta, pois é da disposição da alma que  procede a

vontade. E a disposição da alma só apresentará perfeição desejável, portanto retidão,  na

medida em que a alma estiver penetrada pelas leis universais da vida (o que ela faz pelo

                                                
92 “the kind of drama Seneca wrote was very likely colored by the social and cultural patterns of his times”
(CURLEY, 1986, p. 1).
93 Fergusson does no more than state the need for a mirror of nature accepted by society at large. (Fergusson
não faz mais que estabelecer a necessidade de um espelho da natureza aceito pelo sociedade como um todo –
CURLEY, 1986, p.3).
94 Psychologists tell us that representations, ideas, imaginations, all the intellectual, conceptual factors in our
life, are mainly due to deferred reactions. If an impulse finds instantly  appropriate satisfaction, there is no
representation (CURLEY, 1986, p. 4).
95 Nec tantum uirtutibus humanis animalia sed etiam uitiis prohibita sunt  (De ira, III,7).
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estudo), souber avaliar que julgamento convém elaborar sobre cada coisa, e tiver em si

elaborado tudo segundo a medida do verdadeiro96.

À suspensão temporária da resposta ao estímulo automático, de que fala Curley,

corresponde a suspensão circunstancial da tensão social, que é da própria natureza do

teatro, e que Florence Dupont, tratando do teatro romano, chama de licentia ludicra97: uma

espécie de pausa no pragmatismo imperial, um momento de reflexão e de suspensão dos

comportamentos automáticos que representam e garantem a continuidade da ordem e do

poder. Essa licentia é definida por Dupont, no Império Romano, como um “laisser-faire

desenfreado, que significa que a tradição consistia em se instalarem na maior desordem

sobre os bancos dos teatros, homens e mulheres, homens e crianças, jovens e velhos, lado a

lado”98. Assim, segundo Dupont, no teatro romano, todos os espectadores olham, ao mesmo

tempo, a partir de um círculo, símbolo da igualdade, o espetáculo que está no centro. E,

com exceção do período de Augusto, a organização dos espectadores não se faz de acordo

com distinções sociais99. Era o Império romano olhando-se no espelho. E esse espelho era o

espetáculo teatral.

“Os espelhos foram inventados para que o homem se conheça”100. O espelho

possibilita, como continua Sêneca em Naturales Quaestiones, não apenas o conhecimento

físico, mas também o conhecimento moral do homem, contribuindo assim, para o seu

aperfeiçoamento. O espelho converte-se, de revelador dos aspectos físicos do homem, em

fonte de sábios conselhos. O ver-se no espelho leva o homem a evitar aquilo que o

degradará. Uma vez defeituoso, ele saberá que convém compensar as faltas do corpo pelas

                                                
96 Actio recta non erit nisi recta fuerit uoluntas: ab hac enim est actio. Rursus uoluntas non erit recta nisi
habitus animi rectus fuerit: ab hoc enim est uoluntas. Habitus porro animi non erit in optimo nisi totius uitae
leges perceperit et quid de quoque iudicandum sit, exegerit, nisi res ad uerum redegerit  (A ação não será reta
se não for reta a vontade: pois desta procede a ação. A vontade, por sua vez, não será reta se a disposição da
alma não for reta. A disposição da alma, por seu turno, não estará em seu mais alto grau de retidão se ela não
tiver compreendido as leis universais da vida, não tiver elaborado o julgamento que convém ter de cada coisa,
e não tiver submetido tudo à medida do verdadeiro  - Ad Luc. 95,57).
97 DUPONT, 1995, p. 26.
98 Cette licentia, mot péjoratif, car il désigne un laisser-faire effréné, rappelle que la tradition était de
s`installer dans le plus grand désordre sur les bancs des théâtres, homes et femmes, homes et enfants, jeunes
et vieux, côte à côte (DUPONT, 1995, p. 26).
99 DUPONT, 1995, p. 25.
100Inuenta sunt specula ut homo ipse se nosset (NQ, I, 17,4).
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qualidades morais; se é jovem, o desabrochar dos anos o adverte que é o momento de

aprender e de ousar valentes ações; se está velho, convém renunciar a tudo que desonre

seus cabelos brancos, e voltar-se para o pensamento da morte. Eis por que a natureza nos

deu a possibilidade de nos ver a nós mesmos. O espelho - não importa a matéria de que seja

feito: uma fonte de águas límpidas ou uma pedra polida - remete a cada um sua própria

imagem. O espelho está, nos dizeres acima, associado ao progresso moral. Mas, como para

os estóicos, e para Sêneca, que o diz explicitamente em vários pontos de sua obra, as coisas

não são nem boas nem más em si mesmas, o espelho pode ser também um instrumento do

mal. Assim como ele pode estar associado à virtude101, pode também  estar associado ao

vício. Ligado ao bem, ou à virtude, ele está, quando a imagem mostrada ao homem o

convida ao aperfeiçoamento moral; está ligado ao mal, ou ao vício, quando serve para

acentuar os prazeres do corpo. Um caso de  uso do espelho para o mal é o exemplo que

Sêneca narra  detalhada e descritivamente dos empregos que dele fazia um tal Hóstio

Quadra102. Ao ligar o espelho ao luxo, Sêneca extrapola ainda do uso pessoal de um objeto

construído pela habilidade humana, para o sentido vicioso do esquadrinhamento do fundo

da terra, que o homem promove em busca dos metais que alimentam suas ambições103.

A filosofia de Sêneca encontra-se presente em toda sua obra, como afirmam Curley

e Norman Pratt104. Desta forma, essa obra pode ser vista como um espelho onde se lê uma

parcela significativa dos ideais da classe pensante de Roma, representada por uma de suas

correntes filosóficas mais aceitas. Isso faz de HO um pequeno cosmos que reproduz, em

miniatura e analogia, o pensamento dominante da Roma de seu tempo. Como pequeno

cosmos, podem-se ler aí, nas questões políticas, as propostas estóicas; e nos preceitos

estóicos, as questões políticas do momento. Outra visão recíproca possível é a que diz

respeito ao jogo do individual e do coletivo. Pela maneira de pensar de Sêneca, apoiada no

estoicismo, é impossível isolar a moral individual, da moral pública. Aquela acaba

entrelaçando-se, no âmbito do público, com a política. São inúmeras as passagens em que

Sêneca mostra essas reflexões, uns nos outros, tanto do individual e do coletivo, quanto do

                                                
101 NQ, I,17,6.
102 NQ, I,16,1.
103 NQ, I,17,6.
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filosófico e do político. Os vícios, por exemplo, tanto podem ser pessoais quanto podem ser

públicos105, ou seja, do indivíduo ou da comunidade, com reflexos de uns nos outros. As

atividades com resultados sociais encontram inspiração nas ações com finalidades apenas

individuais. É o caso, por exemplo, da invenção de um instrumento de uso geral, como o

moinho, que, segundo Sêneca, teria sido construído, pela primeira vez, a partir da

observação do ato individual de mastigar106. O sentido de ameaça e sofrimento do

indivíduo, ligado à morte, é minimizado pela constatação de que não só indivíduos, mas

cidades inteiras também morrem107. Por outro lado, os bens individuais oferecem

parâmetros para a definição dos bens sociais. Assim, numa das cartas a Lucílio, ele mostra

o imbricamento da liberdade individual na liberdade geral: a paz e a liberdade pertencem

tanto a cada indivíduo, quanto ao conjunto dos indivíduos.108

O espelho é um elemento fundamental em todo o pensamento de Sêneca. Até os

exemplos dos homens virtuosos do passado, que ele evoca a todo momento, funcionam

como espelhos para aqueles que perseguem a sabedoria. A obra De clementia é um caso à

parte. Ele a apresenta literalmente como um espelho para o Imperador. Dedicada a Nero,

ela foi escrita para que o imperador nela pudesse ver-se a si mesmo, e, ao fazê-lo,

experimentasse também grandes alegrias. Mas De clementia não foi oferecida a Nero para

que ele apenas se visse a si mesmo, mas também para que ele fizesse dessa obra um

espelho, por meio do qual pudesse contemplar o Império inteiro. Esse espelho era

apresentado para que o novo imperador, além de se ver, pudesse voltar seus olhos para toda

a multidão dos homens, com seus desacordos, com suas revoltas, com sua dificuldade de se

governar e com sua violência na prática do mal, voltando-se uns contra os outros. Feito

isso, era para ele sentir-se, dentre todos os homens, o escolhido, o mais apto para preencher,

na terra, o espaço dos deuses, ser o árbitro da vida e da morte dos povos, e aquele que

                                                                                                                                                    
104 It is impossible to distinguish sharply between the rhetoric and the philosophy in all of Seneca’s writings,
including the drama (PRATT, 1983, p. 30). Ver também Nota 25 deste capítulo.
105 Cupiditates tuas publicasque quantum potes uexa (Ataca quanto podes as paixões tuas e as paixões
públicas - Ad Luc. 89,18).
106 Hoc aliquis secutus exemplar lapidem asperum aspero imposuit ad similitudinem dentium, quorum pars
immobilis motum alterius exspectat... (Alguém seguindo este modelo, sobrepôs uma pedra rugosa a outra
pedra rugosa à semelhança dos dentes, dos quais uma parte imóvel recebe o movimento da outra... - Ad Luc.
90,23).
107 Ad Luc. 91, 9-10.
108 Ad Luc. 73,8.
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detém em suas mãos a sorte de cada um...109  Esse espelho foi feito para mostrar ao Príncipe

os bens de primeira classe: a paz, a alegria, a salvação da pátria: “Como crêem os nossos,

os bens de primeira classe são,  tanto quanto a alegria e a paz,  a salvação da pátria”110.

Numa dimensão ainda maior do que a do Império, em HO, pode-se ler a visão

cosmopolita do estoicismo e de Sêneca, abrangendo ainda as instâncias de todos os povos,

de todos os deuses e também da Natureza.

O espelho é um instrumento que, quando em uso, mostra, de forma analógica, as

imagens dos objetos que se põem à sua frente. A própria analogia, esse processo de

conhecimento tão caro aos estóicos, é um processo especular. É por ele, que a realidade

oculta e invisível se mostra ao homem. Em Naturales Quaestiones, Sêneca afirma que a

natureza governa  a terra e a organiza da mesma maneira como organiza o corpo humano,

em que há veias e artérias, como a terra tem seus rios. Na terra, também ar e água circulam

por canais diferentes111. Como na terra, há, no corpo, muitas espécies de líquidos. Na

natureza, a terra e a água, quando apodrecem, dão origem a líquidos desagradáveis como o

betume, por exemplo112, da mesma forma como o corpo produz líquidos imprestáveis. O

estudo de muitos fenômenos, feito por Sêneca em NQ, com os parcos recursos de seu

tempo, só foi possível com o auxílio da analogia. Assim, o trovão é explicado como um

ruído de escapamento de ar, semelhante ao que fazem as mãos quando batidas uma contra a

outra em concha113. A definição de rio parte da analogia com o vento: como o vento é o ar

                                                
109 Scribere de clementia, Nero Caesar, institui, ut quodam modo speculi uice fungerer et te tibi ostenderem
peruenturum ad uoluptatem maximam omnium (...) tum immittere oculos in hanc immensam multiduninem
discordem,seditiosam, impotentem, in perniciem alienam suamque pariter exultaturam, si hoc iugum fregerit,
et ita loqui secum: “Ego ex omnibus mortalibus placui electusque sum, qui in terris deorum uice fungerer;
ego uitae necisque gentibus arbiter.Qualem quisque sortem statumque habeat, in  manu mea positum est.
(Decidi escrever De clementia, Nero César, para que de certo modo te sirva de espelho, e ao mostrar-te a ti
mesmo, permitir-te provar a maior alegria dentre todas (...) depois de dirigires tu os olhos para toda essa
imensa multidão em desacordo, sediciosa, impotente, e que está prestes a se movimentar em prejuízo do outro
e de si mesma, e se ela vier a quebrar esse jugo, tu digas a ti mesmo: Eu dentre todos os  mortais me propus e
fui  escolhido para preencher na terra o papel dos deuses, eu o árbitro  da vida e da morte  para os povos. A
sorte e o destino de cada um está posto em minhas mãos  -  De clementia, I).
110 ...ut nostris uidetur, prima bona sunt, tamquam gaudium, pax, salus patriae (Ad Luc. 66,5).
111 NQ, III,15,1.
112 NQ, III, 15,3.
113 NQ, II,28.
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em movimento, o rio é a água também  em movimento114. O formato das pedras de granizo

é explicado por analogia com as gotas de água, que são redondas115.

 Na natureza, como descreve o autor em Naturales Quaestiones, os quatro

elementos se encontram em permanente mutação, processo que é facilitado pela

constatação da presença de uns elementos nos outros: a água, por exemplo, está no fogo, na

terra e no ar. O estar no outro não deixa de ser também um processo especular. Como as

ações humanas, que, em si mesmas, não são nem um bem nem um mal, elementos como o

fogo e a água podem apresentar-se como um bem ou como um mal, conforme as condições

em que se encontrem. A água, reconhecida fonte do bem,  pode ser a origem também dos

monstros maléficos, quando submetida a determinadas condições. É o que ele escreve ao

falar das águas subterrâneas, que se tornam impróprias para beber, e corrompidas, por

jamais terem sido postas em movimento pela utilização humana, e nem terem sido agitadas

pelo ar livre. Espessas, essas águas, eternamente envolvidas em trevas pesadas, só podem

conter germes pestilentos. O bem está, em geral, ligado ao movimento, que tem conotação

ativa e masculina, enquanto o mal se liga à imobilidade, que tem conotação feminina. Mas

essas distinções não são estanques, pois, como o filósofo afirma em NQ, o fogo e o ar, às

vezes, são machos, outras vezes são fêmeos116. O ar e a luz são fundamentais para que as

águas sejam benéficas, bem como o movimento. O ar é uno, continua Sêneca em Naturales

Quaestiones117, pois só o que é uno possui força. É o ar, por exemplo, que fornece a força

muscular ao corredor118 e que mantém a coesão do corpo animal, e é a força vital própria do

spiritus, tanto do corpo quanto da alma, pois é o spiritus que age no animus e o põe em

ação119. O ar tem, pois, a mesma importância, tanto para a matéria bruta, quanto para a

alma.

A proximidade de animus e spiritus é tão grande, que o próprio Sêneca, em certo

ponto de sua obra, define a alma como o spiritus constituído de uma certa maneira: “Que

outra coisa é a alma senão um sopro de ar que se apresenta  de uma certa forma?  Ora

observas que o ar é tanto mais dócil entre todos os elementos da matéria, quanto mais tênue

                                                
114 NQ, III,12,1-3.
115 NQ, IVb, 3,3-5.
116 NQ, VI, 27,3 e NQ, III, 14.
117 NQ, II, 6,4.
118 NQ, II, 6,4.
119 NQ, II, 6,6.
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ele é”120. E em Naturales Quaestiones, ele mostra como o ar mais tênue se encontra mais

próximo do fogo celeste, a matéria de que se constituem os deuses. A alma é o animal mais

próximo dos deuses e, quando se trata da alma humana, é o único ser capaz de receber em

si uma parcela do fogo divino, que é a razão. Na constituição do mundo, ser análogo ao

homem, o ar se encontra pouco abaixo do éter, infinitamente luminoso, e acima da terra e

da água. Ele é mais pesado que o éter e mais leve do que a água e do que a terra121.

            Como a natureza é única e se confunde com o próprio deus, estudá-la é estudar

teologia. Estudar a matéria é estudar o homem, é estudar deus, é estudar a virtude e o vício.

O homem e o mundo são seres análogos. O mundo é um grande cosmos, e o homem é um

pequeno cosmos, e o Império Romano é também um grande cosmos, que se situa entre o

outro grande e o pequeno cosmos, como se pode inferir da introdução a De clementia,

citada acima.  Não se pode, por isso, isolar o que marca o homem, do que marca o mundo, e

do que marca o Império.

Sêneca provavelmente não conhecia, como algo diferente da reflexão, o fenômeno

físico da refração, por isso todas as explicações que ele dá da presença da luz nos

fenômenos naturais, ele o faz como se se tratasse sempre de reflexão. Assim, as cores do

arco íris122, por exemplo, resultam do comportamento especular das gotículas de água sobre

as quais a luz incide. E, extrapolando para o campo moral, ele aproveita para discorrer

sobre a utilidade dos espelhos no conhecimento que o homem deve ter de si mesmo:

inventa sunt specula ut homo ipse se nosset123.

Ninguém é imune ao ambiente, segundo o próprio Sêneca. Alguma marca sempre

fica, não só naqueles que se expõem ao sol, que se queimam; como nos que demoram

algum tempo numa perfumaria, que levam consigo o perfume do lugar; mas também nos

que freqüentam um curso de filosofia, que não conseguem sair dali sem tirar,

                                                
120 Quid enim est aliud animus quam quodam modo se habens spiritus?  Vides autem tanto spiritum esse
faciliorem omni alia materia, quanto tenuior est (Ad Luc. 50,6 ). Outras referências podem ser lidas em NQ:
Do éter, o ar recebe a luz e o calor necessários à vida. O éter, por sua vez, os recebe do fogo de que é
circundado pelo céu (NQ, II, 10,2-4 e NQ, VI,16,2).
121 Ab aethere lucidissimo aer in terram usque diffusus est, agilior quidem tenuiorque et altior terris nec
minus aquis ceterum aethere spissior grauiorque ( Do éter extremamente luminoso, o ar se estende até a terra.
Mais móvel, pois, e mais sutil e mais elevado do que a terra e do que a água, no entanto, ele é mais espesso e
mais pesado do que o éter - NQ, II,10,1).
122 SENECA. NQ,  I,3,5.
123 SÊNECA. NQ, I, 17,4.
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necessariamente, algum proveito. Um curso de filosofia é sempre proveitoso, mesmo para

os negligentes: “... e os que freqüentam um filósofo necessariamente trarão algo que seja

proveitoso, até mesmo os desinteressados”124.  E a filosofia estóica, pelo atrativo que

exerceu sobre os pensadores romanos – não só sobre Sêneca –, configura-se, por isso, como

um elemento altamente político que avaliza postulados como o elevar a salvação da pátria

ao status de um bem de primeira classe125 e a consideração da paz imperial como

favorecedora da virtude: “Parece-me que se enganam, aqueles que julgam rebeldes e

facciosos os que são sinceramente dedicados à filosofia, e (os julgam)  contestadores dos

magistrados ou de seus  reis, por meio dos quais os bens públicos são administrados. Ao

contrário, ninguém é mais grato em relação a esses administradores; e isso não é sem razão,

pois a ninguém  beneficiam mais esses administradores do que àqueles a quem é dado fruir

de um ócio tranqüilo. Assim é evidente que estes, para os quais a segurança pública muito

concorre para o propósito de bem viver, venerem como a um pai o garantidor de um tal

bem, muito mais do que aqueles elementos agitados situados entre os comuns, que muito

devem aos príncipes, e muito lhes atribuem como obrigação. A estes, nunca nenhuma

liberalidade pode ocorrer tão plenamente  que  sacie sua cupidez, que sempre aumenta na

medida em que é atendida”126. Ele diz ainda, mais à frente, quando aponta as características

do estoicismo, que  não fala de uma filosofia que coloca o cidadão fora de sua pátria, e de

deuses fora do mundo127.

O teatro latino busca sua inspiração, quase sempre no teatro grego. Isso acontece

tanto na tragédia, quanto na comédia. Embora as peças apresentem profundas marcas da

cultura latina, seus autores, quando vão aos modelos gregos, costumam trazer deles, antes

de mais nada, a fábula, os antropônimos e os topônimos.

                                                
124 et qui ad philosphum fuerunt, traxerint aliquid necesse est quod prodesset etiam neglegentibus (Ad Luc.
108,4).
125  Este cap. Nota 43.
126 Errare mihi uidentur, qui existimant philosophiae fideliter deditos contumaces esse ac refractarios,
contemptores magistratuum aut regum eorumue, per quos publica administrantur. Ex contrario enim nulli
aduersus illos gratiores sunt; nec inmerito: nullis enim plus praestant quam quibus frui tranquilo otio licet.
Itaque hi, quibus multum ad propositum bene uiuendi confert securitas publica, necesse est auctorem huius
boni ut parentem colant, multo quidem magis quam illi inquieti et in medio positi, qui multa principibus
debent, sed multa et inputant, quibus nunquam tam plene occurrere ulla liberalitas potest, ut cupiditates
illorum, quae crescunt, dum implentur exsatiet  (Ad Luc. 73,1-2).
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Sêneca define a geografia como a parte do estudo do universo que se ocupa das

águas e da terra, das árvores, das plantas, enfim, de tudo o que se encontra no solo128. Não

é, entretanto, dessa geografia que se fala aqui, mas sim dos topônimos que ocorrem nas

tragédias de Sêneca. Esta última geografia não é a geografia do Império Romano, muito

embora as descrições geográficas sejam feitas, nas tragédias, do ponto de vista do romano.

Isso leva Florence Dupont a observar que os topônimos, tão abundantes na tragédia de

Sêneca, assumem um sentido totalmente romano: “A geografia do mundo é aquela de um

habitante do Império, que conhece pessoalmente ou ouviu falar da Bretanha, da Espanha e

da África romanas; é a geografia de um mundo pacificado cujos confins setentrionais são o

suporte de todo o imaginário exótico”129.

Quanto à história, a linearidade pouco interessa aos estóicos, que valorizam

sobremaneira o presente. Assim Jean Brun130 resume essa postura: “O esquema

fundamental do tempo estóico não é o antes/depois, mas o imediatamente.” Os estóicos

acreditam que a história se repete: o mundo se reinicia periodicamente, após cada

conflagração universal. A visão teórica da história não impede naturalmente que os

acontecimentos do passado influenciem o presente. O tempo estóico, em que se desenvolve

a história, é um incorpóreo. Nele os acontecimentos se desenvolvem circularmente. Como o

importante é a ação concreta do homem, pois é nessa ação que ele pratica a virtude, o

passado e o futuro são praticamente desprezados: “As coisas que se foram e as que hão de

vir estão (ambas) ausentes”131.  Se são ausentes, não existem naquele momento. Isso reduz

a importância do tempo, de uma forma especial,  ao presente.

No entanto, por Sêneca pensar assim, não se pode concluir que o tempo seja o que

Sêneca diz do tempo. Apesar de seu pensamento, que desvaloriza a linha do tempo, existe

uma história da literatura latina e uma história da cultura humana, a que ele próprio

recorria, a todo momento, para buscar seus exemplos e seus modelos éticos e literários. E

para Grimal, Sêneca pertence, não só à história literária, mas à própria história de Roma.

                                                                                                                                                    
127 Non de ea philosophia loquor, quae ciuem extra patriam posuit, extra mundum deos. (Não falo daquela
filosofia que põe o cidadão fora de sua pátria e os deuses fora do mundo - Ad Luc. 90,35).
128 NQ, II, 1,2.
129 La géographie du monde est celle d’un habitant de l’Empire qui connaît personnellement ou a entendu
parler de la Bretagne, de l’Espagne e de l’Afrique romaines; c’est la géographie d’un monde pacifié dont les
confins septentrionaux supportent tous les imaginaires exotiques (DUPONT, 1995, p. 36 ).
130 BRUN, 1986, p. 53.
131 Et quae praeterierunt et quae futura sunt, absunt (Ad Luc. 74,34).
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“A vida de Sêneca pertence à história, e não apenas à história literária”132. E Sêneca foi,

sem dúvida, um ponto de destaque, nessa história. Com ele, a filosofia estóica, pela

primeira vez em Roma, influenciou diretamente o poder, na pessoa desse filósofo.

Denis & Elisabeth Henry em The mask of power133 estudam as tragédias latinas com

foco privilegiado sobre aquilo que as distingue das tragédias gregas e as insere no contexto

sócio-político de Roma, como o caráter dos reges, como as fórmulas religiosas, ou a

presença de elementos típicos das exibições dos gladiadores nos anfiteatros134. No caso de

Sêneca, esses autores chamam a atenção ainda para a influência de outros autores latinos,

como Horácio, Virgílio e Ovídio. Norman Pratt135  reforça ainda mais esse aspecto, ao

acentuar a presença, em Sêneca, de uma dramaturgia latina anterior, que desenvolvera uma

fala e um estilo trágicos apropriados aos olhos romanos, aplicados por eles na versão das

tragédias gregas. Isto resultou numa  certa grandiosidade, intensidade e uso freqüente de

elementos retóricos na tragédia romana.

Sobre os deuses recorrentes nos mitos trágicos utilizados nas tragédias senequianas,

Norman Pratt lembra que, para os poetas latinos, esses deuses não se organizam numa

hierarquia, não têm genealogia, e nem se subordinam à coerência de qualquer teogonia ou

teologia, como na Grécia: “Não há casal antropomórfico no panteão romano, nem

genealogia e, conseqüentemente, também não há teogonia. A religião romana não comporta

nenhum discurso teológico, nenhum artigo de fé, nenhum dogma. Ela ignora qualquer

forma de ortodoxia”136. A partir daí, se compreende porque muitas vezes Sêneca identifica

Júpiter ao Uno. Se considerarmos Júpiter idêntico ao Zeus grego, quanto à sua origem

descendente dos Titãs, uma tal identificação seria desprovida de sentido137.

                                                
132 La vie de Sénèque appartient à l’histoire, et non seulement à l’histoire littéraire (GRIMAL, 1948, P.34).
133 HERNY, Denis & Elisabeth. The mask of power: Seneca’s tragedies and imperial Rome, 1985.
134 HENRY & HENRY, 1985 p. 158-9.
135 Probably the most important contribution of the earlier Latin dramatists to Seneca was their development
of a tragic diction and style appropriate in Roman eyes for Latin versions of the serious, highly esteemed
Greek plays. The resulting mode is heavy, grandiose, intense, and packed with rhetorical devices
(Provavelmente, a contribuição mais importante dos dramáticos latinos foi, para Sêneca, o desenvolvimento
que eles realizaram do discurso e do estilo trágicos apropriados aos olhos romanos, por meio das versões
latinas das peças gregas sérias e grandemente admiradas - PRATT, 1983,  p. 27).
136 Il n’y a pas de couple anthropomorphe dans le panthéon romain, ni de généalogie et par conséquent pas
de théogonie non plus. La religion romaine ne comporte aucun discours théologique, aucun article de foi,
aucun dogme, elle ignore toute forme de orthodoxie  (DUPONT, 1995 P. 47).
137 Cap. 3, Nota 6.
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As figuras retóricas e o uso abundante de provérbios são conseqüências,

principalmente, da formação retórica de Sêneca e do gosto de um tempo que experimentava

o represamento das manifestações oratórias do fórum. Uma das diferenças mais

importantes, por exemplo, entre As traquínias, de Sófocles e Hércules no Eta, apesar de a

fábula ser a mesma, advém justamente da presença, nesta última, do gosto do pensador

romano pela retórica, ao lado do pensamento estóico, enquanto instrumento corretivo da

tirania a que tendiam os príncipes, em prejuízo crescente da representatividade do senado.

A retórica não pode ser vazia. “A retórica é o sistema de regras que garante o

sucesso da persuasão”138.  Essa persuasão resulta numa mudança de situação, num aumento

de credibilidade de um ponto de vista contra um outro ponto de vista possível ou real139.

Neste sentido, se pode ler o final da tragédia HO, marcada pela condenação do rei tirano

(condenação de uma situação), e pela glorificação do rei clemente (prevalecimento de uma

situação alternativa): um aumento de credibilidade para o ponto de vista de quem defende

um rei magnânimo, como faz Sêneca. Esse final repete o que propõe Sêneca em De

clementia, escrita em fins de 55 ou início de 56, pouco depois da aclamação de Nero, e que

tinha como objetivo exortar o príncipe a preservar a moderação e a clemência, contra a

truculência do tirano, e a agir dentro dos princípios que lhe garantissem o perfil de um bom

chefe de estado. Após apresentar-lhe De clementia como um espelho, o próprio Sêneca põe

na boca do destinatário, o que ele, o autor, espera que o príncipe possa dizer de si mesmo,

com os olhos voltados para os habitantes do Império e do mundo: “Com todo esse poder, a

ira jamais me levou, por cólera, a penas injustas, nem o ímpeto juvenil, nem tampouco a

temeridade ou a obstinação humanas, que freqüentemente levam à explosão da paciência

até as almas mais calmas, nem mesmo  a crueldade de exibir poder por meio do terror, o

que constitui a glória de grandes impérios.  Ao contrário, embainhada conservo a espada

junto a mim, sumamente parcimoniosa no derramamento de sangue, mesmo o mais vil.

Qualquer um a quem tudo tenha faltado, (este) em nome de sua condição de homem, será

bem acolhido junto a mim. Mantenho guardada minha  severidade, e a clemência ao

alcance da mão. Assim, como que, me policio diante das leis que eu tirei do abandono e das

                                                
138 LAUSBERG, 1967, p. 115.
139 Essa questão do ponto de vista, do conteúdo  e da credibilidade do discurso retórico pode ser lida em
LAUSBERG,  1967, p. 79-80.
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trevas, para colocá-las em plena luz”140. O final de Hércules no Eta é justamente um canto

de glória a esse inimigo de tiranos, vencedor de monstros e pacificador do mundo, que é

Hércules: “Quanto a ti, ó grande vencedor de monstros, e, ao mesmo tempo,  pacificador do

mundo...” (HO, 1989-90).

A tragédia, segundo Aristóteles, é constituída de seis elementos: a fábula, os

caracteres, as falas, as idéias, o espetáculo e o canto141. O mesmo Aristóteles define a

fábula como a “imitação de uma ação”, a “reunião de ações” (ibidem).   Florence Dupont,

em  Les monstres de Sénèque,  diz, sobre o teatro latino, que aí “a fábula não significa ‘peça

teatral’ propriamente; seu sentido é mais amplo, significa ‘história’, ‘narração’. Designa a

peça teatral somente como uma narração, indica que uma peça conta alguma coisa”142.

Como parte de sua liberdade, nascida da própria maneira como ele pensava a tradição, o

romano isola a fabula da teatralidade trágica original, para usá-la como  parte de sua

própria  tragédia. E esse uso se faz dentro de um comprometimento com o código próprio

do teatro latino, que não é de origem grega. O teatro romano é de origem italiana, segundo

Florence Dupont143. A utilização tão livre da fábula grega pelo teatro romano é parte de um

comportamento bem mais amplo que se observa nos costumes imperiais, que consiste em

buscar os modelos no mundo grego ou helenístico e elaborá-los a seu modo, dando-lhes

traços genuinamente romanos, e atribuindo-lhes sentido próprio. Esses modelos e motivos

não freqüentam exclusivamente o contexto cultural intelectualizado, mas são recorrentes

também nos ambientes das famílias abastadas, que costumavam usá-los como elementos

puramente decorativos. As paredes e os jardins de suas casas costumavam ser decorados

com estátuas e pinturas representativas de motivos gregos tomados como elementos, tão

somente plásticos e visuais, pouco comprometidos com seu contexto de origem.

                                                
140In hac tanta facultate rerum non ira me ad iniqua supplicia compulit, no iuuenilis impetus, non temeritas
hominum et contumacia, quae saepe tranquilissimis pectoribus quoque patientiam extorsit, non ipsa
ostentandae per terrores potentiae dira, sed  frequens magnis imperiis gloria. Conditum, immo constrictum
apud me ferrum est, summa parcimonia etiam uilissimi sanguinis. Nemo non, cui alia desunt, dominis nomine
apud me gratiosus est. Seueritatem abditam, clementiam in procinctu habeo; sic me custodio, tamquam
legibus, quas ex situ ac tenebris in lucem euocaui, rationem redditurus sim (De clementia, I).
141 ARISTÓTELES. Poética, VI.
142 ...fabula ne signifie pas “pièce de théâtre” par lui même, son sens est plus large, il veut dire “histoire,
récit”. Il designe donc la pièce de théâtre seulement comme un récit, il indique qu’une pièce raconte quelque
chose (DUPONT, 1995 p. 24).
143 Le théâtre romain est d’origine italienne (DUPONT, 1995 p. 23).
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No caso das tragédias, a relação entre os modelos gregos e as peças latinas de

mesmo tema é mais complexa. Florence Dupont concentra seu estudo da tragédia latina,

sobretudo, nos elementos estéticos reconhecidamente romanos, acentuando, com isso, seu

ritual144 e seu caráter lúdico145.

2. DO TRÁGICO GREGO AO TRÁGICO LATINO

HO, de Sêneca, é uma tragédia bem mais extensa do que sua correspondente grega,

As traquínias, de Sófocles. São 1996 versos contra apenas 1278. Contribuem para essa

diferença a maneira um tanto prolixa de Sêneca apresentar as falas das personagens e as

descrições dos lugares e dos mitos. A própria intriga é, muitas vezes, alongada por meio de

cenas episódicas inúteis, como afirma Herrmann146. Em HO há muitos elementos que não

fazem parte de  As traquínias, entre os quais a fala inicial de Hércules (HO, 1-103) e o

diálogo de Iole com o coro (HO, 106-232). Alcmena, mãe de Hércules, que em As

traquinias é apenas referida, ocupa um grande espaço em HO, no quarto e no quinto

episódios, em que ela entretém longos diálogos com Hércules e com Hilo. Em As

traquínias, quando Hércules, agonizante, pede a Hilo que lhe chame a mãe, este responde

que ela se encontra em Tirinto (Traq. 1152).  Embora o papel de Licas em HO corresponda

à atuação de duas personagens de As traquínias (o próprio Licas e o mensageiro), essa

redução promovida por Sêneca não compensa os seus acréscimos. Licas e o mensageiro são

muito falantes em As traquínias. Em HO, além da ausência do mensageiro, Licas é

personagem muda.

 O acréscimo da presença de Alcmena em HO soma-se a outros expedientes

senequianos que valorizam a dimensão humana de sua tragédia e torna sua construção mais

coerente com a própria estrutura do mundo na visão de Sêneca. A presença da mãe de

                                                
144 DUPONT, 1995 p. 24.
145 DUPONT, 1995 p. 14 e 24.
146 ... l´intrigue est reduite au minimum, sacrifiée à l´intérêt psychologigue, mais malhereusement allongée
par des scènes épisodiques inutiles (A intriga é reduzida ao mínimo, sacrificada ao interesse psicológico, mas
infelizmente, alongada por cenas episódicas inúteis - HERRMANN, 1924, p. 382).
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Hércules acrescenta a face-mãe da mulher. Uma vez que Dejanira é dada como morta a

partir do verso 1030, cabe a Alcmena prolongar o papel feminino na tragédia. É

emblemático que ela surja só na segunda metade da peça (a partir do verso 1337), depois

que Hércules assumira completamente sua humanidade. Dejanira não estava mais em cena,

e o herói já se despira de suas armas, já percebera que é contra si mesmo que convinha

lutar, e não mais contra os monstros.

Norman Pratt, quando compara Sêneca e Sófocles, acentua duas questões: uma

diferença na forma de conceber o mundo, e a situação das obras dos dois autores, que

ocupam pontos diferentes no espaço e no tempo: “Ir de Sófocles a Sêneca é mover-se de

uma concepção da condição humana para outra radicalmente diferente”147, escreve Pratt.

Como exemplo que, para nós, pode ser estendido à dupla HO/As traquínias, ela focaliza a

figura de Édipo em duas outras tragédias. No Édipo de Sófocles, há o confronto entre o

status humano  e o status divino expressos nas previsões do oráculo e nas ações do herói,

respectivamente: “A catástrofe em Édipo envolve um confronto de dois status: o humano e

o divino. Essa catástrofe não nasce do conflito moral. Assim, o conflito não pode ser

desfeito, o dualismo não pode ser resolvido em termos de estatuto moral”148. Sêneca, por

sua vez, faz que o trágico nasça da  contraposição da “ordem da natureza versus o caos das

ações humanas”149. Aquele mundo irreconciliável do grego não se acentua no trágico

estóico-senequiano, até mesmo porque, com exceção dos desvios do comportamento

humano, que geram o caos moral, há, na concepção de Sêneca, uma harmonia na natureza,

da qual faz parte também o homem. É impossível, por isso, uma oposição radical, aqui,

entre homem e natureza, ou, em outras palavras, entre homem e deus. Por isso, nos dizeres

ainda de Pratt, “Sêneca escreve uma espécie diferente de drama introspectivo, um produto

único resultante de três grandes elementos: o modo hiper-tenso da retórica como uma forma

de expressão do sentimento e do pensamento;  a concepção estóica e, especialmente, a neo-

estóica, de uma ordem moral racional perpassada pelas paixões humanas; e a experiência

                                                
147 To go from Sophocles to Seneca is to move from one conception of the human condition to a radically
different conception  (PRATT, 1983, p. 10).
148 The catastrophe in Oedipus involves a confrontation of two statuses, human and divine. It does not come
from moral conflict. The conflict cannot be reconciled, the dualism cannot be removed in terms of moral state
(PRATT, 1983, p. 10).
149 The order of Nature versus the chaos of men´s actions (PRATT, 1983, p. 10).
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pessoal de  um homem público cujos ideais eram torturados pela selvageria moral de sua

Roma”150.

Hegel, sem restringir essa diferença a esta ou àquela tragédia, a esse ou àquele

autor, faz uma distinção semelhante, apelando para o confronto entre um tempo mítico e

um tempo legal. No tempo mítico, “a validade do ético reside unicamente nos indivíduos

que, a partir de sua vontade particular e da grandeza e eficiência  eminente de seus

caracteres, se colocam no topo da efetividade, no seio da qual vivem.  O justo permanece

sendo sua mais pessoal resolução, e quando prejudicam o em si e o para si ético por meio

de sua ação, não há nenhum poder público detentor de força que peça contas a eles e os

puna”151,  o que, para nós, vale para a comparação da  tragédia grega com a romana. Esse

tempo mítico é o cenário em que se dá o conflito entre as potências humanas e as divinas da

tragédia grega. A tragédia romana se dá num outro tempo, em que cada indivíduo singular

pertence – seja em que circunstância for – a uma ordem subsistente da sociedade, e não

aparece como esta forma individual e autônoma152, que é o herói do tempo mítico. Cada

pessoa, a partir das relações de  autonomia e dependência garantidas pelo estado legal, é

limitada pela outra, numa série infinita de dependências e autonomias que marcam o estado

em geral, circunstância muito presente num estado organizado legalmente como o romano,

que o criador leva para dentro da tragédia. Em HO de Sêneca, o tempo mítico é bastante

reduzido em favor do estado legal, especialmente a partir de certo momento da fábula em

torno da qual ele estrutura a peça. Essa presença do estado legal na tragédia latina é

implicitamente reconhecida quando os críticos usam alusões a personagens e cenas trágicas

para situar temporalmente as obras. Norman Pratt refere-se a essas circunstâncias no

capítulo 2, “Introduction to the drama”, de seu livro Seneca’s Drama153, e Herrmann, no

estudo das alusões históricas, em Théâtre de Sénèque154.

HO é uma tragédia sui generis, na medida em que  se desenvolve em dois

momentos, o primeiro dos quais aproximadamente conforme o modelo grego, e o segundo

                                                
150 Seneca writes a different, introspective kind of drama, a unique product of three major elements: the
hypertensive mode of rhetoric as a form of expression, feeling, and thought; the Stoic, and specifically Neo-
Stoic, conception of a rational moral order threatened by the human passions; and the personal experience of
a statesman whose ideals were tortured by moral savagery of his Rome (PRATT, 1983, p. 10).
151 HEGEL, 1999,  p. 193-4.
152 HEGEL, 1999, p. 203.
153 PRATT, 1983. Introduction to the drama, p. 12-34.
154 HERRMANN, 1924, p. 85-99.
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dentro da concepção romano-estóica do mundo. O primeiro momento vai até a cena em que

o herói se despe, segundo as palavras de Hilo (HO, 786), de suas insígnias de poder, tirando

dos ombros a pele do leão de Neméia e depondo a clava e a aljava. A continuação dessa

cena é narrada por Filoctetes, quase mil versos à frente (HO, 1648), quando este conta

como Hércules lhe entregara seu arco, e ordenara que ele o lançasse na pira funerária, junto

com o herói, com sua clava e a pele do leão (HO,1648-1666), aqueles mesmos objetos de

que ele se despira, segundo a narração de Hilo.

Na economia  da tragédia, a fala inicial de Hércules dirigida a Júpiter, que Sêneca

acrescenta à sua peça, serve para mostrar um Hércules impaciente, em razão de o pai não

lhe ter permitido ainda a ascensão ao céu, apesar de estarem concluídas, e bem concluídas,

todas as tarefas que lhe couberam na terra, segundo a previsão do oráculo. O primeiro coro,

que dialoga com a cativa Iole, serve para revelar quem ela é, deixando claro seu papel de

motivadora dos acontecimentos trágicos que irão afetar Hércules. O segundo episódio é

uma preparação para o desenlace trágico: sabendo da presença de Iole na vida de Hércules,

como cativa e amante, Dejanira, a fim de garantir para si o amor do marido, que se

encontrava na Eubéia, resolve enviar-lhe o filtro. Esse expediente, no entanto, em vez de

trazer de volta Hércules, leva-o à morte trágica. A morte de Hércules é o acontecimento

central em torno do qual gravitam todos os outros. Os episódios seguintes (terceiro, quarto,

e quinto), mostram a morte do herói, e o fazem de maneira singular: no terceiro episódio,

Hilo conta a Dejanira os efeitos perniciosos do filtro sobre o corpo de Hércules, e como ele

se encontra à beira da morte. A narrativa do filho vai até o momento em que um barco

recolhe Hércules no mar da Eubéia. O quarto episódio pinta, com tintas fortes, os

momentos que precedem a morte de  Hércules, e mostra o herói em luta com o sofrimento

provocado pelos efeitos do filtro. No quinto episódio, Filoctetes retoma a narração a partir

do ponto em que Hilo parara. Neste quinto episódio, Filoctetes privilegia, na trajetória de

Hércules, o caminho do sábio estóico, a partir do ser despreparado para o sofrimento e para

a morte, até a configuração do ser impassível diante do sofrimento, e firme diante da

própria morte.

A partir desse ponto (HO, 786), Hércules começa a libertar-se da hybris grega, e

passa a assumir contornos mais humanos. Ele deixa, ao mesmo tempo, o mundo mítico dos
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confrontos insolúveis para entrar no mundo das leis dos homens, por onde trilha o destino a

que ninguém escapa.

O velho Hércules

Esse velho Hércules, que se mostra até o verso 786, encontra-se naquele grupo de

heróis que, segundo Hegel, são indivíduos que, a partir da autonomia de seu caráter e de

seu arbítrio, assumem a responsabilidade total de uma ação. Em sua realização, o justo e o

ético, para esses indivíduos, se fundamentam em seu modo de pensar individual155. Hegel

dá como exemplo desse tipo de herói justamente Hércules. Segundo ele, os heróis gregos

surgem numa idade anterior à legalidade, ou são eles mesmos fundadores de Estados, de tal

modo que o direito e a ordem, a lei e os costumes partem deles e se efetivam como sua obra

individual, que a eles permanece associada. Desse modo, Hércules já foi enaltecido pelos

antigos e se apresenta para eles como um ideal de virtude heróica original. Sua livre virtude

autônoma impede a injustiça, e luta contra monstros humanos e naturais. O estado universal

de sua época lhes pertence como coisa própria.

O velho Hércules é o da fase inicial de HO, que vai até o verso 786. Está-se diante

do herói clássico grego incondicionado, que se bate frente a frente contra seu destino. Emil

Staiger acrescenta mais algumas pinceladas que definem bem esse herói hegeliano: “O

herói patético é incondicionado. As coisas, as circunstâncias, o meio, a atmosfera reinante

não o atingem, inexistem totalmente para ele”156. Duma outra ótica, é o mesmo herói

irreconciliável de que fala Gilbert Durand157. Chamando de diérese, ou separação, o

processo mental que estabelece dois tipos de herói, um solar e um lunar, o velho Hércules,

                                                
155 HEGEL, 1999, p. 195.
156 STAIGER, 1975. p. 128.
157 DURAND, Gilbert. Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris: Bordas, 1969.
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o da primeira parte da fábula, ocupa a vertente solar, apolínea, do guerreiro violento e

explosivo, que não se submete à ordem do destino158. Segundo Durand, o protótipo de

todos os heróis, mais ou menos solares, parece ser Apolo ferindo, com suas flechas, a

serpente Píton.  É essa espiritualidade do combate  que a psicanálise põe em relevo numa

notável constelação em que  confluem em torno da atividade intelectual a espada, o pai, o

poder e o imperador159. Parece que Durand tinha em mente esse mesmo Hércules de que

fala Hegel, e em sua dupla retomada por Sêneca (enquanto herói autônomo da primeira

parte da tragédia, e enquanto herói inserido num estado legal, da segunda parte);  e parece

ainda que ele faz alusão justamente àquele trecho de HO, em que Hércules diz que só sua

vitória sobre a hidra é muito mais representativa do que aquela que Apolo realizou sobre a

serpente, e que o fez merecer o templo de Cirra e uma morada etérea: “Por ter matado uma

serpente, Peão mereceu templos em Cirra e uma morada no céu. E, no entanto, a quantas

Píton equivale só a hidra” (HO, 92-94)!

A cena em que Hércules atira Licas contra as nuvens e o mata, por um simples ato

de sua vontade, mostra resquícios daquele herói de que fala Hegel: de caráter e arbítrio

autônomo, que executa o justo e o ético a partir de uma decisão individual, sendo sua

individualidade a única lei: “Mas ele, virando o rosto inflamado para um lado e para o

outro, segue apenas um entre todos: ele procura Licas. (...) Num arremesso, Licas é atirado

para os céus, e esparge as nuvens com seu sangue derramado” (HO,  808-819). A lei é a

vontade do herói.

Não obstante aquele herói pré-legal de  que fala Hegel, ou o herói solar das palavras

de Durand, ser a marca especialmente do início da peça, quase no fim da tragédia (HO,

1516-17), Hércules ainda apresenta traços do velho Hércules, ao insistir na clareza com que

enfrenta os inimigos, clareza típica do herói forte, armado, sem temor, centrado em si

                                                
158 Le  héros solaire est toujours um guerrier violent et s’oppose en cela au héros lunaire qui, nous le verrons,
est un resigné, (Durand citando  Piganiol). Chez le héros solaire, ce sont les exploits qui comptent plus que sa
soumission à l’ordre d’un destin (O herói solar é sempre um guerreiro violento e, nisso, ele se opõe ao herói
lunar que, nós o veremos, é um resignado. Para o herói solar, são as explosões que contam mais do que sua
submissão à ordem de um destino - DURAND, 1971, p. 179).
159 Le prototype de tous les héros, tous plus ou moins solaires, semble bien être Apollon perçant de ses flèches
le serpent Python. (...) C’est cette spiritualité du combat que la psychanalyse met en relief dans une
remarquable constellation hugolienne où viennent confluer, autour de l’activité intellectuelle, l’épée, le père,
la puissance et l’empereur (O protótipo de todo herói, todos mais ou menos solares, parece-nos ser Apolo
ferindo, com suas flechas, a serpente Píton (...) É essa espiritualidade do combate que a psicanálise põe em
relevo numa notável constelação hugoliana onde confluem, em torno da atividade intelectual, a espada, o pai,
o poder do imperador - DURAND, 1971, p. 181).



52

mesmo, dado ao confronto aberto. É quando ele insiste no advérbio palam, que significa

“às claras”: “... levarei, no entanto, esta glória insigne: a de que nenhum monstro venceu

Alcides às claras, e a de que  todo monstro Alcides venceu, às claras” (HO, 1515-17).

Trata-se de ecos de sua primeira intervenção, quando, em sua fala inicial (episódio 1), ele

dissertara sobre sua glória insigne, ao derrubar os pérfidos reis e os cruéis tiranos (HO, 5-6)

e se jactara de ter vencido todo o mal que existe no mar, na terra, no ar e nos infernos (HO,

15). Ele não aceita a demora de Júpiter em lhe conceder o céu. Por isso, continua, em tom

desafiador, a relatar ao pai seus grandes feitos, entre os quais a morte do leão de Neméia

(HO, 16), a morte da hidra de Lerna (HO, 19), a humilhação a que ele submeteu o guardião

do inferno, Cérbero, não só subjugando-o, mas também  trazendo-o para a luz do dia (HO,

23-4).  “Por que, pois, tramas demoras?” (HO, 10), pergunta ele a Júpiter. Não obstante

estarem preenchidas as condições referidas pelo oráculo, sua hora não chegou, segundo os

desígnios dos deuses, e ele não pode compreender isso. Essas recaídas são possíveis no

pensamento de Sêneca, como expusemos no capítulo 6.

O novo Hércules

O novo Hércules é um herói menos centrado em si mesmo, que corresponde àquele

descrito por Hegel, segundo o qual, os indivíduos singulares mantêm no estado uma

posição correspondente à adesão e à submissão à ordem e ao caráter impositivo desse

estado. Ele não tem em mais em si a fonte única das potências éticas. Esses indivíduos

devem deixar-se regular, em seu modo particular de pensar, na sua opinião subjetiva e no

seu sentimento, pela normatividade que constitui o estado, e deixar-se conduzir em sintonia

com ela160. A particularidade ou a individualidade do herói passa a agir, não como uma

instância ética única, com uma opinião, uma subjetividade e um sentimento isolados do

contexto. Ao contrário, ela deve agir em consonância com o estado legalmente constituído.

Esse comprometimento com o contexto e com o estado constituído, no caso de Sêneca, está

                                                
160 HEGEL, 1999, p. 192.
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explicado nas palavras de Pratt161, já citadas acima, segundo as quais, três elementos

marcam profundamente a tragédia senequiana – todos vinculados a um império legalmente

organizado: a retórica, a concepção estóica do mundo e as experiências de Sêneca. Não é

necessário dizer dessas experiências, que são especialmente políticas. E socorrendo-nos

novamente de Durand: esse novo Hércules é o que se inicia, grosso modo, nos pontos onde

termina o herói solar (verso 786 da fala de Hilo). Esse segundo Hércules, em vez de usar

suas armas e se bater de frente com o destino, manda que sejam elas atiradas ao fogo e

ardam junto com seu corpo (HO, 1661-66). Antes, ele já tirara de junto de si tais

apetrechos, como narra Hilo. A partir de então, ele se alia ao inimigo que o ameaça, e o

vence pela acomodação à sua inevitabilidade. Ele começara despindo-se das armas, como

consta do terceiro episódio, momento em que se livrara também de seu manto, e soltara um

grito como o do animal que está sendo morto para o sacrifício, como um touro atingido

pelo cutelo: “Nesse momento, ele enche o céu com um clamor horrendo: semelhante ao

touro que foge com o cutelo de dois gumes e que leva (em sua fuga) a ferida e o cutelo, e

enche com seu  vasto urro o templo que estremece” (HO, 797-800). Hércules deixa de ser o

ofertante e passa a ser a vítima oferecida. Sua força deixa de ser sobre-humana, para

igualar-se à dos mortais, como observa Hilo: “Tornamo-nos iguais a Alcides (...) e o leve

Austro carrega o pesado Hércules” (HO, 838-840).

Dentro da visão antropológica de Durand, Hércules é, a partir de certo ponto, um

herói lunar: aquele que, contrapondo-se ao primeiro herói, pactua com a morte, com o

sofrimento e com o destino inevitável. Corresponde ao retorno à mãe - aí incluída a

natureza - e à valorização da própria morte162. Vê-se que há uma equivalência deste herói

com o sábio estóico consumado, com sua valorização da morte e do sofrimento, bem como

o recobro de sua harmonia com a natureza. Em HO, assiste-se a essa passagem do herói

solar, correspondente ao herói trágico clássico, para o herói virtuoso, que faz da morte um

grande exercício de virtude e de domínio sobre si mesmo. “Agrada-me contra mim mesmo

enfurecer-me”(HO, 825), diz Hércules, depois que despira o manto e suas armas, e se

                                                
161 Este cap. Nota 5.
162 Le complexe du retour à la mère vient inverser et sur déterminer la valorisation de la mort elle-même et
du sépulcre (O complexo do retorno à mãe inverte e sobredetermina a valorização da própria morte e do
sepulcro - DURAND, 1971, p. 269).
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percebera como vítima para o sacrifício, enfim, depois que deixara de ser o herói sobre-

humano todo-poderoso.

Convergindo com o pensamento de Hegel, no que diz respeito à submissão do herói

ao estado constituído, Pratt continua, ao citar uma fala do Coro de Fedra, que mostra bem o

efeito sobre Sêneca de seu comprometimento com o Império, e a inquietação que lhe

causavam as desordens que ali vigiam: “Ó grande Natureza, mãe dos deuses,  e tu  regente

do Olimpo ardente, que  rapidamente conténs,  no universo, os astros dispersos e os cursos

desordenados dos astros, e, célere, ordenas os pólos em seu eixo, por que tens tanto cuidado

ao movimentar os percursos cíclicos do alto céu?  De modo que, ora os rigores do inverno

desnudam as florestas, ora as frondes retornam às árvores; ora o fogo do Leão do inverno,

com grande intensidade, queima os trigais,  e ora o ano torna amenas suas forças? E por que

também, tu, que governas todas essas coisas, e, sob teu domínio as forças equilibradas do

vasto universo conduzem (em ordem) suas órbitas, te manténs alheio aos excessos dos

homens;  e te manténs omisso em recompensar os bons  e punir os maus? A Fortuna

governa as coisas humanas sem nenhuma ordem, distribui com mão cega  as recompensas

favorecendo os piores”163. Nesse texto, o coro se dirige à mãe natureza, e estranha por que,

com tanta propriedade e justeza, ela preside os fenômenos naturais, e, com tanta

condescendência, assiste às injustiças entre os homens.

A compreensão de HO em dois tempos não deixa de ser, no corpo de uma tragédia

única, o reflexo dos dois tempos trágicos representados pelas duas séries de tragédias

clássicas que chegaram até os dias de hoje: as gregas, e suas correspondentes latinas. Neste

último grupo, só se pode falar de Sêneca, uma vez que as tragédias de outros autores, que

sabemos terem existido, se perderam. Embora exista uma grande discussão sobre os

caminhos percorridos por essas influências até chegarem a Sêneca, diz-nos Tarrant164 que

as peças teatrais de Sêneca correspondem aproximadamente  às equivalentes peças gregas

que foram conservadas, embora ressalte que a influência em sua obra, exercida pelos

                                                
163 O magna parens Natura deum/ tuque igniferi rector Olympi,/ qui sparsa cito sidera mundo/ cursusque
uagos rapis astrorum,/ celerique polos cardine uersas,/ cur tanta tibi est cura, perennes/ agitare uias aetheris
alti?/ Ut nunc canae frigora brumae/ nudent siluas; nunc arbustis/ redeant umbrae; nunc aestiui/ colla
Leonis Cererem magno/ feruore coquant uiresque suas/ temperet annus? Et cur idem,/ qui tanta regis, sub
quo uasti/ pondera mundi librata, suos/ ducunt orbes, hominum nimium/ securus abes; non sollicitus/
prodesse bonis, nocuisse malis?/ Res humanas ordine nullo/ Fortuna regit, sparsitque manu/ munera caeca,
peiora fouens (SENECA, Fedra,v. 959-979).
164 TARRANT, 1978, p. 214-215.
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escritores latinos do tempo de Augusto, foi maior do que a exercida pelos modelos áticos.

Cada uma das tragédias latinas abaixo é seguida do modelo grego correspondente: Hércules

Furioso (Hercules Furens) corresponde a  Hércules de Eurípides; As Troianas (Troades) a

As Troianas e a Hécuba, de Eurípides;  Medéia (Medea), a Medéia de Eurípides;  Fedra

(Phaedra), a Hipólito  de Eurípides; Édipo (Oedipus), a Édipo Rei de Sófocles;

Agamêmnon (Agamemnon) a Agamêmnon de Ésquilo, segundo alguns ou a uma outra obra

perdida pós-esquilina, na opinião de outros; Hércules no Eta (Hercules Oetaeus) a As

traquínias de Sófocles; As Fenícias (Phoenissae) a As Fenícias de Eurípides e a Édipo em

Colono de Sófocles. Quanto a Tiestes, não se conservou nenhum modelo grego

correspondente. Sabe-se, no entanto, que poetas latinos já haviam tratado o tema, entre os

quais Ênio, Ácio e Vário.

Esse novo Hércules, que melhor reflete o tempo legal em Roma, com  suas relações

de autonomia e dependência entre as pessoas, que vive num ambiente altamente

influenciado pela fortuna incerta é que será o principal campo de luta entre os vícios e as

virtudes.

É desse novo Hércules que fala a ama, quando discute com Dejanira sobre a questão

da culpa, própria de um estado legal. Do ponto de vista do estado legal, Dejanira, que

provocou involuntariamente a morte de Hércules, não tem culpa alguma. A culpa supõe a

existência do estado legal, com suas leis, seus costumes e suas crenças. E nesse estado, “a

punição de um crime não é mais questão de coragem heróica e de virtude individuais de um

e mesmo sujeito”165. Por isso, não cabe a Dejanira a função de se punir.  “Teu erro é isento

de culpa” (HO, 983), diz Hilo a Dejanira.

Dos modelos gregos ao teatro latino

A busca dos modelos gregos nunca resultaram em meras traduções das tragédias

gregas para a língua dos romanos. “E aqui é justamente onde se encontra a autêntica

                                                
165 HEGEL, 1999, p. 193.
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originalidade: a receptividade frente ao novo, que, no século III, faz abrir as portas, de par

em par, aos ensinamentos gregos, associada ao apego às antigas formas, instituições e

sabedoria: está aqui o que constitui o caráter nacional romano, tal como se formou no curso

de sua história”166, escreve Karl Büchner.

Os historiadores costumam eleger como marco da intensificação da influência grega

sobre Roma o ano de 272 a . C., quando houve a captura de Tarento pelos romanos. Plauto,

que viveu pouco depois desse acontecimento (aproximadamente entre 254 e 184), é o

primeiro autor dessa fase de influências intensas, de quem nos resta um número

considerável de peças teatrais (comédias). Ele praticava aquilo que os críticos batizaram

como contaminatio (a fusão numa só de duas ou mais comédias gregas), que era uma das

formas de não subordinar-se cegamente aos modelos gregos, adaptando-os ao gosto

romano. O contexto em que uma obra teatral é produzida é fundamental para sua

compreensão, pois, como observa Tarrant167, o sentido de uma obra é incompleto se ela é

alheia ao contexto daqueles que vão fruí-la. Esse contexto é parte de um pacto semiótico

entre o autor e o espectador ou leitor. Por isso, a importação de modelos estrangeiros

implica sempre uma nova leitura do corpus importado, dentro do contexto do importador.

No caso dos modelos gregos buscados pelos autores romanos, Tarrant até minimiza, de

certa forma, os conteúdos importados da Grécia, em favor da influência dos próprios

escritores romanos168.

           Zélia Cardoso observa que “no que diz respeito à progressão da ação, as tragédias

senequianas  também se diferenciam das gregas por serem bastante estáticas”169.

Curiosamente esse estatismo, pelo menos em HO, não se reflete nas personagens, que são

                                                
166 Y aquí  es justamente donde se encuentra la auténtica  originalidad: la receptividad frente a lo nuevo, que
en el siglo III hace abrir las puertas de par en par a las enseñanzas griegas, en unión con el aferramiento a
las antiguas formas, instituciones y sabiduría: he aquí lo que constituye el carácter nacional romano, tal
como se formó en el curso de su historia (BÜCHNER, 1968, p. 20).
167 No work of literature can make complete sense when removed from the literary context in which was
formed (Nenhuma obra literária pode ter sentido completo quando retirada do contexto literário no qual foi
produzida - TARRANT, 1978, p. 214).
168 I shall argue that fifth-century Attic trageddy was in many cases a remote and not a proximate source for
Seneca (...) finally I shall suggest that Seneca’s conception of tragic form and style, as well as much of the
content of his plays, came to him from Latin writers of the Augustan period (Eu poderia argumentar  que a
tragédia ática do quinto século foi, em muitos casos, uma fonte remota e não uma fonte próxima para Sêneca
(…) Finalmente eu poderia sugerir que a concepção da forma e do estilo trágicos, pelo menos na maior parte
do conteúdo de suas peças, veio até ele, dos escritores latinos do período de Augusto - TARRANT, 1978, p.
214).
169CARDOSO, 2005, p. 34.
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mais dinâmicas do que em As traquínias. Há mais movimento, em conseqüência mesmo de

sua maior liberdade em relação ao todo. É o reflexo do dinamismo próprio do pensamento

estóico. Assim escreve Jean Brun, quando compara o estoicismo com o aristotelismo:

“Aristóteles tem uma visão do mundo mais estática e hierarquizada (...). Para Aristóteles,

toda a proposição vem a dar num  juízo de inerência, atribuindo uma qualidade sensível a

um sujeito por intermédio do verbo ser”170. “A proposição estóica não é, de modo nenhum,

do tipo da proposição aristotélica; esta atribui predicados a um sujeito: o cavalo é um

animal; aquela enuncia acontecimentos: está claro ou, esta mulher deu à luz. (...) Enquanto

o raciocínio aristotélico versa sobre o encadeamento de conceitos bem conhecidos, (...) o

raciocínio estóico versa sobre as implicações temporais”171.

Essa dinâmica pode ser identificada como outra marca distanciadora de HO em

relação a As traquínias, o que é possível demonstrar comparando apenas algumas

personagens presentes em HO e na tragédia de Sófocles: Hércules, Dejanira e Iole.

Hércules

 Hércules, em HO, é  personagem que tem seus feitos parcialmente contados e

parcialmente encenados. O quarto episódio se ocupa de seus momentos finais. No prólogo,

ele se dirigira a Júpiter, cobrando-lhe o céu, e exibindo, em palavras, todos os seus

sucessos, como as vitórias sobre o leão de Neméia, sobre a ave de Estinfalo, sobre o  dragão

do jardim das Hespérides, sobre a hidra de Lerna, sobre as éguas de Diomedes, sobre a

rainha das Amazonas, etc. Nada disso, que ele narrara verbalmente em cena, encontra-se no

Hércules de As traquínias de Sófocles. Em HO ele é o exemplo concreto daquele modelo

estóico para quem nenhum dia se passa ocioso (HO, 60). Se o que ele fez até este momento

é pouco, segundo o julgamento dos deuses, ele lança o desafio para que lhe sejam

estabelecidas novas provas, que ele se desincumbirá delas, mesmo que seja para mudar de

                                                
170 BRUN, 1986, p. 35-36.
171 BRUN, 1986, p. 37.
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lugar um mar inteiro (HO, 80).  Logo depois da fala dirigida a Júpiter, ele ordena a seus

companheiros que preparem o rebanho para o sacrifício a Júpiter Ceneu. Numa outra

intervenção (quarto episódio),  o herói ocupa a cena o tempo inteiro. Realizam-se todos os

últimos preparativos do sacrifício do próprio Hércules. Ele volta a falar de suas façanhas,

mas o diálogo passa a ser, não mais com Júpiter, mas com o coro.  Seu maior sofrimento

nasce de sua  ociosidade: no último dia de sua vida, nenhum monstro ele venceu (HO,

1170-72). Lamenta por ter numa mulher (Dejanira, que lhe enviara o filtro) a causa de seus

sofrimentos. A humilhação que ele sente por essa causa reflete a concepção de Sêneca

segundo a qual o homem nasceu para mandar, enquanto a mulher nasceu para obedecer172.

O homem é o ser ativo por excelência, especialmente  numa nação imperial, que dedica

importância especial à vida pública, privativa do homem, e ao combate do soldado, bem

como à espada como instrumento e símbolo do poder masculino. Ele relembra os monstros

vencidos e os cita novamente como fizera no prólogo173. Usa muitas expressões e o

máximo de provocações a Júpiter, para manifestar sua inquietação diante da ociosidade a

que é obrigado  pelo mal que lhe queima o corpo e o deixa sem forças. Fica prostrado,

depois que reconhece que o que se abateu sobre ele foi o cumprimento da previsão do

oráculo (HO, 1472-1478), momento em que ele decide não mais se lamentar (HO, 1479). O

mesmo Hércules em As traquínias tem um perfil bem diverso. No Prólogo, ele é apenas

citado. No primeiro episódio (Traq. 141-224), novamente, ele é apenas referido. Dejanira

fala de sua ausência permanente, e narra as últimas ações do momento em que ele partiu. O

mensageiro noticia que Hércules está vivo e vencedor. Adianta que ele não tardará  a

chegar de volta ao palácio. No segundo episódio (Traq. 225-496), Licas dá notícias falsas

de Hércules a respeito de sua relação com Iole. O mensageiro retifica essas notícias, e

revela que Hércules tem Iole como cativa e amante. São apenas notícias de um Hércules

                                                
172 Tantum inter Stoicos, Serene, et ceteros sapientiam professos interesse quantum inter feminas et mares
non immerito dixerim, cum utraque turba ad uitae societatem tantundem conferat, se altera pars ad
obsequendum, altera imperio nata sit  - Eu diria, Sereno, que há tanta diferença entre os estóicos e os outros
avançados na sabedoria, quanto entre as mulheres e os homens, uma vez que a multidão de uns e de outros
concorrem em igualdade para a vida em sociedade. No entanto, uma parte nasceu para obedecer e a outra para
mandar (De constantia sapientis, I,1 – H).
173 A divisão de As traquínias por Pignarre não é simétrica à de Herrmann, que adotamos em HO. A tragédia
de Sófocles é assim apresentada: prólogo: versos 1 a 93; canto de entrada: v. 94 a 140; primeiro episódio: v.
141 a 224; segundo episódio: v. 225 a 496; segundo canto: v. 497 a 530; terceiro episódio: v. 531 a 632;
terceiro canto: v.  633 a 662; quarto episódio: v. 663 a 820; terceiro canto: v. 821 a 862; quinto episódio: v.
863 a 946; melodrama: v. 947 a 970; último episódio: v. 971 a 1278.
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ausente. No fim, Dejanira envia, por intermédio de Licas, o filtro a esse marido distante há

quinze meses. No quarto episódio (Traq. 663-820), Hilo narra o que descobriu sobre o pai.

No quinto episódio (Traq. 863-946), fala-se do filtro enviado a Hércules, e, por causa de

seus efeitos maléficos sobre o corpo do herói, Dejanira se mata. Apenas no último episódio

(Traq. 971-1278), Hércules entra em cena, pela primeira vez, e lamenta seu sofrimento

provocado pelo filtro. Pede ajuda a Hilo. Sem saber que Dejanira já estava morta, Hércules

ordena que ele lhe traga a mãe, para a vingança final. Lamenta os sofrimentos que padece

por causa do filtro que corrói suas carnes; e manifesta tristeza por morrer pelas mãos de

uma mulher, o que acentua sua condição impotente de agora. Ao contrário do Hércules de

HO, ele sente mais humilhação do que ódio. E mesmo o ódio logo se dissipa, quando sabe,

pela boca de Hilo, da inocência de Dejanira e da culpa de Nesso. O próprio Hércules se

lembra do oráculo que previra que sua morte haveria de ser provocada por um morto, e

conclui, depois de ouvir os relatos de Hilo, que a realização de tal profecia acabava de se

completar pelas mãos de Nesso (Traq.1162-63). Diferentemente do procedimento de

Sêneca, Sófocles desdobra em duas partes a apresentação da profecia do oráculo: a vaga

previsão da morte do herói, após a conclusão de seus trabalhos, que é revelada por Dejanira

(Traq.161-177); e a segunda parte, que fala que a morte seria causada por um morto, e que

é revelada no fim da peça pelo próprio Hércules. Tendo percebido que todos os sinais de

seu fim estavam postos, ele ordena a Hilo que o transporte ao cume do monte Eta, e depois

que acolha Iole.

Dejanira

Em As traquínias, a personagem Hércules não tem o status de que goza em HO.

Aqui ele é o centro da tragédia, pode ser desdobrado em um velho e um novo Hércules,

enquanto lá ele é uma personagem menos importante do que  Dejanira e de presença mais

curta na peça.



60

 Embora seja mulher e, como tal, “não tenha nascido para mandar”, a Dejanira de

HO não fica passiva diante das adversidades. Talvez, como vimos em relação a Hércules, a

dinâmica das personagens não deixa que nenhuma seja rigorosamente passiva, até mesmo

porque, para vivenciarem estágios da uirtus, exige-se ação. Dejanira entra em cena no

segundo episódio (HO, 233-582) em diálogo com a ama e com Licas. A ama descreve sua

agitação e seu desespero ante a perspectiva da introdução de Iole sob seu teto, como amante

de Hércules. Diferentemente, em As traquínias, se Licas, num primeiro momento oculta a

Dejanira a verdadeira condição de Iole, em seguida ele é obrigado a revelar-lhe toda a

verdade. Em HO, o enredo não mostra, com a mesma clareza, como Dejanira tomou

conhecimento dessa situação. Apenas deixa que o espectador/leitor presuma, a partir da

frase “Agora, a casa de minha senhora me chama” (HO, 224), dita por Iole ao coro. Em

seguida, a fala de Dejanira confirma que ela sabe que Iole é amante do marido: “Ó quão

sanguinária fúria incita as mulheres, quando uma casa se abre ao mesmo tempo à concubina

e à esposa!”(HO, 233-34). A Dejanira de Sêneca fala de vingança em relação a Hércules,

para o que ela pede ajuda a Juno. A dimensão de seu furor pode ser compreendida na frase

que dirige a Juno: “Todas essas feras que ele poderá temer, tu encontrarás  neste  meu

peito” (HO, 269-70). Enquanto a Dejanira de Sófocles se condói de Iole cativa e vítima da

fúria de Hércules, a Dejanira de Sêneca lhe tem ódio. Detestável amante (inuisa paelex –

HO, 290) é o predicado com que a qualifica Dejanira, que pensa em matar Hércules: “Mas

não será preferida: o dia, que há de ser o último de nosso casamento, este também o será de

tua vida” (HO, 305-06), ameaça ela a Hércules. Acalmada um pouco, depois de longo

diálogo com a ama, ela decide lançar mão do filtro que lhe dera o centauro Nesso. Nesse

ponto da fábula é que a Dejanira de Sófocles recebe de Licas e do mensageiro a notícia do

envolvimento de Hércules com Iole. Em Sêneca, Dejanira, nesse mesmo ponto, recebe-a de

Licas, cujo papel se resume quase exclusivamente em ser o portador do filtro para Hércules.

Dejanira lho entrega.

A Dejanira de Sófocles, depois de compreender os sofrimentos das cativas, condói-

se especialmente de uma: Iole. É uma compreensão serena, cheia de solidariedade, sem

ódio ou excesso de pena (Traq. 293-313). O mensageiro, desfazendo as mentiras de Licas,

revela exatamente quem é Iole: o espólio de uma guerra movida por Hércules a Êuritos,

porque este se negava a ceder-lhe a bela filha. Posto tudo às claras, Dejanira exclama: Esta
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mulher, a que tu te referes (Iole), não é uma mulher criminosa: eu conheço a vida e a

inconstância de nossos desejos (Traq. 436-40). Eros reina até sobre os deuses, reina sobre

mim, por que não reinaria sobre outras pessoas de meu sexo? É natural que meu marido

seja vulnerável a seus encantos. Eu seria louca se pensasse o contrário. E, afinal, essa

mulher não quis me ultrajar. Além disso, ela é apenas uma triste vítima de sua própria

beleza e causa involuntária da ruína e da escravidão de sua pátria. (Traq. 441-69).  A

personagem Dejanira, que, em Sófocles, é uma figura pacífica e equilibrada, embora sofra

os efeitos do destino trágico, é agitada e extremamente ativa em HO de Sêneca.

A Dejanira de Sófocles resolve mandar a túnica para Hércules, depois que soube da

verdade sobre o amor do marido por Iole, aceita receber as cativas no palácio, e decide

enviar, por meio de Licas, um escrito e a túnica, como retribuição aos presentes do marido.

Há certamente uma pitada de ironia nas palavras de Dejanira, quando cita uma amante entre

os presentes que lhe enviara o marido. Ironia, mas não ódio (Traq. 490-496). E essa ironia é

ampliada no terceiro episódio (Traq. 531-632), naquele em que Dejanira prepara a túnica

para enviar a Hércules: “É assim que  Hércules, o marido fiel, o marido perfeito, me

agradece por ter guardado por tão longo tempo seu lar” (Traq. 540-42), diz ela ao coro. Em

seguida, conta o episódio em que Nesso, na passagem do rio Évenos, lhe doara o filtro

capaz de exercer domínio sobre o amor de Hércules. Ela discute com o corifeu sobre a

oportunidade de fazer o envio do filtro, atitude diferente da de Dejanira de Sêneca, que

discute com a ama. A Dejanira de Sófocles deixa claro que só quer reconquistar o amor de

Hércules, e passa longe de qualquer intenção vingativa; diferente, de novo, da Dejanira de

Sêneca que, num primeiro momento, pensa em matar Hércules, antes de se decidir pelo

envio do filtro reparador. Esta age, na maior parte do tempo, dominada pelo ódio, pelo

desespero, e pelo inconformismo diante de seu próprio envelhecimento (HO, 436-442), que

a põe em desvantagem em relação a Iole.

Iole
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Iole, embora, como personagem, não esteja entre as mais atuantes da tragédia, é

apresentada por Sêneca como uma figura ativa, diferente de sua homônima em As

traquínias, em que ela é uma personagem muda. Há em HO uma extensa fala reservada a

Iole, na qual ela expõe sua situação, narra a sorte de seus pais e a de sua cidade, que ardeu

em chamas após a guerra que lhe movera Hércules, motivado pelo desejo de posse da

própria Iole. O tempo é um elemento bastante presente nessa sua fala, justamente o tempo

que responde pela dinâmica do pensamento estóico e pela concretização do destino de cada

um. Iole sobrepõe o passado ao presente, quando narra a morte de seus pais, e sobrepõe o

futuro também ao presente, quando se vê, no futuro, transformada numa ave, “quando (...) a

tradição falar de Íole-pássaro” (HO, 206). Iole vive o que Sêneca escreve em uma das

Cartas a Lucílio, para valorizar o presente, como já referimos antes: As coisas futuras bem

como as coisas passadas são ausentes de nós, portanto só interessa o presente, como lugar

da ação e do movimento. Essa ação e esse movimento são indispensáveis à virtude que  a

filosofia ensina. Filosofia e presente são também inseparáveis. E entre a filosofia, que cuida

do que se deve fazer, e a história, que estuda o que já foi feito, mais vale ficar com a

filosofia, como ele escreve: “É melhor procurar o que se deve fazer do que o que já foi

feito”174.

O destino

A idéia de destino, para o estóico, difere da que se encontra nos textos gregos

anteriores ao estoicismo, e nos trágicos clássicos. Para os trágicos clássicos, o destino é,

antes de mais nada, aquela força que segue os passos do culpado para punir sua falta. As

Erínias (Traq. 809) são a personificação da concepção trágica em que o destino constitui-se

numa força extra-mundana. Para o estóico,  o destino é uma força que nasce da simpatia

universal e se inscreve na própria estrutura do mundo e na sua dinâmica causal, e que

percorre os meandros da fortuna para entrelaçar os homens. O destino estóico é o nexus

                                                
174 Satius est quid faciendum sit quam quid factum quaerere (NQ, III, 7).
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causarum, isto é, a seqüência de causas, ou uma ordem e uma conexão que jamais podem

ser transgredidas. É, ainda, uma força, ou logos, ou sopro vital e divino que preside a

organização do todo. O destino é a força que anima a simpatia universal, que faz com que

todas as coisas se mantenham numa relação recíproca.

A sabedoria humana se inicia quando o homem toma conhecimento e  consciência

da força do destino em todas as coisas, e se desenvolve na submissão e na aquiescência a

essa força.

Em relação à tragédia grega, a romana trata os efeitos do destino de uma forma mais

humana. Na verdade, trata-se, entre estes, de uma outra concepção do destino, que está

dentro do próprio homem e não fora dele, como uma força que o persegue. No momento

em que esse destino humano se apresenta, o homem pode, de alguma forma, interferir nos

fatos concretos por meio dos quais ele se faz presente. Pode interferir no modo pessoal de

encará-lo, mas não pode negá-lo. Por isso, é uma demonstração de desequilíbrio, de

ignorância, a resposta de Dejanira, quando em HO, a ama lhe pergunta: “quem pode

condenar seu próprio destino”. Sua resposta é: “qualquer um que tenha recebido um destino

iníquo” (HO, 901-902). Com exceção dos acontecimentos por meio dos quais ele se realiza,

o destino, em si, não está sujeito a nenhum julgamento condenatório por parte do homem.

A Dejanira de Sêneca não é uma pessoa sábia, e, por isso, talvez desconheça o

determinismo do destino. Ela já o manifestara na não aceitação do envelhecimento,

processo inevitável também comandado pelo destino, ou fatum (HO, 390).  Diante da

iminente humilhação por parte de Hércules, a Dejanira de Sófocles entende que só lhe resta

a morte. Não discute, e vai diretamente à execução do que parece ser o seu destino: mata-

se. O destino, que é da esfera dos deuses, não é para ser discutido, mas para ser cumprido.

A ama de HO discorda de que as circunstâncias da morte de Hércules se devam à força do

destino. Ela se refere às circunstâncias e não à morte mesma, ao demonstrar que, se a hidra

e Nesso não puderam, enquanto vivos, vencer o herói, a possibilidade de isso acontecer

agora, quando estão ambos mortos, inexiste. Por isso ela pergunta: “O sangue de Nesso

vencerá este que venceu as próprias mãos do terrível Nesso” (HO, 920-921)? Ela quer dizer

que, no que se refere ao filtro, o que afetou Hércules não foi o destino; não foi nada que

estivesse acima de seu poder de alterar. A ama minimiza uma parte da previsão do oráculo,

que ela não considera efeito do destino: as circunstâncias ou os instrumentos da morte do
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herói. Com isso, ela discorda, de certa forma, daquele destino sagrado e indiscutível dos

gregos, apontado pelo corifeu, em relação ao Hércules de Sófocles,  nas linhas finais de As

traquínias. Aqui, o corifeu afirma, sem exceção, que tudo o que aconteceu com Hércules se

deve à vontade de Zeus.

No universo trágico do grego, o homem se encontra diante do destino, como diante

de algo incompreensível, que envolve as esferas dos deuses, impenetráveis aos homens. Em

As traquínias, Hércules conhecia a previsão dos deuses: que ele se ausentaria durante

quinze meses, e após esse período de tempo, ou ele voltaria feliz para casa, ou morreria.

Esse tempo se esgotou. Dejanira confessa que não sabe em que direção se realizará a

profecia do oráculo. Da parte de Hércules, no entanto, seu comportamento, enviando

mensageiros para o precederem, deixa entrever que ele, como um herói trágico que se julga

capaz de contrapor-se ao destino, está certo de que o fim de seus trabalhos aponta-lhe a

felicidade, e não a morte. Esse tipo de convicção, da parte do herói, é confirmado por

Dejanira quando ela diz que “freqüentemente ele partia para o perigo, mas ele nunca

duvidava de seu sucesso, nem de seu retorno” (Traq. 160), mesmo diante das duas

possibilidades, anunciadas pelo oráculo: ou de chegar ao fim de seus trabalhos ou de morrer

(Traq. 166).

O herói não se curva diante do destino, mesmo sabendo que Zeus é quem conduz

tudo (Traq. 250). O destino, posto nesses termos, pouco interessaria à pragmática romana

que, embora faça distinção entre os deuses e os homens, prefere não situá-los em pólos

opostos e incomunicáveis. Deus se confunde com a própria natureza, e o homem é parte

dessa natureza, com predicados semelhantes aos de deus: “A natureza não é outra coisa

senão deus, que é a razão divina misturada ao universo  em seu conjunto e em cada uma de

suas partes”175. Deus é a natureza, de que faz parte o homem, e é também a razão, ou logos,

que se encontra disseminada por todo o universo sob a forma de razão-destino e sob a

forma de razão seminal. Essa razão, como nos outros animais,  está duplamente no homem

enquanto corpo: na forma de razão-destino e na de razão seminal. Mas, no homem, essa

razão encontra-se ainda na forma de razão diretriz: enquanto razão da alma, que outra coisa

não é senão uma parcela dessa razão-destino, ou logos. A razão do homem é a emanação da

                                                
175 Quid enim aliud  est natura quam deus et diuina ratio toti mundo et partibus eius inserta (Que outra coisa
é, pois, a natureza, senão deus e a razão divina infiltrada no mundo inteiro e em cada uma de suas partes? - De
beneficiis, IV, 7)?
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essência divina, ou de deus: “Nós sabemos que a razão divina comanda todas as coisas, e

ela mesma não está submissa a nada: do mesmo modo é esta nossa razão, porque ela deriva

daquela”176, afirma Sêneca em outro ponto de sua obra. E o destino outra coisa não é

também senão o próprio deus: “Se o chamares ainda de destino, não mentirás; pois como

destino, nada mais é do que a seqüência encadeada das causas, e ele é a primeira das causas

donde todas as demais derivam”177. As oposições inconciliáveis não agradam ao

pensamento estóico. Basta analisar o tratamento que Sêneca dá aos quatro elementos da

matéria: segundo ele, todos estão em todos, o que torna impossível radicalizar as oposições:

“Tudo está em tudo. Não só o ar se converte em fogo, mas ele jamais existe sem fogo. Se se

tira dele o calor, ele se torna rígido, imóvel e sólido. O ar se muda em água, o que não

impede que ele próprio contenha água. A terra produz os ares e a água. Ela não é nunca sem

água, como não é jamais sem ar. A transformação recíproca dos elementos é facilitada pelo

fato de cada um já conter os outros nos quais se deverá transformar. A terra contém, pois,

água. Ela o exprime. Ela contém ar, as trevas de um frio de inverno condensam esse ar e o

transformam em água. A própria terra é mutável em água”178. Ora, a água, a terra, o ar e o

fogo são as matérias de que é feito o corpo. No homem, visto enquanto corpo, esses

elementos básicos do universo se confundem. O fogo e o ar são as matérias do universo que

entram na formação dos deuses e da alma humana. No homem, visto do ponto de vista da

alma, os deuses com ela se confundem. Além disso, aquilo que define o próprio deus, que é

a razão universal, forma também a razão do homem. Então, pode-se dizer que aqui também,

como se diz sobre a matéria, tudo está em tudo.

Como tudo o que se passa no universo e na terra, se passa como efeito do

encadeamento das causas, os vetores que perpassam o passado e o futuro são os mesmos

que cruzam o presente. Assim sendo, o desconhecimento do futuro, para o estóico, liga-se

menos à impenetrabilidade do desígnio dos deuses do que à ignorância do homem.

                                                
176 Nam illa quoque diuina ratio omnibus praeposita est, ipsa sub nullo est: et haec autem nostra eadem est,
quia ex illa est (Ad Luc. 92,1).
177 Hunc eumdem  et fatum si dixeris, non mentieris; nam cum fatum nihil aliud sit quam series implexa
causarum, ille est prima omnium causa, ex qua ceterae pendent (De beneficiis, IV, 7).
178 Omnia in omnibus sunt. Non tantum aer in ignem transit, sed nunquam sine igne est; detrahe illi calorem,
rigescet, stabit, durabitur; transit aer in umorem, sed (est) nihilominus non sine umore; et aera et aquam facit
terra, sed non magis umquam sine aqua est quam sine aere. Et ideo facilior est inuicem transitus, quia illis in
quae transeundum est iam mixta sunt. Habet ergo terra umorem; hunc exprimit. Habet aera; hunc umbra
hiberni frigoris densat, ut faciat umorem. Ipsa quoque mutabilis est in umorem (NQ, III, 10, 4-5). Sêneca
abordou  essa questão da transformação dos elementos, uns nos outros, também em NQ, II,15  e II,26-1.
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Quando o herói estóico se bate de frente contra o destino, ele o faz por ignorância.

Quando o herói grego se bate contra o destino, ele o faz por obstinação.

            O Hércules grego ainda vive na tragédia de Sêneca até o momento em que se despe

dos símbolos do poder. Até esse ponto, ele ainda se põe humanamente contra uma força

que lhe surge invencível. É como o Hércules de As traquínias, que conhecia a profecia do

oráculo que previa para ele duas possibilidades - ou a volta são e salvo ou a morte - e que,

no entanto, não duvidava de seu sucesso, como afirma Dejanira. O Hércules senequiano

que mais se aproxima do Hércules de Sófocles é o de Hercules Furens.

Questões do tempo e do lugar social

As personagens de Sófocles voltam mais ao passado. Quando a Dejanira do trágico

grego fala das tabuletas em que se encontrava escrito o destino de Hércules, ela fala de duas

vezes em que Hércules as usou: quando estivera pela última vez em casa, ele deixara a

Dejanira, segundo as palavras desta, as tabuletas em que muito antes havia escrito suas

últimas vontades. E nessa última vez, ele dissera que ficaria ausente um ano e três meses, e

que ao final desse tempo, ou morreria, ou veria o fim de seus males (Traq. 167-68). Licas

acrescenta outras informações sobre o passado do herói, que não se encontram no HO de

Sêneca: que Hércules, em razão de ter matado Ífitos a traição, foi, por determinação de

Zeus, vendido como escravo e comprado por Ônfale, a serviço de quem ele passou  um ano

(Traq. 246-90). O Hércules de Sêneca jamais mataria alguém a traição, como ele insiste nos

versos 1516 e 1517. O tempo da Dejanira de Sêneca, como o tempo de Iole de HO, é

especialmente o tempo presente, como é hábito dos estóicos valorizá-lo. O próprio

Hércules, quando fala de seus feitos passados – e ele o faz recorrentemente na tragédia de

Sêneca – quer mostrar o herói do presente, com seu mérito, seu poder, sua invencibilidade.

É a moeda que ele apresenta a Júpiter em troca do que ele quer: o céu.

Quanto ao tempo interno da tragédia, a fala de Dejanira, em Sófocles, está a serviço

do enredo da tragédia clássica que, segundo Staiger, deve dispensar qualquer supérfluo e
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conter apenas aquilo que ajusta o desenvolvimento ao desfecho. “Tudo depende do final, no

sentido estrito da palavra”179. Nesse sentido, a Dejanira de Sófocles oferece ao

leitor/espectador, apenas as informações  de que este necessita para se preparar para o

desfecho. Ela conta, então, como conheceu Hércules, como veio a casar-se com ele. Revela

as intermináveis ausências do marido, e confessa que não obteve, a seu lado, a felicidade

que esperava. Fala de  sua inquietação ante a ausência de Hércules, e menciona as tabuletas

que ele lhe deixara antes de partir. A ama apenas aconselha que ela mande o filho Hilo à

procura do pai. Já em Sêneca, tanto Dejanira quanto Hércules se derramam em dissertações

intermináveis. Diante da paixão de Hércules por Iole, Dejanira reclama da injustiça dos

deuses (HO, 287-304). Sua revolta, suas ameaças, bem como sua sede de vingança pela

infidelidade do marido, são expressas em discussão acalorada com a ama (HO, 305-483). A

marca trágica de que fala Staiger, segundo a qual todo o desenrolar de uma tragédia está

contido dentro de balizas que conduzem obrigatoriamente para o desfecho final, é também

um divisor de águas entre HO e As traquínias. Serve de exemplo a cena da passagem do rio

Évenos relatada por Dejanira numa e noutra tragédia. Os acontecimentos são apresentados

de forma completamente diversa. Em Sófocles, Dejanira se restringe às circunstâncias que

ajudam a conduzir a trama a seu desfecho. Aproveitando as palavras de Staiger, podemos

dizer que tudo é escolhido de acordo com o final desejado: A narração se restringe a dizer

quem transportou Dejanira pelo rio Évenos (Nesso), o que motivou Hércules a matar o

centauro (a tentativa de seduzir Dejanira), o que o centauro lhe ofereceu na hora da morte

(o filtro), a composição do filtro (sangue da hidra), e  sua serventia (poder sobre o amor de

Hércules) (Traq. 555-577). Além desses elementos rigorosamente amarrados ao desfecho, a

Dejanira de Sêneca contempla, em sua narração, inúmeros detalhes desnecessários à

construção do trágico, circunstâncias que em nada afetam a totalidade da tragédia, nem a

funcionalidade dos outros tópicos, como  a filiação de Nesso (HO, 492-4), a descrição da

enchente do rio (HO, 500-02), a descrição detalhada da reação de Hércules (HO, 514-19), a

evocação da feiticeira Micale (HO, 523-27).   Da parte de Hércules, sobressai, em outros

momentos, o número de falas em que o herói propala seus feitos, o que contrapõe a figura

senequiana à presença bastante breve do herói em As traquínias. A ama de Sêneca se exibe

como uma poderosa feiticeira, e como conselheira de Dejanira, elementos igualmente

                                                
179 STAIGER, 1975, p. 130.
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dispensáveis na construção da tragédia como unidade que aponta, em todas as suas partes,

para o fim trágico.

Desde a abertura, a Dejanira de Sófocles fala da vida: “É uma sabedoria antiga

como o mundo, que diz que de qualquer vida mortal convém esperar o termo, antes de

afirmar se ela foi feliz ou infeliz” (Traq. 1-3). Neste sentido, a tragédia representa a vida:

tudo nela deve concorrer para o fim, onde está a chave do espetáculo, ao selar o destino do

herói.

Já a visualidade e o tom oratório em Sêneca eclipsam qualquer preocupação com o

desfecho. A ama (HO, 233-255) começa discursando sobre a dor que atinge a mulher,

quando tem que conviver com uma concubina do marido: “Ó quão sanguinária fúria incita

as mulheres, quando uma casa se abre ao mesmo tempo à concubina e à esposa (HO, 233-

4)!”. Descreve a beleza de Iole e a fúria de Dejanira. Mostra os movimentos de Dejanira no

palácio real. São elementos que se dirigem, antes de mais nada, aos sentidos, especialmente

ao sentido da visão, tão valorizado por Sêneca, como ele afirma em certo ponto das Cartas

a Lucílio: “Os homens acreditam mais em seus olhos do que em seu ouvidos”180. Esse

elemento visual exuberante é absolutamente desnecessário a uma tragédia, vista sob o

enfoque proposto por Staiger. A economia de palavras da Dejanira de Sófocles é

testemunho disso.

As reações apaixonadas da  Dejanira de Sêneca contrapõem-se à sensatez trágica da

Dejanira de Sófocles.

A Dejanira de HO, em relação à de Sófocles, dispensa um tratamento

completamente diferente à ama. O tratamento de HO lembra a familiaridade que Sêneca

descreve entre senhores e escravos em certos dias de festas, e que transforma cada casa

numa espécie de miniatura da própria República181. Com essa familiaridade entre a ama e

Dejanira em HO, Sêneca muda o tratamento dado por Sófocles a sua ama. Ao dirigir-se à

Dejanira de Sófocles, a ama o faz com todo o respeito que exige a ordem senhora-escrava:

“Se é permitido a uma escrava dar conselhos às pessoas livres, deixa-me dizer umas poucas

palavras sobre teus afazeres”(Traq. 52-3). Antes de iniciar a conversa com Hilo, esta

mesma Dejanira justifica por que seguiu os conselhos de uma escrava (Traq. 61-63). A

                                                
180 Homines amplius oculis quam auribus credunt (Ad Luc. 6,5).
181 Ad Luc. 47,14.
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partir de então, a ama não participa mais do episódio.  Bem diferente é o que se passa com

a Dejanira de Sêneca que, além de falar primeiro que sua senhora, iniciando a cena, mostra-

se, em termos de sapientia, num nível acima dela, ao fazê-la objeto de seus comentários em

relação a seu comportamento vicioso. A ama de Sêneca se mostra mais racional em seu

diálogo com Dejanira do que a própria Dejanira. Ela lhe aconselha, por exemplo, que se

mostre à altura de uma esposa de Hércules (HO, 277).  Chama-a de insensata (HO, 314).

Apropriando-se do que é típico do homem sábio - a razão forte - a ama procura, nos versos

351-357, dar uma explicação racional à paixão de Hércules por Iole, e se exibe em todo o

equilíbrio que falta a Dejanira, no diálogo que se segue entre os versos 363 e 481. Depois

ela ordena a Dejanira que invoque o deus alado, ao que esta obedece imediatamente (HO,

541-562).

A Dejanira de As traquínias, quando descobre os efeitos do filtro, conclui que

Hércules morreria atingido por ele, mas não havia mais tempo de voltar atrás, pois já o

havia enviado por meio de Licas. Diante disso, ela resolve que deve morrer. Embora o

diálogo que se trava entre ela e o corifeu seja bastante semelhante ao que ocorre entre a

Dejanira de Sêneca e a ama, a Dejanira de Sófocles opta por morrer também, não movida

pela paixão, mas sim em nome da honra e de sua condição de bem-nascida (Traq. 721-22).

As marcas retóricas são mais um dos elementos que assinalam a influência do

momento que vivia Roma quando da escrita de HO. Segundo Grimal, “retórica é o modo

normal de expressão do tempo de Sêneca”182. O tom oratório salta aos sentidos

especialmente nas falas de Hércules e de Dejanira. Sêneca usa as falas dessas personagens

para exibir toda sua cultura mítica, histórica e geográfica. O conteúdo doutrinário, nas falas

do coro, é direto e, com certeza, sublinha as falhas da princesa.  A fala da Dejanira de

Sêneca é prolixa e evoca argumentos que elevam ao mais alto grau a manifestação de seu

desespero. Ela se mostra como quem roubou a cena a Júpiter e a Juno (HO, 843); pede que

os deuses a punam exemplarmente com a morte, para a compensação do desastre que ela

causou ao mundo com o envio do filtro mortal a Hércules (HO, 849-858); pede que a

vingança sobre seu corpo seja tão cruel e violenta quanto foi grande seu crime (HO, 861-

869). Pede ainda ao mundo inteiro que a puna, atirando-lhe pedras e tochas acesas (HO,

871). Alerta o mundo para os prejuízos enormes que lhe representará a ausência de

                                                
182 L’Expression  oratoire était le mode normal d’expression au temps de Sénèque (GRIMAL, 1991, p. 30).
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Hércules, pois reis cruéis e tiranos poderão de novo infestar a terra (HO, 874), e,

novamente, vítimas humanas poderão ser sacrificadas aos deuses (HO, 876). Sêneca insere

aqui um longo diálogo, que começa com  a ama e Dejanira, e continua, depois, entre esta e

seu filho Hilo. Esse diálogo retarda o suicídio da heroína. Falam, então, de culpa, de

sofrimento e de morte; e a ama aproveita para questionar o efeito do filtro sobre o corpo de

Hércules como fatalidade do destino (HO, 894-1030).

A fortuna

P. G. Walsh183, analisando a presença da filosofia estóica em Tito Lívio, aborda as

questões do fatum e da fortuna, e afirma que freqüentemente uma palavra é tomada pela

outra como se significassem a mesma coisa184. Tito Lívio emprega, algumas vezes, fatum

como algo imperscrutável e pré-estabelecido, no velho sentido estóico tradicional, proposto

por Posidônio e por outros filósofos, como o fim pré-estabelecido  para o qual a

Providência guia o gênero humano185. Mas, por vezes, ele usa fatum também para significar

outra coisa, influenciado principalmente pelo neo-estoicismo em que o sentido de fatum

vem contaminado pela visão religiosa, designando, por isso, oráculos, sonhos, prodígios,

adivinhações e augúrios.

Algo parecido ocorre com a palavra fortuna.  Equivale a fatum, quando associada ao

determinismo estóico. Mas em seu emprego mais corrente, convém distinguir dois sentidos

principais: um que ocorria no mundo helenístico, contemporâneo e influenciador da arte

latina, e outro observável no próprio mundo romano. No mundo helenístico era

principalmente uma deusa, venerada com nomes de ruas, de templos e de regiões, não

                                                
183 WALSH, P. G. 1958, p. 355-375.
184 For the Stoic fortuna and fatum are often identical (Para o estóico, fortuna e fatum são frequentemente a
mesma coisa - WALSH, 1958, p. 364).
185 The predestined end to which Providence (prónoia) guides mankink (O fim predestinado para o qual a
Providência (prónoia) guia o gênero humano - WALSH, 1958 p. 362).
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devendo confundir-se com aquela Týke cuja característica essencial são a inconstância e a

ameaça. Sentido bem diferente tinha a Fortuna186 no mundo romano.

Lendo a obra de Sêneca em sua totalidade, percebemos que quase o mesmo se pode

dizer em relação ao poeta trágico, que usa, muitas vezes, fatum ou fortuna significando

aquele destino imperscrutável da filosofia estóica, outras vezes para designar outras noções,

como ocorre com o Tito Lívio das palavras de Walsh187. A conotação religiosa, que Walsh

vê na palavra fortuna entendida pelos neo-estóicos,  não é recente, uma vez que  lança suas

raízes no pensamento tradicional do estoicismo, que  já associava a fortuna às ações

humanas e à virtude; e costumava identificá-la ao poder divino, que assegura aos homens a

consecução final daquilo que eles se esforçassem por conseguir. Em relação a Tito Lívio,

escreve novamente Walsh: “A visão de Lívio em relação à fortuna reflete a influência

tradicional estóica que a associa ao poder divino, que garante que um homem, no final,

consegue aquilo que merece”188.

No pedido de Hércules a Júpiter, que lhe dê apenas a permissão, pois o caminho

para o céu ele mesmo encontrará, estão contidos o fatum em seu sentido tradicional e a

fortuna em seu sentido romano-religioso-ético. A permissão é algo que passa pelo

estabelecimento da razão universal, que é o próprio Júpiter, mas a consecução do

coroamento da vida de luta de Hércules depende de seu esforço. O esforço de Hércules,

entretanto, de nada vale, se, na determinação do fatum – que se confunde com o próprio

Júpiter – não houver um espaço reservado à intervenção do herói. Por isso, ele afirma que,

obtida a permissão, o caminho ele mesmo construirá (HO, 33), e nós acrescentamos:

através do enfrentamento dos obstáculos que a fortuna colocar em seu caminho.

Além disso, nesse mesmo pedido, transparece antecipadamente a duplicidade do

herói, que se tornará mais clara a partir do verso 786, divisa que marca a existência de dois

momentos na tragédia  HO. O  primeiro momento correspondente à primeira parte, que põe

                                                
186As they postulated a universe moving on a predestined course, guided by the intelligence of the world
(prónoia) to a predetermined end, there was clearly no room in their dogma for the figure of Fortune/tiche,
whose essential characteristics are fickleness and malevolence (Como eles postulavam um universo que se
move numa trajetória predestinada, guiada pela inteligência do mundo (prónoia) para um fim predeterminado,
não havia naturalmente espaço em seu dogma para a figura da Fortuna/tyke,  cujas características essenciais
são a inconstância e a malevolência - WALSH, 1958, p. 364).
187 Merely conventional expressions for “death” and the like (Mera expressão convencional para “morte” e
semelhante - WALSH, 1958, p. 362).
188 We  thus observe that Livy´s view of fortuna reflects the traditional Stoic influence equating her with the
divine power which ensures that a man ultimately gets his deserts (WALSH, 1958, p. 367).
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em cena um herói ainda profundamente determinado pelas marcas do herói grego

tradicional, dividido entre sua dimensão humana e as determinações do destino divino

incompreensível. No segundo momento, está em cena, predominantemente, um herói

humano em luta contra as adversidades da fortuna, dentro da visão estóico-religiosa do

mundo.

No início de HO, predomina a luta do herói contra o inevitável do destino. Ele prova

a Júpiter que tudo o que o oráculo apontou como condição para ele atingir o céu, ele já

cumpriu. Ele implantou a paz na terra (HO, 3), eliminou os tiranos (HO, 6), a madrasta já

lhe aprovou a paternidade de Júpiter (HO, 9-10), ele já dominou todos os monstros; e, junto

com tudo de hostil que a terra gerou  (HO, 28), ele venceu até Cérbero, que tem poder sobre

o destino dos homens (HO,23). Demonstrando uma crença de herói invencível, ele chega a

se dizer superior em forças a Peão (HO, 94), a Baco e a Teseu (HO, 95). Mesmo assim,

alguma coisa lhe falta, porque Júpiter não o atende. Só depois que percebe a inutilidade de

bater-se contra o incompreensível do destino é que ele se volta para uma outra rota: procura

os homens, ao dirigir-se aos companheiros, ordenando-lhes que comecem a preparar o

sacrifício a Júpiter (HO, 101). Seu orgulho ainda permanece, quando inicia o sacrifício a

Júpiter Ceneu, e, sobre as oferendas, ele lembra a Júpiter que “a terra está pacificada, e

também o céu e os mares. Subjugados todos os monstros, estou  de volta vencedor” (HO,

794-5).   Neste momento, já sem as armas e sem o manto que  despira pouco antes (HO,

786-8), ele sente sua fraqueza humana, solta um grito terrível, que marca sua consciência

do mundo da fortuna, das contingências humanas. Passa-se, aí, da narrativa trágica

universal, em que Hércules é “motivo de choro para o mundo inteiro” (HO, 759), para a

narrativa trágica do homem que só consegue vencer uma personagem frágil como Licas,

que ele atira violentamente contra os rochedos, quando descobre nele o  portador do filtro

(HO, 809). É um passo importante que o levará a concentrar-se na luta contra o que está em

si mesmo. O despir seu manto e vestir a túnica do sacerdote marcam a passagem da história

de um Hércules invencível para a narrativa trágica do Hércules-homem. Convém notar que,

em As traquínias, fala-se apenas do vestir a túnica enviada por Dejanira e nada se fala do

despir das vestes do herói  (Traq. 756-58). Pouco depois ele conclui: “Agrada-me contra

mim mesmo enfurecer-me”(HO, 825). Passa-se do âmbito dos deuses e do universalismo da

ética grega para o individualismo da ética estóica e romana. Seu próprio filho – Hilo –
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descobre que a força de Hércules não é mais aquela supostamente igual à de Júpiter. Nem

mesmo é igual à de Titã, ou à de Plutão, mas é igual, sim, à de um homem comum, o que

leva o filho a dizer: “Tornamo-nos iguais a Alcides” (HO, 838).

A narrativa da morte de Hércules inicia-se nas palavras de Hilo, e sua conclusão se

faz nas palavras de Filoctetes, o que não deixa também de ter uma certa conotação de

passagem: da cultura grega para a Romana. Hilo é neto de Júpiter, e Filoctetes, embora

também figura mítica (filho de Peante), está mais próximo do cidadão comum, como que

um “homem novo”, como era o status do próprio Sêneca. Filoctetes narra novamente a

história de Hércules a pedido do coro, enquanto a primeira narração se fizera sob a

mediação de Hilo, o filho de Hércules. Ele contara apenas a Dejanira, como a tragédia

grega era apresentada apenas aos gregos. Agora o herdeiro conta à multidão, conta ao coro,

conta a um império mundial. O assunto é a morte de um herói romanizado e corajoso.

Conta a Roma inteira, numa passagem do mundo mítico para aquele mundo legal de que

fala Hegel.

O pensamento de Sêneca é bi-polar, e se desenvolve quase sempre em torno de dois

elementos, que sempre se implicam reciprocamente: a vida e a morte, o corpo e a alma, a

elite e o povo, o vício e a virtude, o homem e os deuses, o princípio ativo (logos) e a

matéria inerte.

Em De beneficiis, ao falar de Júpiter, Sêneca o identifica ao destino, e afirma que é

indiferente assim denominá-lo, ou chamá-lo de causa primeira, ou de Deus, ou de Uno, ou

de Júpiter. Como destino, ele é a causa primeira que desencadeia todas as outras. Pouco

depois, ele diz os nomes pelos quais deus, ou Júpiter, pode ser tratado, de acordo com as

diversas manifestações de seu poder que se querem acentuar. Assim, deus, além de destino,

é também a natureza. Quando Sêneca estuda a matéria, em NQ, ele está estudando uma das

manifestações do poder de deus. Quando estuda a trajetória dos homens, está tratando

especialmente de deus enquanto destino. O filósofo leva tão a sério esse limite que, em NQ,

embora fale abundantemente sobre o fogo, sobre os raios, e sobre o deus que os governa

(Júpiter), evita dissertar sobre aquele Logos que Cleanto identifica ao fogo criador. Ele

apenas se refere, de passagem, ao fogo do céu (dentro da visão de Crisipo e não da de
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Cleanto), que aquece o éter, que por sua vez aquece as camadas superiores do ar,

responsáveis pela alma189.

 Usando seu próprio nome, Sêneca mostra como é possível mudar o nome pelo qual

se trata alguém sem mudar a pessoa a que se refere: “Se aquilo que recebeste de Sêneca, tu

disseres que o deves a Aneu, ou a Lúcio, não mudarás o credor, mas o nome, uma vez que,

se falares seu prenome, ou seu nome ou seu sobrenome, esta será a mesma pessoa”190.

Sêneca é o mesmo homem, quer seja tratado pelo nome, pelo prenome ou pelo sobrenome.

Nome, prenome e sobrenome não dizem rigorosamente a mesma coisa, embora se refiram à

mesma pessoa. Sêneca não diz, mas podemos concluir do que ele diz: cada vez que alguém

o trate de Lúcio, de Aneu ou de Sêneca, esse alguém estará pondo em evidência conotações

diferentes. Se quer chamar atenção sobre  a família a que pertence o indivíduo, trata-o de

Aneu (nome), pois Aneu é a família a que pertencem também seus irmãos Novato e Mela;

se quer distinguir especialmente o filho de Sêneca, o Retor, que tem o mesmo sobrenome

do pai, chama-o Sêneca (sobrenome), em oposição a Novato e a Mela; mas se quer evocar o

motivo que levou o pai a dar-lhe este prenome, chama-o Lúcio191.

Por causa da analogia, o mesmo raciocínio se pode aplicar também à razão

universal. Chamá-la natureza, ou destino, ou fortuna, não obstante as conotações próprias

de cada termo, é chamá-la de deus:  “Se a isto chamares Natureza, ou Destino, ou Fortuna,

todos esses nomes são do mesmo deus, nas diversas manifestações de seu poder”192. “Da

mesma forma, justiça, probidade, sabedoria, coragem, frugalidade,  são as virtudes de uma

mesma alma”193, continua Sêneca. Não se conclua, pois, que haja uma relação biunívoca

entre justiça e probidade, por exemplo, ou entre coragem e frugalidade, como não é a

mesma coisa chamar Lúcio Aneu Sêneca de Lúcio, de Aneu ou de Sêneca, embora se

refiram todos esses nomes a uma mesma pessoa; como não é a mesma coisa tratar deus de

fatum ou de fortuna, embora, como tudo que existe no universo, fatum e fortuna sejam

manifestações do poder do mesmo deus.

                                                
189 NQ, II, 10,2-4; VI, 46,2.
190 Siquod a Seneca accepisses, Annaeo te diceres debere uel Lucio, non creditorem mutares, sed nomen,
quoniam siue praenomen eius siue nomen dixisses siue cognomen, idem tamen ille esset (De beneficiis, IV,8).
191 Sobre os nomes entre os romanos: HACQUARD, 1952, p. 31
192 Si hunc Naturam uoces, Fatum, Fortunam, omnia eiusdem dei nomina sunt, uarie utentis sua potestate (De
beneficiis, IV,8).
193 Et iustitia, probitas, prudentia, fortitudo, frugalitas unius animi bona sunt (De beneficiis, IV,8).
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O destino (fatum) e a fortuna (fortuna) são nomes do mesmo deus, mas expressam

atributos diferentes. O fatum é entendido como algo imutável, como Sêneca afirma numa

carta a Lucílio: “O destino nos prende com sua lei inexorável”194. Ele é um encadeamento

de fatos que não pode ser alterado. Explicando a eficácia dos sacrifícios e das preces para

obtenção de algum favor dos deuses, Sêneca afirma que tais favores são concedidos apenas

quando os deuses tiverem deixado a possibilidade dessa concessão:  o sacrifício e a prece

só podem afetar aquilo que os deuses imortais deixaram em suspenso. Neste caso, a prece

não põe em cheque o destino, mas sim, pede algo a deus, na esperança de que já esteja

decidido que a concessão deste algo dependa apenas de que haja uma prece em seu favor.

Em outras palavras: está decidido pelo destino ou por deus, que este algo pedido

acontecerá, desde que determinados votos sejam feitos. Em outras palavras, ainda, se o fato

puder acontecer, o destino terá que ter previsto sua realização condicionada a votos ou

preces195. Aqui ele abre uma possibilidade de conciliação entre a inevitabilidade do destino

e a liberdade do homem, sem a qual nem a virtude seria possível.

Numa de suas primeiras cartas a Lucílio, discutindo a utilidade da filosofia, Sêneca

diz que a atitude do homem em relação à fortuna deve ser diferente daquela que ele mantém

com relação ao destino: “Alguém diria: para que me serve a filosofia, se existe um destino?

Para que serve ela se há um deus que governa? Para que serve ela se o acaso impera?  Não

se pode mudar o que é certo, e não se pode estar preparado para o que é incerto: ou deus

ocupou o lugar de minha decisão, e decidiu o que devo fazer, ou a fortuna nada deixa à

minha decisão. O que quer que se conclua (como verdade) a partir dessas premissas,

mesmo que se conclua por todas (como verdadeiras), deve-se praticar a filosofia: quer os

destinos nos aprisionem em sua lei inexorável, ou um deus, árbitro do mundo, tenha

disposto todas as coisas, ou o acaso impulsione e lance, sem ordem, as coisas  humanas, a

                                                
194 Este cap. Nota 51.
195 Quaedam enim a diis immortalibus ita suspensa relicta sunt ut in bonum uertant, si admotae diis preces
fuerint, si uota suscepta; ista non est hoc contra fatum, sed ipsum quoque in fato est. Aut futurum, inquit, est
aut non;  si futurum est, fiet, etiamsi uota non suscipis; si non est futurum, etiamsi susceperis uota, non fiet. –
Falsa est ista interrogatio, quia illam mediam inter ista exceptionem praeteris: futurum hoc est, sed si uota
suscepta fuerint (Há, com efeito, certas coisas que pelos deuses imortais foram deixadas em suspenso para
que se convertam num favor, se  preces forem dirigidas aos deuses, se votos forem feitos; neste caso o voto
não se contrapõe ao destino, mas ele próprio está compreendido no destino. Diz-se: uma coisa deverá ser ou
não deverá ser. Se ela dever ser, ela se fará mesmo que votos não se façam. Se ela não dever ser, mesmo que
se façam votos, ela não se fará. É falso esse dilema, pois se omite entre essas alternativas uma alternativa
média: Tal coisa acontecerá, mas se votos forem feitos - NQ, II, 37,2-3).
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filosofia nos deve proteger. Esta nos exortará a que, de bom grado, nos submetamos a deus,

e, com altivez, à fortuna: ela ensinará como deves seguir a deus, e como deves suportar o

acaso”196.  Pelo menos, a submissão ao destino deve ser de bom grado, enquanto à fortuna

deve ser com altivez: a primeira é bem-vinda, a segunda é imposta. Embora, muitas vezes

confundindo, até certo ponto, as noções de fatum e de fortuna, Sêneca vai mostrando,

pouco a pouco, um pensamento mais livre em relação à fortuna, chegando a afirmar que a

alma pode, até certo ponto, contrapor-se aos golpes da fortuna: “Devo pensar que, naquele

que vive, a fortuna tudo pode, antes de me pôr a pensar naquele que sabe morrer, sobre

quem a fortuna nada pode”197. Então, o poder da fortuna não é ilimitado, como o do

destino. Um pouco à frente, ele reforça esse pensamento: “Quanto  mais facilmente poderia

a alma fortalecer-se, para receber invicta os golpes da fortuna, de modo que se evidenciasse

impositiva e altaneira”198. Na carta número 90, ele é mais ousado em relação à fortuna, ao

dizer que “a ação da alma é mais eficaz do que todos os esforços da fortuna”199. Fica claro,

até aqui, que falar de destino e de fortuna é falar de coisas diferentes. O destino está, pois,

dentro dos desígnios de deus, ou é o próprio deus. Por isso, o homem não tem como se

contrapor ao destino nem vencê-lo. O destino “é o certo”. Já a fortuna é a trilha por onde o

destino se cumpre nos homens, “causas fortuitamente anteriores, e não “causas que

encerram em si uma eficiência natural”, nas palavras de Cícero200. É o reflexo, no meio

humano, do nexo de causas que constitui o destino. É “o incerto”. A fortuna está fora do

âmbito específico de deus e, por isso, pode ser contraposta. O homem pode questioná-la,

pode vencê-la, e o homem virtuoso chegará a ter tal obrigação. O sábio deve submeter-se

ao destino, não sub-avaliá-lo, e corrigir-se a si mesmo, interferindo, pela virtude, na marcha

da fortuna: “Como vivemos, assim falemos:  que o destino nos encontre preparados e

                                                
196 Dicet aliquis: “Quid mihi prodest philosophia, si fatum est? Quid prodest, si deus rector est?  Quid
prodest si casus imperat?  Nam et mutari certa non possunt et nihil praeparari potest aduersus incerta, sed
aut consilium meum deus occupauit decreuitque quid facerem, aut consilio meo nihil fortuna permittit”.
Quicquid est ex his, Lucili, uel si omnia haec sunt, philosophandum est: siue nos inexorabili lege fata
constringunt, siue arbiter deus uniuersi cuncta disposuit, siue casus res humans sine ordine impellit et iactat,
philosophia nos tueri debet. Haec adhortabitur ut deo libenter pareamus, ut fortunae contumaciter: haec
docebit ut deum sequaris, feras casum (Ad Luc. 16,4-5).
197 Ego cogitem in eo, qui uiuit, omnia posse fortunam, potius quam cogitem in eo, qui scit mori, nil posse
fortunam (Ad Luc. 70,7)?
198 quanto facilius animus conroborari possit, ut fortunae ictus inuictus excipiat, ut proiectus, ut conculcatus
exsurgat  (Ad Luc. 80,3).
199 Valentior enim omni fortuna animus est (Ad Luc. 98,2).
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ativos. Esta é a grande alma: aquela que se entrega a ele; ao contrário é mesquinha e

degenerada aquela que luta contra ele e julga mal sobre a ordem do mundo, e prefere

corrigir a deus a corrigir-se a si mesmo”201.  Querer corrigir a deus é contrapor-se ao

destino, e condenar-se à paixão, como fez Dejanira  em HO, já citada. Corrigir-se a si

mesmo é obedecer ao destino e atuar sobre a fortuna, e trilhar a virtude. Se há espaço para a

virtude, é porque há espaço para a liberdade, e as ações humanas livres acontecem de

maneira diferente, no espaço da fortuna e no do destino.

A lei universal da morte, por exemplo, está no âmbito do destino, que é dos deuses,

é a coisa certa; mas o tempo de morrer, como acontece com o suicida, está no âmbito dos

homens, bem como o modo de morrer, como acontece com o homem virtuoso, e como

acontece com Hércules, no que diz respeito à sua disposição em relação à morte. O não

certo, que não quer dizer não verdadeiro, que se tornará verdadeiro, só depois de

acontecido, corresponde à fortuna. A fortuna só está no âmbito de deus na medida em que

não foge ao âmbito do universo, que se confunde com o próprio deus. Pode-se fazer uma

aproximação com aquilo que Cícero202 fala do verdadeiro e do necessário: o destino

corresponde ao necessário, ao certo; enquanto a fortuna, que se desdobra no mundo do

fortuito, corresponde ao verdadeiro, que, antes de acontecer, é o incerto. Do destino se pode

dizer sempre que é verdadeiro; da fortuna, só se pode dizer isto a posteriori. A constância é

a marca do destino e a inconstância é a marca da fortuna.

Há um momento em HO, em que Hércules se lembra de que tudo aquilo por que ele

está passando se deve à previsão do oráculo: “Está tudo acabado. Meu destino se abre

diante de mim”, diz ele, e continua: “O carvalho fatídico, certa vez, me previra esta sorte, e,

no Parnaso, o bosque, sacudindo o templo de Cirra com seu mugido (proclamou):

‘Vitorioso, ó Alcides, um dia jazerás pela mão do homem aniquilado. Esse fim derradeiro

te está reservado, quando tiveres percorrido os mares, a terra e os infernos’” (HO, 1472-

1478). Na verdade, esse oráculo faz duas  previsões: uma, que diz que Hércules morrerá

                                                                                                                                                    
200 Interest inter causas fortuito antegressas et inter causas  cohibentis in se efficientiam naturalem (De fato,
IX, 19 – Trad. José Rodrigues Seabra Filho).
201 Sic uiuamus, sic loquamur: paratos nos inueniat atque inpigros fatum. Hic est magnus animus qui se ei
tradidit; at contra ille pusillus et degener qui obluctatur et de ordine mundi male existimat et emendare
mauult deos quam se (Ad Luc. 107,12).
202 CÍCERO. De fato. Nova Alexandria, 1993.
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pelas mãos de alguém vencido por ele; e a segunda, que isso acontecerá depois que ele tiver

realizado todas as suas tarefas, nos mares, na terra e nos infernos.

A previsão do oráculo em HO é precisa: morrerás “depois que tiveres percorrido os

mares, a terra e os infernos”. Isso também é o destino reservado a todo homem, desde que

se estenda a todos os homens o significado que tem para Hércules. Para ele, a passagem

pelos mares, pela terra e pelos infernos é a consumação completa de sua vida, tanto assim

que ele dirigira a Júpiter palavras semelhantes, no início da tragédia, para provar que sua

vida estava consumada, nada mais havia por fazer, e estava na hora de ele ascender ao céu:

“A morte certamente me devolveu a ti. Capitulou todo o mal, que geraram a terra, o mar, o

ar e os infernos” (HO, 13-15). Dessa perspectiva, esse fim (a morte após a realização do

que cabe a cada um na vida) ocorre no âmbito do necessário, do certo, do destino, portanto.

A outra previsão refere-se ao modo como a morte atingirá Hércules. Isso está no âmbito do

verdadeiro. Mas só é verdadeiro depois de ocorrido, porque antes era incerto, estava nas

mãos da inconstante fortuna, e Hércules poderia ter alterado essa circunstância e morrido de

uma outra maneira. É essa questão que insinua a ama quando, indiretamente, diz que a

morte pelo filtro não foi imposta pelo destino, mas engendrada pela fortuna e aceita por

Hércules. Esse trecho da previsão do oráculo faz parte do verdadeiro, porque assim

ocorreu; mas antes era incerto, por não fazer parte do necessário, porque poderia ter sido

diferente. É isso que ela prova quando mostra que Hércules é muito mais poderoso do que o

veneno da hidra e do que as mãos do centauro Nesso.

No diálogo que se segue entre Dejanira e a ama, esta desqualifica o envenenamento

de Hércules como determinação do destino, portanto, como algo do campo do necessário,

ou do certo: “Conforme se diz, o veneno da hidra devorou seus membros. E tu acreditas que

o veneno da serpente morta não possa ser vencido por aquele que resistiu ao monstro vivo?

Mesmo com o dente dela cravado, ele, vencedor, se ergueu no meio do pântano. Seus

membros, mesmo banhados no  veneno (por ela) derramado, estrangularam a hidra. O

sangue de Nesso vencerá este que venceu as próprias mãos do terrível Nesso” (916-921)?.

Sobre a segunda parte do oráculo, a ama nada diz, pois sobre o destino nada se tem que

discutir, tem-se apenas que cumpri-lo: ele faz parte do certo, do necessário.

Numa passagem de NQ, Sêneca situa a possibilidade de adivinhação, sem excluir o

papel dos oráculos, unicamente no âmbito do destino. “Não pode, pois, existir nenhuma
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ciência sobre o incerto”203.  O que acontece no âmbito da fortuna, não pode ser objeto de

adivinhação: “É de uma outra maneira que se desenvolve o encadeamento dos destinos,

precedidos cada um de índices significativos, que nos são familiares, uns, outros

desconhecidos. Tudo o que se passa é sinal de alguma coisa que acontecerá. A adivinhação

não poderia aplicar-se a fatos que se apresentam fortuitamente, sem regra, sem uma razão.

O que faz parte de sua série é objeto de adivinhação” 204, escreve ele.

A morte de Hércules, depois de ter cumprido – como também fazem outros homens

– sua missão na terra, é parte do necessário; é o destino, indiscutivelmente verdadeiro desde

a eternidade. O fato de ter nascido é um sinal de que ele morrerá. “Tudo o que pôde nascer,

poderá morrer”, canta o coro (HO, 1099). O fato de ter cumprido sua missão na terra é

outro sinal de que morrerá. A morte de Hércules por efeito de um veneno fornecido,

outrora, por um centauro morto pelo próprio herói, tornou-se também um fato verdadeiro,

mas só depois de acontecido, porque poderia ter sido diferente, como prova a ama. E o

fortuito não pode ser objeto de adivinhação. Então não se trata de um fato necessário, como

a morte após o cumprimento da missão, mas apenas verdadeiro, depois de acontecido. O

necessário é a morte, estabelecida pelo destino; mas as circunstâncias da morte estão no

âmbito da fortuna, esse ente cego e descompromissado com a ordem, como afirma a

personagem de Fedra: “A Fortuna governa as coisas humanas sem nenhuma ordem,

distribui com mão cega  as recompensas favorecendo os piores”205.

Embora, no final de As traquínias, Hércules comunique a Hilo uma segunda parte

da previsão do oráculo, que lhe mostra o mesmo conteúdo da previsão em HO, segundo a

qual sua morte não viria de um vivo, mas de um habitante do inferno, e esse morto seria o

centauro (Traq. 1162),  o sentido é diferente, em razão do mundo em que se dá a previsão.

No mundo de Sófocles, o desígnio dos deuses é impenetrável; enquanto no mundo de

Hércules, deuses e homens encontram-se em níveis muito próximos, como partes da razão

universal, de forma que tanto há um compromisso do homem com os deuses, em virtude da

simpatia universal, como há um compromisso também  dos deuses com os homens, em

virtude da mesma simpatia. Homens e deuses fazem  parte da mesma Natureza e, segundo a

                                                
203 Non potest enim ulla incerti esse comprehensio (NQ, II,48,1).
204 Alia ratione fatorum series explicatur indicia uenturi ubique praemittens, ex quibus quaedam nobis
familiaria, quaedam ignota sunt. Quicquid fit, alicuius rei futurae signum est. Fortuita et sine ratione uaga
diuinationem non recipiunt; cuius rei ordo est, etiam praedictio est (NQ, II,32,5).
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maioria das referências de Sêneca, a eles está reservado o mesmo fim: o retorno ao Uno,

após a conflagração universal.

3. A ALMA

A fábula utilizada por Sêneca na composição de Hércules no Eta constitui-se de um

triângulo amoroso, cujos papéis de destaque cabem a Hércules e a Dejanira. Pondo em

evidência a alma, a virtude e os vícios, como nos propomos aqui, surge, em primeiro plano,

a história de cada uma dessas personagens, em especial a da figura de Hércules, como lugar

privilegiado da alma e da caminhada do proficiens rumo à condição de sapiens, seguido da

de Dejanira. Léon Herrmann206, em Le Théâtre de Sénèque, observa que há, em HO, uma

redução da intriga em proveito da análise dos sentimentos, o que faz do teatro de Sêneca

um teatro da paixão207. O  enfoque individual de cada personagem destaca justamente os

contornos individuais de cada uma, o que torna mais fácil o desvelamento dos vícios e, em

contrapartida, também o das virtudes.

O mito de Hércules dá visibilidade à dupla composição do homem, enquanto

participante da natureza dos deuses, e enquanto participante da natureza do animal. Em

Hércules no Eta, ele parte  de uma condição próxima do vício (refiro-me ao novo

Hércules), e termina na auto-consagração pela virtude. Em sua trajetória, a fábula de

Hércules passa por três etapas bem delimitadas: a primeira, que vai do verso 1 até o verso

                                                                                                                                                    
205 Este cap. Nota 18.
206 HERRMANN, 1924.
207 HERRMANN, 1924 p. 392.
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786, relativa ao velho Hércules, mostra a arrogância do herói. No seu afã de  vencer os

monstros exteriores, ele passa ao largo do que de fato importa: vencer o que está dentro, o

que está na alma, isto é: os medos, principalmente, do sofrimento e da morte. Esse herói

não está dentro do mundo legal, romano, que nos interessa aqui, como demonstramos no

capítulo 2. Se assim não fora, possivelmente ele seria um exemplo do ser vicioso. De

qualquer forma, do ponto de vista estóico-senequiano, talvez as ações do velho Hércules,

entregue à realização de seus desejos sensuais, evoquem o que escreve Büchner208 sobre os

choques provocados quando dos primeiros contatos mais próximos entre as duas culturas –

a grega e a romana – quando ele fala do verbo latino pergraecari (viver à maneira grega),

para designar, do ponto de vista do romano, a vida libertina à maneira grega e helenística.

Isso entretanto, no plano da tragédia HO, ficou em outro tempo, a partir do momento em

que entrou em cena o novo Hércules, mais adequado ao pensamento romano e

comprometido com os bons costumes e a virtude. Sêneca, ao referir-se a Alexandre, não

perde ocasião de reprovar, no general, a super-valorização do elemento exterior em prejuízo

do que está dentro: “O vencedor de tantos reis e de tantas nações fraquejava diante da ira e

da tristeza: ele agira  para ter o domínio sobre todas as coisas em vez de tê-lo sobre as

paixões”209. Alexandre equivale aqui à figura do velho Hércules, como se Sêneca

afirmasse, de certa forma, que Alexander pergraecabatur.  Por ter ido ao Estige e ter

vencido Cérbero, Hércules se julgou livre da morte: “a  morte certamente me devolveu a ti”

(HO, 13-14), diz ele a Júpiter.  Além de exteriores, os monstros são desafios que só a parte

estritamente divina de Hércules podia vencer, pois ao desafiá-los, punha-se no mesmo nível

de Atlas (filho de titãs), no nível de Plutão. Ao oferecer-se como guardião dos deuses (HO,

87), colocava-se acima destes, como acima de Peão (HO, 92), quando compara seus

próprios feitos com os daquele. Essas lutas não são humanas, por isso, nada virtuosas, uma

vez que os deuses não praticam nem a virtude nem o vício. Enquanto desafia o que está no

mundo dos deuses, evita a maior prova de virtude do homem, que é o domínio, não sobre

os monstros ou sobre os deuses do Estige, mas sobre a sua morte pessoal e intransferível.

                                                
208 El mundo helenístico, cuya falta de vigor interno estaban justamente entonces comprobando las legiones.
Nada indica mejor esta actitud que el uso del verbo pergraecari, con el que designaba la vida libertina y el
pasar las noches en francachelas (O mundo helenístico, cuja falta de vigor interno estavam justamente
comprovando as legiões. Nada indica melhor esta atitude do que o uso do verbo pergraecari, para designar a
vida libertina e o passar as noites em patuscadas - BÜCHNER, 1968, p. 68).



82

Este último domínio inicia-se quando ele se reduz, em suas forças, à condição semelhante à

dos homens comuns. A arrogância dá lugar à assunção de sua fragilidade, antes do

assentimento que virá na etapa final. Segue-se uma etapa de transição, em que o herói é

capaz de chorar e de mostrar-se impotente diante do pai. Embora cheia de oscilações, o que

é próprio dessa etapa da virtude, Hércules enceta o caminho rumo à virtude, à sabedoria e à

felicidade. Segue-se, por fim, a etapa da consagração do sábio, quando ele se torna um

novo deus, que será admirado em novo culto. Nesta última etapa, a razão de Hércules se

reveste de pleno assentimento em relação à morte. Sua apoteose e reconhecimento pela

humanidade são o seu coroamento. Embora não se possa falar de virtude, ao tratar do velho

Hércules, ele não fica alheio, não só à condenação dos costumes exóticos à margem da

virtude, como também ao da arrogância e da tirania condenada por Sêneca. Por isso,

mesmo a primeira parte da tragédia, aquela que abriga o velho Hércules, contém um forte

componente moral e político, na medida em que o segundo Hércules se contrapõe, pela

virtude, ao primeiro; e a arrogância do filho de Júpiter sugere a arrogância e o poder sem

limites dos príncipes romanos: “Tudo o que decide vencer, já está vencido” (HO, 163-4),

como canta o coro, referindo-se a Hércules, ou melhor: ao velho Hércules.

                                    

                                                   Matéria e alma do universo.

O homem é a soma de um componente divino, a razão que habita sua alma; e de um

componente animal, o corpo, que é instrumento e peso para essa razão. Uma das diferenças

entre Hércules e os homens em geral é a circunstância de que, além da presença da razão

humana, ele desfruta da presença direta de um outro componente divino: o deus que há

nele, por causa de sua filiação a Júpiter. Se, por um lado, essa segunda presença divina

acentua a diferença entre Hércules e os outros homens, por outro, ela garante o princípio da

analogia, no modo de presença de deus no homem. Em outras palavras: Hércules é duas

                                                                                                                                                    
209 Victor tot regum atque populorum irae tristitiaeque  succumbens: id enim egerat ut omnia potius haberet
in potestate quam affectus (Ad Luc. 113,29).
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vezes metade homem e metade deus. A primeira vez é porque, sendo filho de Júpiter e de

Alcmena, estão presentes nele o pai-deus-Júpiter e a mãe-mulher-Alcmena. Enquanto

homem, num segundo momento, já estão presentes nele, independentemente da filiação

direta de Júpiter, um corpo (homem) e uma alma (centelha divina).

A primeira etapa da trajetória de Hércules no Eta, a do velho Hércules, inicia-se

com sua oração a Júpiter, em que ele o chama de Pai dos deuses (HO, 1) e lhe presta contas

de todas as suas ações em todo o domínio da natureza: o fogo do raio (HO, 2), a terra, o

mar e o ar (HO, 15): os quatro elementos  de que toda a natureza se compõe. Anuncia, a

seguir, os dois princípios que presidem a toda criação: o princípio ativo – Júpiter, pai dos

deuses, a razão universal, ou logos que impregna todos os seres, que se pode chamar

também destino -; e o princípio passivo: os quatro elementos da matéria. “Júpiter210  é o

condutor e guardião do universo, alma e espírito do mundo, soberano e autor da criação, a

quem convêm todos os nomes”211. Com essas palavras, Sêneca descreve Júpiter, em

Naturales Quaestiones, e continua: “Tu queres chamá-lo destino?  Não errarás; este é o de

quem dependem todas as coisas, a causa das causas. Queres chamá-lo providência? Tu o

dirás bem, ele é aquele cuja sabedoria provê às necessidades deste mundo, de modo que ele

siga sem transtorno, e desenvolva suas funções. Queres chamá-lo natureza? Não incorres

em erro; este é o de quem nasceram todas as coisas, de cujo sopro vivemos. Queres chamá-

lo mundo? Não te enganas; ele próprio é tudo isto que vês, está contido em todas as partes

de si mesmo, ele se sustenta e sustenta tudo o que é seu, (...) sem ele nada acontece”212.  Ele

é o destino, enquanto causa de todas as causas;  providência, pois é o que provê às

necessidades deste mundo; natureza, pois é dele que todas as coisas nascem, graças ao

sopro de que vivemos; mundo, uma vez que tudo a ele pertence, e ele está imanente em

                                                
210 Deve-se observar que os deuses gregos, quando eram assimilidos pelos Romanos, eles o eram dentro do
panteão romano e não dentro do panteão grego, o que implica que esses deuses assimilados não tinham
obrigatoriamente hierarquia. Embora Júpiter seja assimilidado a Zeus, nem sempre ele traz consigo aquela
relação com os Titãs, um dos quais teria sido seu pai (Cronos). Por isso Sêneca, faz referência aos Titãs e a
Zeus conforme ele necessite de seus poderes para conformar a tragédia HO. Em suas obras morais,
freqüentemente, ele identifica Júpiter a Deus ou ao Uno.
211  Rectorem custodemque uniuersi, animum ac spiritum mundi, operis huius dominum et artificem, cui
nomen omne conuenit (NQ. II,45,1).
212 Vis illum fatum uocare, non errabis ; hic est ex quo suspensa sunt omnia, causa causarum. Vis illum
prouidentiam dicere, recte dices; est enim cuius consilio huic mundo prouidetur, ut inoffensus exeat et actus
suos explicet. Vis illum naturam uocare, non peccabis; hic est ex quo nata sunt omnia, cuius spiritu uiuimus.
Vis illum uocare mundum, non falleris; ipse enim est hoc quod uides totum, partibus suis inditus, et se
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cada parte deste mundo. Nada acontece sem a sua participação. O Deus, o Uno, o Eterno,

são a própria natureza, a quem Hércules desafia.

 Nessa intervenção inicial, logo nas primeiras linhas, enquanto cobra do pai o céu,

Hércules põe em cena todo o universo, apresentando-o como cenário das ações que se

seguirão.

Além de soberano do universo, autor de toda a criação, Júpiter é também a alma do

mundo: ou o próprio logos, princípio ativo da natureza, a causa de tudo que existe. “Nossos

estóicos, como sabes, afirmam existirem nas coisas da natureza dois princípios, a partir dos

quais tudo se engendra: a causa e a matéria. A matéria jaz inerte. Matéria prima apropriada

para todas as coisas, haverá de ficar ociosa, se ninguém a provocar. A causa, isto é, a razão,

enforma a matéria e a conduz para onde quer, e dela faz  incontáveis obras. Deve existir,

portanto, um “de quê”  algo é feito que implica num “por quem” é feito: este é a causa, o

outro é a matéria”213. E, ao tratar do homem, Sêneca, lançando mão da analogia, esse

princípio tão caro aos estóicos, diz que a alma está para o corpo, assim como deus está para

o universo214. Deus, enquanto alma do universo, é o agente por excelência desse universo

do qual o homem é parte. O coro das mulheres ecálias  canta a atitude do homem perfeito,

que é sempre o agente diante de qualquer circunstância, até, ou principalmente, da morte.

Para este, a morte é um fenômeno como qualquer outro da vida. Aquele que tem uma alma

virtuosa é sempre ativo, e não fica à espera de que as coisas aconteçam. Para dizê-lo, o coro

usa a  metáfora do navegante que, vítima de um naufrágio, procura ser o senhor da situação:

“Se seu barco o trai em alto mar, quando o Áfrico encontra o Bóreas, ou o Euro o Zéfiro,

dividindo as águas, ele não recolhe os fragmentos do navio destroçado, como se esperasse o

litoral  em meio às ondas” (HO, 112-116).

Deus, Júpiter, o Uno, a que tudo retorna após cada catástrofe universal, identifica-se

com a própria natureza. E a felicidade do homem está também em sua identificação com a

natureza, através do logos, que ele abriga em sua alma. As coisas não são, em si mesmas,

nem boas nem más; mas também não são, em si mesmas, iguais ou neutras. O processo de

                                                                                                                                                    
sustinens et sua. (...) sine illo nihil geritur (NQ, II, 45). Essas palavras são quase as  mesmas de De beneficiis,
transcritas no cap. 2, Nota 32. Ver também Cap. 4, Nota 22.
213 Dicunt, ut scis, Stoici nostri duo esse in rerum natura, ex quibus omnia fiant, causam et materiam. Materia
iacet iners, res ad omnia parata, cessatura, si nemo moueat: cusam autem, id est ratio, materiam format et
quocumque uult uersat, ex illa uaria opera producit. Esse ergo debet, unde fiat aliquid, deinde a quo fiat :
hoc causa est, illud materia  (Ad Luc. 65,2).
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representação das coisas exteriores se faz por um duplo movimento: uma provocação da

coisa exterior e um movimento que parte da alma do homem e vai até a coisa provocante.

Assim define Brun a representação, como “uma modificação da tensão  interior da alma por

meio de um objeto exterior que também possui uma tensão própria”215. “Nenhum animal

racional pratica qualquer ação, sem que primeiro seja provocado pela imagem de alguma

coisa. Ele apreende o ímpeto (que se segue à provocação); e, em seguida, o assentimento

confirma esse ímpeto”216. Pode-se dizer, então, que mesmo não sendo nem boas nem más

em si mesmas, as coisas não são iguais em valor, donde se conclui que umas são preferíveis

em relação às outras, como o próprio Sêneca mostra em De uita beata217. Entre esses

preferíveis,  estão o poder e a riqueza. São preferíveis, em si, mas neutros do ponto de vista

da virtude, podendo ser  contrários à felicidade, se eles provocam uma distância do homem

em relação à natureza e à sua natureza de homem. E a integração do homem com a natureza

é fruto de uma atitude pessoal, que passa pela razão, que está na alma. Quando Sêneca

condena a riqueza, ele não está, com isso, propondo, em seu lugar, a pobreza. Ele está

mostrando apenas que a dependência da riqueza pode significar perda da liberdade e tornar-

se, com isso, fonte de infelicidade.

O primitivo é, muitas vezes, tomado por Sêneca como a imagem do  homem feliz,

em razão de seu desapego às riquezas e de sua liberdade em relação aos medos próprios da

civilização. Neste caso, há uma desvinculação de felicidade e virtude. Trata-se de uma

felicidade primitiva, que existe à revelia da virtude. O pobre, em razão do desapego ao

luxo, como era o caso também do primitivo, é apresentado, muitas vezes, como modelo de

homem feliz. Não é, entretanto, sua felicidade, aquela de que se ocupa o estóico. Não é o

processo de construção da virtude que livra o primitivo e o pobre dos medos que

acompanham o luxo e as riquezas. Eles estão, por causa do despojamento que lhes oferece a

fortuna e por causa da ausência dos medos daí derivada, apenas mais próximos do estado

feliz de onde o erro afastou a humanidade218. O segundo canto, o das mulheres ecálias,

ocupa-se dessa questão. O coro começa por mostrar a inconstância da fortuna, que levou

                                                                                                                                                    
214 Ad Luc. 65,24.
215 BRUN, 1986, p. 40.
216 Omne rationale animal nihil agit nisi primum specie alicuius rei inritatum est, deinde impetum cepit,
deinde adsentio confirmauit hunc impetum (Ad Luc. 113,18).
217 De uita beata, XXIII,1.
218 Ad Luc. 94,68.
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Dejanira, de uma infância feliz, ao estado de temor diante da perda de Hércules (HO, 583-

601). Dirige-se diretamente aos que detêm o cetro do poder (HO, 605) e que são, o tempo

todo, abordados pelos aduladores (HO, 605-8), são objetos de traição (HO, 611) e de inveja

(HO, 613). Mesmo as suas vidas estão sempre pendentes por um fio (HO, 615), conforme

diz o coro em relação aos reis. Contrapõe-lhes a simplicidade do pobre, que vive

sentimentos de paz (HO, 651) e não sofre o  medo da espada (HO, 656).  Propõe como

solução ao não pobre a moderação; e usa, como metáfora dessa moderação, a lenda de Ícaro

e Dédalo e a de  Faetonte.

A moderação é como o princípio da justiça, que consiste em atribuir a cada um o

que é seu219. Na alma humana, há que conviver o logos sob as formas como ele se dá na

natureza: a razão seminal, responsável pela integridade do indivíduo e pela preservação de

sua espécie, e a razão-diretriz da alma, ou simplesmente razão, responsável pela virtude ou

pelo vício do homem. A definição de destino apresentada por Brun equivale à de justiça

apresentada por Cícero: “O destino é o que dá a cada um a sua parte, o seu lote e o seu

papel na harmonia do todo”220. Não há como suprimir o que é necessário à sobrevivência

do homem, por isso, é preciso fazer concessão ao affectus221 até o ponto em que ele é

necessário à preservação do indivíduo humano. O que passa desse limite é a luxúria, o

vício. A instância que estabelece o limite é a alma, por meio de sua razão diretriz.

O exemplo da lenda de Ícaro e Dédalo é perfeito para dizer isso. Voar era necessário

para que pudessem sair da prisão que lhes impusera Minos na ilha de Creta. Até aqui, está-

se diante do equivalente às concessões ao affectus de que o homem precisa para manter-se

vivo. Voar alto demais é o exagero, e leva ao contato com o calor excessivo do sol. Levar o

affectus (neste caso, a percepção de que é essencial sair daquela ilha), além do necessário à

manutenção da vida, resulta em sofrimento  para a alma. A moderação é voar na altura

certa, concedendo o essencial à vida, sem exceder o limite do necessário, sem invadir a área

do supérfluo.

                                                
219 CÍCERO. De natura deorum, III, 15.
220 BRUN, 1986, p. 59.
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Com sentido semelhante, outra metáfora é utilizada (HO, 697-699). É a do barco

modesto que se mantém seguro quando navega próximo à costa, mas que é vítima da

fortuna incerta, quando o vento impetuoso o arrasta para o alto mar. Neste caso, o barqueiro

muito se movimenta, e nada avança. É a mesma metáfora usada nas Cartas a Lucílio,

quando ele fala do barqueiro que a tempestade fez andar em círculos no mar, mas que,

embora tenha navegado muito, não saiu do lugar222.

Na segunda fase da fábula, a etapa do novo Hércules, embora o herói experimente

recaídas, ele não é mais o ser arrogante e orgulhoso do início. “O dominador de monstros,

ele mesmo, aquele vencedor, está vencido” (HO, 753), diz Hilo a sua mãe Dejanira. “Ele

se lamenta. Ele chora”, continua. A um novo surto de orgulho, quando manda a seu pai

Júpiter que deponha o raio (HO, 796), um gemido irrompe no meio de suas preces. A

seguir, tem um surto de cólera, quando mata Licas (HO, 815-18). Segue-se um momento de

sensatez, quando ele conclui que não convém mais atacar os inimigos externos. O que

convém é voltar-se contra si mesmo: contra o inimigo que está em si, e não fora. “Agrada-

me contra mim mesmo enfurecer-me”(HO, 825), exclama. Ele tenta despir a veste

envenenada, e só consegue desfazer a própria carne. Esse resultado marca a virada de sua

luta contra o fora, para o enfrentamento dos monstros de dentro, que residem na alma.

Como todo proficiens223, Hércules está sujeito ainda a quedas e recuos. Ele mostra,

então, momentos de orgulho e de vaidade ainda. Sua fala, no início do quarto episódio,

pede que, por causa de sua morte, Júpiter desencadeie logo a catástrofe final, que é a morte

do universo: a liberação que permite que toda a matéria se recolha à alma do universo, ao

princípio ativo, ou ao Uno: “Antes que o céu inteiro se torne um espólio (subtraído) de ti,

envolve-me, pai, na ruína total do universo”(HO, 1148-50). Toda a fala de Hércules entre

os versos 1161 e 1206, reforça essa postura de orgulho e vaidade, que se sobrepõe à sua

impotência diante do destino expresso pelo oráculo. O coro, no entanto, observa que há um

grande progresso na trajetória do Hércules-a-caminho-da-sabedoria, uma vez que a morte

mesma já não mais o faz sofrer (HO,1209). Embora pequeno, já é um progresso. Pequeno,

                                                                                                                                                    
221 Affectus é comumente traduzido por paixão na linguagem estóica. Na relação do sujeito com o objeto, do
ponto de vista do affectus, há o predomínio das impressões do objeto sobre o sujeito. A  compreensio dá-se no
nível da razão, com o  predomínio do sujeito através de sua voluntas.
222 Cap. 5, Nota 21.
223 Capítulo 5.
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porque o sábio não apenas não deve temer a morte, mas deve desejá-la quando lhe chega o

momento.

Logo depois que o coro leva Hércules a refletir na impossibilidade de ele ser morto

por outras mãos que não as suas próprias (HO, 1217), o herói passa a procurar sua falha em

si mesmo: primeiro, ausculta cada membro seu (HO, 1235-1244); depois, numa ânsia de

saber, ele repassa, na lembrança, as imagens de todos os monstros que venceu. “Que cara tu

tens? Concede-me, pelo menos, saber de que mal eu morro” (HO, 1258-9). Invoca-o como

a um mal semelhante a si mesmo (HO, 1264). É a trajetória do proficiens: aquele que

caminha de fora para dentro, no sentido de purificar-se da influência dos affectus e reduzir

o próprio governo ao mando exclusivo da alma, por meio de sua parte principal, a razão.

Mas, como Sêneca afirma numa das cartas a Lucílio224, o proficiens tem direito de

fraquejar, de experimentar, por vezes, algum recuo em seu trajeto rumo à felicidade-

sabedoria. “Naquele que possui uma sabedoria ainda imperfeita, a felicidade ocorre

entrecortada, enquanto que no sapiens a felicidade é contínua”225. Embora essa

possibilidade de retornos seja mais própria dos uacillantes, da classe intermediária entre o

stultus e o proficiens, este também não se encontra ainda totalmente livre de falhas, como

observa Sêneca pouco a seguir: “sem estar em terra firme, eles (os proficientes) já estão no

porto” (Cap. 5). Este é um terceiro estágio: o que vive Hércules, que, depois de mostrar

destemor em relação à morte, volta, por vezes, a temê-la, e pede ao pai que lha abrevie

(HO, 1306).

No caminho do conhecimento, ele descobre que seu mal teve como ponto de partida

a hidra de Lerna (HO, 1360). Assim ele pensa que já pode morrer (HO, 1373). Essa fala é

um índice de evolução, quando confrontada com sua fala inicial, quando se via no direito

de ascender ao céu sem passar pela prova de todos os mortais: a separação de alma e corpo

pela morte. Ele acrescenta, a seguir, o tipo de morte para a qual se vê preparado: a morte do

sábio: “Nem mesmo se o  próprio firmamento, mãe, caísse sobre mim, e o carro de Febo

explodisse em chamas sobre meus músculos, um clamor indigno subjugaria a vontade de

Hércules” (HO, 1385-8). Sua vontade está, enfim, submetida à razão. “Nem os monstros

                                                
224 Ad Luc. 72,4.
225 Inperfectis adhuc interscinditur laetitia, sapientis uero contexitur gaudium (Ad Luc. 72,4).
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nem as armas me arrancarão gemidos, nem qualquer coisa que possa ser lançada contra

mim” (HO, 1394-95), continua pouco depois.

 Segundo Sêneca, o sábio pode conviver com os deuses, mesmo antes de morrer: “A

alma do sábio se misturará aos deuses mesmo antes de sua morte”226, como explicara pouco

antes: “por que ela já se terá tornado independente do corpo durante a vida do sábio”227.

Isso é o que Hércules experimenta durante o delírio que antecede sua morte na pira. Ele vê

seu pai Júpiter, sua madrasta Juno, o carro ígneo de Febo (HO, 1434-39), apesar de

experimentar ainda um último surto de cólera contra Dejanira (HO, 1448-1461).

Hércules conhece mais um detalhe sobre a causa de sua morte. O veneno que partira

do sangue da hidra foi usado por Nesso para enganar Dejanira e atingir o próprio Hércules

(HO, 1468-71). O conhecimento é completado pela lembrança do oráculo, a respeito de sua

morte (HO, 1476-80). Uma vez atingida a sabedoria plena a respeito de si mesmo, decide

escolher uma morte ilustre (HO, 1481): “Que uma grande pira receba Hércules”(HO,

1484).

A partir de agora, Hércules comporta-se como o sábio-virtuoso. Encerra o quarto

episódio exaltando a lucidez de sua alma.“Lá para baixo, levarei, no entanto, esta glória

insigne: a de que nenhum monstro venceu Alcides às claras, e a de que  todo monstro

Alcides venceu, às claras” (HO, 1515-17).

A parte final do novo Hércules mostra o Hércules sapiens, não mais o Hércules

proficiens.  “Tudo o que, vindo de ti, era mortal em mim, o fogo por mim vencido, o levou”

diz Hércules a Alcmena, já no final da tragédia (HO, 1966-67); “a parte paterna foi

entregue ao céu, e a tua, (foi entregue) às chamas”, conclui a seguir. Essa parte que veio do

pai é o componente divino de Hércules, correspondente à alma que ficou livre do corpo

pela purificação no fogo. O fogo queimou seu envoltório, uma vez que o corpo é como que

a roupa da alma228.

                                                
226 Sursum illum uocant initia sua: erit autem illic etiam antequam hac custodia exsoluatur (Sua origem o
chama para o alto. Ele aí estará, antes mesmo de deixar a prisão do corpo -Ad Luc. 79,12).
227  Ideo uir magnus ac prudens animum diducit a corpore (Eis por que o homem de elite e clarividente tem
sua alma independente do corpo - Ad Luc. 78,10.
228 Nam hoc quoque natura ut quandam uestem animo circumdedit, uelamentum eius est (Pois, este (o corpo)
a natureza deu à alma como uma espécie de veste, é uma proteção para ela - Ad Luc. 92,13).
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                                                           Analogia.

O princípio da analogia é, para os estóicos, muito mais do que a constatação de uma

semelhança casual. Por essa razão, e pelo fato de não terem uma visão negativa do mundo,

eles não hesitam em concluir que à natureza de Deus se pode chegar pelo estudo da

natureza  do homem, ou da natureza em si mesma, que é o próprio Deus. Segundo

Sêneca229, é possível passar do visível ao invisível, das coisas dos homens às coisas dos

deuses, uma vez que a natureza tem tudo em si à disposição do sábio.

O universo, como o homem, tem uma alma. É mais fácil, usando o princípio da

analogia, conhecer o universo, a partir do homem, que pode ser observado objetivamente,

do que conhecer o homem a partir do universo, que não pode ser apreendido com a mesma

objetividade. A alma – quer a do mundo, quer a do homem - é constituída por uma

substância ígnea; e uma e outra – a alma do homem e a alma do mundo – localizam-se  no

lugar mais proeminente de cada um. Esse lugar proeminente da alma do universo e da alma

do homem constitui a sede do logos, ou da razão. Na alma do homem, juntamente com a

razão ou logos, existe também a desrazão. Essa dupla existência é que possibilita ao homem

desenvolver, tanto a virtude, quanto o vício. A razão é possuidora de um impulso análogo

ao do reflexo do irracional. Mas, diante de uma provocação externa, a razão do sábio

transforma o impulso em vontade. Para Pierre Grimal, a vontade nasce de um movimento

instintivo da alma (impetus), que não é em si mesmo racional, mas pertence à primeira

manifestação do ser. Cabe à razão agir sobre esse impetus, irracional em si, e transformá-lo

em vontade consciente, ajuntando-lhe o assentimento (adsentio)230. Se a razão é

devidamente instruída e sábia, ela direciona a ação do homem para o bem, para a virtude.

Mas se ela não é adequadamente instruída e é estulta, ela permite que a desrazão direcione

a ação do homem para o mal, para o vício. É porque tem uma razão, que o homem pode ser

                                                
229 Ad Luc. 90, 27-30.
230 GRIMAL, 1991, p. 25.
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livre; e é a razão que o distingue dos outros animais, que agem apenas pelo impulso da

natureza animal.

Ter uma alma não é prerrogativa exclusiva do homem. Os outros seres vivos

também têm alma, mas uma alma privada da razão-diretriz. O universo tem também sua

alma. Analogamente ao homem, essa alma do universo sedia a razão universal ou logos

com sua infinita liberdade criadora. E por ser único, ou por ser o Uno, contém em si o seu

contrário: o princípio destruidor universal. É semelhante ao homem com sua razão criadora,

responsável pela felicidade, pela virtude e pela liberdade; e com sua desrazão, responsável

pelo vício, pela infelicidade e pela escravidão.

O logos universal tem uma sede, mas ele não se circunscreve a essa sede

exclusivamente, uma vez que está presente também em qualquer uma das partes que

constitui o mundo, por menores que sejam essas partes. Da mesma forma, o logos do

homem, ou sua razão situada em sua alma, encontra-se presente em qualquer parte de seu

corpo.  E não é apenas enquanto matéria do mundo que o homem é habitado pela razão

universal, ou logos. Ele o é também enquanto animal. Em todo animal, o logos se faz

presente também como razão seminal. Nesse aspecto, homens e animais são muito

semelhantes. O que os distingue é uma outra forma de presença do logos: é a presença da

razão diretriz da alma, que torna os homens semelhantes aos deuses. Essa razão-diretriz é

livre e consciente, no homem e nos deuses, e é ausente nos animais e nos demais seres

vivos, em que esse logos está presente apenas como razão seminal.

A essa teorização sobre o universo, os estóicos chegaram, primeiro, por não terem

uma visão negativista do homem e do mundo; segundo, por não hesitarem em aceitar o

conhecimento do maior e do invisível, a partir do menor e do visível; de Deus, por

exemplo, a partir da analogia com o homem. É alheia a eles a confrontação de uma suposta

perfeição ou grandeza divina com uma presumível imperfeição ou pequenez do homem ou

da matéria.

É a partir desses dois princípios - o da analogia e o da pertinência de se partir do

menor para se compreender o maior - que os estóicos viram no fogo a chave para a

explicação de muitas coisas que, no universo, não se expõem diretamente à experiência

humana. O mundo tem uma alma, como o homem. E a parte diretriz dessa alma é a sede do

Logos. Essa sede, que é a parte eminente do mundo, está situada no céu, na visão de
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Crisipo, ou no sol, na visão de Cleanto231. Sêneca parece comungar, nessa parte de seu

pensamento, com a idéia de Crisipo. Entretanto, tomar como hegemônico do mundo o céu,

em vez de o sol, não torna o modelo de Cleanto, estudado por Benatouïl, impróprio para

explicar, por analogia, a ambigüidade do fogo, a conflagração universal e suas implicações.

Vamos manter a nomenclatura usada por Benatouïl, a partir do pensamento de Cleanto,

mesmo sabendo que onde se fala do sol, pode-se falar também de um outro corpo que se

situe no céu. Sêneca, quando põe, no canto de Orfeu, a descrição da catástrofe universal,

faz partir o movimento destrutivo, do palácio do céu, e não do sol (caeli regia, HO,  1112).

E Hérculos, quando, em delírio, antecipa para si a visão da morada dos deuses, reconhece

ter-se visto em meio aos astros e libertado do gênero mortal (HO,1433-34). A seguir,

exclama : “Eu vejo o resplandecente palácio do luminoso éter” (HO, 1438).

Tanto o sol (ou, por analogia, outro corpo do céu), como o fogo comum, possuem

brilho e calor, como atestam os sentidos do homem. O fogo comum,  para “viver”,

necessita alimentar-se, destruir, consumir. O calor do corpo dos animais, pela digestão que

consome para incorporar, também manifesta a presença do fogo. Esse fogo comum é tão

ambíguo quanto o fogo celeste, que é vivificador enquanto presente no ser vivo, mas é

também destruidor, na medida em que, para produzir calor e brilho, necessita destruir pela

combustão. Para produzir brilho e calor, precisa também alimentar-se, o que ele faz usando

as emanações do oceano. Ora, se para produzir calor, o sol precisa alimentar-se, tal como o

homem, ele é um ser vivo. “Uma vez que o fogo solar se assemelha aos fogos que se

encontram nos corpos vivos, é necessário que o sol seja também um ser vivo, bem como os

astros que nascem nessas chamas celestes que se chamam éter ou céu”232.

A analogia só é útil como processo de conhecimento, por causa de um segundo

princípio: a pertinência da aplicação ao maior dos traços que marcam o menor;  ou ao mais

elevado, dos traços que pertencem ao menos elevado; ao mais perfeito, dos traços próprios

do menos perfeito; ao pai, dos traços que caracterizam o filho. Da experiência na lida com

os objetos visíveis do dia-a-dia, os estóicos saltam para a reflexão sobre as leis cósmicas; e

aplicam as mesmas leis relativas à ordem e à causalidade observadas nesses objetos aos

                                                
231 BENATOUÏL, 2002, p. 301. Ver também cap. 2, Nota 44.
232 Quare cum solis ignis similis eorum ignium sit qui sunt in corporibus animantium solem quoque
animantem esse oportet, et quidem reliqua astra quae oriantur in ardore caelesti qui aether uel caelum
nominatur (CÍCERO, De natura deorum, II, 39-41).
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elementos que constituem o cosmos, e daí, chegam ao logos, ou razão universal, como

causa primeira do mundo. Sêneca, em De prouidentia233, usa a analogia com a razão

humana como evidência de que o universo é um ser vivo e racional:   “Para nossa questão

imediata, é desnecessário demonstrar, não só que uma obra tão grandiosa não se mantém

em funcionamento sem algum guardião; que não é obra de um impulso fortuito os corpos

celestes se aproximarem e se afastarem; e que a obra de qualquer acaso provoca em geral

movimentos desordenados e colisões violentas; que esse movimento ordenado tem sua

origem no poder de uma lei eterna; como também é desnecessário demonstrar que há um

gestor das coisas da terra, do mar, bem como dos astros maravilhosos, que brilham, cada

um, a partir de sua disposição; que essa ordem não é obra da matéria informe, nem que

tantos elementos não se tenham reunido aleatoriamente com tanta sabedoria, de forma que

o peso enorme da terra permaneça em equilíbrio, e em torno de si  ela observe o movimento

do céu ligeiro, e que os mares derramados pelos vales umedeçam a terra, e ainda, que eles

recebam o conteúdo de todos os rios; e que de minúsculas sementes nasçam seres

gigantescos”234.

Na obra de Sêneca, muitas vezes a analogia surge sob a roupagem de metáfora,

como quando ele escreve:  “Nosso rei é nossa alma”235, ou quando em De clementia,

compara o império a um homem, e seu príncipe a sua alma, e  seu corpo à massa popular236;

ou ainda, quando mostra o papel dos indivíduos como se fossem  mãos,  pés,  olhos e pele

do corpo imperial237.

                                                
233 De prouidentia,1,2.
234 Superuacuum est in praesentia ostendere non sine aliquo custode tantum opus stare, nec hunc siderum
coetum discursumque fortuiti impetus esse, et quae casus incitat saepe turbari et cito arietare, hanc
inoffensam uelocitatem procedere aeternae legis imperio, tantum rerum terra marique gestatem, tantum
clarissimorum luminum et ex disposito relucentium; non esse materiae errantis hunc ordinem, nec quae
temere coierunt tanta arte pendere ut terrarum grauissimum pondus sedeat immotum et circa se properantis
caeli fugam spectet, ut infusa uallibus maria molliant terras nec ullum incrementum fluminum sentiant, ut ex
minimis seminibus nascantur ingentia ( De prouidentia, 1,2).
235 Ad Luc. 114,23.
236 Este cap. Nota 44.
237  Ibidem.
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Conflagração universal

“Já já, um dia virá para o universo, quando, estando aniquiladas suas leis, o pólo

austral esmagará  tudo o que existe nas terras líbias e tudo o que possui o Garamante

nômade. O pólo ártico destruirá tudo o que existe abaixo de seu eixo, e tudo o que o Bóreas

seco açoita. O alarmado Titã, uma vez perdido o céu, fará precipitar-se o dia. O palácio

celeste, em sua queda, arrastará consigo o Levante e o Poente, e, de igual maneira, algum

tipo de morte atingirá os deuses nesse caos. E a própria morte pronunciará contra si mesma

a sentença capital” (HO, 1102-1117). Assim será a conflagração universal, na visão do coro

das mulheres de Calidônia.  O mesmo coro põe, a seguir, uma questão: que lugar acolherá

tanta ruína? “Que lugar conterá o céu? A porta do Tártaro ficará escancarada, de modo a

conter todo o céu desintegrado? Ou o espaço que separa da terra  as regiões celestes é

bastante, é suficientemente grande  para acolher as ruínas do mundo? Que lugar acolherá

tamanha impiedade?  Ó Deus, que lugar receberá os deuses? Que único lugar acolherá esses

três reinos: o mar, o Tártaro e o Firmamento?”(HO, 1118-1127). A resposta a essa questão

encontra-se na própria pergunta do coro: “Que único lugar acolherá esses três reinos: o mar,

o Tártaro e o Firmamento” (HO,1126-27)? Não sendo nenhum dos outros lugares sugeridos

pela pergunta e recusáveis pelo senso comum (uma lei válida também para os estóicos), só

pode ser o Unus, da expressão Regna unus capiet tria? Tudo se recolherá ao Uno, a Deus, à

natureza, ao logos enfim.

É impossível falar da conflagração universal, sem falar do fogo. E o fogo só pode

ser evocado com base na analogia e na possibilidade de transferência de traços do menor

para o maior, do visível para o invisível, do conhecido para o desconhecido. Foi visto acima

que o mundo tem uma alma como o homem. A alma do mundo tem sua sede no

hegemônico ou no lugar proeminente do mundo, que, para Cleanto238, é o sol. O fogo, que

constitui o sol, é o próprio logos do mundo. O calor que anima os animais, sob a forma de

razão seminal,  é parte desse fogo.

A presença do logos se faz, no mundo, por três caminhos. Há um logos universal

que se situa na parte hegemônica do mundo. Corresponde ao pater rerum, a quem se dirige

                                                
238 Cap. 7, Nota 18.



95

o coro em Hércules no Eta (HO, 1587). Há depois uma outra forma de presença desse

mesmo logos, enquanto razão seminal dos corpos animados, que se identifica com o calor

animal e com a circulação do sangue. A razão-destino, ou o governo das ações do mundo e

da convivência dos seres animados abriga-se também na razão seminal. Os corpos

animados pela razão seminal encontram-se em posição passiva de objetos em relação à

ação do fogo, que é a própria presença desse logos. Mas os homens e o sol, ou outro corpo

celeste (cujo fogo ou calor é a razão hegemônica do mundo) estão em posição ativa de

sujeitos enquanto usuários do fogo. O sol produz luz e calor graças ao fogo de que ele é

constituído, e ainda penetra, como calor, os corpos dos seres vivos sob a forma de razão

seminal. Analogamente, o homem utiliza o fogo comum e produz calor em seu proveito. A

presença desses dois fogos está explícita em HO, quando Filoctetes narra a morte de

Hércules. A primeira atitude de Hércules, antes de iniciar o sacrifício, foi a de um homem

que usa o fogo, fazendo queimar o pinheiro, o carvalho e a azinheira (HO, 1639-40). Em

seguida, ele vence o fogo destruidor, de forma que qualquer um julgaria que era ele quem

queimava o fogo (HO, 1744). Esses dois fogos têm efeitos opostos: um destrói, o outro dá

vida. Em HO ainda, nos preparativos iniciais para a fogueira do monte Eta, há um encontro

entre eles: entre o sol e o fogo comum representado pela lenha combustível. Logo que todas

as árvores foram cortadas e até as aves perderam suas moradas, o sol brilhou pela primeira

vez sobre a clareira (HO, 1630-31), resultante do corte das árvores para o fogo do altar.

Os seres vivos são passivos em relação ao fogo que se encontra dentro deles. O

homem, entretanto, que é passivo diante do fogo vivificador, que lhe garante a vida animal,

é ativo enquanto usuário consciente do fogo exterior. A vida das plantas e dos animais é

garantida pela razão seminal, e determinada por essa razão, no sentido de agirem esses

seres de acordo com a organização racional do mundo, que exige que eles  se conservem e

se reproduzam. As árvores são cortadas para alimentar o fogo da pira. Nesse caso, só o

homem – personificado em Hércules – assume uma postura ativa diante do fogo, indo além

da razão seminal que preside todo ser vivo. Enquanto os seres vivos são possuídos por essa

razão, o homem tem a posse sobre ela. A morte é um fenômeno que faz parte da vida, e, em

conseqüência da razão comum, que ordena aos seres vivos que façam tudo pela sua

sobrevivência, é a parte da vida mais difícil de ser administrada por essa outra forma de

razão, que os homens dividem com os deuses: a razão diretriz. Por isso é que Hércules, a
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partir do momento em que compreende a morte, deseja que ela seja gloriosa. Aqui está o

palco da luta mais acirrada entre o bem e o mal, entre a virtude e o vício. O homem bom é

aquele que aperfeiçoa a marca que o distingue dos outros seres: a razão diretriz, a razão

consciente; enquanto o homem mau é aquele que não o consegue, deixando que predomine

nele a razão seminal. Em termos absolutos, os animais não podem ser irracionais, uma vez

que estão sempre submetidos à fatalidade da razão seminal. O homem pode ser irracional,

porque, além dessa razão seminal a que ele está sujeito, ele é co-participante da razão

universal sob a forma de razão diretriz. Por ser co-participante das duas modalidades de

razão, o homem pode ser absorvido pela razão seminal e, assim, desviar-se de sua marca,

que é a razão diretriz, e ser irracional, pelo menos no sentido humano.

Voltando à questão do fogo, cumpre lembrar sua ambigüidade. O fogo, tanto

destrói, quanto preserva a vida, o que parece uma contradição, não fosse a questão da

conflagração universal para o universo, e a morte para o indivíduo. Na conflagração

universal, o logos ou Uno todo poderoso, que se identifica com o fogo celeste ou do sol,

chama a si toda a natureza. Essa conflagração, no fim de cada ciclo cósmico, os estóicos

consideram como uma destruição do mal. É a intervenção de Zeus para salvar o homem da

ignorância239. Dessa perspectiva, a morte de Hércules sobre a fogueira é uma

“conflagração” em miniatura. O próprio Hércules a associa à conflagração universal,

quando se dirige a Júpiter e lhe pede que destrua o mundo antes de sua morte (HO, 1132-

36). Embora em proporções menores, todos os componentes de uma conflagração se

encontram presentes: o  fogo destruidor, a presença de Zeus, e a punição dos desvios da

razão universal pelo homem. Sob essa perspectiva, a morte de Hércules, como  uma

passagem do mal para o bem, tem que pressupor que, até aproximar-se o momento da

morte, o herói apresente os mesmos desvios humanos que justifiquem a “conflagração”.

Mesmo descendente de Júpiter, Hércules não poderia ser um herói perfeito desde o início

do texto. Assim como a “conflagração” neutraliza a oposição entre o fogo construtor e o

fogo destruidor, pela destruição do mal no mundo, a morte de Hércules pelo fogo neutraliza

a oposição entre o lado vicioso e o lado virtuoso de Hércules, queimando seu corpo como

lugar do affectus, preservando apenas o lado sábio do herói, divinizado, a seguir, na

apoteose. Significativamente, depois que, no terceiro episódio, Hilo confirma a Dejanira a

                                                
239 BENATOUÏL, 2002,  p. 327.
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morte de Hércules,  o coro canta o canto de Orfeu, que diz que a lei está acima também dos

deuses, e tudo o que pôde nascer poderá morrer, e ainda descreve a catástrofe em que tudo

será esmagado. O palácio celeste, em sua queda, arrastará consigo o Levante e o Poente, e,

de igual maneira, algum tipo de morte atingirá os deuses nesse caos (HO, 1093-1115). É a

“conflagração”, a grande conflagração universal miniaturizada pela morte de Hércules,

como diz claramente o coro: “Hércules vencido nos manda  acreditar no vate trácio”(HO,

1100-1101). Assim “a ambivalência da racionalidade humana tem por contrapartida o poder

duplo da racionalidade divina, que restabelece a ordem racional do mundo ao dissolver a

irracionalidade humana”240.

                                               A alma é imortal ou eterna?

Quando Hilo anuncia a morte de Hércules (HO, 841), ele diz que sua alma

abandonou seu corpo. Esse fim anunciado por Hilo não é o que Hércules solicitara a

Júpiter: sua subida ao céu à revelia da morte. Nos versos iniciais, Hércules se dirigira ao

pai, queixando-se do mundo e de Juno. Do mundo, porque este já não lhe oferecia mais

monstros para o enfrentamento;  de Juno, porque ele entendia que esta lhe negava a alma

(HO, 30-31). Isto é: Juno lhe negava a razão e, com isso, não só negava sua humanidade,

mas até sua divindade, e, assim, qualquer possibilidade de se tornar imortal.

Esse monólogo inicial deixa entrever, desde o início, que um dos temas recorrentes

em HO é a questão da alma, e dentro dessa questão, o seu destino após a morte: ela morre

com o corpo ou ela lhe sobrevive? É uma pergunta para a qual os estóicos não têm uma

resposta única. Essa incerteza quanto ao destino da alma não é uma questão que aflige

apenas os estóicos. O post-mortem da alma sempre foi preocupação de grande parte dos

sábios da antiguidade, que, diante do desconhecido que se segue ao término da vida,

                                                
240 L’ambivalence de la raison humaine a pour contrepartie la puissance double de la rationalité divine, qui
rétablit l’ordre rationnel du monde en dissolvant l’irrationalité humaine (BENATOUÏL, 2002,  329).
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procuraram tratar o assunto sempre de maneira prudente, como afirma Paul Veyne, citando

Pausânias241.  Essa incerteza se manifesta em Sêneca na maneira contraditória com que ele

trata o tema.  Numa carta a Lucílio242,  Sêneca afirma que a morte é o não-ser. Numa outra

carta a Lucílio, pouco à frente243, ele já diz que a alma sobrevive ao corpo, e que, sendo ela

eterna, nada a pode prejudicar, uma vez que não se pode conceber uma eternidade com

reserva. Embora se encontrem afirmações diametralmente opostas, como a que identifica a

morte à passagem para o não-ser ou como passagem para a eternidade, o que predomina no

pensamento do filósofo é a idéia de uma imortalidade relativa. Isso porque a morte, quer a

dos homens, quer a dos deuses, está sujeita a uma lei maior, a que todos os seres estão

submetidos, que é a lei do eterno retorno. No terceiro canto de HO, as mulheres de

Calidônia, evocando o canto de Orfeu, declaram, com alguma solenidade, que “nada nasceu

eterno” (HO, 1035), e que “as leis estão acima também dos deuses” (HO, 1093). O coro

chega a essa conclusão por meio da analogia: “Hércules vencido (pela morte) nos manda

acreditar no vate trácio” (HO, 1100-01): “Orfeu (o vate trácio), numa toada dolorosa, aos

Getas cantou esta canção: As leis estão acima também dos deuses, e daquele que, senhor do

tempo, dispôs as quatro estações  do apressado ano; para ninguém, as parcas apressadas

deixam de tecer o destino em sua roca. Tudo o que pôde nascer, poderá morrer. Hércules

vencido nos manda  acreditar no vate trácio” (HO, 1090-99). Haverá sempre um momento

em que o fogo destruirá todo o mundo pela “conflagração”, e tudo retornará ao Uno. A

eternidade,  ou a imortalidade devem ser entendidas, pois, como imortalidade dentro de um

ciclo do universo, entre uma “conflagração” e outra. Há uma outra passagem das Cartas a

Lucílio, em que Sêneca oferece uma posição mais clara e mais explícita sobre a natureza da

alma quanto à sua duração. Ele diz: Tudo o que ela (a natureza) criou, ela o decomporá, e a

matéria decomposta receberá de suas mãos uma nova forma244. A vida do homem é como a

dos deuses que, quando da dissolução do mundo, se recolherão à unidade do Uno. É isso

que ele escreve respondendo a uma pergunta que faz a si mesmo sobre como se comportará

o sábio, se um dia ficar privado de amigos e abandonado numa solidão absoluta. A vida

                                                
241 VEYNE, 1984, p.23.
242 Ad Luc. 54,4.
243 Ad Luc. 57,9.
244 Nunc superuacuum est naturae causam agere, quae non aliam uoluit legem nostram esse quam suam :
quicquid compsuit, resoluit, et quicquid resoluit, componit iterum ( É desnecessário evocar uma causa da
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desse homem será como a de Júpiter245, diz ele, que após a conflagração universal recolher-

se-á ao interior de si mesmo.

                            Um homem feliz é um homem de alma feliz

Sendo a alma racional a marca do homem, a felicidade só pode residir em sua alma.

A infelicidade também. A felicidade identifica-se com a virtude. A infelicidade com o

vício. A sabedoria é essencial para a virtude e para a felicidade, assim como a estultícia é a

base sobre que se assenta a infelicidade.  Não há diferença entre as almas do homem e da

mulher, muito embora Sêneca não perca a oportunidade de associar a mulher a uma maior

vulnerabilidade diante da paixão246. Essa circunstância não implica, no entanto, em

qualquer forma de negação à mulher da possibilidade de ser virtuosa. Além de a razão

seminal e a razão diretriz serem a presença do logos universal no homem, as coisas não são,

para o estóico, nem um mal nem um bem em si mesmas. O que faz delas uma ou outra

coisa é a atitude da razão diretriz que mora na alma. Essa vulnerabilidade às paixões fica

bem clara em Hércules no Eta na figura de Dejanira, em torno da qual Sêneca constrói o

modelo do stultus.  A virtude e o vício são disposições opostas da alma. E tanto uma quanto

o outro se instalam na alma humana. Os animais não estão sujeitos nem ao vício nem à

virtude, pois são desprovidos da razão diretriz,  sem a qual não há nem uma coisa nem

outra. Se a virtude é a recta ratio247, como Sêneca afirma numa das Cartas a Lucílio, seu

oposto, o vício, só pode ser uma disposição oposta da ratio.

                                                                                                                                                    
natureza, que não quis que existisse para nós uma outra lei, senão a sua própria : tudo o que ela compôs, ela
decompôs, e tudo o que ela decompôs ela compõe de novo, Ad Luc, 30,11).
245 Qualis est Iouis, cum resoluto mundo et diis in unum confusis paulisper cessante natura adquiescit sibi
cogitationibus suis traditus. Tale quiddam sapiens facit : in se reconditur, secum est (Assim é Júpiter, uma
vez dissolvido o mundo, e os deuses confundidos na unidade do ser, por um instante tendo cessado a atividade
da natureza, ele descansa em si mesmo, absorvido em seus próprios pensamentos. Da mesma forma age um
sábio : encerra-se dentro de si próprio, e fica na companhia de si mesmo - Ad Luc. 9,16).
246 Ad Heluiam de consolatione, XVI; Ad Marciam de consolatione, XVI.
247 Ad Luc.  66,32.
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 Dejanira é uma mulher infeliz, cuja infelicidade se manifesta sob a forma de

insegurança de uma alma abalada (HO, 232), temerosa (HO, 255, 718), aterrorizada (HO,

708, 1828). Ela é infeliz porque é dominada pelo vício, que constitui o amor por Hércules,

bem diferente deste, que não guarda em si nenhuma marca do amor que dedicou às

mulheres (HO, 368). Hércules, na medida em que vai conhecendo as circunstâncias de sua

morte, vai alterando suas próprias reações: primeiro reconhece sua  impotência diante de

Júpiter, depois dá seu assentimento à morte, o que ele faz a partir do momento em que  liga

sua queda à previsão do oráculo. “Vitorioso, ó Alcides, um dia jazerás pela mão do homem

aniquilado. Esse fim derradeiro te está reservado, quando tiveres percorrido os mares, a

terra e os infernos” (HO, 1476-1479). Aí ele acrescenta: “Nada mais eu lamento” (HO,

1479). Aceita a morte e morre feliz. Isso, depois que administra a queima de seu próprio

corpo, para livrar-se de todo motivo de paixão e preservar-se na liberdade plena de sua

alma: “Tudo o que, (vindo) de ti, era mortal em mim, o fogo por mim vencido, o levou: a

parte paterna foi entregue ao céu, e a tua, (foi entregue) às chamas”(HO, 1966-68).

Queimado o corpo de Hércules, resta-lhe a alma: sem os grilhões do corpo, totalmente livre

e feliz.

   A virtude e o vício nascem da disposição com que a alma age em relação às coisas

circunstantes. A sensação de perda em favor de Iole aguça, em Dejanira, sua paixão por

Hércules. O que fazer para preservar-lhe o amor? Essa é a pergunta que Dejanira se faz, já

em si viciosa, uma vez que o que deve marcar o homem sábio é a indiferença ao que vem

do exterior, principalmente às provocações da paixão. A alma de Dejanira, em luta, tinha

diante de si dois caminhos possíveis: decidir pela indiferença em relação a Hércules, ou ir à

luta para conservar esse amor, como ela preferiu fazer, aprofundando ainda mais seu estado

vicioso. A ama, ao perceber essa luta interna, exclama: “Vêm à tona os segredos de sua

alma” (HO, 225). Essa luta decisiva é, enquanto segredo, algo exclusivo de Dejanira e se

passa em sua alma. Ao ter um conhecimento equivocado do verdadeiro valor da atração por

Hércules, a razão de sua alma se deixa vencer pela desrazão. E essa decisão infeliz e viciosa

manifesta-se em seus passos apressados, e em suas palavras confusas (HO, 254-5). O amor

não se confunde com a amizade, que é desinteressada e, portanto, virtuosa. O que Dejanira

sente por Hércules é o amor; e, dominada por ele, sua alma cede à desrazão, que a leva à
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extrema infelicidade. Esta, por sua vez, culmina no suicídio248.

A alma feliz é a alma de um romano feliz

O princípio da analogia (aplicação das marcas do menor ao maior) é que

fundamentam a comparação que Sêneca faz entre o homem e o Império. Desta forma, a

alma do homem está para seu corpo, assim como o príncipe está para seu povo. “Assim

como o corpo está totalmente sob as ordens da alma -  enquanto o corpo é muito maior e

muito mais perceptível, enquanto a alma é sutil e permanece oculta, e não se sabe em que

parte ela se mantém oculta; as mãos, os pés, os olhos, por sua vez, são seus servidores; sua

pele a protege; e, comandados por ela, permanecemos imóveis ou nos agitamos; e enquanto

ela ordena, se ela é uma senhora ambiciosa, nós exploramos o mar à procura do lucro; ou,

se ela é sedenta de glória, prontamente lançamos na fogueira nossa mão direita, ou

voluntariamente nos atiramos sobre a terra – da mesma forma, essa imensa multidão,

protegida por uma única alma; (que) é governada pelo espírito dessa alma; e (que) pela

razão dela é dirigida, seria oprimida e seria quebrada pelas suas próprias forças, se não

fosse sustentada pela sabedoria do príncipe”249.  Há várias relações de equivalência entre o

homem composto de alma e corpo, e o Império composto de príncipe e povo. A

constituição bem sucedida de um e de outro depende do quanto a alma/príncipe de cada um

é vigorosa. No Império, a massa dos homens há de se destruir com suas próprias forças, se

não for governada pela sabedoria do príncipe, como o indivíduo haverá de se destruir com

os desejos de seu corpo, se não for governado pela razão que habita sua alma. Não é o

                                                
248 Paul Veyne resume em cinco os motivos que justificam o suicídio estóico: um sacrifício pelo amigo ou
pela pátria; se um tirano obriga a dizer ou a fazer coisas desonrosas;  se se tem uma enfermidade incurável ou
dolorosa ou uma mutilação que impede a alma de servir-se do corpo; se se torna vítima da miséria, da
pobreza; se alguém se torna louco (VEYNE, 1995, p. 99).
249 Quemadmodum totum corpus animo deseruit et, cum hoc tanto maius tantoque speciosius sit, ille in
occulto maneat tenuis, et in qua sede latitet incertus, tamen manus, pedes, oculi negotium illi gerunt, illum
haec cutis munit, illius iussu iacemus aut inquieti discurrimus; cum ille imperauit, sive auarus dominus est,
mare lucri causa scrutamur, siue ambitiosus, iamdumdum dexteram flammis obiecimus, aut uoluntarii in
terram subsiluimus: sic haec immensa multitudo, unius animae circumdata, illius spiritu regitur, illius ratione
flectitur, pressura se ac fractura uiribus suis, nisi consilio sustineretur (De clementia, X).
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Império que está sujeito a ser, por si mesmo, ambicioso ou sedento de glória, pois quem

determina as suas virtudes ou vícios é sua alma, como ocorre nos seres humanos.  “E o

imperador é o liame por meio do qual a república permanece coesa. Ele é o espírito vital,

que mantém congregados esses tantos milhares de seres, os quais, por si mesmos, nada

mais haveriam de ser senão um ônus e uma presa, se se subtraísse aquela alma do

Império”250, continua mais à frente Sêneca. Enquanto responsável pela coesão do Império,

o príncipe equivale ainda à razão seminal no homem, responsável por sua ordem, sua vida e

sua sobrevivência. Como responsável pelo equilíbrio entre a razão diretriz e a razão

seminal, o príncipe tem o poder de fazer do império um lugar feliz ou infeliz.

Esse lugar feliz, governado pela sabedoria, não é um império abstrato, senão o

Império Romano, como continua Sêneca: “‘Se o rei está incólume, existe uma alma única

para todos; uma vez desaparecido, rompe-se a união’. Eis o evento que marcará a ruína da

paz romana, eis o evento que espalhará a ruína de uma tão grande nação. Este povo

escapará a esse perigo por um tempo tão grande, quanto aquele em que ele souber suportar

os freios. Se um dia ele os romper, ou, por um acaso, não houver um desejo de que esses

freios rompidos sejam de novo impostos a si, essa unidade e esse conjunto de um tão

grande Império se dissolverá em mil pedaços”251. Os freios do Império, transpostos para o

homem, correspondem às suas virtudes. Esses freios são administrados, no homem, pela

alma, como no império o são pelo príncipe. Mas o Império só pode ser virtuoso – um lugar

feliz e seguro – se a alma desse Império for virtuosa. E essa alma é o príncipe. Assim como

Sêneca escreveu obras como as Cartas a Lucílio, ensinando a virtude ao cidadão, como

parte do corpo imperial, ele escreveu De clementia dedicada a Nero, com o objetivo de

ensinar a virtude à alma do Império: seu príncipe.

As virtudes do homem são, entre outras: a coragem, a fidelidade, a continência, a

humanidade, a firmeza, a amizade, a moderação, a tranqüilidade, a simplicidade, a

liberalidade, a constância, a equidade, a tolerância, a paciência, a fortaleza e a clemência

                                                
250 Ille est enim uinculum, per quod respublica coheret, ille spiritus uitalis, quem haec tot milia trahunt, nihil
ipsa  per se futura nisi onus et praeda, si mens illa imperii subtrahatur (De clementia, XI).
251 “... Rege incolumi, mens omnibus una;/ amisso, rupere fidem”. Hic casus Romanae pacis exitium erit, hic
tanti fortunam populi in ruinas aget. Tam diu ab isto periculo aberit hic populus, quam diu sciet ferre frenos,
quos si quando abruperit, uel aliquo casu discussos reponi sibi passus non erit, haec unitas et hic maximi
imperii contextus in partes multas dissiliet (De clementia, XI).
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naturalmente252. A sede da virtude é a parte mais importante do homem. É o hegemônico da

alma, onde reside a razão diretriz ou logos do homem. Se algo no mundo provoca o

homem, imediatamente a razão experimenta um impulso natural, como o reflexo do animal.

Usando sua sabedoria, a razão avalia o que a provocou e decide por agir em atendimento a

esse elemento provocador, se a ação constituir-se num bem; ou negar-se a essa ação, se a

razão concluir que se trata de um mal. Mas a alma, afetada pela estultícia, pode ser

dominada pela desrazão, e a transformação do ímpeto em vontade não acontece, e o homem

age simplesmente pelo impulso natural da alma, equivalente ao ímpeto  animal.

Com o príncipe, que é a alma do Império, algo semelhante acontece. Ele pode se

pautar pela vontade guiada pela razão, situação em que se terá um príncipe bom e sábio, ou

poderá deixar-se guiar pela desrazão, e se terá um mau príncipe. Para ser um bom príncipe,

é importante que ele se instrua, porque a sabedoria, como no homem que não é príncipe,

será o fator decisivo de sua vontade, na hora de escolher a ação virtuosa em proveito dos

cidadãos e do Império.

No tempo de Sêneca, com o fim do sistema de governo republicano, como o

máximo que se podia fazer era, in pectore, escolher entre um imperador absoluto e outro

igualmente absoluto, era costume desejar-se um imperador virtuoso, justo e clemente em

vez de um imperador vicioso, cruel e despótico. Cizek253 aponta quais eram as qualidades

que se esperavam, então, de um príncipe virtuoso - introversão, circunspecção, austeridade,

prudência, moderação, fidelidade incondicional (obsequium), pudor, severidade, lealdade,

temperança – e quais os vícios que se desejavam ver longe do príncipe – a extroversão, a

agressividade, o prazer, a ambição desenfreada, a rapacidade, o desregramento, o desprezo

pelo julgamento da sociedade, o gosto pela sedição. Essa dicotomia se expressa no par rex-

tyrannus, em que o rex aparece como exemplo virtuoso do principado e o tyrannus como

seu  exemplo mau.

Hércules no Eta não se furta a fazer inúmeras referências de condenação ao

tyrannus. Embora a própria arrogância da primeira fase da fábula de Hércules sugira um

                                                
252 Sobre cada uma dessas virtudes, pode-se ler : sobre a coragem, a fidelidade, a continência e a humanidade
em Ad Luc. 88,28-30 ; sobre  a firmeza, em Ad Luc. 44,7 ; sobre a amizade, em Ad Luc. 48,2 ; sobre a
moderação, em Ad Luc. 66,9 ; sobre a tranqüilidade, a simplicidade, a liberalidade, a constância, a equidade, e
a tolerância, em Ad Luc. 66,13 ; sobre a tranquilidade, ainda, em De tranquilitate animi ; sobre a paciência e a
fortaleza em Ad Luc. 67,10 ; e sobre a clemência, em De clementia naturalmente.
253 CIZEK, 1982, p. 72-73.
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modelo condenável de príncipe, um dos feitos de que Hércules se jacta, em prece a seu pai

Júpiter, é justamente o de ter vencido os pérfidos tiranos (HO, 7). No quarto canto, o coro

proclama que Hércules chegará à região dos mortos, não como um homem comum, mas

com a missão de, junto a Éaco e os Gêmeos cretenses, julgar as ações e condenar os tiranos

(HO, 1555-59). Nesse momento, o coro aconselha aos grandes que sejam, portanto,

clementes e moderados; e canta glória ao rei que poupou sua espada, foi tolerante, e freou a

violência contra seu povo (HO, 1560-64). Suplica, a seguir, ao pai da natureza que a terra

não trema, infeliz, ante os cruéis tiranos: “Nenhum palácio seja governado por alguém que

julgue ser a única glória do reino, manter a espada sempre no ar” (HO, 1590-92).

A felicidade supõe a paz e a segurança de Roma. E, por isso, o quinto canto encerra

a tragédia com uma prece a Hércules-pacificador do mundo. “Agora mesmo, volve teus

olhos para nossa terra e, se qualquer monstro de aspecto desconhecido sacudir os povos

com grave terror, aniquila-o, tu, com os raios trissulcos” (HO, 1991-94). Ora, Sêneca alude,

com freqüência, à insegurança que rondava o Império de seu tempo, e que era empecilho à

felicidade, uma felicidade imperial-romana. “A classe de infelizes mais numerosa dentre

todos os mortais é aquela que excita a preocupação da morte que ameaça de toda parte, pois

não há nenhum lugar de onde ela não surja”254. É como se alguém circulasse por um país

inimigo, quando seria mister olhar para um lado e para o outro, e, a cada ruído, virar  a

cabeça255 (ibidem).

                                                
254 Illa uero maxima ex omni mortalium populo turba miserorum, quam exspectatio mortis exagitat undique
inpendens: nihil enim est, unde non subeat (Ad Luc. 74,3).
255 Outras referências ao Império encontram-se, dentre os muitos tópicos espalhados pela obra de Sêneca : Em
Ad Luc. 7,3 em que ele condena a morte no circo, em 14,3 , em que ele fala do temor da tirania; em Ad  Luc.
14,7, em que ele diz que o sábio não deve provocar a ira dos poderosos; em Ad Luc. 14,9-10, 14,15, 18,3,
18,12, 19,2 e 39,4 em que ele afirma que é necessária muita cautela na vida; em Ad Luc.  66,5, em que ele
considera  a salvação da pátria como uma das virtudes estóicas.
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4. O MITO DE HÉRCULES E A VIRTUS IMPERIAL

Resumidamente, o mito, como é relatado em HO, apresenta-se da seguinte maneira:

Dejanira, filha de Eneu, rei da Calidônia na Etólia, foi pedida em casamento por Aquelau, o

mais violento dos três rios nascidos de Oceano e de Tétis. Para amedrontar o pai e

constrangê-lo a conceder-lha, ele assumia diversas formas de animais, de serpentes e de

touro. Depois que Hércules também a desejou, Eneu impôs a condição de que ambos se

enfrentassem, para que e o vencedor recebesse a mão de Dejanira.  Hércules venceu a luta,

e Aquelau, que assumira a forma de um touro, teve um chifre quebrado. Ao conduzir

Dejanira, da Calidônia a Traquine, tiveram, Hércules e ela,  que transpor o rio Évenos. O

encarregado de atravessar os  transeuntes era o centauro Nesso. Durante a travessia do rio,

Nesso tentou violentar Dejanira. O herói, ainda no meio da correnteza,  feriu-o com uma

flecha envenenada com o sangue da hidra. Ao morrer, Nesso acondicionou, dentro de um
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casco que ele arrancara de si próprio,  um pouco de seu sangue, que Dejanira deveria

guardar protegido da luz do sol, como uma poção mágica capaz de lhe assegurar o amor de

Hércules, caso este a deixasse de amar. Assim veio a acontecer. Hércules enamorou-se da

bela Iole, filha de Êurito, rei da Ecália. Tendo este se recusado a conceder-lha, Hércules

puniu-o destruindo sua cidade e matando-o. Dejanira, ao ver chegar a sua casa a amante

Iole, já grávida, faz uso da poção oferecida por Nesso. Embebe, com ela, uma veste do

marido e manda-a ao herói por intermédio de Licas, companheiro de Hércules. Este, que se

encontrava na Eubéia, veste a túnica, e eis que ela adere a seu corpo e começa a desintegrá-

lo. Hércules se faz transportar de Eubéia para Traquine e manda preparar para si uma

fogueira para consumir seu corpo. Este fogo queima sua parte humana, que lhe viera de

Alcmena, enquanto libera, para retornar a seu pai Júpiter, sua parte divina.

Há um caráter dúplice na personalidade de Hércules, que se manifesta desde as

primeiras linhas de HO. Ele acredita, desde o início, que suas ações garantem o mérito da

filiação de Júpiter: “Eu me mostrei, com certeza, digno de Júpiter por toda parte” (HO, 8),

diz Hércules a seu pai divino.  Não obstante essa certeza, ele precisa implorar ao pai o céu,

um lugar que lhe pertence por direito. Tem ainda que invocar o reconhecimento de sua

filiação de Júpiter, até mesmo da parte daquela que se mostrou sempre sua maior inimiga, a

madrasta Juno. (HO, 10). Hércules não compreende por que, mesmo tendo concluído sua

missão na terra, o pai lhe crie tanta demora em conceder o céu. Ele procura uma explicação

em seu passado mítico, segundo o qual ele substituíra Atlas na tarefa de sustentar a abóbada

celeste. Talvez – aventa ele - se Hércules fosse guindado ao céu, Atlas poderia não suportar

o acréscimo do herói ao peso da abóbada celeste, uma hipótese que acentua sobremaneira o

poder do filho de Júpiter. Nos versos 11 e 12, é isso que ele afirma, ao perguntar a Júpiter:

será que seu peso seria muito para o gigante Atlas, com quem outrora se revezara na

sustentação do peso do mundo?

Reforçando o pedido de um lugar entre os astros, ele aceita que o pai não lhe queira

atender plenamente, desde que, pelo menos, lhe dê a permissão, afirmando que o caminho,

ele próprio, Hércules, é capaz de construir sozinho (HO, 32-3). E faz seguir a esse pedido

um grande louvor a si mesmo, fazendo ver como toda a terra conhece sua fama (HO, 30-

41). Invoca o testemunho de Apolo, aquele deus que contempla o mundo inteiro, e é por

esse mundo todo contemplado (HO, 42-45). Relata como ele, Hércules, foi mais poderoso
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do que a natureza, do que Plutão e do que o Oceano. E desafia Juno para que lhe crie

provas mais difíceis, monstros mais ferozes do que os que ele já venceu. Recorda o

episódio em que, criança ainda, estrangulou as serpentes (HO, 46-59). A tônica das

palavras volta-se novamente para o enaltecimento de seus feitos: declara que são fáceis as

provas que lhe são propostas; que ele não costuma passar um só dia sem lutar, e suas lutas

são decididas livremente por ele mesmo; que sua força de luta é maior do que a força de

mando de Juno. Mas infelizmente, constata ele, todos os monstros vencidos encontram-se

agora no céu, transformados em constelações, enquanto ele mesmo se encontra na terra.

Não obstante essa inversão provocada por Juno, ele tem certeza de que seu lugar no céu

está garantido (HO, 60-78). E desafia a deusa para lhe ordenar novos trabalhos, que ele é

capaz de fechar um estreito e dar continuidade a um território, como é capaz, de, ao

contrário, criar um estreito e dar continuidade aos mares (HO, 79-86). Pede, a seguir, que

Júpiter deixe os deuses a seus cuidados, que ele é capaz de os proteger. E mais:

comparando-se a Peão (Apolo), a Baco e a Teseu, afirma a Júpiter que os feitos pelos quais

esses deuses são celebrados são pequenos em relação aos que ele próprio realizou (HO, 87-

98).

Mas Hércules é ambíguo. Ele é, não só filho de Júpiter e guardião do mundo,

potência da alma cósmica, mas também o grande herói humano, filho de Alcmena, aquele

que põe ordem na terra. No fim de sua trajetória heróica, ao passar pelos sofrimentos da dor

humana e da morte, ficar-lhe-á tão somente a alma pura e perfeita. Por isso,  pouco depois

de, como herói divino e sobre-humano, pedir ao pai o mundo que divinamente sustentou

(“Peço o mundo que sustentei” - HO, 98), ele dá ao humano Licas uma ordem igualmente

humana: que Licas anuncie seus triunfos sobre o humano Êurito. “Mas tu, companheiro dos

trabalhos de Hércules, Licas, anuncia meus triunfos, os lares vencidos de Êurito e seu reino

destruído” (HO, 99-101). Há, neste momento, uma pequena virada, prenúncio do que virá a

partir do verso 786256: O poderoso filho de Júpiter deixa, por um momento, os louvores a

seus poderes sobre-humanos, para ordenar a Licas que reúna o rebanho para o sacrifício ao

deus, na condição de herói libertador da terra de seus monstros.

                                                
256 Questão tratada no cap. 3.
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A escolha de Hércules

Muitas circunstâncias devem ter sido levadas em conta por Sêneca quando

escolheu o mito de Hércules para tema de uma tragédia. Conhecendo o pensamento do

autor e sua inserção nas questões do Império Romano, podemos inferir algumas delas,

como o apreço do povo romano a esse deus, a identificação de muitos imperadores com ele,

o fato de ter sido tema grego já tomado em Roma por poetas anteriores a Sêneca, como

Ovídio e Virgílio, e, principalmente, os traços que faziam do herói uma figura ímpar, no

sentido de pôr-se como modelo para o povo, para os imperadores e para o Império. São

traços marcantes de Hércules, que sobressaem em HO: sua truculência inicial seguida de

uma conversão rumo ao domínio de si mesmo e de seus impulsos; seu perfil de defensor e

protetor da humanidade; sua dualidade homem-deus, que é análoga à dualidade animal-

razão, do homem; as raízes romanas do mito, sua assimilação aos mitos fundadores de

Roma, e seu cosmopolitismo, para ficar apenas em alguns.

Abundam em HO as alusões, tanto ao povo como ao império. Herrmann chega a

admitir a identificação de Hércules a Nero257, e propõe que o verso 3 e seguintes dessa

tragédia sejam uma alusão a Nero-Hércules, como pacificador do mundo, e que o verso 604

e seguintes sejam uma alusão aos amores múltiplos do imperador258. Giovani Viansino vê

na segunda e definitiva vitória de Hércules sobre a morte (HO, 1985-86) - a primeira foi

quando o herói capturou Cérbero e o trouxe à luz do dia - uma celebração de Hércules,

contaminada pela esperança política de que o semi-deus golpeará duramente os tiranos que

vierem a surgir para oprimir os povos259.  Continuando, Viansino vê na retomada de As

                                                
257 HERRMANN,  1924, p.98)
258 Mais ces identifications, sauf celle d’Hercule avec Néron, sont hasardeuses. Les vers 3, etc. semblent être
un hommage à Néron-Hercule pacifacateur du monde(...) Nous admettons que les v. 408, etc. Soient une
allusion aux amours multiples de Néron (Mas essas identificações, exceto aquela de Hércules com Nero, são
temerárias. Os versos 3 etc. parece que são uma homenagem a Nero-Hércules pacificador do mundo (...) Nós
admitimos que os versos 408 etc.  sejam uma alusão aos amores múltiplos de Nero - HERRMANN, 1924, p.
98).
259 “la celebrazione è sconciata dalla speranza tutta “política”, grossolana e blasfema, Che Ercole colpisca i
tiranni colpevoli (vv. 1991.6: belua) con fulmini ancor più potenti di quelli di Giove” (A celebração está
contaminada pela esperança totalmente “política” grosseira e blasfema de que Hércules golpeie os tiranos
culpados (V. 1991-6:belua) com raios ainda mais potentes do que aqueles de Júpiter - VIANSINO, 1993, p.
409).



109

traquínias por Sêneca a tentativa de dar validade filosófico-didática àquela tragédia de

Sófocles, para o que ele lança mão da vitalidade em Roma do culto de Hércules, herói com

quem os imperadores, até Cômodo, sempre se identificaram, até mesmo no que diz respeito

à  aspiração à apoteose260.

A questão religioso-filosófica, em Sêneca, vem sempre imbricada na questão

política. Não se pode separar o estoicismo senequiano do comprometimento do escritor

com a política à qual ele estava intimamente ligado.  Herrmann, desvelando questões

políticas num certo simbolismo de Hércules, defende também  a originalidade de HO, e, ao

fazê-lo, chama atenção para o sentido religioso-filosófico que assume sua figura, quando,

extraída do contexto familiar explorado comumente pelos gregos. Sua figura é erigida,

então, como modelo individual de virtude. Sobressai, com isso, a trajetória individual do

herói, tornado símbolo da humanidade virtuosa, numa tragédia com o tema  reduzido

principalmente à ascensão do semi-deus261.

Segundo ainda Hermman, HO é uma tragédia sobre o sábio ideal, que dá

continuação a Hércules Furioso, formando, até, uma certa unidade com aquela tragédia.

Hércules é aí apresentado como o herói que retifica e depura a primeira tragédia, das

fraquezas humanas, e se conduz, a partir da superação das fraquezas humanas,  até sua

própria divinização262.

Thomas G. Rosenmeyer, quanto ao conteúdo estóico do drama de Sêneca, é ainda

mais incisivo, quando põe como objetivo de seu livro Senecan Drama and Stoic cosmology

defender a finalidade estóica do teatro desse filósofo: “Esse livro tem como objetivo

                                                
260 È per altri aspetti che l’opera può suscitare interesse: testimonia innanzitutto la vitalità a Roma del culto
di Ercole, com il quale gli imperatori, fino a Commodo, si sono sempre identificati aspirando alla  sua
apoteosi, com cui la loro si intreccia (al v. 1981 l’apoteosi di Ercole è un ‘trionfo romano’, apoteosi degli
imperatori celebreramnno anche i cristiani a bisanzio ( É por outros aspectos que a obra pode suscitar
interesse: Ela testemunha acima de tudo a vitalidade em Roma do culto de Hércules, com o qual os
imperadores, até Cômodo, sempre se identificaram aspirando à sua própria apoteose com a qual aquela se
confunde (no verso 1981, a apoteose de Hércules é um ‘triunfo romano’. Apoteoses dos imperadores
celebraram até os cristãos em Bizâncio - VIANSINO, 1993, p. 410).
261 Au lieu d’un drame de la fatalité développant surtout l’histoire tragique d’une famille, l’auteur latin a
entrepris l’apothéose d’Hercule, symbole de l’humanité vertueuse. (Em lugar de um drama da fatalidade que
desenvolve sobretudo a história trágica de uma família, o autor latino realizou a apoteose de Hércules,
símbolo de humanidade virtuosa – HERRMANN, 1924, p. 325).
262 Ackermann a prouvé qu’Hercule sur l’Oeta était bien une tragédie sur le sage idéal, continuant, rectifiant,
épurant la première tragédie et montrant comment le héros surmonte les faiblesses humanes et se divinise. Il
y aurait donc unité de conception entre les deux Hercules (Ackermann provou que Hércules no Eta seria
mesmo uma tragédia sobre o sábio ideal, continuando, retificando, e depurando a primeira tragédia e
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mostrar que Sêneca, um auto-consagrado campeão do estoicismo em seus diálogos e

epístolas, perseguia uma meta estóica também em seus dramas; e que a ciência natural

estóica é o verdadeiro coração do empreendimento trágico de Sêneca”263.

O mito de Hércules entre os romanos

Apesar de presente na mitologia grega desde as primeiras obras escritas, que

sobreviveram  aos efeitos destrutivos do tempo, Hércules é, segundo Bernadette Liou-

Gille264, um dos poucos heróis genuinamente romanos.

Soa como paradoxo uma afirmação dessas sobre um herói identificado quase

sempre com a civilização grega, um herói já presente em  Homero e Hesíodo (por volta dos

séculos IX e VIII a. C. respectivamente). Quando Homero reunia as narrações que

constituiriam a Ilíada e a Odisséia, o mito de Hércules, certamente, já era de conhecimento

popular também na península itálica.

Sua presença ali é, segundo Liou–Gille, tão antiga quanto as lendas que se

conhecem dos heróis autóctones. “A  mitologia sugere uma implantação muito mais antiga

em solo romano e, por assim dizer, uma naturalização precoce de Hércules, cujo altar, a

                                                                                                                                                    
mostrando como o herói supera as fraquezas humanas e se diviniza. Haveria pois unidade de concepção entre
os dois Hércules -HERRMANN, 1924, p. 57)
263 This book aims to show that Seneca, a self-acknowledged champion of  Stoicism in his dialogues and
epistles, was pursuing a Stoic Goal also in his drama, and that Stoic natural science is at the very heart of
Seneca’s tragic enterprise (Este livro pretende demonstrar que Sêneca, um auto-denominado campeão do
estoicismo em seus diálogos e epístolas, perseguia uma meta estóica também em seus dramas, e que a ciência
natural estóica  está no verdadeiro coração do empreendimento trágico de Sêneca. - ROSENMEYER, 1989, p.
X).
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Ara Maxima265 se encontrava  intra pomoerium, ou pelo menos, nas proximidades do

Forum Boarium, como se se tratasse de um culto autóctone”266. Testemunhando ainda a

antiguidade desse mito na Itália, Liou-Gille fala da assimilação de Hércules ao mito fenício

de Melquart. Segundo a autora, Hercules é devedor de inúmeras características aos fenícios,

com sua assimilação a Melquart. Segundo a tradição, os mais antigos santuários dedicados

a Hércules, assimilado sincreticamente a Melquart no Ocidente, datam do século XIII a. C,

quando os fenícios freqüentaram o sul da Sicília. E, por causa das rotas comerciais que os

levavam às regiões metalíferas da Etrúria, eles estiveram, certamente, em contato também

com as povoações  pré-romanas. Liou-Gille afirma que há inúmeros traços muito antigos de

origem fenícia no Hércules romano267. Essas constatações revelam o quanto Hércules se

identifica histórica e pré-historicamente com o povo romano, uma das justificativas que se

poderiam acrescentar ao processo de eleição desse mito para tema de HO.

Hércules, no entanto, não é um mito cujas marcas saltaram tão somente da cultura

fenícia para a romana. Ao contrário, ele assimilou-se  a toda sorte de divindades exóticas

fora da Grécia e fora da península itálica, sendo, por isso, um herói de vocação

ecumênica268. Em Hércules, reúnem-se características de mitos de origem, tanto ocidental

quanto oriental. Seu lado oriental provém especialmente do Melquart fenício, e seu lado

ocidental, de Gerião, um mito originário das regiões que constituem hoje a Espanha269. Essa

                                                                                                                                                    
264 LIOU-GILLE, Bernadette. Cultes “heroiques” romains: les fondateurs. Paris: Les Belles Lettres, 1980.
265 Ara Maxima  era o altar de Hércules em Roma. Nele, segundo Virgílio (Eneida, VIII, 102 e segs.), Enéias
encontrou Evandro sacrificando. O local era associado à lenda de Hércules e de Caco (Dic. Oxford de
Literatura Clássica). Forum boarium:  em Roma, um mercado de gado com lojas, situado entre a colina
Palatina e o rio Tibre (Dic. Oxford de Lit. Clássica).
266 La mythologie suggère une implantation beaucoup plus ancienne en sol romain, et, pour ainsi dire, une
naturalisation précoce d’Hércule, dont l’autel, l’Ara Maxima se trouvait intra pomoerium, en tout cas aux
abords immédiats du Forum Boarium, comme s’il s’agissait d’un culte autochtone (LIOU-GILLE, 1980, p.
18).
267 ... mais leur convergence (de Melquart) accrédite l’hypothèse d’une influence phénicienne sur l’Hercule
romain. Nous les signalons très succinctement, car nous cherchons moins à prouver cette influence qu’à
déterminer les éléments phéniciens qui ont été interprétés par les Romains et composent la personnalité
héroïque d’Hercule (Mas sua convergência (de Merquart) autoriza a hipótese de uma influência fenícia sobre
o Hércules romano. Nós o assinalamos sucintamente, porque procuramos menos provar essa influência, do
que determinar os elementos fenícios que foram interpretados pelos romanos e entram na composição da
persoanlidade heróica de Hércules - LIOU-GILLE, 1980, p.55).
268 Hercule, avant même d’aboutir à Rome, avait déjà manifesté une vocation “oecuménique”, en s’assimilant
à toutes sortes de divinités étrangères, en absorbant dans  sa légende toutes sortes de traditions exotiques.
(Hércules, antes mesmo de aportar em Roma, já tinha manifestado uma vocação ecumênica, ao assimilar-se a
toda sorte de divindades estrangeiras, ao absorver em sua lenda toda sorte de tradições exóticas – LIOU-
GILLE, 1980, p. 13).
269 LIOU-GILLE, 1980,  p. 18.
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mistura de traços de todo o entorno do Mediterrâneo faz de Hércules o perfeito

representante do cosmopolitismo pretendido pelos estóicos, o que pode ser uma razão a

mais, se não consciente, pelo menos intuitiva, para a eleição de Hércules como protagonista

da tragédia mais estóica de Sêneca. Apesar de todo o processo sincrético que levou

Hércules à assimilação a outros mitos, o mito romano tem sua marca inconfundível.

Segundo Liou-Gille, o herói mitológico tipicamente romano se distingue do grego por sua

própria concepção. Para o grego, a natureza do herói mítico “representa a soma  das

percepções mentais, das atitudes religiosas de uma multidão de indivíduos”270, o que resulta

do fato de que na Grécia cada cidadão era livre para crer naquilo que bem quisesse,

contanto que não atentasse contra os cultos de sua pátria. Enquanto na Grécia, o herói

mítico271 não precisa ser um semi-deus, o herói mítico romano, em número reduzido se

comparado ao grande número deles entre os gregos, é um ser sobrenatural, nascido da união

de um deus com uma mortal, como Hércules (filho de Júpiter e de Alcmena), Enéias (filho

de Vênus e Anquises), Rômulo (filho do deus Marte e da vestal Rea Sílvia) e Sérvio Túlio

(filho de Vulcano e de uma escrava). Hércules, por causa da facilidade com que se

assimilava a outros mitos, identifica-se ainda, segundo Liou-Gille a heróis tipicamente

romanos, como Fauno e Rômulo, o fundador de Roma272.

A analogia do Império Romano com o cosmos divino fica clara na equivalência de

Júpiter a um rei; rei do universo, como o príncipe é o rei de Roma; na analogia dos deuses

como assessores de Júpiter, com os cidadãos de Roma que assessoram o príncipe: “porque

convém que Júpiter, isto é, o rei, seja benevolente, mesmo quando age por si só, e não se

mostre punitivo senão com o assentimento de muitos. Que todos aqueles que alcançaram

grande poder entre os homens, aprendam que, sem consulta, nenhum raio é lançado. Que

estes  se cerquem de conselheiros, analisem as opiniões de muitos, temperem uma decisão

punitiva. Proponham estes a si mesmos o seguinte: quando alguma punição dever ser

aplicada, que nem o próprio Júpiter julgou suficiente apenas seu próprio julgamento”273.

                                                
270 La nature héroïque représente la somme des perceptions mentales, des attitudes religieuses d’une  foule
d’individus (LIOU-GILLE, Bernadette. Cultes “héroïques” romains. Paris: Belles Lettres, 1980. p. 8).
271 LIOU-GILLE distingue dois tipos de herói: um de denotação mais ampla, e representa uma pessoa
destacada por algum feito excepcional, e o outro que habita a mitologia clássica. É nesse sentido que se toma
a palavra herói aqui (LIOU-GILLE, 1980 p. 7).
272 LIOU-GILLE, 1980, p. 13.
273  Quia Iouem, id est regem, prodesse etiam solum oportet, nocere non nisi cum pluribus uisum est. Discant
hi, quicumque magnam inter homines adepti sunt potentiam, sine consilio ne fulmen quidem mitti; aduocent,
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Aqui estão as três instâncias: a divina no julgamento de Júpiter; a da sociedade, nos

conselheiros de que o cidadão que tem poder deve se cercar; e a do indivíduo no papel

decisivo do rex.

Hércules como potência de Júpiter

Um imperador se cerca de conselheiros. Não é conveniente que seu poder seja

exercido exclusivamente por ele. Na república, o poder de governar era compartilhado com

os senadores. No Império, os conselheiros tinham um papel importante de assessoramento.

Sêneca conhecia bem suas funções e seu papel moderador, no sentido de ajudar o príncipe a

não enveredar para um comportamento tirânico. O conhecimento de Sêneca era fruto, não

só de seus conhecimentos filosóficos, mas também da experiência de quem viveu sua vida

política sempre em interação com o poder imperial. Um bom príncipe devia consultar seus

conselheiros antes de tomar medidas de grande alcance e, principalmente, antes de

promover punições. O exemplo vem do próprio Júpiter que não costuma punir, segundo o

texto de Sêneca, sem ouvir a opinião dos conselheiros. Esse exemplo de Júpiter é

direcionado, evidentemente, aos poderosos de Roma, especialmente ao Príncipe, e não

deixa de aludir, de certa forma, às antigas prerrogativas senatoriais.

Júpiter, como Uno, ou pai de todas as coisas, corresponde, na instância cósmica, a

um rei, que dá o exemplo, não punindo sem ouvir os assessores.  Nesse cosmos menor, que

é o Império, as coisas devem se dar de maneira análoga, de forma que, não só o rei, mas

todos aqueles que tenham adquirido um grande poder entre os homens ajam como Júpiter,

que não costuma lançar nem um  raio sem antes ouvir seus conselheiros. Seguindo o

exemplo de Júpiter, que os poderosos pesem as opiniões de muitos, que temperem suas

decisões, principalmente as destinadas a punir. Essas palavras reforçam o que Sêneca

                                                                                                                                                    
considerent multorum sententias, nociturum temperent, hoc sibi proponant, ubi aliquid percuti debet, ne Ioui
quidem suum satis esse consilium  (NQ, II, 43, 1-2).
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escreve em De clementia sobre a cautela que deve ter um príncipe na aplicação das

penas274. As palavras que Nero275 dirige ao Senado logo após a morte de Cláudio

provavelmente eram de autoria de Sêneca, como as do discurso pronunciado por ocasião

dos funerais do Imperador. As palavras ditas ao Senado são a colocação em prática dos

conselhos de NQ, acima citados. Nero diz aos senadores que “não lhe faltavam conselhos e

exemplos para bem administrar a república (...). Expôs o programa do futuro governo,

referindo-se principalmente aos motivos dos últimos agravos e acentuando que não devia

ser o príncipe o juiz de todos os negócios, para que não ficasse a justiça ao arbítrio de

poucos, em julgamentos secretos, ouvidos apenas acusadores e réus (...), que ao Senado

seriam asseguradas suas antigas atribuições ...”276.

O Júpiter de que se fala em NQ não é aquela estátua adorada pelo povo no

Capitólio. Ele é o destino, é a natureza, é a alma do mundo. “(Os antigos) compreendem o

mesmo Júpiter que nós, como condutor e guardião do universo, alma e espírito do mundo,

soberano e criador deste mundo, ao qual todo nome convém. Queres chamá-lo destino, não

errarás; ele é aquele de quem todas as coisas dependem, é a causa das causas. Queres

chamá-lo providência? Di-lo-ás corretamente. Ele é aquele que provê este mundo com sua

sabedoria, de modo que este prossiga sem transtorno e desempenhe suas funções. Queres

chamá-lo natureza? Não errarás; este é aquele de quem todas as coisas se originam e de

cujo sopro vital vivemos. Queres chamá-lo mundo, não te enganarás”277. Deus é, pois, alma

do mundo, destino, providência, natureza. E Hércules é sua força invencível.

Quando Hércules afirma que libertou a terra de todos os monstros, ele o fez como

potência do próprio deus, como parte da razão do grande cosmos, a que ele devolveu a

ordem, livrando o mundo dos monstros sobre-humanos. Ao eliminar esses  monstros, ele

devolveu o equilíbrio à terra, à natureza, mas deixou aqui um fator de desequilíbrio: sua

própria presença, justamente a dele, que é também um ser sobre-humano. Ele provou que,

ao voltar das regiões infernais, diferentemente dos outros mortais, ele se mostrou superior à

                                                
274 Mantendo guardada a  severidade, e tendo sempre a clemência ao alcance da mão, como escreve em De
clementia (Cap 1, Nota 75).
275 TACITUS, Annales, XIII, 3.
276 TACITUS, Annales, XIII,4.
277 Eundem quem nos Iouem intellegunt, rectorem custodemque uniuersi, animum ac spiritum  mundi, operis
huius mundi dominum et artificem, cui nomen omne conuenit. Vis illum fatum uocare, non errabis; hic est ex
quo suspensa sunt omnia, causa causarum. Vis illum prouidentiam dicere, recte dices; est enim cuius consilio
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morte, e, no entanto, permanece entre os mortais. Enquanto os monstros sobre-humanos

vencidos por ele encontram-se entre os astros, ele mesmo encontra-se suplicante diante de

Júpiter, para que seu pai lhe permita ascender ao céu. Sua presença na terra é uma inversão

e uma anomalia: “Mas o céu, ó Pai, ainda me é negado?”(HO,8), pergunta ele a um Júpiter

indiferente. Hércules é o restaurador da ordem do mundo, e, no entanto, encontra-se fora da

ordem.

Nas concepções estóico-senequianas, Hércules é também o nome de deus, enquanto

potência divina invencível: “Os nossos (estóicos) julgam este deus o venerável Liber,

porque é o pai de todas as coisas, e porque por ele foram criadas as  forças seminais que

hão de proceder, pela vontade, à perpetuação da vida; Hércules, porque sua força é

invencível e quando estiver esgotada  pelos trabalhos realizados, haverá de retornar ao

fogo...”278

A luta de Hércules, que culminou na libertação da terra em relação aos monstros, é

análoga ao esforço do homem, que, ao usar sua vontade guiada pela razão, comporta-se

com destemor em relação às ameaças que lhe proporciona a sorte. Os monstros do universo

equivalem às ameaças externas das injúrias, das perseguições, da tortura, do

empobrecimento, da fome, da morte.

O logos e o Império

Hércules, impedido de estar no lugar que é seu, cumprindo determinações de uma

deusa (Juno), e obedecendo a ordens de um mortal (Euristeu) é a desordem ainda, mesmo

tendo ele posto ordem no mundo. Os antigos, segundo Sêneca, concebiam Júpiter como o

condutor do universo, a alma e espírito do mundo, o soberano autor de toda criação. Todos

                                                                                                                                                    
huic mundo prouidetur, ut inoffensus exeat et actus suos explicet. Vis illum naturam uocare, non peccabis; hic
est ex quo nata sunt omnia, cuius spiritu uiuimus. Vis illum uocare mundum, non falleris (NQ, II, 45).
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os nomes, por isso sempre lhe convieram, podendo ser chamado com acerto, de destino, de

providência, de natureza, ou  de mundo.

O grande cosmos é um ser autônomo, que funciona com as leis que o presidem

desde sempre. Sêneca não acredita que, para cada situação de maldade no mundo, Júpiter

tome uma decisão direta e passe a lançar seus raios, o que não significa que o lançamento

desses raios seja alheio à sua vontade. Num mundo equilibrado, como o que Hércules

oferece a Júpiter, não há por que Júpiter lançar seus raios. Ele toma ciência de tudo, mas as

intervenções na esfera dos homens se faz a partir das forças e dos poderes com que ele

dotou o mundo. Assim, o raio punitivo deve existir, mas a natureza lança esses raios com

seus próprios recursos. O raio não é lançado por Júpiter, mas todas as coisas foram

arranjadas de tal forma que mesmo aquelas que não são realizadas diretamente por ele, não

sejam feitas à sua revelia. “Por enquanto, digo que os raios não são lançados por Júpiter,

mas as coisas estão dispostas de tal forma que mesmo aquelas que não são feitas por ele

não se realizam também sem a razão, que é aquela de Júpiter. Pois se o próprio Júpiter não

faz presentemente aquelas coisas, ele estabeleceu os meios para que elas se façam. Ele não

assiste a cada um em todas as coisas, mas deu a todos os instrumento, a força e a causa”279.

A razão ordenadora do mundo tem sua própria lei, e age por si mesma, segundo essa lei,

sem a intervenção direta do criador. A natureza pode agir sobre suas partes, como sobre os

homens maus, por exemplo, para corrigi-los, devolvendo o equilíbrio e a sabedoria ao

cosmos. Por isso, o raio costuma ser lançado, não por deus diretamente, mas pelas forças do

cosmos, criadas por ele mesmo.  Ele não assiste individualmente a cada homem em tudo

aquilo que cada um faz, mas, para todos, ele criou o instrumento, a força necessária, bem

como o destino, que vai colocando, através da fortuna, os desafios na presença de cada um.

Da mesma forma que, para o equilíbrio do universo, não é comum a intervenção externa de

um deus criador; para o equilíbrio individual do homem, também não se deve esperar a

intervenção direta de nada que lhe seja exterior, nem mesmo de um deus. Mas, já pensando

nisso, deus proveu o homem de uma razão e das forças necessárias para que ele se

                                                                                                                                                    
278 Hunc et Liberum patrem et Herculem ad Mercurium nostri putant. Liberum patrem, quia omnium parens
sit, quod ab eo primum inuenta seminum uis est consltura per uoluptatem uitae perpetuitati; Herculem, quia
vis eius inuicta sit quandoque lassata fuerit operibus editis, in ignem recessura  (De beneficiis, IV,8).
279  Interim hoc dico fulmina non mitti a Ioue, sed sic omnia esse disposita ut etiam quae ab illo non fiunt
tamen sine ratione non fiant, quae illius est. Nam etiamsi Iupiter illa nunc non facit, Iupiter fecit ut fierent.
Singulis non adest ad omne, sed manum et uim et causam omnibus dedit (NQ, II, 46).
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mantenha em equilíbrio e possa atingir a sabedoria e a perfeição. As virtudes e os vícios

são, portanto, neste sentido, sempre subjetivos.

A função ordenadora da alma do homem, que age segundo a razão, é análoga à

função ordenadora da alma do Império, que é o Imperador. O rei é a alma do Império. O

que não se situa próximo da alma do império é populacho, é matéria bruta. A alma do

Império é que garante a coesão de seu corpo social, que, se fica privado de sua alma

ordenadora, que é o príncipe, torna-se uma presa fácil para o inimigo. Há uma carta a

Lucílio, em que Sêneca compara a alma de cada indivíduo à alma do próprio Império

Romano: “Nosso rei é uma  alma”280, escreve ele. E em De clementia, está escrito: “Nossa

alma pode ser um rei e pode ser um tirano; é um rei quando contempla as coisas honestas,

cuida da saúde do corpo a si entregue, e nada de torpe lhe impõe, nada de sórdido. Quando

porém, é fraca,  sensual e voluptuosa,  ela resvala para o nome detestável e cruel e se torna

um tirano”281.   E, tal qual um rei, nossa alma pode ser também um tirano. Sêneca, ao falar

da alma, toca, ao mesmo tempo, no indivíduo, naquele cosmos intermediário, que é o

Império Romano, e também na sociedade humana como um todo. E quando explicita o

corpo social do Império, ele busca justamente a relação do corpo do homem com sua alma

para falar da relação entre o corpo de cidadãos e seu príncipe. Num Império sólido, como

Sêneca desejava que fosse o romano, o corpo social deve estar sob o comando de um

príncipe clemente, seu rex: “Assim essa imensa multidão, em torno de uma única alma,

governada pelo espírito dela, que se curva ante a razão dela, haverá de se quebrar e se

esmagar por suas próprias forças, se não for sustentada pela sabedoria do príncipe”282. Se a

clemência desse príncipe sábio faz dele um rex, garantia da paz e  da harmonia imperial,

sua crueldade, ao contrário, faz dele um tyranus, o incremento da desarmonia e da guerra:

“O furor dos príncipes é a guerra”283. O corpo do homem está, pois, para sua alma, assim

como a multidão está para o seu rei. Num certo momento de sua obra, Sêneca descreve o

corpo social do império como o corpo de um homem, com mãos, pés, olhos e pele, vivendo

cada parte sua própria função corporal, como os homens em sociedade: “Portanto, as mãos,

                                                
280 Rex noster est animus (Ad Luc. 114,23).
281 Animus noster modo rex est, modo tyrannus: rex cum honesta intuetur, salutem commissi sibi corporis
curat et illi nihil imperat turpe, nihil sordidum; ubi uero impotens, cupidus, delicatus est, transit in nomen
detestabile ac dirum et fit tyranuus (Ad Luc. 114,24).
282 Sic haec immensa multitudo, unius animae circundata, illius spiritu regitur, illius ratione flectitur,
pressura se ac fractura uiribus suis, nisi consilio sustineretur (De clementia, X- H).
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os pés, os olhos são servidores para ele (o príncipe como alma do império), a pele o

protege, mandados por ele, permanecemos parados ou nos agitamos”284.

Na fala introdutória de Hércules, em HO, o herói pede ao pai o que falta para o

equilíbrio total do mundo: o lugar que é devido ao semi-deus. Por isso, ele começa a

tragédia, pedindo permissão para que ele próprio, um filho de deus, dirija-se ao lugar que

julga seu, que é entre os deuses.

Mas Hércules é uma figura de muitos sentidos em Roma. Lembrando apenas alguns,

ele é o herói fundador quando assimilado a Rômulo; um ser cosmopolita, quando

assimilado a Melquart; é também um herói sobre-humano, por causa de sua força

descomunal. É o símbolo do sábio, que vence os desafios exteriores e interiores e se

defronta heroicamente com a morte. É um semi-deus, enquanto filho de Júpiter.

O logos e a alma

A analogia que permite ler, no maior, as mesmas marcas do menor é que  permite a

comparação feita por  Sêneca entre o homem e o Império. A alma do homem está para seu

corpo, assim como o príncipe está para seu povo. O corpo é um elemento facilmente

perceptível, enquanto a alma é sutil e permanece oculta. Entretanto, esta é responsável, quer

no Império, quer no indivíduo, tanto pela ociosidade, quanto pela atividade desse corpo ou

desse Império. Quando a alma é ambiciosa, o homem, ou o Império exploram o mar à

procura do lucro; quando ela é sedenta de glória, o homem, ou o Império, se lançam

corajosamente ao encontro dos desafios. Tanto quanto o corpo do indivíduo, a imensa

                                                                                                                                                    
283 Principum saeuitia, bellum est (De clementia, XII).
284 Tamen manus, pedes, oculi negotium illi gerunt, illum haec cutis munit, illius jussu iacemus auti inquieti
discurrimus (De clementia, X).
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multidão dos cidadãos do Império, sem a proteção, sem o governo, e sem a direção de sua

alma, seriam oprimidos, e seriam quebrados por suas próprias forças285.

O príncipe desempenha, no Império, o mesmo papel que a alma desempenha no

homem. É mesmo a sede da sabedoria. E mais: as qualidades morais do Império são as

qualidades morais de sua alma, como ocorre no homem. Não é o Império que está sujeito a

ser, por si mesmo, ambicioso ou sedento de glória, pois quem determina suas virtudes ou

vícios é sua alma, da mesma forma como acontece com os seres humanos.  O imperador é o

liame por meio do qual a república permanece coesa. Ele é o espírito vital, que mantém

congregados os cidadãos do Império, que por si sós, nada mais haveriam de ser senão um

ônus e uma presa, se lhes faltasse aquela alma do Império, que é seu príncipe. Enquanto

responsável por sua coesão, o príncipe é também a razão seminal que perpassa todo o

tecido desse Império, é a força que garante o comando e responde pelas ações que

promovem sua continuidade e sua reprodução indefinidamente. Tudo acontece segundo o

modelo visível e fácil de ser detectado na espécie humana e em qualquer outra espécie

animal. Como razão diretriz,  o príncipe precisa usufruir da sabedoria, para, usando da

vontade,  fazer do império um lugar virtuoso e feliz.

Na fala de Hércules Vici regentem fata (HO, 22), esse fata (plural de fatum)

significa a morte, um elemento, apenas, do grande fatum, que compreende todo o

entrelaçamento de causas do universo. Em seus múltiplos sentidos, Hércules é, na tragédia

HO, também o herói que realiza a trajetória humana, do auto-aperfeiçoamento pela

sabedoria. É o vencedor dos inimigos externos, que a fortuna põe no caminho de cada um.

É, pelo assentimento, o vencedor do destino, na única forma em que ele pode ser vencido.

Há ameaças que o sábio vence enfrentando-as externamente, mas há ameaças que o sábio

só vence pelo assentimento. Entre estas últimas está a morte, como manifestação do

destino. Hércules, do inferno, trouxe Cérbero, o responsável pela irreversibilidade da

morte: “Venci aquele que tem poder sobre a morte, e não apenas voltei, como também o dia

apavorado viu o negro Cérbero, e, este contemplou o sol” (HO, 22-23). E ele mesmo

devolveu Cérbero ao posto de vigilância dessa irreversibilidade. Só há uma forma de vencer

a morte: pelo assentimento em relação a ela. Não há como tirá-la de seu lugar na

concretização do destino.

                                                
285  Cap. 3, Nota 44.
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Os elogios que Hércules faz de si mesmo, no prólogo, proclamando que, por suas

mãos, “capitulou todo o mal, que geraram a terra, o mar, o ar e os infernos” (HO, 1114-15),

mostram o herói como o agente cósmico que devolveu o equilíbrio a esse cosmos. Ele está

afirmando que o universo está numa espécie de estado de virtude, em que tudo o que o

ameaçava está contido. Os monstros que o universo derrotou, usando a força do filho de

Júpiter, estão agora no céu. Teriam que estar mesmo em algum lugar – e esse lugar é o céu

– uma vez que, no pensamento de Sêneca expresso em NQ, nada se destrói. Pode mudar de

forma, mas não aniquilar-se, como acontece com os quatro elementos do universo, que

estão em permanente transformação. “Pode-se acrescentar também que todos os elementos

provêm de todos os elementos: da água, o ar; do ar, a água; o fogo, do ar; e o ar, do

fogo”286. Enquanto matéria, todos os quatro elementos são conversíveis entre si. Nem a

terra, nem a água, nem o fogo, nem o ar se aniquilam, mas se transformam uns nos outros.

São como os monstros derrotados por Hércules, que mudaram apenas de lugar. Não há

aniquilamento, mas sim transformação. Isso porque é parte do equilíbrio da terra que os

quatro elementos existam em partes iguais: “Mas se os elementos na natureza são quatro,

não podes interrogar donde vem a água. Ela é um quarto da natureza (...) Assim o ar, que é

também um quarto da natureza, põe em movimento os ventos e as brisas...”287. Isso provoca

um movimento incessante de transformação. Há uma semelhança entre esse pensamento de

Sêneca (NQ), e uma passagem de Plutarco, referida por Brun: “Desse modo, todos os

corpos estão numa interação mútua, e uma vez que ‘tudo está em tudo’ e que o universo é

uno e contínuo, podemos dizer que  o menor fato tem uma repercussão sobre o conjunto do

mundo, uma gota de vinho lançada ao mar estender-se-á a todo o mar e daí a todo o

universo”288. Ora, com base no princípio simpático da analogia, o que vale para a natureza

vale também para o grande cosmos, e vale também para a terra. Assim, os monstros

vencidos por Hércules têm que ficar em algum lugar. Eles não podem ir para o nada; por

isso, eles vão para o céu, transformados em constelações. Na terra, como estavam

influenciados pela imobilidade, pela frieza, eles eram apenas monstros malfazejos. Indo

para a proximidade do éter, só podiam converter-se mesmo no quente das constelações e

                                                
286 Adicias etiam licet quod fiunt omnia ex omnibus, ex aqua aer, ex aere aqua, ignis ex aere, ex igne aer (NQ,
III,10,1).
287 Sed in rerum natura elementa sunt quattuor, non potes interrogare unde aqua sit; quarta enim pars
naturae est.  (...) Quomodo aer, et ipse quarta pars mundi, uentos et auras mouet (NQ, III, 12).
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dos astros. É como a água que se transforma em fogo.  No céu, os monstros estão em seu

lugar e não constituem um vício para o mundo. O que constituía o vício era o fato de esses

monstros sobre-humanos permanecerem no frio das regiões baixas, o que Hércules corrigiu,

vencendo-os. Mas a permanência de Hércules na terra é ainda um desequilíbrio, que será

resolvido apenas com sua apoteose.

Hércules virtuoso

“Tudo o que me é ordenado é fácil” (HO, 59), diz a Júpiter o impulso divino de

Hércules, na sua fala inicial. “Nenhum dia brilhou  para mim na ociosidade” (HO, 60)

continua seu lado humano. É em duas frases, o resumo do caráter ambíguo de Hércules.

Para o homem, que tem a alma identificada aos deuses pela virtude, tudo é fácil; e só tem a

alma identificada com os deuses pela sabedoria aquele que luta todos os dias, sem perda de

tempo, e não experimenta a ociosidade em momento algum de sua vida: “Até o último

instante da vida estaremos em ação, não cessaremos de nos dedicar ao bem comum, de

ajudar a cada um, de levar ajuda até mesmo aos inimigos, de nos conduzir com energia”289.

Quando o interlocutor de De otio questiona Sêneca, trazendo esse postulado estóico, o

questionado responde assumindo que observa tal preceito, ou seguindo as prescrições dos

estóicos que o precederam,  ou seguindo seus exemplos.

 “Ó  quantos monstros venci, sem que nenhum rei mo tenha ordenado! A força se

manifestou em mim mais terrível do que em Juno” (HO, 61-2), continua Hércules. Nesse

“rei”, que faz parte da expressão, costuma-se ler “Euristeu”290, o primo de Hércules.

Entretanto, por “nenhum rei” pode-se entender também o sujeito de qualquer ordem que

venha de  fora do próprio herói. A expressão “tudo o que me é ordenado”  pode ser lida

como qualquer outra provação estabelecida pela fortuna. As provações do destino ou da

                                                                                                                                                    
288 BRUN, 1986, p. 53.
289 Vsque ad ultimum uitae finem in actu erimus, non desinemus communi bono operam dare, adiuuare
singulos, opem ferre etiam inimicis, eniti manu (De otio, I,4).
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fortuna não são fáceis para ninguém, principalmente porque as coisas, segundo o

pensamento estóico, não são nem fáceis nem difíceis em si mesmas. As provações são

fáceis apenas para quem adquiriu forças pelo tirocínio, pela prática diária da virtude; ou

para quem se identifica aos deuses pela origem, como é o caso de Hércules. As provações

tornam-se fáceis (leue) para aqueles que procuram em si mesmos, e não nas coisas - por

meio da razão, da vontade, da decisão - o mérito que surge da maneira virtuosa com que o

sábio as encara. Para aqueles que têm a percepção ativa e são senhores de seus próprios

sentidos, as provações apresentam-se sempre fáceis. Aqueles que não recebem ordens

exteriores, nem através dos próprios sentidos, são os sábios ou virtuosos. Com relação ao

Império romano, este será virtuoso, se conseguir vencer os desafios de seus inimigos

externos e de suas sedições internas, como mostra Walsh291. A felicidade do Império

consiste na sua segurança e em sua liberdade, como a felicidade do sábio encontra-se

também em sua segurança e em sua liberdade.

5. VIRTUDE OU VÍCIO

Há uma semelhança, tanto formal quanto semântica, entre as três palavras latinas:

uir, uis e uirtus. Vis é força, vigor, potência. Vir e uirtus são palavras que remetem ambas

ao conceito de força, quando definidas por seu sentido oposto ao de  femina ou ao de

mulier, ou por seu sentido oposto ao de puer. A uirtus é um tipo de uis, e tanto pode ser

entendida como força física quanto moral. No sentido em que tomamos neste trabalho,

trata-se da uirtus moral: a virtude em seu sentido estóico. O que marca o homem, em

                                                                                                                                                    
290 Referência a Euristeu. Segundo o mito, por causa do ciúme de Hera, Hércules fora obrigado a agir sob as
ordens de seu primo Euristeu.
291 Ver Cap.  5.
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relação aos demais seres vivos, é a razão, assim como o que marca o leão é a força; o

pavão, a beleza; o cavalo, sua capacidade de correr; a potência da voz, o cão, o touro e o

rouxinol, cada um a seu modo. O que distingue o homem é sua capacidade de pensar e a

força de sua vontade no decidir. A virtude, na concepção senequiana, não obstante não ser

predicado exclusivo do uir, tem uma forte conotação viril.

Quatro estágios de um homem, segundo a sabedoria

Sêneca, quanto à sabedoria, divide os homens em algumas categorias: o stultus, o

uacillans, o proficiens e o sapiens. Ele começa sua classificação, com um exemplo

negativo, de uma figura animalesca, do ignorante completo. Buscando uma imagem em

Átalo292, ele compara certos homens a cães, quando lhes são jogados pedaços de pão e de

carne, situação em que eles se atiram sobre tais pedaços e os engolem sofregamente à

espera de outros bocados. Assim, tudo o que a fortuna joga para nós, impulsionados pelo

desejo, nós (entenda-se: o homem ignorante, ou o stultus) o engolimos sem saborear, e

ficamos imediatamente excitados e extasiados à espera de outros pedaços. Logo a seguir,

acrescenta que ao sábio, isso não acontece. Aquela categoria, que se iguala a cães famintos,

é a dos homens desqualificados. Podemos ver nela a multidão faminta que, em Roma,

ansiava por pão e circo, pelas doações introduzidas no costume imperial a partir de

Augusto, que Sêneca devia conhecer bem293. A essa categoria de homens, ele, em pontos

diversos das cartas, atribui o nome de stultus ou insolens.  As categorias seguintes são o

uacillans, o proficiens e o sapiens. Essas quatro categorias abrangem, em relação à virtude,

todos os homens, da mesma forma como os quatro elementos da natureza definem qualquer

objeto dessa mesma natureza.

 Para definir o stultus, Sêneca se vale das palavras de seu mestre, como escreve:

“Costumava Átalo usar da seguinte comparação: ‘já viste um cão, abocanhando de boca

aberta, quando um pedaço de carne ou pão lhe é aleatoriamente atirado pelo dono? Tudo o

                                                
292 Ad Luc. 72,8-10. Sêneca fala ainda dessas categorias em Ad Luc. 75,9 e ss.
293 A função de aplacar a fome do populacho coube, no tempo de Cláudio e Nero, a um irmão do filósofo:
Mela, então prefeito da anona (GRIMAL, 1948, p.1).
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que ele pega, imediatamente engole inteiro e continua de boca aberta na esperança do

próximo bocado”294. O stultus é, pois, o homem que vive em função dos sentidos,

estacionado no nível dos animais irracionais, que só cuidam de atender a seus apetites ou

affectus. As três categorias seguintes são o uacillans, o proficiens, e o sapiens.

Vacillans. Esse tipo não recebe um nome em parte alguma das Cartas a Lucílio,

nem mesmo na 72, em que ele discorre sobre três das quatro categorias. Apesar dessa

omissão, podemos ver o uacillans numa certa categoria de homens, assim descrita por

Sêneca: “algum tem boa vontade, tem algum progresso, mas dista muito do ponto supremo

(do sapiens, explicação minha): ele, alternadamente, se abate e se eleva. Ora se eleva para o

céu, ora se precipita para a terra. Para os iniciantes e incultos, suas quedas não têm fim: eles

se afundam  naquele caos de Epicuro, vazio, sem fim”295. Vê-se que Sêneca fala de alguém

que não se nivela com o stultus, mas que está muito longe da virtude. Enquanto ao stultus a

virtude é impossível, o uacillans experimenta, pelo menos, algum progresso. Como tem

boa vontade, é um potencial proficiens. Como Sêneca não lhe dá um nome, fui buscá-lo nos

dicionários, onde encontrei o vocábulo uacillans, que significa aquele que titubeia, que

cambaleia como o bêbado. Acreditando que esse vocábulo traduz a idéia desse estágio que

fica entre o stultus e o proficiens, adotei-o para completar a nomenclatura, na certeza de

que ela expressa o pensamento de Sêneca, em relação ao número dois na escala da virtude.

Proficiens. “Existe ainda um terceiro gênero deles”, continua Sêneca, o daqueles

“que brincam com a sabedoria, a qual  ainda não tocaram, mas estão prestes a fazê-lo,

quero dizer, têm-na ao alcance. Estes não são sacudidos violentamente, nem tampouco se

arrastam para o precipício. Não alcançaram a terra, mas já estão no porto”296. Aqui é que se

encontra a maioria dos homens de bem, inclusive Sêneca, como ele mesmo admite ao falar

do uso do tempo, logo na primeira carta a Lucílio297.

Sapiens. Por fim, existe o sapiens, que está, segundo Sêneca, no pólo oposto ao do

stultus. Depois de ter comparado este a um cão faminto, ele acrescenta: “Ao sábio, essas

                                                
294 Solebat Attalus hac imagine uti: ‘Vidisti aliquando canem missa a domino frustra panis aut carnis aperto
ore captantem? Quicquid excepit, protinus integrum deuorat et semper ad spem uenturi hiat (Ad Luc. 72,8).
295 Habet aliquis bonam uoluntatem, habet profectum, sed cui multum  desit a summo: hic deprimitur alternis
et extollitur ac modo in caelum adleuatur, modo defertur ad terram. Imperitis  ac rudibus nullus
praecipitationis finis est: in Epicureum illud chaos decidunt, inane, sine termino (Ad Luc. 72,9).
296 Est adhuc genus tertium eorum, qui sapientiae alludunt, quam non quidem contigerunt, in conspectu
tamen et, ut ita dicam, sub ictu habent: hi non concutiuntur, ne defluunt quidem: nondum in sicco, iam in
portu sunt (Ad Luc. 72,10).
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coisas não acontecem. Ele é pleno. Mesmo que lhe sobrevenha algo, ele o acolhe

tranqüilamente  e o coloca de lado: ele goza da maior alegria possível, contínua, a qual ele

só deve a si mesmo”298.

A virtude não se confunde com o bem, assim como o vício não se confunde com o

mal. A virtude não é um estágio passageiro da alma. É um estado permanente, de forma que

a alma, uma vez atingida a virtude, encontra-se num estado definitivo, sem possibilidade de

retrocesso. “O sumo bem não pode decrescer, nem é possível à virtude retroceder”299. A

virtude é, portanto, uma plenitude, donde Sêneca conclui que todas as virtudes são iguais.

“Portanto, são iguais entre si as virtudes, as ações virtuosas, bem como todos os homens

que as alcançam”300. Isso explica por que, não obstante a radical valorização estóica do

presente, compartilhada por Sêneca, seus exemplos de virtude nunca são encontrados no

presente. Ele próprio, Sêneca, reconhecia em si um proficiens e não um sapiens. E Hércules

só atingiu a virtude, depois que teve sua parte humana devorada pelo fogo. Nesse momento,

ele identificou-se aos deuses, com direito a culto e tudo o mais que aos deuses é devido. A

perfeição máxima só o Uno possui. Até na matéria, os níveis de perfeição e de força são

proporcionais aos níveis de unidade. Os corpos, segundo Sêneca podem ser contínuos,

compostos e unos. O ar é o exemplo típico do corpo uno. E é também o mais forte, aquele

que oferece força muscular ao corredor, o que mantém a coesão do corpo e  a força vital

própria do spiritus301.

A virtude proporciona a felicidade, não apenas porque mantém o homem afastado

dos vícios, mas porque ela liberta a alma e a prepara para o conhecimento das coisas do

céu, e a torna digna de participar da existência divina. A alma, então, em sua perfeição e

plenitude, e na felicidade que pode alcançar a condição humana, quando cheia de desprezo

por tudo o que é o mal, geralmente ligado ao apego à matéria, ganha as alturas do céu e

penetra no íntimo da natureza. A partir daí, essa alma flutua no meio dos astros e ri

                                                                                                                                                    
297 Ad  Luc. I,4.
298 Hoc sapienti non euenit: plenus est. Etiam si quid obuenit, secure excipit ac reponit: laetitia fruitur
maxima, continua, sua (Ad Luc. 72,8).
299 Decrescere enim summum bonum non potest nec uirtuti ire retro licet (Ad Luc. 66,7).
300 Ergo uirtutes inter se pares sunt et opera uirtutis et omnes homines, quibus illae contigere (Ad Luc.
66,10).
301 Spiritus: ar vento. Sobre a força do ar e seu papel na matéria, ler: NQ, II, 2,4; 6,2; 6,4; 6,6; 9,1.
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alegremente das mansões dos ricos e de toda a terra, com seu ouro convertido em moeda e

com o ouro que, no recôndito da terra, excita as ambições humanas302.

Da mesma forma que a virtude, o vício também não é um mal esporádico, ocasional.

Ele é um estado, embora não perene como o estado da virtude. O vício não goza dessa

unidade própria da virtude; e as ações viciosas podem, ocasionalmente, ser praticadas por

aqueles que estão avançados no caminho da virtude, como o proficiens. Enquanto a virtude

tende à unidade, que identificará o sábio a uma divindade, o qual, após a conflagração

universal, será assimilado ao próprio Uno, ao logos, o vício tende à fragmentação e à

dispersão, e tende a assimilar o homem não virtuoso à matéria bruta. As virtudes são iguais

porque tendem para a razão universal, ou logos, que é uno, enquanto os vícios são

diferentes porque tendem para a matéria,  que é composta. O homem vive entre as duas

forças: a do logos e a da matéria inerte. O homem virtuoso encontra-se mais próximo do

logos, enquanto o vicioso, mais próximo da matéria. A virtude leva o virtuoso na direção da

unidade, e o vício o empurra para a dispersão.

Tanto a virtude quanto o vício são coisas da alma. A matéria, ou qualquer outra

coisa, não tem, em si mesma, qualquer valor em relação à virtude, por que  as diferentes

virtudes são diferentes disposições da razão, diante das coisas.

Como os vícios podem insinuar-se à alma como se fossem virtudes, é necessário

que o candidato a sábio, ou virtuoso, ou o proficiens, estude, ilustre a razão, para que, em

seu esclarecimento, sua razão distinga, sem risco de erro, o que é um bem do que é um mal,

o que é um estado de virtude do que é um estado de vício.

Só o homem pode ser virtuoso. Os deuses não podem sê-lo, porque já são perfeitos.

E, não tendo a liberdade de escolher entre um estado e outro, não podem ser virtuosos.

Também os animais não podem ser virtuosos nem viciosos, porque não dispõem dessa

participação no logos universal sob a forma da razão humana que habita a alma. Além

disso, só os homens que vivem na sociedade degenerada, que se afastou da perfeição da

                                                
302 Tunc consummatum habet plenumque bonum sortis humanae cum calcato omni malo petit altum et in
interiorem naturae sinum uenit. Tunc iuuat inter ipsa sidera uagantem diuitum pauimenta ridere et totam cum
auro suo terram, non illo tantum dico quod egessit et signandum monetae dedit, sed et illo quod in occulto
seruat posterorum auaritiae (Então, a alma, possui o bem consumado e pleno da condição humana, quando,
uma vez esmagado todo mal, ela aspira às alturas do céu e penetra a intimidade da natureza. Então, ela se
compraz em vagar entre os próprios astros, em rir-se das mansões dos ricos e também de toda a terra com seu
ouro;  refiro-me não apenas àquele que já saltou das lavras e  (a terra) entregou à moeda para cunhagem,
como também àquele que ela conserva oculto para a avareza dos pósteros - NQ, I,1,7).
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natureza, podem ser virtuosos ou viciosos. Os primitivos, aqueles que viveram na idade de

ouro, não teriam o mérito nascido da liberdade de escolha  entre o bem e o mal, por isso,

não seriam nem virtuosos nem viciosos.

A vida do homem é um desafio. Ele se sente atraído na direção da unidade pela

virtude, mas se sente atraído também no sentido da dispersão, pelo vício. A dispersão o

conduz para aquilo que é próprio da matéria: a diversidade, em que “tudo está em tudo” e

tudo se transforma em tudo. Isso é a decomposição, própria do corpo, portanto, a morte. A

força de coesão da virtude o conduz para a unidade, para a imortalidade, portanto. O

homem virtuoso é um ser que não se altera; por isso, a virtude é perene naquele que a

conquistou. Suas atitudes são previsíveis. Ele dispõe de uma vontade soberana, totalmente

livre. O novo Hércules de HO passou por todas os passos de um proficiens, até atingir a

estabilidade daquele que alcançou o auge da sabedoria e se identificou com os deuses. Em

seus últimos momentos de provação, Hércules comportou-se guiado por uma vontade

absolutamente determinada. Ele desejou, por isso, ter uma morte exemplar, e exercer a

virtude estóica, até o último momento de convívio entre sua alma divina e seu corpo

humano.  Dejanira, ao contrário, ante o abandono de Hércules, mostrou-se confusa, cheia

de dúvidas e com muitas oscilações. Ela se mostrou um ser de vontade fraca, por isso não

livre, escrava de seus desejos. Seu caminho aponta, em HO, para a dispersão própria da

matéria.

Ampliando um pouco mais esse raciocínio, pode-se justificar por que Sêneca tem

tanta má vontade com o populacho. O homem do povo é disperso, é volúvel, é ignorante,

pauta sua vida pelas necessidades imediatas. No desafio em que vive todo homem, esse

homem do povo, certamente, caminha no sentido inverso ao do virtuoso, porque caminha

no mesmo sentido da matéria: para a decomposição. Enquanto o sábio caminha para a

unidade de uma alma assimilada a um deus, o homem comum caminha apenas para a

matéria. Como Sêneca não é muito claro quanto ao destino final da alma, pode-se deduzir

que, no final, a alma desse homem comum será vítima da mesma decomposição que

vitimará seu corpo. O oposto deverá acontecer com o homem sábio cuja alma alcançará a

imortalidade. Os estóicos reconhecem, na natureza, dois princípios a partir dos quais tudo é

gerado: a causa e a matéria, e acreditam também que a matéria, apropriada a transformar-se

em qualquer coisa, permanece inerte, se nela não atuar o princípio ativo, conforme
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expusemos no capítulo três. O virtuoso, ao se assimilar aos deuses, caminha na direção da

causa universal, no sentido da unidade, do logos, do imortal. O homem comum, que Sêneca

identifica ao vicioso, caminha na direção da matéria, da inércia, da decomposição. Essa

contraposição de causa e matéria inerte traz à tona, ainda, a dinâmica própria da causa, que

é da mesma natureza da dinâmica própria do homem virtuoso, que deve, além de empregar

todo o seu tempo na conquista da virtude, ser sempre o ser agente na lida com os objetos,

alimentando sempre a postura de domínio e nunca de sujeição ao apelo das coisas.

Quem “sabe” não teme

A tragédia HO se encerra com as seguintes palavras do Coro: “A grande virtude

nunca é levada para as sombras do Estige:  vivei corajosamente, e a morte cruel não vos

arrastará  através das águas do Letes. Ao contrário, quando a vida consumada exigir seus

momentos finais, a glória vos abrirá o caminho para os deuses superiores. Mas tu, grande

vencedor de monstros, e, ao mesmo tempo,  pacificador do mundo,  fica conosco. Agora

mesmo, volve teus olhos para nossa terra e, se qualquer monstro de aspecto desconhecido

sacudir os povos com grave terror, aniquila-o, tu, com os raios trissulcos: que tu atires teus

raios com força ainda maior do que a de teu próprio pai” (HO,1983-1996).

As palavras do coro se iniciam com a afirmação segundo a qual não é comum um

sábio, como Hércules, descer às sombras do Estige.  Uma alma sábia  é um deus que se fez

hóspede do corpo303, e, como tal, só pode habitar as regiões etéreas. Depois dessa ressalva,

as palavras do coro abrangem um convite aos homens para a virtude, e uma descrição de

Hércules como modelo desse homem virtuoso. O convite está no  “vivei corajosamente”;

onde se subentende: “como Hércules”. Dessa forma, a fortuna não vos arrastará contra a

vontade “através das águas do Letes”. Isto é: para quem sabe morrer, a morte não será o

fim, o início do esquecimento. Ao contrário, ela será bem-vinda, como caminho por onde o

                                                
303 Quid hoc est?  Animus, sed hic rectus, bonus, magnus: quid aliud uoces hunc quam deum in corpore
humano hospitantem? (Que é isto? É a alma, mas a alma reta, boa, virtuosa: que outra coisa podes chamar a
isto que um deus que habia o corpo humano - Ad Luc. 31, 11)?
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sábio passará, marcando seus passos rumo aos deuses imortais. A morte, em si, pouco

significa, além de manifestação do fatum, pois, sobre quem sabe morrer, a fortuna nada

pode304. Suas circunstâncias dependem da fortuna, mas seu valor depende do saber de quem

morre: para aquele que “sabe morrer”, ela não será nenhum sofrimento, mas sim, a ocasião

de exercitar a virtude. Quem “sabe” será sempre livre, porque a liberdade está no sujeito e

não no objeto que se lhe apresenta, mesmo quando esse objeto é a inevitável morte. Aliás, a

morte, como o fato que mais atemoriza os homens comuns, é, para eles, a síntese de todos

os sofrimentos. Porém, o homem virtuoso, que “sabe”, não tem medo,  nem da morte, nem

de outros sofrimentos menores, como o sofrimento da dor, da pobreza, e da fome.

Não sofrer diante das ameaças da  morte e de outras ameaças que fazem parte da

vida é estar acima dessas contingências, sendo, com isso, livre, e, portanto, feliz. Para

compreender a indiferença ao sofrimento, que nasce  do saber, é interessante recordar o que

Sêneca escreve em De constantia sapientis. Nessa obra, ele demonstra como o homem

sábio é indiferente em relação à injúria que pode receber de outros homens. A virtude é

como um escudo que o coloca a salvo desses revezes da fortuna:  “O sábio, além disso, é

vizinho e próximo dos deuses. Exceto pela mortalidade, ele é semelhante a um deus (...)

Aquele que, apoiado na razão, avança como uma alma divina através das contingências

humanas, não tem como receber injúria. E julgas que eu falo tão somente da que vem dos

homens?  Não, também (falo) da  que vem da fortuna, que, sempre, em luta com a virtude,

nunca sai vitoriosa sobe ela”305. O próprio Sêneca generaliza essa atitude do homem

“livre”, não só da injúria, mas de quaisquer outras ameaças que lhe venham sob a roupagem

do destino ou da fortuna.

Aquelas palavras, com que o autor fecha a tragédia (HO, 1983-1996),  são  dirigidas

pelo coro a Hércules, depois de sua ascensão ao céu. O corpo do herói já se havia

consumido na fogueira, Alcmena recebera em seus braços as cinzas do filho. Filoctetes

narrara a gloriosa morte de Hércules, digna de um sábio estóico. Ante o desespero de

Alcmena,  a silhueta do semi-deus lhe anunciara seu segundo triunfo sobre as regiões

                                                
304 Ego cogitem in eo, qui uiuit, omnia posse fortunam, potius quam cogitem in eo, qui scit mori, nil posse
fortunam (Eu pensarei naquele que vive, sobre quem  a fortuna tudo pode sobre ele, antes de pensar naquele
que sabe morrer, sobre quem nada pode a fortuna - Ad Luc. 70, 7).
305 Sapiens autem uicinus proximusque diis consistit, excepta mortalitate similis deo. (...) Qui, rationi innixus,
per humanos casus diuino incedit animo, non habet ubi accipiat iniuriam: ab homine me tantum dicere
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infernais e sua ida para junto dos deuses. Neste momento, Alcmena cala seu pranto, tem

dúvida se o que ela viu e ouviu do filho foi algo real ou foi um delírio, e acaba se

antecipando ao coro, optando pela certeza de que seus olhos viram de fato o filho, e

conclui: “És uma divindade, e a eternidade te recebe eterno”. “Acredito em teus triunfos

(...) Cantarei um novo deus acrescentado aos templos” (HO, 1980-02). As palavras do coro

são, tanto uma resposta às dúvidas de Alcmena e a confirmação da apoteose de Hércules,

como a visão antecipada da consagração definitiva do herói pelo estabelecimento de seu

culto. Com isso, ele se torna, além do modelo perfeito do sapiens, um herói consumado,

segundo a definição de Liou-Gille: um mortal divinizado, um homem que adquiriu, após

sua morte, poderes sobrenaturais e cuja proteção se invoca306. O pedido de proteção pelo

coro, dirigido a Hércules, é um acréscimo às palavras de Alcmena: “cantarei um novo deus

acrescentado aos templos”. É também um exemplo de aceitação coletiva, iniciada pelo

coro, do culto de um novo deus e de sua proteção (HO, 1982).

Depois que o herói deu seu assentimento à inevitável morte, aos sofrimentos de suas

carnes que se desfaziam sob o efeito do filtro, ao fogo que o queimava, à injustiça de não

ter ainda ascendido ao céu; depois que o herói assentiu à humilhação de uma morte que lhe

preparara a fortuna – às escondidas, com a participação, ainda que involuntária, de uma

mulher (Dejanira) e de um companheiro (Licas) - Hércules decide não mais reagir. Seu

comportamento passou a ser o do sábio, que está acima de todas essas injunções da sorte.

Ele agiu com a mesma segurança e a mesma indiferença que Sêneca preconiza para um

sábio diante da injúria. A injúria é o sofrimento típico da vida em sociedade, um produto da

fortuna. Para o tipo de fim que teve a vida de Hércules, concorreram os acontecimentos

adversos, a cessação de uma trajetória de vitórias ininterruptas, a presença de erros

pessoais, o acaso, o medo, a desgraça imprevisível, dentre os elementos que Sêneca aponta

na carta 91 a Lucílio.

Pelo conhecimento da razão, todas essas ameaças – os acontecimentos adversos, a

interrupção de sua trajetória de vitórias, mesmo porque já não havia monstros na terra -

                                                                                                                                                    
putas? Ne a fortuna quidem, quae, quotiens cum uirtute congressa est, nunquam  par recessit. (De constantia
sapientis, 8.2 e 8.3).
306 un mortel divinisé, selon la définition que nous avons adoptée, ou encore un homme ayant acquis, après sa
mort, des pouvoirs surnaturels et dont on invoque la protetion (Um mortal divinizado, segundo a definição
que nós temos adotado, ou ainda um homem que adquiriu, após sua morte, poderes sobrenaturais e cuja
proteção se invoca – LIOU-GILLE, 1980, p. 16).
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foram reduzidas àquilo que elas são essencialmente, e deixaram de causar sofrimento. Para

reduzir a morte à sua verdadeira dimensão, Sêneca racionaliza o sentimento de medo que se

tem dela: o primeiro expediente é esperar que naquele último momento não venha a ocorrer

sofrimento algum. Mas se, contrariando nossa esperança, houver o sofrimento, deve-se

supor que o sofrimento haverá de ser breve, se ele for forte; pois o sofrimento intenso

costuma ser breve. Essas duas atitudes evitam o sofrimento antes da hora. E, mesmo que

seja dolorido esse final, após essa breve dor, não haverá mais dor nenhuma307. A dor de

Hércules não foi breve, porque houve uma escolha dele mesmo, que desejou que a fogueira,

que queimaria seu corpo, ardesse o dia inteiro. Isso porque ele alcançara um domínio tal da

razão sobre o corpo, que a verdade do julgamento sobrepôs-se à falsa impressão dos

sentidos: “a virtude é um julgamento verdadeiro inabalável; e os movimentos da vontade

terão nele sua fonte”308.

Quem não teme está seguro

Depois de falar da virtude individual, o coro proclama o herói como  “vencedor de

monstros” e “pacificador do mundo”, e fala de uma virtude da sociedade. Numa prece a

Júpiter, ele pede ao novo deus que vele sobre “nossa” terra e, se algum monstro de aspecto

desconhecido atacar os povos com ameaça grave, ele pede a Júpiter que o aniquile com

seus raios trissulcos. O outro grande mal que pode acometer os homens é, além da servidão

interior diante das paixões, a servidão exterior, sobretudo aquela causada pela opressão dos

                                                
307 Dicebat quidem ille Epicuri praeceptis obsequens, primum sperare se nullum dolorem esse in illo extremo
anhelitu; si tamen esset, habere aliquantum in ipsa breuitate solacii: nullum enim dolorem longum esse, qui
magnus est. Ceterum succursurum sibi etiam in ipsa distractione animae corporisque, si cum cruciatu id
fieret, post illum dolorem se dolere non posse (Dizia (Aufídio Baso), segundo os preceitos de Epicuro, que
primeiro ele esperava não sentir nenhuma dor naquele suspiro final; se contudo houvesse sofrimento, ele
gozaria de um certo alívio em razão de sua própria brevidade:  nenhuma dor é longa quando é intensa. No
momento mesmo da separação de alma e corpo, serviria para si de conforto o fato de depois que ocorresse
esse tormento, após essa dor, ele não pudesse mais ter dor  - Ad Luc. 30,14). O fato de remeter a Epicuro
apenas confirma o que Sêneca faz com freqüência: aceitar os preceitos daquele, sempre que coincidem com
seu próprio modo de pensar.
308 (uirtus est) iudicium uerum et inmotum: ab hoc enim impetus uenient mentis (Ad Luc. 71,32).
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tiranos. O coro pede, por isso, que Júpiter mantenha a ordem que Hércules impôs à terra, e

continue protegendo-a contra o mal da tirania.

Como nem sempre é possível impedir as agressões da fortuna, a fórmula encontrada

para manter-se seguro diante dessas ameaças de tempo e de intensidade incertos é montar a

resistência no mais íntimo de si mesmo. Para tanto, o melhor é desqualificar a uoluptas que

se implante por meio do affectus como juiz da felicidade, e estabelecer em seu lugar a

razão, por intermédio da uoluntas, como fez o herói ao enfrentar sua própria morte.

A felicidade torna-se, a partir desse expediente, uma segurança, não contra as

ameaças do que os sentidos vão buscar fora, mas contra o que está dentro de cada um, em

sua alma, isto é: a possibilidade de uma razão equivocada. Trata-se de uma operação

racional: desqualifica-se a paixão e se qualifica a razão como única instância capaz de

definir o que é felicidade e o que não é; o que é vício e o que não é; o que é o mal e o que

não é; o que é sofrimento e o que não é.

A falha da razão dá lugar à submissão do indivíduo aos ditames dos sentidos, que é

a principal das servidões que pode atingir o homem. Essa, que é a mais perigosa das

servidões, abre o caminho a outros tipos de servidão. A analogia, que liga, entre si, o

indivíduo, o universo e o Império; a necessidade do ócio intelectual, que só a paz nacional

pode garantir ao sábio; o peso que se dá ao presente na linha do tempo; e o valor

primordial que se atribui à opportunitas, tudo isso aponta para o Império como espaço

indispensável à virtude estóica. A segurança do Império é fundamental para que o sábio

tenha a liberdade de filosofar. A liberdade de filosofar, que alimenta a recta ratio é, por sua

vez, indispensável à felicidade do sábio.

Isso posto, é possível falar de uma virtude imperial, ao lado da virtude estritamente

pessoal: a virtude do indivíduo, e a virtude da pátria dentro da qual desabrocha a primeira,

elementos inseparáveis e análogos.  O homem existe para ser feliz. Ser feliz é realizar os

fins para os quais existe. E esses fins estão subordinados à razão, que só funciona

acertadamente na liberdade interior e exterior. Numa e noutra instâncias, trata-se da

liberdade de dizer sim e de dizer não, o que só é possível a quem não é escravo dos medos:

dos tiranos, do sofrimento, da morte, e das coisas inevitáveis.

A segurança do sábio nasce especialmente do controle perfeito sobre si mesmo. Na

luta entre a voluptas e voluntas, vence esta última, que tem pleno domínio da situação,
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podendo administrar o prazer até o limite em que julgue conveniente, sem risco de perda de

controle. Essa é a resposta a uma questão que é posta na mesma carta, a respeito das

paixões, que nascem débeis, e depois assumem uma proporção tal, que se torna difícil

contê-las309. O auto-controle é o único tipo de segurança sobre que o sábio tem pleno

domínio, e é o único capaz de livrá-lo de quaisquer medos. Mas é   fruto de um grande

esforço, como fica claro na trajetória de Hércules, que, não obstante ser um semi-deus,

experimentou muitos momentos de recuo. O próprio Sêneca reconhece que ele mesmo não

atingiu ainda o estágio da sabedoria, como escreve a Lucílio: “Eu e tu estamos longe ainda

da sabedoria”310. Ele se encontra longe também, no momento em que escreve, da plena

liberdade exterior. Deve ser essa circunstância que o leva a espelhar-se tantas vezes em

Catão, que só obteve a liberdade exterior e, conseqüentemente a interior, pelo suicídio,

como virá a acontecer também a Sêneca. Catão é, pela explicitação e pelo número de vezes

que Sêneca evoca seu exemplo, um daqueles modelos que o sábio deve ter sempre ante os

olhos da razão. “Escolhe, pois, Catão; mas se este te parece excessivamente austero,

escolhe Lélio, um homem de alma menos tensa. Escolhe aquele cuja vida, discurso, e até

mesmo a fisionomia, que mostra sua alma, te agradam: Conserva-o sempre diante de ti

como guardião ou como exemplo”311, escreve ele numa de suas cartas.

A questão da liberdade para o sim e para o não (condição essencial para a

segurança) esbarra numa questão fundamental dos estóicos, e de Sêneca particularmente, e

com a qual é difícil harmonizar o determinismo do fatum. É esse movimento cíclico do

universo que, traduzido para as instâncias menores, corresponde ao fatalismo de certos

acontecimentos. Um pouco depois do meio da tragédia HO, o coro canta: “Já já, um dia

virá para o universo, quando, estando aniquiladas suas leis, o pólo austral esmagará  tudo o

que existe nas terras líbias (HO, 1105) e tudo o que possui o Garamante nômade. O pólo

ártico destruirá tudo o que existe abaixo de seu eixo, e açoita o Bóreas seco. O alarmado

Titã, uma vez perdido o céu, fará precipitar-se o dia. O palácio celeste, em sua queda,

arrastará consigo o Levante e o Poente, e, de igual maneira, algum tipo de morte atingirá os

deuses nesse caos. E a própria morte pronunciará contra si mesma a sentença capital” (HO,

                                                
309 Sapienti non sollicite custodire se tutum  est, et lacrimas suas et uoluptates  ubi uolet sistet (Ao sábio, é
seguro cuidar de si sem inquietação, pois ele freará suas dores e sua volúpia onde quiser - Ad Luc. 116,4).
310 Mihi et tibi, qui adhuc a sapiente longe absumus (Ad Luc. 116,5).
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1102-1117). Há um destino, uma espécie de script elaborado pelo logos, que também o

universo terá obrigatoriamente que executar à risca, para que um outro princípio,

igualmente estóico, se realize sem desvio, o eterno retorno. O mundo vive seus dias, suas

estações, seus anos, repetitivamente, até que chegue um momento em que tudo deverá

voltar ao Uno. É a conflagração universal, a partir da qual tudo se reiniciará numa nova

trajetória idêntica à anterior, e que deverá, por isso, passar outra vez pelos mesmos

momentos, pelas mesmas pessoas e pelas mesmas coisas. Os mesmos deuses de hoje

voltarão a existir, e até o Império Romano, essa instância cósmica intermediária entre o

indivíduo e o universo.

Se a virtude pressupõe a liberdade, como é possível falar em virtude num universo

em que tudo está previsto pelo fatum, e em que tudo deverá marchar segundo a rigidez de

suas leis?  Parte da resposta encontra-se em NQ, como referimos no capítulo 2: “Do trágico

grego ao trágico latino”: O próprio destino deixa um espaço para ação do homem. Dessa

forma, certos acontecimentos poderão, sem revogar as leis do destino, acontecer ou não

acontecer; realizarem-se de uma determinada maneira ou de outra, desde que determinadas

condições sejam satisfeitas dentro das possibilidades deixadas em aberto pelo próprio

fatum. Isso abre caminho especialmente para a pietas, que é o cumprimento daquilo que

corresponde à vontade dos deuses.

Essa contradição entre liberdade e fatum nem sempre é racionalmente sanável, por

isso, o estóico evade para a valorização de conceitos como o da opportunitas e do tempo

presente. Sendo a virtude a soma de contemplação e ação, não seria virtuoso enveredar por

elucubrações que não propiciassem espaço para a ação, sendo melhor gastar o tempo de

agir dentro dos limites prescritos pela opportunitas, circunscrita ao tempo presente, que é o

único tempo da ação.

Quem “sabe” age

                                                                                                                                                    
311 Elige itaque Catonem; si hic tibi uidetur nimis rigidus, elige  remissioris animi uirum Laelium. Elige eum,
cuius tibi placuit et uita et oratio et ipse animum ante se ferens uultus (Ad Luc. 11,10).
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Para simbolizar a liberdade de ação do homem, Sêneca usa duas imagens: a do mar,

para o ambiente em que o homem está inserido e onde ele deve praticar a virtude; e a do

barco como instrumento de sua ação virtuosa: “Se seu barco o trai em alto mar, (...) ele não

recolhe os fragmentos do navio destroçado, como se esperasse o litoral  em meio às ondas”

(HO, 114-115). O malogro do barco em alto mar é um acontecimento interposto pela

fortuna. É um acontecimento da vida. Pode estar inscrito nos planos do destino, ou ser

simplesmente um acontecimento fortuito. De qualquer forma, é uma situação imprevisível

e, uma vez em processo de concretização, impossível de ser negada pelo homem. Ele está

diante de um fato. Se ele “sabe” como se procede num caso desses, ele poderá, ou perceber

que não há como se salvar, ou que é possível sair do acidente, utilizando os instrumentos

apropriados. Se ele perceber que é impossível salvar-se, pode optar por abreviar o próprio

sofrimento pela morte antecipada, já que faz parte dos preferíveis, uma morte sem

sofrimento em relação a uma morte com sofrimento. Mas, se a mesma razão levá-lo a

concluir que a salvação é possível, este acidente não o deixará inativo em alto mar,

agarrado aos destroços do navio, à espera que algo o salve miraculosamente. Ao contrário,

ele utilizará  os meios de que dispuser para chegar a terra firme. Assim é o homem de

virtude: o destino e a fortuna põem os obstáculos à sua frente. Cabe a ele agir de acordo

com o que for mais recomendado pela razão. Se a ameaça é de morte, e há possibilidade de

evitá-la, evitá-la constitui-se num preferível e, portanto, convém que ele a evite. Se não há

essa possibilidade, ele tem duas alternativas: abreviar a morte pelo suicídio, ou fazer do

enfrentamento corajoso dela um exercício de virtude, como fez Hércules em seus

momentos finais. A imagem do barco é usada por Sêneca também em De breuitate uitae.

Aí ele escreve: “O que pensar se tu julgas que muito navegou aquele que uma terrível

tempestade reteve ao sair do porto, atirou-o para cá e para lá e, na agitação dos ventos, fê-lo

andar em círculos no mesmo lugar? Ele não navegou muito, mas errou como um

joguete?”312. O sentido é o mesmo. “ser atirado para lá e para cá e, na agitação dos ventos,

ficar a andar em círculos  no mesmo lugar” é a atitude típica do ignorante, daquele que não

                                                
312 Quid enim, si illum multum putes nauigasse quem saeua tempestas  a portu exceptum huc et illuc tulit ac
uicibus uentorum ex diuerso furentium per eadem spatia in orbem egit? Non ille multum  nauigauit, sed
multum iactatus est  (De breuitate uitae, VII,10).
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tem uma razão formada na filosofia, e, por isso, não dispõe do “saber” para decidir o que é

mais conveniente para não se deixar levar como joguete das circunstâncias.

O náufrago, como o sábio, é livre. Um e outro, diante da morte inevitável, podem

influenciar na maneira como ela se dará, ou antecipar-se a seu desfecho. Uma e outra

atitudes mostram a supremacia da vontade que, como parte da razão sábia, subjuga a parte

menos nobre do homem: seu corpo e a vida desse corpo, que ele compartilha com qualquer

outro animal.  Hércules, modelo do homem sábio, livre como um náufrago que tem diante

de si apenas seu ser e a imensidão do mar sem testemunha nem lei humana, escolheu para si

“uma morte ilustre, memorável, célebre, perfeitamente digna” de um herói (HO, 1481).

Livre e seguro de si, ele elegeu uma morte digna de um sábio, ao manifestar o desejo “que

uma grande pira receba Hércules antes de sua morte” (HO, 1484-5).

Houve uma série de causas anteriores ao seu estado atual, que, segundo o desenrolar

dos fatos trágicos, fugiram ao domínio de Hércules, e que deverão levá-lo ao desfecho da

morte. Ele desfruta, no entanto, da mesma liberdade do barqueiro náufrago, na medida em

que  pode optar pela antecipação da morte, evitando debater-se até a exaustão. Segundo a

ama (HO, 914-21), ele poderia, mesmo, ter desmontado a seqüência de causas, que, em seu

modo de ver, são fortuitas, e não morrer por efeito do filtro. Um animal, em condições

semelhantes, não seria, nem feliz nem infeliz. Apenas deixaria que seu instinto de

preservação o fizesse lutar até a morte. Ter o controle sobre a morte e exercê-lo é um ato de

firmeza, de virtude, e, por isso, de felicidade.  Poder matar-se é a suprema  liberdade, e

contra essa liberdade, nem o destino pode fazer qualquer coisa. O próprio Sêneca traz um

exemplo da história de Roma. Diante do comando invencível de César, que assumia a

totalidade dos poderes em Roma, foi com um golpe de espada em si mesmo, que Catão

abriu para si o caminho da liberdade313.

A virtude, no caso do naufrágio, é um estado de auto-domínio: o náufrago não perde

o controle da situação e nem de suas emoções. A razão instruída torna-o seguro de si.  Sabe

que lhe resta a liberdade, na maneira de encarar a morte. Isso o fará feliz, na concepção de

                                                
313 “Licet” inquit “omnia in unius dicionem concesserint, custodiantur legionibus terrae, classibus maria,
Caesarianus portas miles obsideat, Cato qua exeat habet; una manu latam libertati uiam faciet” (Ainda
que”, diz ele, “tudo tenha se sujeitado ao poder de um único homem, todas as nações se tenham posto sob o
domínio de suas legiões, todos os mares, sob o poder de suas esquadras, que o exército de César vigie as
portas da cidade, Catão tem por onde sair: Com sua mão apenas, abrirá um grande caminho à liberdade” - De
prouidentia, II,10).
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Sêneca. A felicidade, neste caso, pode ser definida como um estado de segurança, o qual se

obtém por meio do domínio de si mesmo, e pela preparação para enfrentar qualquer

adversidade que se coloque diante de cada um. Sêneca fala dessa segurança em diversos

pontos de sua obra. Basta cotejar, apenas a título de amostra, algumas passagens das Cartas

a Lucílio314.

Quem “sabe” se impõe às circunstâncias

Ao perigo de naufrágio, para quem se encontra em alto mar, corresponde o perigo

que corre todo homem que vive em sociedade. Não é o caso do homem primitivo, da idade

de ouro, que não estava sujeito ao risco do “naufrágio” no mar dos maus costumes. O

mundo contemporâneo é hostil e ameaça a felicidade de cada um a todo momento. Por isso,

a razão precisa estar sempre preparada. A virtude de que se trata aqui é uma propriedade do

indivíduo. E no enfrentamento do mar da sociedade, cada um só pode confiar em si mesmo.

E Sêneca não fala a seu amigo Lucílio de um mundo hipotético ou genérico, mas de um

mundo real, bem conhecido de ambos: o mundo romano,  parâmetro social e político que

muito dizia respeito a Sêneca. É o que se pode concluir da descrição que ele faz desse

mundo de ameaças, por todos os lados, à segurança de seus habitantes. Por isso, é preciso

estar preparado, e o grande instrumento dessa preparação é o saber: “Assim, nada deve

passar ao largo de nossa previsão. Nossa alma deve voltar-se para todas as possibilidades, e

se deve pensar, não somente no que é costume acontecer, mas no que pode eventualmente

acontecer. O que existe, que a fortuna, quando quer, não extrai do homem, no apogeu da

prosperidade? A quem ela não surpreende e ataca, tão mais traiçoeiramente, quanto mais

brilha ele em  pompa? O que para ela é difícil? O que é inacessível? Ela não nos vem por

um caminho único, nem mesmo por um caminho batido: algumas vezes ela arma nossas

mãos contra nós mesmos; outras vezes, limitada às suas próprias forças, ela inventa

ameaças sem nenhum agente. Nenhuma ocasião lhe é vedada: dos próprios prazeres nascem

                                                
314 Ad Luc. 20,12; 21,1; 44,71; 90,38.
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motivos de sofrimento. A guerra surge em plena paz, e os fatores de nossa segurança se

convertem em objetos de medo: do amigo nasce um inimigo, de um aliado um adversário.

Em inesperadas tempestades, mais fortes do que as do inverno, converte-se a tranqüilidade

do verão. Padecemos de inimizades sem ter inimigos; e a felicidade, na falta de fatores de

ruína, encontra-os para si nos excessos. A doença atinge os mais temperantes,  a tísica

atinge os mais saudáveis, as provações, os mais inocentes, os tumultos os mais solitários. O

acaso escolhe algo de novo por meio do qual possa demonstrar seus poderes, como se nós

estivéssemos dele esquecidos”315. Nesse mundo de ameaças, ao sábio convém ser como o

gladiador, que precisa estar atento para tomar a decisão na hora da luta316.

A formação do sábio se dá simultaneamente na contemplação e na ação. Tanto para

o sábio quanto para o gladiador, o momento da luta decisiva é sempre uma incógnita. Por

isso, convém a um e ao outro estar sempre preparados, pelo exercício, para o inesperado. A

forma de o sábio estar pronto para o embate entre o affectus e a ratio, que se pode dar a

qualquer momento, é estabelecer, no âmbito do affectus, os limites das necessidades a

serem satisfeitas para a conservação da vida, o que ele faz, concedendo ao corpo apenas o

necessário para sua sobrevivência: “Mantende pois esta regra de vida racional e salutar, que

concedais ao corpo apenas o necessário à boa saúde. O corpo deve ser tratado com mais

rudeza, para que não deixe de submeter-se à ordem da alma: o alimento deve apenas saciar

a fome; a bebida apenas mate a sede; a vestimenta apenas proteja contra o frio; a casa seja

apenas uma defesa contra as agressões do tempo”317.  A negação do supérfluo ao corpo é

uma forma de dar segurança ao indivíduo, preparando-o para os momentos em que a falta

do alimento, da bebida, do agasalho, possam constituir-se em ameaça à sua liberdade.

                                                
315 Ideo nihil nobis improuisum esse debet: in omnia praemittendus animus cogitandumque non quicquid
solet, sed quicquid potest fieri. Quid enim est quod non fortuna, cum uoluit, ex florentissimo detrahat? Quod
non eo magis  adgrediatur et quatiat quo speciosius fulget? Quid illi arduum quidue difficile est? Non una uia
semper, ne trita quidem incurrit: modo nostras in nos  manus aduocat, modo suis contenta uiribus inuenit
pericula sine auctore. Nullum tempus exceptum est: in ipsis uoluptatibus causae doloris oriuntur. Bellum in
media pace consurgit et auxilia securitatis in metum transeunt: ex amico inimicus, hostis ex socio. In subitas
tempestates hibernisque maiores agitur aestiua tranquillitas. Sine hoste patimur hostilia, et cladis causas, si
alia deficiunt, nimia sibi felicitas inuenit. Inuadit temperantissimos morbus, ualidissimos phthisis,
innocentissimos poena, secretissimos tumultus. Eligit aliquid noui casus per quod uelut oblitis uires suas
ingerat  (Ad Luc. 91,4-5).
316 Vetus prouerbium est, gladiatorem  in harena capere consilium (Há um velho provérbio: que o gladiador
toma a decisão na arena – Ad Luc. 22,1).
317 Hanc ergo sanam ac salubrem formam uitae tenete, ut corpori tantum indulgeatis, quantum bonae
ualetudini satis est. Durius tractandum est, ne animo male pareat: cibus famem sedet, potio sitim extinguat,
uestis arceat frigus, domus munimentum sit aduersus infesta temporis (Ad Luc. 8,5).
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Assim como àquele que se encontra em alto mar, convém, para sua própria segurança,

saber das ameaças a que está sujeito, o mesmo deve acontecer com o homem que vive num

mundo em que a água e o alimento lhe podem ser suprimidos ou reduzidos a qualquer

momento. Faz parte de sua segurança conhecer essas coisas e estar preparado para elas.  O

treinamento para enfrentar virtuosamente situações como essas consiste em negar ao corpo

qualquer coisa que exceda ao necessário.

A felicidade só existe na segurança, e a segurança só se adquire na contemplação e

na ação318. Estando treinado para o pior, o homem não teme, não sofre por antecipação, e,

se chegar ao momento em que a carência não seja fruto de uma escolha, o homem a

enfrentará com indiferença, porque terá atingido aquele estado de alma impassível, ou

apatheia, termo para o que Sêneca sugere impatientia como tradução latina. Para Sêneca, o

sábio não é insensível ao sofrimento, mas se sobrepõe a ele, porque ele é auto-suficiente e

se basta a si mesmo319. Como  se percebe, a segurança, a sabedoria e a virtude são

resultados de um longo aprendizado. E esse estágio nem o próprio Sêneca considerava ter

atingido.

Como a contemplação não se faz sem ócio, que era garantido pela paz imperial,

disso resultava que era importante a ordem imperial para a existência da virtude. É isso que

Sêneca demonstra na carta 73320:  que os adeptos do estoicismo não são cidadãos rebeldes

facciosos, que se contrapõem a magistrados, a reis e governantes. Muito ao contrário,

ninguém é mais reconhecido em relação a esses que detêm o poder, uma vez que é o poder

que lhes dá condições  para gozar de uma vida tranqüila (tranquilo otio). Como para que o

sábio viva  virtuosamente é necessária a paz pública, é natural que ele cultue o príncipe

(“um pai”) que lhe assegura um tal  bem. Esses sábios se contrapõem àqueles que recebem

tudo do príncipe e não lhe devolvem nenhum sentimento de gratidão. Dessa disposição do

sábio nasce a virtude do amor à pátria.

A segurança só existe no Império

                                                
318 In duas partes uirtus diuiditur, in contemplationem ueri et actionem (A virtude compreende duas partes: a
contemplação do verdadeiro e a ação -  Ad Luc. 94,45).
319 summum bonum uisum est animus impatiens ( O sumo bem é como uma alma imune à passividade - Ad
Luc. 9,1-2).
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Não dá para separar a liberdade do homem da liberdade do Império. O compromisso

com a pátria é também uma virtude estóica. E quando se fala de liberdade do Império fala-

se de uma virtude imperial. Como no indivíduo, em que a sede da razão é a alma, e só na

alma pode estabelecer-se a virtude, no Império, algo parecido se dá, pois a alma do Império

é seu príncipe. Isso fica claro em De clementia.

O coro, que fecha HO, dirige-se a Hércules como “pacificador do mundo” (HO,

1990), para suplicar-lhe: “volve teus olhos para nossa terra” (HO, 1991).  É um pedido

concreto para um momento não menos concreto: aquele em que Hércules acabara de livrar

a terra de seus monstros, dentre os quais a tirania.  Dejanira, quando percebera ter

contaminado irremediavelmente Hércules, dirigira-se a Júpiter pedindo um castigo à altura

do mal que causara à terra ao ferir Hércules com o filtro. Aos povos, ela pedira que se

unissem contra ela própria que, matando o herói, abrira caminho aos monstros e

criminosos, como também aos tiranos: “Eu abri o caminho para os crimes. Tendo-vos

roubado o justiceiro, eu vos expus aos tiranos, aos reis, aos monstros, às feras e às

divindades cruéis” (HO, 877-9). Trata-se de alusão a um tempo e a um mundo que em nada

era alheio a Sêneca, que vivia num Império sob a ameaça constante da tirania. A

valorização do presente estóico exige a inclusão nessa “nossa terra” do Império Romano,

que vive um momento complexo. Os monstros externos figurados em seus inimigos

nacionais, como os cartagineses de outrora, os Helvécios, os gauleses, os Macedônios, os

povos germânicos, os gregos, não eram mais ameaças. Cada um estava contido em seu

lugar, como dominados ou como aliados, e não representavam mais nenhuma ameaça ao

Império. Mas havia por vencer ainda os inimigos internos, figurados nos assassinatos na

corte, nas delações, na insegurança advinda dessas circunstâncias, no desequilíbrio do

poder principesco em relação ao senatorial, na decomposição dos costumes, na invasão de

crenças externas, na sobrevalorização da riqueza em detrimento do prestígio das famílias

tradicionais. Todos esses desequilíbrios precisavam ser equacionados para se alcançar um

império virtuoso e feliz.

                                                                                                                                                    
320 Cap. 1. Nota 59.
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Essa visão dos inimigos de Roma como monstros externos e internos é estudada

detalhadamente por P. G. Walsh321, que vê essa idéia embutida na visão histórica de Roma

por Tito Lívio. Para o historiador, tanto os conflitos externos de Roma com seus vizinhos e

com as províncias ou nações mais distantes, quanto os conflitos internos, como as guerras

civis e outros, faziam parte de uma determinação dos deuses, que queriam o romano um

povo sempre fortalecido para sustentar-se como grande Império. Ao ver nisso uma marca

estóica do pensamento de Lívio, o autor deixa clara a semelhança entre a trajetória histórica

de Roma e a de um de seus heróis maiores, Hércules: ambas, trajetórias estóicas.

 Tanto Roma, como seu grande herói, lançam suas raízes fundacionais no tempo

mítico. Um e outro, para se imporem diante de si mesmos e de seus pares, tiveram que

dominar primeiro as ameaças exteriores. Roma fez guerra aos povos vizinhos, e Hércules

fê-la aos monstros. A presença desses monstros na biografia de Hércules pode ser lida

como alusiva ao enfrentamento dos povos que ameaçaram a solidez do Império. Da mesma

forma, o voltar-se de Hércules contra seus vícios pessoais pode ser lido como alusão  ao

enfrentamento das discórdias intestinas por parte de Roma. Os conflitos de interesses entre

as diversas camadas sociais, as agressões à república por plebeus ou escravos à procura de

vantagens sociais ou econômicas, os golpes dos patrícios sedentos de poder, ou as revoltas

dos humildes, que resultaram em guerras civis, correspondem às lutas do herói contra seus

vícios internos. A decisão de Hércules de, em certo ponto da tragédia, deixar de lado os

inimigos externos para enfrentar  seus monstros interiores equivale ao enfrentamento por

Roma de suas discórdias internas.

A virtude estóica é o instrumento hábil, tanto para Hércules, quanto para o Império,

atingirem seu equilíbrio. Isso contribuiu para que o estoicismo se tornasse tão aceito pelas

mentes pensantes de Roma. Hércules pode ser lido como o ponto de encontro mais estreito

que se conhece entre Roma e o Romano. Este herói vive, em sua trajetória, tanto o modelo

do homem sábio, quanto o modelo do estado livre e feliz.

A tomada do estoicismo de Tito Lívio por P. G. Walsh  deixa à mostra a analogia

que existe entre a história de um homem sábio e a história de um povo talhado pelo destino

para ser o Grande Império. A presença do destino na História de Roma é análoga a essa

                                                
321 WALSH, 1958, p. 350-361.
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mesma presença em Hércules. E o esforço e as lutas necessárias à construção de um sábio

são os mesmos por que teve que passar o povo romano para construir o grande Império.

O Império sapiens

A utilização do fatum, que Walsh identifica com a fortuna, para explicar a visão que

Tito Lívio tinha do Império Romano, mostra-nos um claro paralelo entre o indivíduo

humano e o Império: “Podemos, assim, observar que a visão da fortuna por Lívio reflete a

tradicional influência estóica que a identifica com o poder divino, que garante, no final,

aquilo que se deseja”322. Essa garantia final do que se deseja expressa o mesmo poder da

vontade que o estóico atribui ao indivíduo. A determinação dos deuses, no sentido de que

Roma viesse a tornar-se o Grande Império, supunha, naturalmente, vitórias sobre os

inimigos externos. E essas vitórias dependeriam das ações humanas. Embora o autor  não o

afirme, essa situação corresponde àquilo que Sêneca explica em NQ, e que nós tratamos no

capítulo 2: “A fortuna”. O destino determina que algo deva acontecer. Dentro dessa

determinação que, em geral, é maior e mais abrangente, ele estabelece também a

possibilidade de outros fatos menores, que vão depender da vontade dos homens. A

efetivação daquelas determinações mais abrangentes do destino fica, muitas vezes,

condicionada à realização de outros acontecimentos menores que dependem da iniciativa

livre dos homens. Por exemplo: o destino estabelecera que Roma seria um grande império,

desde que seus homens fossem soldados valentes e piedosos. Isso significa que não há

possibilidade de descumprimento do destino, porque tanto a realização quanto a frustração

do fato maior, enquadram-se nas determinações do destino. Avançar nessa questão do

destino, condicionado a ações do homem, levaria evidentemente a um “beco sem saída”,

mas isso pouco incomodaria ao  estóico, que era um pensador essencialmente pragmático,

por isso, voltemos ao estoicismo que Walsh vê em Tito Lívio.

                                                
322 We thus observe that Livy’s view of fortuna reflects the traditional Stoic influence equating her with the
divine power which ensures that a man ultimately gets his deserts  (WALSH, 1958, p. 367).
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Walsh afirma que a leitura dos últimos livros de Tito Lívio “mostra que o

desenvolvimento de Roma é descrito de uma forma tal, que seu progresso aparece como

inevitável e pré-determinado”323. Apesar disso, Roma nem sempre experimentou a vitória,

justamente como ocorre com o proficiens, sujeito também a alguma falha. O crítico traz

como exemplo o que ocorreu na conquista da Gália. Tito Lívio “responsabiliza os três

Fábios por sua negligência, como tribunos militares, ao não conduzirem uma tropa

adequada em razão da falta de preparação militar e de uma ratio pugnae”324. Prosseguindo,

Walsh conclui a explicação: “A derrota é, portanto, o resultado de faltas morais”325. E ele

acrescenta ainda outras explicações para a derrota, constantes da obra de Lívio: essas agora

ligadas à negligência dos homens em relação aos deuses: “Observa os sucessos e as

derrotas desses anos; descobrimos que tudo terminou bem sucedido quando atendeste aos

deuses, e mal sucedido quando os desprezaste”, diz o autor, repetindo palavras de Tito

Lívio326.

 Todo o desenrolar da história romana de Tito Lívio é mostrada por Walsh como um

desenvolvimento dentro dos parâmetros do fatum (palavra  que o autor usa, algumas vezes,

com o sentido de fortuna). A Roma estava reservado pelo destino o tornar-se o grande

império dominador do mundo. E por isso, o mesmo destino punha no caminho do

desenvolvimento de Roma os obstáculos de cuja superação dependeria o alcance do que lhe

estava reservado pelo fatum. Esses obstáculos funcionavam ainda como ocasiões de

treinamento para desafios cada vez maiores, que iriam, aos poucos, robustecendo o Grande

Império. A virtude do estado configurava-se em sua bravura, em sua eficiência, e também

em sua pietas. Como o enfrentamento bem sucedido do inimigo que vem de fora exige,

primeiro, a superação do inimigo que está dentro, como ocorre com o homem virtuoso, o

fatum ia alternando com as guerras externas as dissensões internas. Era o mesmo fatum que

determinara que Roma haveria de ser um grande império, que condicionara também a

                                                
323 A careful reading of the early books shows us that growth of Rome is depicted in such a way that its
progress appears inevitable and predetermined (WALSH, 1958, p. 359).
324 Livy blames the three Fabii for their neglegentia as military tribunes in not conducting an adequate levy,
for lack of military preparations and of a ratio pugnae (WALSH, 1958 p. 367).
325 The defeat, then, is the result of moral failures (Ibidem).
326 Look at the successes and failures of these years; you will find that all ended successfully when you
attended on the gods, and unsuccessfully when you spurned them (WALSH, 1958 p. 368).
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realização desse desígnio a que o povo romano se fortalecesse no enfrentamento das

dificuldades, tanto internas quanto externas327.

Em HO, há um testemunho valioso desse paralelismo da virtude pessoal e da virtude

social. Quando Iole lamenta sua sorte (HO, 173-225), ela também lamenta a sorte de sua

cidade, pois, no pensamento de Sêneca, não se podem separar as duas coisas. Talvez a

descrição da Ecália destruída seja exatamente um alerta sobre o que poderia acontecer a

Roma, se um dia um inimigo de fora a derrotasse: “Eu, de minha parte, infeliz, não

lamento, nem os templos derrubados com seus deuses, nem os lares destruídos, nem os pais

ardendo em chamas misturados aos filhos, ou os deuses misturados aos homens, ou os

templos aos sepulcros” (HO, 173-6), diz Iole.

Razão, virtude, sabedoria  e felicidade

A virtude está sempre associada à ratio. Pode ser à ratio pugnae numa guerra, nos

dizeres de Walsh, à razão de estado num Império, como o romano, ou à ratio-logos no

homem. Mas é sempre uma recta ratio. É assim que Sêneca, numa carta a Lucílio, define a

virtude: uma recta ratio328, a razão perfeita, aquela virtude inteira e una, igual à verdade,

que traz em si todas as perfeições que a constituem329. É esse sentido de unidade que Paul

Veyne acentua quando comenta a expressão recta ratio, trazendo à tona aquele mesmo

sentido proposto por Sêneca, quando afirma que as virtudes, uma vez atingido seu grau de

perfeição, perdem a dimensão plural, identificando-se todas numa só, tornando-se todas

                                                
327 Especilly striking is Livy’s use of Final Clauses to convey  the impression that a supernatural constraint
was exercised to ensure that Rome was confronted with continuous difficulties from without and within
(Especialmente contundente é o emprego por Lívio das Clausas Finais para criar a impressão de que uma
pressão era exercida para assegurar que Roma estivesse em confronto com dificuldades provenientes do
exterior e do interior – WALSH, 1958, p. 359).
328 Nihil enim aliud est uirtus quam recta ratio (Outra coisa não é a virtude senão a reta razão – Ad Luc.
66,32).
329 Idem esset  dicebat Socrates ueritatem et uirtutem. Quomodo illa non crescit, sic ne uirtus quidem: habet
numeros suos, plena est  (Sócrates dizia que verdade e virtude são a mesma coisa. Do mesmo modo que
aquela não se desenvolve, assim também a virtude o não faz: esta é plena em suas variações - Ad Luc. 71,16).
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iguais330. A virtude é irreversível. Uma vez atingida pelo homem sábio, ela sempre existirá

naquele que a atingiu. É o que Paul Veyne explica: “A retidão não consiste em atuar

retamente uma vez, de passagem: a retidão  é uma idéia geral, um princípio, e seria

contraditório que um princípio não se aplicasse o tempo todo; uma ação reta isolada não é

reta no fundo; é o tiro casual de um mau arqueiro que, por acaso, acertou  o alvo”331.   Na

carta 115, Sêneca traça o perfil completo do homem virtuoso: “Se nos fosse possível

perscrutar a alma do homem de bem,  ó quão bela expressão de face, quão santa, quão

resplandecente de grandeza e placidez veríamos, reluzente de um lado  pela justiça, de

outro pela fortaleza, de outro ainda pela temperança e pela prudência. Além dessas virtudes,

a frugalidade, o domínio sobre si,  a tolerância,  a liberalidade, a prodigalidade e – quem

pode crer! – a humanidade, um bem raro entre os homens, espalhariam seu esplendor sobre

eles”332. A virtude confunde-se com a sapientia; e seu contrário, o vício, é a insolentia.

“Outra coisa não é a insolência, senão uma espécie falsa de grandeza”333. Seu contrário, o

vício, é naturalmente a  razão equivocada. “Não está pois na reta razão a alma daquele cujas

ações se encontram em desarmonia”334. Numa outra carta a Lucílio, Sêneca define o que é

esta alma em desarmonia, e remete essa desarmonia para o estado de desrazão, que ele

chama de stultitia:  “Isto, pois, é próprio da estultícia, dirá alguém, agir  ao mesmo tempo

com indolência e com altivez, naquilo que faz, impulsionando o corpo para um lado e tendo

a alma dividida entre movimentos contrários”335. Na alma do homem, reside a razão, por

isso, Sêneca às vezes toma a alma do homem como se fosse a própria razão. Tanto a virtude

quanto o vício são responsabilidades da razão.  E o sábio pode escolher entre um e outro.

                                                
330 Haec de omnibus rebus iudicat, de hac nulla. Si rectior ipsa non potest fieri, ne quae ab illa quidem fiunt,
alia aliis rectiora sunt: huic enim necesse est respondeant: ita paria sunt ( (A virtude)  julga todas as coisas,
mas não está submetida a nenhum julgamento. Se ela  não pode se tornar mais reta, e os atos que dela
procedem não são uns mais retos do que os outros, necessariamente a resposta a isso será: nessas condições as
virtudes são iguais - Ad Luc. 71,20).
331 La rectitud no consiste en actuar rectamente una vez, de paso: la rectitud  es una idea general, un
principio, y sería contradictorio que un principio no se aplicara todo el tiempo; una acción recta aislada no
es recta en el fondo; es el tiro de un mal arquero que, por casualidad, ha dado en el blanco (VEYNE, 1995,
p. 107-8).
332 Si nobis animum boni uiri liceret inspicere, o quam pulchram faciem, quam sanctam, quam ex magnifico
placidoque fulgentem uideremus, hinc iustitia, illinc fortitudine, hinc temperantia prudentiaque lucentibus!
Praeter  has frugalitas et continentia et tolerantia et liberalitas comitasque et – quis credat? – in homine
rarum humanitas bonum, splendorem illi suum adfunderent (Ad Luc. 115,3).
333 Nihil autem aliud est insolentia quam species magnitudinis falsa (Ad Luc. 87,32).
334 Non est huius animus in recto, cuius acta discordant (Ad Luc. 34, 4).
335 Hoc enim sutltitiae proprium quis dixerit, ignaue et contumaciter facere, quae faciat, et alio corpus
impellere, alio animum distrahique inter diuersissimos motus (Ad Luc. 74,32).
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O centro do conhecimento estóico não é o objeto, e sim o sujeito que conhece, razão

pela qual os objetos são, do ponto de vista da virtude, sempre neutros, não sendo, por si

mesmos, nem bons nem maus. Esta circunstância permitirá que, por exemplo, o suicídio

seja visto como um mal ou como um bem, a depender das razões sapienciais do sujeito.

Conhecer é compenetrar-se com o objeto, segundo um processo em que a alma, por força

da razão, usando, como espécie de tentáculos, os sentidos, se remete para o objeto, que

pode ser uma coisa ou um acontecimento como a morte, e cria uma representação desse

objeto. Essa representação pode fazer-se em conformidade com a natureza verdadeira do

objeto ou não. A representação é obtida a partir de uma tendência da alma, associada a um

movimento que se projeta na direção do objeto. Como essa representação pode ser

verdadeira ou não, a virtude depende sempre da representação correta dos objetos, para que

o conhecimento seja correto, e leve a razão a comandar um procedimento igualmente

correto.

A virtude  repousa, em parte, na doutrina, em parte, na prática. O aprendizado se

confirma na ação336, escreve Sêneca na carta 94 a Lucílio, e continua nas linhas seguintes

da mesma carta: aquele que possui a ciência, e que é instruído naquilo que deve fazer ou

evitar, não é ainda um sábio, se ele não moldou perfeitamente sua alma nessas verdades de

que ele é conhecedor. O sábio só está completo, quando se encontra entre aqueles que se

mostram  saciados e  “gozam de uma alegria contínua no mais alto grau”337.

As categorias, do stultus e do sapiens, são as possibilidades extremas: a do homem

totalmente vicioso e a do homem perfeito. Há, ainda, uma segunda, a do homem  “que tem

boa vontade”338 e experimenta o progresso, embora estejam seus componentes longe da

perfeição: “a qual muito dista do sumo bem”339. Esta categoria é a dos homens que se

conduzem alternadamente, ora para a virtude, ora para o vício. Este homem de boa vontade,

“alternadamente, ora subjuga-se, ora se eleva; uma hora se eleva até o céu, outra hora se

curva até o chão”340. Este é o uacillans,  discípulo pouco esclarecido,  iniciante que se vê

                                                
336 Pars uirtutis disciplina constat, pars exercitatione: et discas oportet et quod didiscisti agendo confirmes
(Parte da virtude depende do conhecimento, e parte da prática: convém que estudes, e é necessário que aquilo
que aprendes, o confirmes pela prática – Ad Luc. 94, 47).
337 Laetitia fruitur maxima continua sua (Ad Luc. 72,8).
338 Este cap. Nota 4.
339 sed cui multum desit a summo (Ad Luc. 72,9).
340 Hic deprimitur alternis et extollitur ac modo in caelum adleuatur, modo defertur ad terram (Ad Luc. 72,9).
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condenado a intermináveis precipitações, mergulhando-se freqüentemente no vazio

ilimitado, no caos  de Epicuro341.

A terceira categoria é a dos homens que negaceiam diante da sabedoria. Eles não a

atingiram ainda, mas a têm em vista e, como que a têm sob a mira. Não são joguetes da

tempestade, nem se encontram à deriva, mas não estão nem em terra firme nem no porto

seguro. A essa terceira categoria, em outros pontos de suas cartas,  ele dá o nome de

proficiens, categoria em que o próprio Sêneca se coloca.

Embora as categorias sejam quatro - a dos stulti ou insolentes, a dos uacillantes, a

dos proficientes e a dos sapientes - as que interessam aos ensinamentos de Sêneca são

especialmente a dos proficientes e a dos sapientes. São especialmente entre essas duas que

trafega o herói Hércules de HO, vivenciado pelo novo Hércules. Os stulti não são capazes

de alcançar a sabedoria. São os membros das multidões onde se contam tantos viciosos

quantos indivíduos. É a plebe ignara. O sapiens é a meta para que caminha o homem de

virtude, embora se apresente quase sempre como uma figura ideal. Sêneca normalmente se

refere a ele como a alguém distante no tempo, como Catão (De constantia sapientis, 2,1),

Fabrício (De prouidentia, 3,4; 3,6), Múcio (Idem, 3,4 e 3,5), Régulo (Idem, 3,4 ; 3,9-11),

Rutílio (Idem, 3,4; 3,7),  ou Sócrates (Idem 3,4 e 3,12), por exemplo. Na tragédia HO, o

modelo do proficiens é Hércules, no umbral de sua apoteose, depois que, vencidos os

monstros exteriores, assumiu a condição humana e venceu também os monstros interiores:

o medo do sofrimento e, principalmente, o medo da morte, e se tornou pronto para subir

para o céu. É a categoria que antecede à do sapiens. “A sabedoria é o estado durável de

uma alma perfeita”342. O sapiens está, em razão da perenidade de sua sabedoria e da

perfeição de sua alma racional, muito  próximo do Uno, por isso, nada pedirá à

divindade343, senão aquilo que fizer parte dos pedidos ou cultos públicos aos deuses. Para si

pessoalmente, ele nada precisará solicitar aos deuses. O sábio será celebrado pela

posteridade, como Hércules, tornando-se semelhante àqueles heróis referidos por Liou-

Gille no capítulo 4. “Isto eu te prometo, Lucílio: gozarei de reconhecimento junto aos

                                                
341 Muitos postulados de Sêneca, observados principalmente em NQ, visam contrapor sua doutrina dos
espaços sempre ocupados ao vazio onde se precipitam os átomos segundo a física de Epicuro.
342 Sapientia habitus perfectae mentis est  (Ad Luc. 117,16).
343 Tunc scito esse te omnibus cupiditatibus  solutum, cum eo perueneris, tu nihil deum roges, nisi quod
rogare possis palam (Acredita, pois, que tu estarás livre de toda cupidez, quando atingires um estado tal que
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pósteros, e posso levar comigo nomes imarcescíveis”344, escreve Sêneca a respeito de si

mesmo, esperançoso de se tornar um dia um sapiens consumado. Essa glória junto à

posteridade será conseqüência da identificação aos deuses pela sabedoria.

 Stultus uersus sapiens, ou Dejanira contra Hércules

Quando, nos versos 735-741, Dejanira descreve os efeitos do filtro sobre os objetos

que tocava, e nada diz do que se passava no âmbito universal do fatum. Ela apenas deduzia,

pelo processo da analogia, o sofrimento que as roupas envenenadas deveriam estar

causando ao herói. Nem de morte ela falava naquele momento. A morte é algo que se dá no

domínio do fatum, e, enquanto destino, é reservada inevitavelmente a todos. O modo  de

morrer está num outro domínio. Morrer ou não morrer não depende do homem. Como

morrer, sim, depende do homem, que pode morrer virtuosamente ou não. Dejanira está, por

enquanto, antecipando o que a fortuna fará preceder o destino de Hércules, que é o destino

de todos: a morte.

Quando Hilo (HO, 749-754) lhe traz notícias dos sofrimentos que causa a Hércules

a túnica envenenada, Dejanira (HO, 754-757) se mostra num estágio de sabedoria muito

limitado, ignorando o sentido da morte do herói. Ela responde que se tornará infeliz pela

má sorte da viuvez e do abandono. Mas Hilo enxerga além da má sorte individual da mãe,

por isso lhe responde: “Não somente tu deves chorar Hércules. Vencido, ele é motivo de

choro para o mundo inteiro. Não penses que tuas desgraças, ó mãe, sejam somente tuas.

Todo o gênero humano já está em pranto. Eis que essa mesma dor que tu lamentas, todos

lamentam. Tu padeces uma desgraça comum ao mundo inteiro. Experimentaste a  dor da

perda: és apenas a primeira, mas não a única, ó infeliz, a chorar por Hércules” (HO, 758-

764).   

                                                                                                                                                    
nada pedirás a deus, senão aquilo que puderes pedir publicamente (palavras atribuídas por Sêneca a
Atenodoro) - Ad Luc. 10,5). Ver a diferença entre cupere e uelle:  Introdução, Nota 38.
344 Hoc tibi promitto, Lucili: habebo apud posteros gratiam, possum mecum duratura nomina educere (Ad
Luc. 21,5).
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Dejanira lhe pergunta, a seguir, sobre a morte, indagando quão próximo dela se

encontra seu marido (HO, 764-5). De fato, Hércules experimentará a morte enquanto

separação de alma e corpo, como até o universo a experimentará na conflagração universal.

Sua morte, entretanto, não será a partida para o Letes, destino comum da maioria, o que

Dejanira não compreende. Isso se tornará claro, quando Hércules  converter-se no centro de

um culto, em novo deus nos altares dos povos.  Hilo, então, numa fala ambígua,  confunde

a morte exterior que o herói venceu na figura do Cérbero, com a morte enquanto separação

de alma e corpo, e lhe responde que a morte não afeta Hércules, que já a venceu uma vez,

referindo-se à sua ida ao Hades:  “A morte, que uma vez foi vencida por ele em seu próprio

reino, dele se afasta” (HO, 766).  E continua: “nem o destino ousa cometer tão grande

impiedade” (HO, 767).

Dejanira pensa tão somente na morte humana, de separação de alma e corpo e

partida para a região dos mortos, e continua a indagação: “Eu posso, primeiro (que

Hércules), experimentar a morte?” (HO, 773-4). Hilo não responde, e passa a descrever a

terra Eubéia, e a narrar os preparativos para o sacrifício que Hércules pretende oferecer a

Júpiter. Narra ainda o despir das insígnias de seu poder, por Hércules, e o momento em que

os efeitos do filtro começam a se fazer sentir sobre seu pai, bem como a morte de Licas.

Após a narração de Hilo, Dejanira entra em desespero. Pensa, pela primeira vez, na

morte como fuga do sofrimento: “Que uma espada cravada trespasse o meu corpo” (HO,

845), deseja ela. Em discussão, em seguida, com a ama -  insistindo em se matar para

anteceder na morte a seu marido – ela ouve que “ele sobrevive e respira o ar dos céus”.

(HO, 893). Na verdade, da morte enquanto separação, Hércules não está livre, porque ele é

um ser composto de deus e homem. Dejanira, a seguir, demonstrando mais uma vez seu

baixo nível de virtude, revolta-se contra o próprio fatum, externando sua incapacidade de

assentimento ao inevitável, como seria próprio de um sábio. À   pergunta da ama, “quem

pode rejeitar seu próprio destino?”, Dejanira responde que “qualquer um que tenha

recebido um destino iníquo” (HO, 902).

Quando Dejanira qualifica como derrota (deuictus HO, 910) a morte de Hércules,

ela demonstra que não tem nenhuma compreensão do sentido da morte, muito menos da

morte de Hércules, o que oferece à ama ocasião de lhe responder: “Se conheço Hércules,

ele sairá, sem dúvida, vencedor desse mal cruento, e a dor recuará diante de teu Alcides”
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(HO, 911-13). A ama não se refere à morte, mas à dor, justamente como ocorre com o

sábio, que acolhe a morte e exorciza sua dor.

Na persistência da intenção de morte-fuga de Dejanira, a ama classifica seu ato de

sinistro: “decisão horrível de uma morte sinistra” (HO, 928). Dejanira, então, se antevê nas

sombras do inferno, e pede para si os sofrimentos mais intensos de que já se ouviu falar

(HO, 934-963). Trata-se provavelmente de uma retórica vazia, de alguém incapaz de

suportar os sofrimentos do amor. Termina a fala acentuando o contraste do mundo das

trevas, que espera o mau, com o mundo da luz, que prepara a glória do virtuoso Hércules.

Numa situação diametralmente oposta à do herói, ela termina identificando-se com os

monstros mortos pelo próprio Hércules: “Mata-me como ao monstro da Arcádia e como a

todos os outros que te resistiram, e dos quais, meu esposo, tu saíste vencedor” (HO, 980-

82). Colocando-se como um monstro que deve ser reunido aos outros que Hércules venceu,

ela se põe claramente no extremo oposto ao do Hércules-sapiens. Suas últimas palavras

descrevem a visão do universo que se atira contra ela (HO, 1017-1019): justamente a

situação oposta que marcará Hércules, que será reconhecido como benfeitor por toda a

humanidade (HO, 1983-1986).

Enquanto Hércules consegue caminhar no sentido da sabedoria, cumprindo a

trajetória que parte do status de proficiens e alcança o do sapiens, Dejanira, nada de

virtuoso apresenta, exceto sua condição social de princesa. Isso é insuficiente para colocá-la

em qualquer dos outros três níveis, que não o do stultus, a caminho de uma morte inglória.

Enquanto Hércules pode ser visto como o exemplo positivo, Dejanira é o exemplo

negativo.

Quando a ama anuncia sua entrada em cena, fá-lo, desde aí, comparando-a a um

animal: “A esposa de Hércules ergueu-se como uma desvairada; espalhando seu olhar

terrível, como a tigresa parida, escondida sob os rochedos armênios, ela surge com a face

ameaçadora; ou como a Mênade, que, tendo Lieu incorporado em si, recebe ordem de agitar

o tirso, hesita duvidosa um instante sobre para onde dirigir seus passos. Depois disso, ela

corre  enlouquecida pelo palácio de Hércules. A casa inteira  é insuficiente (para seu furor).

Ela corre, ela vacila, ela pára. Toda sua dor lhe acorre ao rosto, quase nada lhe resta no

profundo peito. O choro  sucede às ameaças” (HO, 240-49). O stultus é como um cão; e é

justamente a um animal que é comparada Dejanira. As palavras latinas utilizadas por
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Sêneca para definir o stultus, que se assemelha ao cão faminto, apresentam um sentido

animal extremamente intenso, ao lado de expressões redundantes que acentuam esse

aspecto animal. É o mesmo que acontece quando, nesse ponto da tragédia, Dejanira é

comparada a uma tigresa com cria nova. Essa imagem sugere uma fúria alimentar e uma

agressividade defensora, que dificilmente se encontraria outra semelhante na natureza.

“Nenhuma atitude sua é permanente” (HO, 250), diz a ama: “Ora suas faces  se inflamam,

ora a palidez repele o rubor, e a dor se manifesta, instável, de todas as maneiras: ela chora,

ela grita, ela implora, ela geme (HO, 250-253). São todas reações de um animal acuado,

submetido totalmente aos ditames da razão seminal.

Sua discussão com Hilo mostra-a como uma mulher cheia de dúvidas e oscilações,

que acabam por levá-la ao suicídio, não àquele suicídio a serviço da própria liberdade,

como o de Catão345, mas a um suicídio-fuga, demonstrativo de ausência de auto-domínio.

Ao contrário de Hércules, que passa de proficiens a sapiens, Dejanira passa de algo

próximo ao uacillans a algo próximo do mundo dos irracionais. Enquanto Hércules ascende

pela uirtus, ela se perde pelo uitium. Dejanira, movida pela ira, primeiro pede vingança a

Júpiter contra Hércules (HO, 256-331). Depois de um diálogo em que a ama procurara

dissuadi-la de vingança, Dejanira acrescenta ao impulso vingativo o de ódio (HO, 332-

362). O amor, segundo Sêneca, é uma amizade insana346. Ele é a paixão que submete a

alma ao atrativo todo-poderoso da beleza. O amante espera sempre reciprocidade e ternura,

enquanto o amigo vê na amizade um valor que se basta a si mesmo. Numa carta a Lucílio,

Sêneca afirma que na amizade, a ligação que se dá entre as pessoas é uma aproximação

pela alma, pela centelha divina, e não uma aproximação física, por isso é que “o amigo

deve ser entretido no âmbito da alma”347.  A ama continua, em HO,  tentando mostrar a

Dejanira como Hércules nunca é dominado por essa paixão, dizendo-lhe que seu amor

jamais passou de uma atração natural, própria do lado humano-animal do homem, e que ele

jamais se deixou dominar por ela:  “Por toda parte, inflamou-se ele (de paixão), mas

(sempre) ardeu em chama passageira” (HO,377). Pode-se dizer, no máximo, que foi um

                                                
345 Catonis illud  ultimum ac fortissimum uulnus per quod libertas emisit animam (Aquele último e profundo
ferimento de Catão através do qual a liberdade fez fluir a vida ... – Ad. Luc. 95,72).
346 Non dubie habet aliquid simile amicitiae affectus amantium. Possis dicere illam esse insanam amicitiam
(Não há dúvida de que a paixão dos amantes tem algo de semelhante à amizade. Podes dizer que aquela é uma
amizade insana – Ad Luc. 9,11).
347 Amicus animo possidendus est (Ad Luc. 55,11).
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malum, mas não um uitium. O orgulho aparece quando ela lamenta, junto com a perda de

Hércules, a perda de seu prestígio junto às mulheres, suas companheiras argólicas. Ao

revoltar-se contra o tempo e contra a morte lenta trazida por ele (HO, 385-7), ela se revolta

concretamente contra o fatum. A recusa  da  velhice, ela demonstra,  quando se compara a

Iole, dizendo que o tempo roubou a Dejanira muito da formosura e da sedução, enquanto

Iole permanece sempre bela e atraente: “Assim como grande beleza se apossa das florestas

da primavera, quando o primeiro calor reveste o bosque nu, mas em seguida o Bóreas

expulsa o Notos enfraquecido, e o inverno rigoroso faz cair totalmente as folhas, e vês, em

seus troncos desolados, o bosque disforme; da mesma forma, nossa beleza, ao percorrer o

longo caminho (da vida), perde sempre alguma coisa, e brilha menos, e nunca mais

reverdecerá. Tudo o que em nós foi outrora desejado, acabou, e está perdido para sempre. A

maternidade, muito daquele  encanto já roubou de mim. A velhice (outro tanto) me

arrancou com passo rápido. Vês como a escrava não perde sua grande beleza (HO, 380-

391)? O vício do amor, do ódio, da inveja, da revolta, obnubilam a razão de Dejanira.

Quando a ama lhe pergunta se ela pretende praticar uma impietas, matando o filho de

Júpiter, ela diz que quer matar sim, mas é o filho de Alcmena, que é o mesmo Hércules,

cujo lado humano lhe agrada mais perceber do que o lado divino (HO, 437). A ama lhe

recomenda moderação e equilíbrio, uma das principais virtudes estóicas. Ela não

recomenda a omissão, mas a moderação, conselho que se mostrará infecundo na alma

apaixonada de Dejanria. A partir do verso 473, Dejanira resolve lançar mão do filtro que

lhe dera Nesso.

Quando, na nona carta a Lucílio, Sêneca pergunta como deverá ser  a existência do

sábio, se  ficar ele privado de amigos, abandonado numa prisão, ou no exílio, perdido numa

viagem marítima, ou lançado numa praia deserta, ele348 mesmo responde que essa

existência  “será como a de Júpiter, quando, após a dissolução do mundo, os deuses se

tiverem absorvidos no Uno, e a natureza tiver parado por um instante, e ele descansar

mergulhado em seus próprios pensamentos. É o que faz qualquer sábio: ele se refugia em si

                                                
348 Ad Luc. I,9,17.
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mesmo, e permanece em presença de si próprio” (ibidem).349 Isso é o que acontece com

Hércules, na morte.

                                                
349 Qualis tamen futura est uita sapientis, si sine amicis relinquatur in custodiam coniectus, uel in aliqua
gente aliena destitutus, uel in nauigatione longa retentus aut in desertum litus eiectus? Qualis est Iovis, cum
resoluto mundo et diis in unum confusis paulisper cessante natura adquiescit sibi cogitationibus suis traditus.
Tale quiddam sapiens facit:  in se reconditur, secum est (Ad Luc.9,15).
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6. A VIRTUDE EM QUATRO ESTÁGIOS: DEJANIRA, ALCMENA, HÉRCULES E
HÉRCULES

Dentro de uma organização bipolar, como é o pensamento de Sêneca, o conjunto

das personagens apresenta-se em duplas. Hércules desempenha dois papéis: o do herói

mítico, quando o chamamos de velho Hércules; e o papel do indivíduo inserido no contexto

sócio-político romano, regido pelas leis de um estado constituído, a que demos o nome de

novo Hércules. A este novo Hércules cabe representar os dois estágios mais elevados da

sabedoria, o do proficiens e o do sapiens. Só em torno desse segundo Hércules é que

podemos falar de virtude estóica, porque só dentro de um mundo regido por leis, é que se

podem classificar comportamentos como virtuosos ou viciosos, o que resulta de um modo

particular de compreender o mundo e o homem.  Dentro desse enfoque, tentar ler o velho

Hércules com as lentes estóicas seria um anacronismo. Por isso, só no estudo do novo

Hércules se pode falar de uma trajetória filosófico-moral. Esse novo Hércules, que tem

início no verso 786 de HO, encena a segunda metade possível do caminho de um sábio, que

vai do estágio do proficiens até o do sapiens. O desdobramento de um nome em duas

personagens – velho e novo Hércules - tem sua contrapartida na reunião em uma única

personagem da dupla constituída por Dejanira e Alcmena, em que se têm dois nomes e um

papel: qual seja, o de encenar as duas primeiras etapas da trajetória humana, que vai do

stultus ao uacillans.

Essa personagem de duas faces, que podemos chamar de Dejanira/Alcmena,

contracena, na maior parte do tempo, com Hércules, desde o início até o fim da tragédia:

primeiro, como Dejanira-esposa, depois como Alcmena-mãe. Um quadro comparativo entre

as falas e as atitudes das duas personagens femininas mostra como certas coincidências

sugerem a leitura de uma como continuação da outra. O perfil psicológico de ambas é

muito parecido, como também os sentimentos e os modos de expressá-los. Além disso,

seria muito bem aceita entre o romanos uma personagem de duas caras, que lembraria a

divindade Jano, cujo templo permanecia aberto em tempo de guerra, e fechado em tempo
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de paz, correspondendo Dejanira ao deus no primeiro tempo, e Alcmena ao deus no

segundo tempo350.

Quadro comparativo entre Dejanira e Alcmena

Num único inimigo, venceste
mil feras (303).

Dejanira:
sobre o valor
de Hércules.

Quantos filhos sepultei, mãe
infeliz, neste único filho
(1840)?

Alcmena:
sobre o
valor de
Hércules.

Dize-me em que situação se
encontra a nossa casa. Ó
lares,  lares infelizes! Agora
viúva, agora rejeitada,  agora
ficarei aniquilada (755-56).

Dejanira
pergunta a
Hilo sobre o
esposo
Hércules.

Que terras procurarei eu, a
infeliz mãe de Alcides? Onde
está meu filho? Onde está
(1337)?

Alcmena
pergunta
sobre o
filho
Hércules.

... da mesma forma, nossa
beleza, ao percorrer o longo
caminho (da vida), perde
sempre alguma coisa (385-
86).

Dejanira fala
de seu
envelhecimen-
to.

Que refúgio procurarei  eu,
uma anciã (1406)?

Alcmena
fala de seu
envelheci-
mento.

... eu, moribunda, pelo
menos, abraçarei, com meu
corpo, o leito de Alcides
(342-43).

Dejanira:
sobre seu
suposto fim

Que me seja permitido
abraçar teus membros pela
última vez, meu filho (1340).

Alcmena:
sobre seu
suposto
fim.

Eu era uma esposa ilustre
para todas as gentes; e toda
mulher, com desejo invejoso,
elegia para modelo o meu
casamento; assim como
qualquer espírito que
suplicasse a  deus (400-01).

Dejanira:
sobre o
prestígio de
ser esposa de
Hércules.

Única entre todas as mães que
a terra nutre, eu me abstive de
(fazer) votos, nada pedi dos
deuses, enquanto incólume
estava o filho: o que não
poderia dar-me o ardor de
Hércules? Que deus poderia
negar-me qualquer coisa? A
eficácia dos votos estava nesta
mão: tudo o que me negasse
Júpiter, dar-mo-ia Hércules
(1842-47).

Alcmena:
sobre o
prestígio
de ser mãe
de
Hércules.

Que sogro semelhante a Dejanira vê Que outro Hércules posso de Alcmena
                                                
350 Sobre Jano: BRANDÃO, Junito. Dicionário mítico-etimológico da mitologia e da religião romana.
Petrópolis: Vozes, 1993.
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Júpiter  eu terei, ó minha
ama? Que marido me será
dado sob este céu (401)?

como
irreparável a
perda do
esposo
Hércules.

novo gerar para Júpiter? Que
filho tão notável me chamará,
a mim, Alcmena, de sua mãe
(1777-8)?

vê como
irreparável
a perda do
filho
Hércules.

Tu dizes que ele me precede
(no caminho) para a morte e
para as sombras, e para o
mundo mais temível? Ou
posso, primeiro, experimen-
tar a morte? (773-74).

Dejanira diz a
Hilo que
deseja morrer
antes de
Hércules.

Alcmena mereceu morrer por
um braço forte: ou melhor,
pereça ela por um crime
(1409-10).

Alcmena
manifesta
o desejo
de morrer
com
Hércules.

Corre para os reinos da
Trívia, ou para os templos de
Juno: estes te estão abertos;
todos os outros santuários te
estão fechados (746-47).

Hilo observa a
Dejanira que,
por causa da
morte de
Hércules, ela
não tem
muitos lugares
para onde
fugir.

Que refúgios procurarei eu,
Alcmena? Que lugar, que
região, que paragem do
universo me defenderá? Ou
para que esconderijo me
conduzirei, mãe conhecida
por toda parte por causa de ti
(1796-99)?

Alcmena
não vê
nenhum
lugar para
onde
possa
fugir após
a morte de
Hércules.

Por que te enches de torpor,
furor estéril? O crime precisa
ser iniciado (434-35).

Dejanira
exorta a si
mesma para
matar
Hércules.

Por que gasto meu dia em
queixas? Por que continuas,
vida infeliz? Por que te
agarras à luz (1774-75)?

Alcmena
se exorta a
desprezar
sua
própria
vida.

Não somente tu deves chorar
Hércules. Vencido, ele é
motivo de choro para o
mundo inteiro. Não penses
que tuas desgraças, ó mãe,
sejam somente tuas. Todo o
gênero humano já está em
pranto (758-60).

Hilo chama
atenção de
Dejanira para
a dimensão
universal de
Hércules.

Que povo vive lembrando-se
de ti, meu filho? Já todo o
gênero humano te é ingrato
(1810).

Alcmena
fala da
dimensão
universal
de
Hércules.

A morte da esposa Dejanira é sugerida entre os versos 1024 e 1031, e a mãe

Alcmena surge em cena no verso 1337. Como Hércules, que nós pudemos ver desdobrado

em dois – o novo Hércules e o velho – a mulher-personagem desdobra-se também em duas,

mas com uma diferença em relação a Hércules: a segunda tem outro nome; chama-se

Alcmena, e não Dejanira, e surge num momento em que Hércules está seguro de que a

guerra contra os monstros exteriores está terminada. Assim como o nível de virtude de

Hércules se altera, à media em que seu papel se vai desenvolvendo, na passagem de sua
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condição de proficiens para a de sapiens, o nível de virtude se altera também quando se

passa de Dejanira para Alcmena. Esta é mais equilibrada e esclarecida do que aquela, e é

menos submissa aos affectus. Em momento algum, Alcmena, ao contrário de Dejanira,

refere-se a si mesma como fera, ou é assim tratada por outras personagens. As ações

daquela são ditadas pelo descontrole emocional ou pelas reações típicas de um animal

acuado.

A maneira diferente com que Sêneca arranja em cena suas personagens difere muito

do que Sófocles fez em As traquínias. A introdução de Alcmena como personagem

presente e ativa contrasta com a tragédia do grego, que apenas a cita. As palavras postas na

boca de Iole também trazem diferença, uma vez que, na peça grega, ela é personagem

muda. No entanto, esses expedientes tornam-se fatores importantes na estrutura de HO. A

alteração das duas permite que o conjunto das personagens falantes da peça de Sêneca se

organizem em quatro duplas.

A primeira dupla constitui-se do Hércules desdobrado em dois: o que faz o papel do

herói de um tempo mítico e o que faz o papel do proficiens-sapiens. A segunda dupla

constitui-se das duas mulheres, Dejanira e Alcmena, representando a primeira o homem

stultus, e a segunda o uacillans. Hilo e Filoctetes são a terceira dupla. Hilo narra o estágio

proficiens do herói, e Filoctetes narra o estágio sapiens. Resta a quarta dupla, que é

formada pela Ama e por Iole. Ambas atuam especialmente por contraste. Iole faz uma

espécie de back-ground a partir do qual as ações e o perfil de Hércules se revelam. Embora

ela só participe das falas iniciais, sua presença, pelo menos, como elemento motivador da

ação, é sempre pressuposta durante todo o desenrolar da tragédia. Ela funciona como uma

espécie de pano de fundo sobre o qual se projeta o perfil do herói principal. Papel

semelhante cabe à ama, que fornece a Dejanira os “ganchos” e as provocações para que a

esposa de Hércules se expresse em seu desespero de mulher traída. Trata-se, pois, de quatro

grupos de personagens com duas faces cada dupla: o primeiro e o segundo Hércules,

Dejanira e Alcmena, Hilo e Filoctetes, Iole e a ama.
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Dejanira ou o stultus

Dejanira, depois que enviara o filtro ao marido, experimentou um momento de

suspeita quanto às recomendações de Nesso. Uma certa intuição desperta nela sentimentos

de horror, que fazem com que expresse todo seu estado de desequilíbrio: “De horror,

arrepiam-se meus cabelos. O terror se assenta em minha alma ainda agitada, e o coração

dispara estupefato. Minhas entranhas assustadas pulsam através das veias latejantes” (HO,

707-09), diz ela.

Há duas reações diferentes em Dejanira: seus cabelos arrepiam, o coração dispara, e

as vísceras lhe fazem palpitar as veias. São reações do corpo, não passíveis de controle pela

alma. Escrevendo a Lucílio, Sêneca comenta esses movimentos instintivos do homem, os

quais não são indícios de virtude nem de vício, porque não são comandados pela razão. São

próprios do animal que há no homem, e que, na tragédia, mostram apenas como Dejanira se

encontrava quase no limite entre o homem e o animal. Escreve ele: “Ora, ora! O sábio não

conhece alguma perturbação semelhante? Não é verdade que sua cor se altera e que suas

feições se agitam, e suas articulações bambeiam? Quanta coisa mais nasce, não do domínio

da alma, mas de um certo impulso não administrado pela alma!”351. Até aí, não se poderiam

taxar como inhonesta as atitudes de Dejanira, se ela não tivesse dito também que o susto e o

terror dominavam sua alma. A seguir, ela confessa à ama que esse estado geral de

inquietação (de alma e corpo) se manifestou logo que ela enviara o filtro a Hércules. A

partir de então, ela desconfiou das recomendações do centauro, que prescrevera a não-

exposição do filtro ao sol e ao calor, enquanto ele não fosse efetivamente utilizado para os

fins recomendados (HO, 716-18).

O temor ante alguma catástrofe e a percepção de que algo de terrível poderia estar

acontecendo a Hércules, em conseqüência do filtro a ele enviado, levaram-na a executar um

experimento, o correspondente de hoje à recriação, em laboratório, de um fenômeno

natural. Como ela recomendara ao marido, através de Licas, que o filtro só fosse usado

quando Hércules estivesse prestes a iniciar o sacrifício, portanto junto ao calor do altar, ela

                                                
351 Quid ergo? Non aliquid perturbationi simile patietur? Non et color eius mutabitur et uultus agitabitur et
artus refrigescent? Et quicquid aliud non ex imperio animi, sed inconsualto quodam naturae impetu geritur
(Ad Luc. 74,31).  Sobre reações instintivas, ver ainda De ira, II,2,1.
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expôs  fragmentos do tecido que compunha a túnica ao calor do sol. Numa espécie de

espelho, ela “viu” o que, longe dali, estaria acontecendo ao herói: “Toda a lã se dissolve, e

perde seus flocos. E enquanto eu observo estupefata, a causa mesma de meu espanto

desaparece; mais do que isso: a própria terra produz tremores e espuma, e tudo o que é

tocado por aquele veneno se arruína” (HO, 735-36).

O envio do filtro, por si mesmo, não constituiria nenhum crime, em razão do

desconhecimento, mas as reações que se seguiram à observação de seus efeitos é que

revelam em Dejanira um ser descontrolado, que não consegue exercer domínio sobre o

affectus. Ao reconhecer (HO, 708) que seu estado de desequilíbrio não é apenas do corpo,

ela descarta qualquer possibilidade de se tratar de puro reflexo, e, como tal, de ser algum

ato sem participação da alma. O reflexo inconsciente não se produz por um ato de vontade,

porque é executado sem julgamento e sem conhecimento. O que distingue um ato reflexivo

de um ato de vontade, portanto, sujeito a prolongar-se em virtude ou vício, é,

principalmente, o consentimento da alma. Se suas reações fossem apenas o tremor geral do

corpo (HO, 706), ou  o arrepiar dos cabelos (HO, 707), ou mesmo o disparar do coração,

poder-se-ia admitir que ocorreram apenas reflexos automáticos do corpo. Como ela disse,

entretanto, que o susto e o terror dominam sua alma (HO, 708), essa última circunstância

desloca a reação do âmbito do corpo, do desconhecimento, do automatismo, para o âmbito

da alma, e da vontade, e revela uma Dejanira descontrolada e viciosa. Sêneca explica essa

distinção quando escreve sobre a ira352.

                                                
352 ... quaerimus enim ira utrum iudicio an impetu incipiat, id est utrum sua sponte moueatur an
quemadmodum pleraque quae intra nos insciis nobis oriuntur (...) Iram quin species oblata iniuriae moueat
non est dubium; sed utrum speciem ipsam statim sequatur et non accedente animo excurrat, an illo
assentiente moueatur quaerimus. Nobis placet hihil illam per se audere sed animo aprobante; nam speciem
capere acceptae iniuriae et ultionem eius concupiscere et utrumque coniungere, nec laedi se debuisse et
uinidicari debere, non est eius impetus qui sine uoluntate nostra concitatur. Ille simplex est, hic compositus et
plura continens; intellexit aliquid, indignatus est, damnauit, ulciscitur: haec non possunt fieri, nisi animus eis
quibus tangebatur ascensus est. (Indagamos, com efeito, se a ira se inicia pela via do julgamento ou pela do
reflexo, isto é, se ela se produz por um ato de vontade ou à maneira dos movimentos que se originam dentro
de nós sem o nosso conhecimento (...) Não há dúvida de que a idéia da ofensa apresentada excita a ira; mas
nós queremos saber é se (a ira) segue imediatamente a idéia da ofensa e se exterioriza sem que a alma
consinta, ou se ela se exterioriza com o assentimento daquela. Nós acreditamos que a idéia da ira por si
mesma nada ouse, a não ser com o assentimento da alma; pois, captar a idéia da ofensa recebida, desejar sua
vingança e associar esses dois sentimentos, que não devia ser ofendido e que devia vingar-se, isso não é um
reflexo condicionado que é impelido (como resposta) sem o assentimento de nossa vontade. Aquele (o
reflexo) é um ato simples, este é complexo e contém diversos elementos. (A alma) entendeu alguma coisa,
tornou-se indignada, condenou, vinga-se. Essas ações não podem ser praticadas a não ser que a alma conceda
seu assentimento àqueles sentimentos pelos quais foi excitada – De ira, II,1,1-5).
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Tanto o tremor do corpo, como o arrepiar dos cabelos e o fraquejar da alma têm

ainda como agravante o que desencadeou tais reações: o excessivo apego a Hércules, que é

consciente e que, mais uma vez, contrapõe as disposições de Dejanira à serenidade que

caracteriza o sábio. Numa situação como essa, em que se encontra a personagem, o virtuoso

seria um comportamento semelhante ao que Sêneca pensa dever ser o de um homem que

tenha perdido um filho: “O sábio não fica aterrorizado por ter perdido seus filhos. Ele

suporta a morte deles com a mesma coragem com que espera a sua própria. Ele não teme

esta, mais do que se aflige diante da outra. A virtude é um assentimento total. Todos os seus

atos estão em concordância e conformidade com ela. Esta concordância se destrói, se a

alma, que se deve conservar elevada, é dominada pelo luto e pelo desejo. É um mal

(inhonestum) toda agitação, toda inquietação. O bem (honestum) é, por outro lado, seguro e

desembaraçado, é determinado, e permanece em seu posto de prontidão”353

Essas palavras, com que Sêneca se refere ao honestum e ao inhonestum parecem

talhadas para descrever Dejanira, no que ela tem, especialmente de inhonestum, ou

contrário à virtude. O assentimento, próprio do sábio, se destrói, quando sua alma é

dominada pela tristeza da perda, pelo desejo de posse, pela obsessão pelo amor de

Hércules. Em razão dessa escravidão ao affectus, ela se agita e se inquieta. Assim, a ama

descreve seu estado, quando soube da cativa e amante Iole: “Ela hesita duvidosa um

instante sobre para onde dirigir seus passos. Depois disso, ela corre  atônita através do

palácio de Hércules. A casa inteira  é insuficiente (para seu furor). Ela corre, ela vacila, ela

pára. Toda sua dor lhe acorre ao rosto, quase nada lhe resta no profundo peito. O choro

sucede às ameaças. Nenhuma atitude sua é permanente, e ela não manifesta sua fúria,

contida numa expressão constante: ora suas faces  se inflamam, ora a palidez repele o

rubor, e a dor se manifesta, instável, de todas as maneiras: ela chora, ela grita, ela implora,

ela geme” (HO, 245-53). O perfil de Dejanira, como se vê, vai, a cada passo, apontando

mais claramente na direção oposta à do sábio, na direção do stultus.

Essa descrição do comportamento estulto, quase fero de Dejanira, preenche, na

tragédia HO, a parte mais elementar da escala da sabedoria – a do stultus descrita por

                                                
353 Non affligitur sapiens liberorum amissione, non amicorum: eodem enim animo fert illorum mortem, quo
suam exspectat; non magis hanc timet quam illam dolet. Virtus enim conuenientia constat: omnia opera eius
cum ipsa concordant et congruunt. Haec concordia perit, si animus, quem excelsum esse oportet, luctu aut
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Sêneca. A esse estágio quase animalesco, vivido pela esposa de Hércules, seguir-se-á a

condição do uacillans, vivida por Alcmena. Esse espectro, formado pelos quatro estágios

da sabedoria, terá sua complementação na trajetória do novo Hércules cuja vida passará

pelo momento do proficiens, e se encerrará no do sapiens, consagrado na impassibilidade

diante da morte.

Sem nenhum tipo de interrupção ou pausa, entra Hilo em cena, e entabula um

diálogo rápido com sua mãe, pelo tempo mínimo necessário para dar notícia do que acabara

de acontecer com Hércules: “Aquela glória e segurança única do universo, que o destino

dera à terra para o lugar de Júpiter, ó mãe, desapareceu” (HO, 749-51). Esse anúncio de

“glória e segurança do universo” choca, ao dizer algo que contrasta fortemente com a

personalidade de Dejanira, que vem sendo mostrada como viciosa. A ama, ao falar de sua

senhora, dissera, antes, que “são menos temíveis Cila e Caríbdis, que agitam os mares da

Sicília: qualquer outra fera é melhor” (do que uma mulher traída) (HO, 235-36). Pouco à

frente, a mesma ama compara seu olhar ao de uma tigresa recém-parida (HO, 240-42),

enquanto Hilo se refere a Hércules, justamente, como o vencedor de feras, qui domuit feras

(HO, 752).  A comparação com a fera faz de Dejanira o oposto de Hércules, ainda mais

que, poucas linhas à frente (HO, 786-8), este assume a condição humana, iniciando-a já na

posição de proficiens, pelo menos, dois graus acima da condição da Dejanira stulta.

O próprio casamento de Dejanira é um casamento vicioso, uma vez que fundado no

amor, próprio, por isso, do stultus. Quando, entre os versos 888 e 903, ela e a ama discutem

a propósito da culpa de que Dejanira se julga portadora, por ter levado Hércules à ruína, a

ama entende que seu desespero é menos por Hércules do que por si mesma, em razão de ter

perdido, em Hércules, o objeto de seu amor, sentimento que não é próprio do sábio. A ama

mostra, em seguida, como Hércules não se deixara envolver por esse sentimento. E refere o

episódio em que o herói, após ter matado, em estado de loucura, Mégara e os filhos354,

purificou suas mãos na fonte Cinífia (HO, 907) e deu por resolvida a questão.

Após a morte da esposa e dos filhos, nada mais restou a Hércules, senão um leve

sentimento de culpa em razão da impietas. Mas, como fora tudo praticado em estado de

loucura, bastou, para sua consciência, lavar as mãos na fonte Cinífia. No casamento de

                                                                                                                                                    
desiderio summittitur. Inhonesta est omnis trepidatio et solicitudo, in ullo actu pigritia: honestum enim
securum et expeditum est, interritum est, in procinctu stat (Ad Luc. 74,30).
354 A história da morte de Mégara e dos filhos por Hércules é narrada em Hercules Furens de Sêneca.
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Dejanira, pode-se ler, por contraste, uma alusão àquele casamento “equilibrado, racional e

desapaixonado” a que Zélia Cardoso355 se refere, ao falar do amor e do casamento como

instituições políticas e sociais em Roma. Esse casamento, escreve a autora, era “baseado em

princípios racionais” e “correspondia à solidez imprescindível para a estabilidade do

Estado” (ibidem). Esse, sim, seria o casamento virtuoso. Por isso, a ama aconselha que

Dejanira tenha um casamento como o de seu marido, livre de sentimento e, por isso,

adequado à virtude moral e à virtude política: “Freia tua dor, mostra-te como esposa de

Hércules” (HO, 277).

O casamento de Hércules com Mégara durara até o momento em que, num acesso

de loucura, Hércules matou a mulher e os filhos. Basta, na concepção racional estóico-

senequiana, reduzir o fato ao que ele é em sua verdade, para que se superem possíveis

sofrimentos advindos do sentimento. É o que se entrevê no raciocínio da ama. É a mesma

receita oferecida para que não se tema a morte, pela redução de seu sentido ao que a morte

é em sua realidade de objeto. Mostrar-se como esposa de Hércules é mostrar-se semelhante

a ele. O conselho da ama, no sentido de que Dejanira se mostre como esposa de Hécrules,

sugere que convém a ela dar o caso por resolvido, já que, como o marido, ela também não

tivera culpa. Ambos, com o mesmo desconhecimento, mataram seus parceiros e puseram

fim ao casamento, mas sem o assentimento da razão. Bastaria, segundo a receita estóico-

senequiana, reduzir os fatos ao que eles são em sua verdade. Por isso, bastaria frear a dor, e

agir como  esposa de Hércules.

O casamento de Dejanira não chega ao fim por causa de Iole, mas porque Hércules

inicia o processo que o levaria à morre. Ele vem a morrer em conseqüência de uma ação

sem culpa de Dejanira: a remessa do filtro. As ações da esposa, que resultaram na morte de

Hércules, por si mesmas, nada têm contra a virtude. O que a leva ao vício é amor-

sentimento. A submissão ao sentimento amoroso, por parte de Dejanira, fica clara nos

diálogos com a ama e com Hilo, que tentaram converter em atitudes racionais seus

comportamentos sentimentais.

A escala da virtude encontra-se, pois, dividida em duas grandes etapas: a primeira,

que abrange o stultus e o uacillans, vivida por Dejanira e Alcmena; e a segunda, que

abrange o proficiens e o sapiens, vivida pelo novo Hércules. A coragem com que Hércules

                                                
355 CARDOSO, 2005, p. 132.
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desafia o fogo é antecedida pela firmeza que ele demonstra como vítima do veneno que lhe

deteriora o corpo.  Depois de deixar para trás todo lamento ante o sofrimento, ele afirma

que nada mais será capaz de arrancar-lhe um gemido sequer:  “Se o horrendo Cáucaso me

oferecesse, preso em suas cadeias, como alimento à ave voraz, mesmo que gemesse a Cítia,

nem um frágil gemido me escaparia” (HO, 1377-79). Essa disposição reflete um dos passos

importantes de sua passagem da condição de proficiens para a de sapiens.

Os stulti, ou insolentes, estão mais próximos dos animais do que dos homens, em

razão do domínio que sobre eles exercem os sentidos. Dessa combinação de elementos

animalescos e divinos, que constitui o homem, sobressaem, nos stulti, os primeiros. Eles

vivem principalmente comandados por aquilo que têm em comum com os outros animais:

uma tendência inata a procurar o que lhes é indispensável à sobrevivência como indivíduos

e como espécie, e a evitarem o que o compromete. Estes se deixam guiar especialmente

pelo apelo do alimento, do sexo, do instinto de defesa contra toda ameaça, e do temor das

adversidades que possam comprometer-lhes a integridade.

Diferentemente dos brutos, entretanto, mesmo vicioso, o homem pensa, porque, em

níveis, ainda que diferentes, atua nele uma centelha dos deuses, com os quais chega a se

identificar quando se torna um sapiens. Em virtude da razão, o homem pensa, escolhe, e

pode ser livre, quando se subtrai ao domínio de seu lado animal, e submete todo seu ser ao

comando da razão. Visto em sua totalidade, ele pode ocupar seu espaço, desde o estágio do

stultus, em que o instinto o domina completamente, até aquele em que o domínio absoluto

cabe à razão, quando se tem o sapiens. Dentro desse espectro,  Dejanira se põe no pólo

oposto ao de Hércules. Em muitos pontos da tragédia, o texto a compara às feras. Ora ela

mesma pede para ser convertida em fera (HO, 263), ora ela afirma que todas as feras que

Hércules poderia temer encontram-se em seu próprio peito (HO, 269). Isso a põe no lugar

equivalente àquele que Sêneca descreve nas Cartas a Lucílio: um homem como um cão,

que se deixa guiar irracionalmente pelo apetite.

Com a morte de Dejanira, não mostrada nem explicitada, mas sugerida (HO, 1013-

14), o coro encerra seu canto, anunciando a entrada de Hércules (HO, 1130). Acaba

qualquer possibilidade de convivência de Dejanira (o stultus) e de Hércules (o ainda

proficiens). O stultus cede, na cena, o lugar ao proficiens, a partir de então. No entanto,

convém dar um salto no texto, e focar aquela que é a continuadora da esposa de Hércules,
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sua mãe Alcmena que, em termos de uirtus, ocupa um lugar intermediário entre Dejanira e

Hércules.

Alcmena ou o uacillans

A sapientia é um processo, é uma construção. E o sapiens parte das condições

precárias do homem degradado pela sociedade, do homem que, ainda próximo ao estágio

uacillans de Alcmena, tem boa vontade, goza de uma certa tranqüilidade, mas cede muitas

vezes ao luto e à vaidade; e se aflige, se agita, inquieta-se. Embora abaixo do estágio

proficiens de Hércules, Alcmena situa-se um grau acima de Dejanira. Ao contrário desta,

que é repreendida por Hilo, e por este chamada à razão, Alcmena é que aconselha ao

mesmo Hilo, seu neto, que mantenha o equilíbrio próprio do virtuoso: “Domina tuas

palavras, ilustre descendente de Alcides e neto de Alcmena” (HO, 1427). Diferentemente

daquela que ainda desafia o fatum (Dejanira), Alcmena aconselha que se tema o destino,

que não poupa nem aos deuses: “Temei, ó deuses, o destino” (HO, 1758), exclama,

enquanto carrega as cinzas do filho. Apesar disso, ela, como seqüência de Dejanira, deseja

também a morte como fuga do sofrimento: “Por que gasto meu dia em queixas? Por que

continuas, vida infeliz” (HO, 1774-45)? Ela ainda não se livrou da vaidade, quando se

pergunta: “Que filho tão notável me chamará, a mim, Alcmena, de sua mãe” (HO, 1777)?

O sapiens, que representa, muitas vezes, uma meta a ser atingida, mais do que um estágio

humano atingível, é, em HO, o Hércules dos umbrais da morte. Embora muito distante

desse sapiens, no entanto, Alcmena não se confunde também com sua outra face: Dejanira.

Não se confunde, ainda, com o proficiens, esse candidato a sábio, que, não obstante agir

segundo o honestum e a uirtus em seu assentimento ao destino, muitas vezes fraqueja ainda.

Na seqüência dos estágios do homem – o stultus, o uacillans, o proficiens e o

sapiens – a figura que vive o estágio do uacillans, na tragédia, é Alcmena, que surge em

cena no verso 1337, como continuadora do papel de Dejanira, pouco depois da morte desta,

sugerida por Hilo no verso 1025. Assim como uma mesma personagem (Hércules) faz, em
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HO, o proficiens e o sapiens, as duas faces de uma mesma personagem (Dejanira e

Alcmena) fazem as outras duas, a do stultus e a do uacillans. A complementaridade dos

papéis de Dejanira e Alcmena ganha mais evidência nas seguintes relações : Hércules, que

é esposo de Dejanira, amara Iole. Júpiter, que é esposo de Juno, amara Alcmena. Hércules e

Iole traem Dejanira. Júpiter e Alcmena traem Juno. Considerando as duas faces de uma

mesma personagem, elas são a mulher traída (Dejanira) e a mulher traidora (Alcmena).

Dejanira é, por um momento, a mulher preterida por Hércules em favor de Iole, assim como

Alcmena é, por um momento, a mulher preferida por Júpiter em prejuízo da deusa Juno.

Nessas relações amorosas, Dejanira é a preterida e Alcmena a preferida, papéis que se

somam ao de esposa (Dejanira) e ao de mãe (Alcmena). Dejanira é a mulher que perde o

marido Hércules, primeiro para outra mulher (Iole), depois para a morte. Alcmena é a

mulher que perde o filho Hércules, primeiro para Juno356, depois para a morte. Antes de

perder o ente querido para a morte, uma perde o marido, a outra perde o filho. Na tragédia,

a Dejamira, que vê seu amor por Hércules compartilhado por Iole, segue-se a Alcmena que

compartilhara o amor de Júpiter com Juno. Há outras situações que sugerem que Dejanira e

Alcmena são dois nomes, ou duas faces de uma mesma personagem: a personagem que

representa a mulher em suas várias situações: de mãe, de esposa, de amante, de desamada,

de preferida, de preterida, da que perde o filho, da que perde o esposo. “Por que ainda eu,

insensata, procurarei esconderijo ou fuga? Alcmena mereceu morrer por um braço forte: ou

melhor, pereça ela por um crime, antes que algum covarde me cause a morte, e uma mão

indigna triunfe sobre mim” (HO, 1408-12). A complementaridade implica semelhanças e

diferenças. Do ângulo da diferença, esse pedido de morte e de castigo sobre si, feito por

Alcmena, é uma das poucas situações em que o papel de Alcmena destoa totalmente do de

Dejanira. A primeira não tem nenhuma participação nos acontecimentos que culminaram na

morte de Hércules, situação bem diferente daquela que alimentou o desespero de Dejanira.

Essa é uma diferença. Quando Alcmena entra em cena, o quadro da morte de Hércules já

fora construído durante sua ausência. Por essa razão, não há por que ela se chamar de

insensata e merecedora de castigo. Se se compara a fala de Alcmena com a fala de Dejanira

dos versos 884 e seguintes, percebe-se que os sentimentos são os mesmos, embora o

                                                
356 Por duas vezes, Hércules mostra Juno aceitando-o como filho: no verso 10, em que ele fala com Júpiter
que Juno aprovou-o como seu pai, e a segunda é durante o delírio em que ele ouve Juno chamá-lo de seu
genro (HO, 1437).
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sentido do objeto desse sentimento seja outro: “Que uma espada cravada trespasse o meu

corpo” (HO, 845), deseja Dejanira, desesperada por ter perdido o marido Hércules.

“Alcmena mereceu morrer por um braço forte” (HO, 1409), deseja Alcmena, igualmente

desesperada por ter perdido o filho Hércules. Os contrastes e as semelhanças reforçam a

leitura do papel de Alcmena como continuação do papel de Dejanira. A mãe uacillans

substitui a mulher stulta.

A tragédia não deixa entrever qualquer relação causal de Alcmena com a morte do

filho Hércules357, muito menos uma relação de culpa. Apesar das ações de Dejanira e a

completa desvinculação de Alcmena em relação aos fatos que culminaram na morte do

herói, a possível culpa de uma é tão falsa quanto a da outra. Embora não haja culpa, não se

pode afirmar que não haja manifestação viciosa da parte de ambas: Dejanira, lamentando o

esposo, Alcmena lamentando o filho. Diante da morte de um ente querido, a atitude

virtuosa seria a mesma serenidade que aconselha Sêneca, para o caso de perda de um filho

ou de um amigo, e não o desespero que demonstram tanto Dejanira quanto Alcmena.

Há outras semelhanças entre uma e outra. O sentimento de perda dos benefícios

resultantes de ser mãe de Hércules, por parte de Alcmena (HO, 1778), equivale ao que

Dejanira demonstra ante a perda do marido; o desejo de fuga de Alcmena ante a perda do

filho pela morte (HO, 1773) assemelha-se ao de Dejanira em situação parecida com relação

ao marido; o apego desta ao poder e o medo de sua perda, com a morte do filho (HO, 1841-

49) é o mesmo apego que experimenta Dejanira diante da morte do marido. A atitude diante

da velhice é a mesma: uma e outra vêm, nessa condição, um mal a mais em suas vidas.

“Que países procurarei eu, já velha” (HO, 111782)? pergunta-se Alcmena. Na expectativa

de alguma vingança contra si (HO, 1786-91), esta, mais uma vez, se assemelha a Dejanira.

Ambas compartilham o mesmo temor da vingança dos deuses, na pessoa de Juno (HO,

1792). O desejo de terem sido mortas pelos raios de Júpiter (HO, 1802) é comum a uma e

outra. A fala de Filoctetes dirigida a Alcmena (HO, 831-36), na tentativa de acalmá-la

lembra um pouco as palavras de Hilo dirigidas a Dejanira, com intenções semelhantes.

Filoctetes, nesse ponto da tragédia, chama Alcmena à racionalidade, como fizera Hilo em

relação à sua mãe. Como Dejanira, Alcmena busca, nos mitos femininos, personagens

                                                
357 A não ser aquela relação de nascimento e morte, segundo a qual tudo que nasce deve morrer, e Alcmena
está, como mãe, na origem do nascimento de Hércules.
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semelhantes a si mesma, como Níobe, que se transformou em pedra diante da dor de ver os

filhos e as filhas caírem mortos no mesmo dia (HO, 1850-51). Como Dejanira, ela recorda

o dia em que Hércules foi concebido (HO, 1865). Conclama todo o mundo a chorar

Hércules, como fizera a esposa (HO, 1867-1906).

Em resposta a Hércules, segundo o qual, nada que for usado contra ele poderá

arrancar-lhe um único gemido (HO, 1385-1395), Alcmena, mostrando-se mais esclarecida

do que Dejanira, retoma a posição da ama, que  também não concordara que aquele tipo de

morte a que se submetera Hércules tenha sido uma determinação do destino. Retomando

palavras semelhantes às da ama, Alcmena, como esta, desqualifica o poder, tanto da Hidra

quanto de Nesso, como instrumento do fatum para afetar a vida de Hércules: “O veneno da

mulher, meu filho, não consome teus membros, mas a dura série  de tuas obras e teu

prolongado trabalho (é que) talvez alimentaram essas enfermidades sangrentas” (HO, 1396-

98), explica  Alcmena. O veneno da mulher é a causa de morte que defendia Dejanira,

enquanto a verdadeira causa de morte, apontada por Alcmena, é a própria vida que, após

sua duração – a sucessão de seus trabalhos – estabelecida pelo destino, deságua

naturalmente na morte. Esta é uma convicção de sábio. Alcmena, ao dar continuidade ao

papel de Dejanira, o faz de maneira mais equilibrada e sensata, o que a situa num grau

acima do stultus: o uacillans.

Quando Hércules se inquieta, mais uma vez, à procura do monstro que o corrói,

Alcmena se assusta. Pensa que o filho está entrando num processo de loucura semelhante

àquele que resultara na morte de Mégara e de seus filhos como ocorre na tragédia Hercules

Furens. Ela sente que a mesma ameaça que fora fatal a Mégara pode voltar-se contra ela

também; e teme que Hércules a mate como fizera à esposa Mégara. Alcmena, que acabava

de ser tão sensata na interpretação da causa da morte do filho, mostra-se medrosa e não

entende o que se passa com ele. Quando Alcmena percebe que se trata de uma crise de

delírio, ela manda que, por cautela, lhe retirem de perto todas as armas; e, ao mesmo tempo,

se desespera por não saber para onde fugir, se aquele delírio configurar-se num sintoma de

loucura. Embora seu sofrimento aumente, o temor da loucura se desvanece, em seguida,

quando ela nota que tudo são sinais e evidências de que o sofrimento aperta o cerco sobre o

herói (HO, 1412-18).



168

Alcmena encontra-se no estágio do uacillans, não totalmente viciosa como

Dejanira, mas também não tão próxima ao estágio do proficiens vivido por Hércules. Ela

demonstra algum saber, porém, somado a muita ignorância e pouco autodomínio. Se não é

tão marcada pelo vício como Dejanira, é quase indiferente em relação à virtude.

Hércules ou o proficiens

O Hércules humano, o novo Hércules, que se opõe ao quase fero perfil de Dejanira

é, entretanto, até o verso 1480, apenas o dominador dos monstros exteriores, que chora e

teme quando se defronta com o sofrimento que o ataca por dentro. A partir desse verso, não

são mais os monstros exteriores que o inquietam, pois, há muito, estão vencidos, como se

observa desde a primeira fala de Hércules. Falta, entretanto, vencer a dor que ele

experimentará a partir do momento em que o filtro começar a consumir suas entranhas até

os ossos. Além disso, corajoso e pródigo em distribuir a morte aos monstros, mostra-se

temeroso diante da sua própria.

Para ser um proficiens, é preciso que demonstre alto grau de virtude, que passe

longe dele aquela condição semelhante à do cão, dominado pelo instinto. Ele não pode ser

um homem vulgar, perdido na multidão desconhecida, mas, antes de tudo, deve ser um

homem, e não um deus ou uma fera. Há um momento da tragédia em que Hércules deixa de

agir como um semi-deus e assume as condições desse homem.  Só o homem pode cultivar a

virtude ou mergulhar no vício. Por isso, para  se constatar que há virtude em Hércules, é

necessária a certeza de que sua condição é humana. Cabe a Hilo mostrar o momento em

que Hércules deixa de agir como semi-deus. É quando o herói retira os símbolos que o

mostram acima da condição humana: a pele do leão, a clava e a aljava (HO, 786-88). A

virtude é marca exclusiva do homem, portanto, para que o herói se torne exemplo de

virtude, é necessário que ele se contenha nos limites do homem, uma vez que os animais
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irracionais não dispõem de uma razão diretriz, e os deuses não aprendem a virtude, porque

já são bons por sua natureza358.

A razão é comum aos deuses e aos homens: a razão dos deuses é perfeita, a dos

homens perfectível359. Sendo perfeita e inata nos deuses, a razão deles não pode ser

virtuosa. Já a razão do homem, não obstante ter sido contaminada pela sociedade, pode ser

reconduzida à sua perfeição original, à sua harmonização com a natureza, pelo esforço da

razão e da prática nas ações. Ele inicia sua trajetória humana (a do novo Hércules), da

mesma forma como o homem inicia a trajetória da vida, com um pequeno choro-gemido:

“Estupefato o próprio Hércules, um gemido cai em meio a suas preces” (HO, 796-97). A

esse pequeno gemido, segue-se um grito de fera ferida, quando os efeitos destrutivos do

filtro enviado por Dejanira começam a se fazer sentir em suas carnes: “Nesse momento, ele

enche o céu com um clamor horrendo: semelhante ao touro que foge com o cutelo de dois

gumes e que leva (em sua fuga) a ferida e o cutelo, e enche com seu  vasto urro o templo

que estremece” (HO, 797-800). Aqui começa a manifestar-se  a condição humana de

Hércules, e tem início a trajetória de um homem reservado para alcançar a sabedoria.

Ele não é ainda um sábio, pois a fraqueza humana não tardará em manifestar-se num

grande ato de injustiça. É quando Hércules, dominado pelo sentimento de vingança e de

ódio, agarra Licas e o atira contra os rochedos e o mata (HO, 88 e ss.). Trata-se de uma

reação exagerada, totalmente contrária à virtude da clemência, que “é a moderação na alma,

quanto ao poder de punir”360.

No trecho do diálogo entre as linhas 775 e 1024, mantido, inicialmente, por Hilo e

Dejanira, e continuado pela ama e esta, há uma sobreposição das imagens: a de Dejanira,

mostrada em cena, e a de Hércules, referida pelas três personagens. É um tópico que

acentua contraste entre o herói e Dejanira, até que esta saia de cena pela morte. É nesse

trecho que Hilo narra a transformação de Hércules pelo despir dos signos do poder: a pele

do leão e as armas do herói (HO, 786-88). A seguir, Hércules solta um grande gemido de

dor, próprio do homem despreparado para o sofrimento (HO, 796 e ss.). Ele chora (HO,

                                                
358 Nam ut di immortales nullam didicere uirtutem cum omni editi et pars naturae eorum est bonos esse ...
(Como os deuses imortais não aprendem nenhuma virtude, uma vez que já nasceram com todas, e é parte da
natureza deles ser virtuosos... – Ad Luc. 95,36).
359 Ratio uero dis hominibusque communis est: haec in illis consummata est, in nobis consummabilis (A
razão, na verdade, é comum aos deuses e aos homens: esta é perfeita naqueles, e perfectível em nós – Ad Luc.
92,27).
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786), ele teme a morte (HO, 811), ele mata violentamente Licas (HO, 815 e ss.). Segue-se

um momento de reflexão em que Hércules se lembra de que não está louco, mas em pleno

uso da razão (HO, 823), a partir do que, percebe que deve voltar-se contra si mesmo e não

contra o que está fora (HO, 825 e ss.). Essa compreensão de que convém substituir sua luta

contra os monstros exteriores pela luta contra seu corpo, embora não seja ainda o caminho

definitivo, aproxima-o do que deverá ser feito para tornar-se o sapiens: enfrentar o inimigo

que está dentro de si, e não fora. Não consiste essa mudança em atacar o próprio corpo,

agindo como quem “dilacera seus membros, e arranca grandes pedaços” (HO, 826-27), mas

não há dúvida de que esse ataque o aproxima bastante do inimigo: o temor da dor e do

sofrimento incentivado pelo corpo. A procura de uma causa para esse sofrimento físico é

mais um avanço, porque, em vez de ele procurar o motivador de sua ação nas ameaças dos

monstros exteriores, o herói passa a procurá-lo no pensamento. O herói percebe que há uma

causa para esse sofrimento seu, embora ainda não saiba qual é (HO, 832): é uma atitude de

quem se inicia no caminho da sabedoria, principalmente quando se conhece o quanto

importa ao estóico a lei da causalidade universal. O herói está ainda um pouco distante da

sabedoria, por isso, se impacienta e esmurra o chão. São movimentos repetitivos de avanço

e recuo em relação à sapientia,  próprios do proficiens. Assim é seu estágio nesse

momento: o de um homem que não domina plenamente a virtude, mas que é decidido e

corajoso; que não sabe tudo, mas que se empenha em filosofar; que, embora sujeito a

progressos e retrocessos, se estuda e estuda o mundo, como convém ao homem virtuoso:

“A virtude contém, ao mesmo tempo, a ciência das coisas e a ciência de si mesma”361.

A partir desse trecho da tragédia, as duas imagens vão se consolidando

simultaneamente: a da Dejanira stulta e a do Hércules proficiens. Dejanira deseja a morte-

fuga (HO, 845 e ss.) e a ama mostra como, ao contrário de Hércules, Dejanira se prende ao

amor, como explicita ao narrar como Hércules matara outrora Mégara, sem culpa, e, por

isso, logo depois a esquecera (HO, 903-08). Diante da dor de Dejanira, a ama lhe afirma a

certeza de que a dor cairá vencida aos pés de Hércules (HO, 912-15). Ante o desespero da

esposa, frente aos ardis da fortuna, a ama mostra como Hércules é imune a essa fortuna. Ao

ter aceito a morte pelo veneno da hidra e do sangue de Nesso, ele o fez por vontade, e não

                                                                                                                                                    
360 Clementia est temperantia animi, in potestate ulciscendi (De clementia, V).
361 Virtus et aliorum scientia est et sui (A virtude é o conhecimento das coisas e de si mesma – Ad Luc.
95,56).
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por qualquer fatalidade (HO, 914 e ss.). Dejanira antevê seu caminho rumo aos infernos

(HO, 934 e ss.), que é a direção do mal, das profundezas, da escuridão, das águas

malfazejas do Letes. Esse caminho será contraposto pela ascensão de Hércules rumo à luz e

à perenidade. Já quase no fim de sua intervenção, Dejanira pede o que lhe cabe: uma morte

diferente e totalmente oposta à do herói: “Minha morte seja adiada: quebra-me como

(fizeste) ao inocente Licas.  Espalha meus restos por cidades estranhas, e  lança-me num

mundo desconhecido de ti” (HO, 978-79).

Há um momento em que Hércules compara sua morte à conflagração universal: “É

agora, ó pai, que convém restabelecer o escuro caos, e que, daqui e dali, rompidos seus

apoios, ambos os pólos deveriam se quebrar” (HO, 1134-36). O discurso do próprio

Hércules, por ser mais denso, diz mais de si mesmo do que o das outras personagens que

falam de si mesmas. Sua fala se desenvolve também mais centrada nas instâncias cósmicas,

do que em assuntos de interesse terreno e imediato. Seu discurso é, quanto a esse aspecto,

oposto ao de Dejanira, interessada quase que exclusivamente no objeto de seu amor, nas

perdas e nos ganhos que lhe representa a conservação ou não do casamento com Hércules.

Além da conflagração universal, Hércules discute a ordem do universo (HO, 1131-50).

Apesar disso, ainda aqui, o herói se mostra orgulhoso e prepotente (HO, 1161-1206). Mas o

coro (HO, 1209-10) vê um outro lado nessa explosão de orgulho e prepotência: o

predomínio do destemor sapiens, que contrasta com as conotações proficientes de suas

falas anteriores. Como candidato a sábio, Hércules encontrava-se ainda naquele estágio em

que elevar-se e rebaixar-se faziam parte da rotina de sua vida humana.

O herói lamenta ainda o que menos importa a um sábio: a deterioração do corpo

(HO, 1281-1246). Ele sofre ante o aniquilamento de seu corpo e lamenta separadamente

cada parte dele: pulmão, fígado, fel, sangue, pele, articulações, costas, entranhas, ossos

braços, mãos, pés, ombros, nuca. A valorização desse lado material e humano, menos

importante do que a alma divina, é tal, que ele encerra o lamento, pondo de parte sua

origem divina, para inventar para si uma paternidade humana: “De agora em diante, se

acreditará ser meu pai  Anfitrião” (HO, 1248). Não deixa de ser, também, uma afronta a

Júpiter, de quem Hércules é, segundo o mito, filho de fato. O lado positivo dessas

indagações é que elas vão levando o pensamento do herói a aprofundar suas inquirições na

direção das causas. O universo é um grande encadeamento de causas, e o enveredar por
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esse caminho das causas constitui-se num percurso na direção do fatum, que, como causa

primeira de todas as causas, é, em última instância, o próprio Logos, ou Uno. Primeiro,

Hércules pergunta sobre a causa do mal que o consome, depois reprova seu próprio choro

(HO, 1265- e ss.). Ele continua progredindo, entre avanços e recuos, nesse processo de

altos e baixos, próprio do proficiens. Ele fraqueja, mais uma vez, ao desejar a morte para

encerrar seu sofrimento (HO, 1278). Essa fraqueza diante da dor é sublinhada pelo coro: “O

que não pode a dor vencer” (HO, 1279)? No entanto, o próprio coro percebe que Hércules

não está vencido pela dor, como ocorrera a Dejanira, porque “algumas vezes, sua força

engole o pranto” (HO, 1285).

Hércules, como proficiens, comporta-se, freqüentemente, como sapiens, em razão

de sua firmeza, de sua força de vontade. Muitas vezes, ao contrário, comporta-se como

uacillans, pela inconstância na implementação de seus propósitos. Desde que aparece em

cena, ele é detentor das virtudes da coragem, do destemor, da solidariedade, como uma

espécie de amizade com os homens, demonstrada ao livrá-los dos monstros e dos tiranos.

Por outro lado, ele também se mostra fraco e choroso diante do sofrimento físico, e odioso

quando se sente traído por Licas. Apesar disso, o proficiens avança, com algum

desapontamento, vez ou outra, ante uma queda própria do uacillans, até chegar ao nível do

sábio consumado, e poder dizer: “Nada mais eu lamento” (HO, 1479).  Esta é a marca de

quem alcançou a indiferença diante do sofrimento: a ataraxia.

Enquanto do sapiens, nada se espera de irracional, ao proficiens são permitidos

ainda momentos de fraqueza. Mas tanto no acerto, quanto no erro, o homem é guiado pela

razão, que é, no pensamento estóico-senequiano, condição sine qua non para a existência,

tanto da virtude, quanto do vício. Consciente disso, Hércules, que matara, com toda

violência e ódio, o mensageiro Licas (HO, 821-22), diz, logo a seguir, que estava em pleno

uso da razão: “A loucura não me tirou a razão” (HO, 823). Essa observação, além de ser

uma alusão a Hercules Furens, quando o herói matou Mégara e os filhos, é fundamental

como pré-condição para que a ação seja vista do ponto de vista ético: viciosa ou virtuosa.

Como não houve mal moral nas mortes referidas, porque o herói se encontrava em estado

de loucura, Hércules percebe que é importante afirmar que as coisas agora são diferentes.

Não havendo loucura, fica garantida a racionalidade das ações que se seguem. E a

predominância do honestum, num estágio em que o inhonestum também pode ocorrer, é
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marca própria do proficiens, aquele que está a poucos passos do sapiens. Após dizer que

era contra si mesmo que convinha enfurecer-se (HO, 825), ele começa por agredir sua pele,

para, em seguida, direcionar-se para sua alma, por meio das reflexões. Apesar de estar no

rumo certo, ao voltar-se na direção de si mesmo, ele o faz ainda dominado pelo ódio. O

corpo representa, ainda, uma importância muito grande, por isso, ele procura protegê-lo do

mal que o ameaça. Tenta, num primeiro momento, livrá-lo da roupa contaminada pelo

filtro, e nota que esta não se solta dele, e, quando o faz, leva consigo partes de sua carne.

Foi nesse ponto que a narração de Hilo lançou uma inquirição a respeito da “causa”.  Ele se

preocupa com a causa do sofrimento de Hércules. Não se trata da causa imediata, que foi o

filtro, que ele tão bem conhece. Foi o próprio Hilo quem deu à mãe a notícia do estado

deplorável do pai. Ele sabia que tudo estava ligado ao filtro enviado por ela, em razão do

que ele lhe aconselhara a fuga (HO, 742-47). Há uma outra causa, ligada ao destino, ao

encadeamento de causas, ou fatum, que se confunde com o próprio deus, e que Hilo não vê

com clareza. Essa causa, ele tem certeza que existe, mas não se mostra para ele clara: “A

causa da terrível desgraça não é claramente visível, mas há, sem dúvida, uma causa” (HO,

832-33). Tudo o que acontece no mundo está, de alguma forma, ligado ao destino, que é a

causa das causas. Hércules também, na trilha humana da sapientia, não tinha identificado a

causa remota de seu mal, não conseguindo vê-la como parte de seu destino; e, por isso,

começara a esmurrar a terra.

O sapiens sabe que a sabedoria se constrói gradativamente e com paciência, porque

ninguém nasce sábio, mas se faz sábio. O sapiens sabe ainda que um número muito

pequeno de indivíduos, em todos os tempos, é capaz de tornar-se sábio362.

O herói deu importantes passos rumo à sapientia. Percebeu que não deve mais

chorar, tomou a resolução de não fazê-lo, concluiu que é hora de voltar-se para dentro de si

mesmo. O domínio sobre si, no entanto, ainda não foi alcançado completamente. Por essa

razão, Hércules, depois de acometido pelo mal desencadeado pelo filtro, por suportá-lo com

dificuldade, lânguido e com a boca aberta, esmurra a terra (HO, 834). Tanto suportar com

dificuldade a dor, quanto esmurrar a terra, são atos viciosos: o primeiro, por permitir que

                                                
362 (Sapiens) scit neminem nasci sapientem sed fieri, scit paucissimos omni aeuo sapientis euadere, quia
condicionem humanae uitae perspectam habet (O sábio reconhece que ninguém nasce sábio, mas se torna
(sábio), ele reconhece que um número muito pequeno de indivíduos avançam  (na sabedoria), porque tem
sempre em vista a condição da vida humana – De ira II, 10,6).



174

um incômodo do corpo se sobreponha à vocação da alma; e o segundo, porque esmurrar a

terra é, além de um gesto demonstrativo de inquietação e desespero, uma atitude que não

leva em conta a irracionalidade da matéria inanimada. Mas, ao proficiens é dado ainda

cometer seus erros, como se observou acima. Hilo, comovido diante do rigor da sorte que

cai sobre Hércules, interrompe a narração para exclamar: “Ó sorte acerba” (HO, 838)! Não

se atreve, entretanto, a recriminar o divino fatum. Com essa exclamação, à vista  do

sofrimento do pai, Hilo trata os acontecimentos dolorosos que atingem Hércules, não como

determinação do destino, mas como efeito da sorte. Ele não poderia maldizer o fatum, mas

pode fazê-lo em relação à sorte, que ele qualifica de “acerba”. Ao incriminar a sorte e não

se referir ao destino, Hilo referenda o raciocínio da ama, que concluíra, linhas atrás, que

esse tipo de morte que atinge Hércules não resulta de uma prescrição do destino, mas da

aceitação do próprio herói. Hilo percebe, a seguir, que Hércules não é mais o homem de

força gigantesca de outrora. Na media em que a razão foi adquirindo domínio sobre todo

seu ser, decresceram-lhe a dimensão e a força do corpo, carcomido pelo veneno. O corpo

do herói se tornou tão leve, que “o leve Austro carrega o pesado Hércules” (HO, 840).

No quarto episódio, há um diálogo entre Hércules e o coro. Isso acontece logo

depois das palavras de Hilo, que anunciam a fuga de sua mãe em direção à morte (HO,

1024-31). O início desse episódio é marcado pela grandiloqüência de Hércules, quase no

mesmo nível da de Dejanira: um discurso tingido de forte orgulho e da mesma prepotência

da esposa. Dejanira se comparara, no sofrimento, a Sísifo (HO, 942), a Tântalo (HO, 943-

44), a Íxion, rei dos tessálios (HO, 946), a Medéia (HO, 950). Agora o herói avisa a Júpiter

que todo o poder de seu pai, no céu, será posto em dúvida com a morte do filho Hércules

(HO, 1147-48). Propõe que Júpiter antecipe a conflagração universal, de forma que não

haja tempo para a morte solitária de Hércules: “Antes que o céu inteiro se torne um espólio

(subtraído) de ti, envolve-me, pai, na ruína total do universo, destrói o céu que perdes”

(HO, 1148-50).

Embora a razão de Hércules já o tenha levado à conclusão de que o inimigo a ser

vencido está dentro e não fora, ele ainda não consegue enfrentar, com sucesso, seu orgulho,

um dos males que levaram Dejanira à ruína. Seus caracteres se diferenciam. O dele é

decidido, o dela se mostra confuso em todas as atitudes. Só depois de muita hesitação, ela

consegue passar do pensamento ao ato. Até  seu intuito de vingança é fraco (HO, 307-08).
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Ela pensara em matar Iole (HO, 306-06), como pensara em matar também Hércules (HO,

340). Acabara por esquecer Iole, e enviar a Hércules o filtro com intuito salvador. É

diferente da vontade decidida de Hércules, que, às vezes, age antes mesmo de pensar, como

ocorreu na morte de Licas. Uma vez aceita a morte, aceita-a de forma radical, demorada e

sofrida, como convém à fortaleza de um sapiens. Hércules será  ainda mais diligente do que

o próprio fogo na missão final que o consumirá (HO, 1728 e ss.).

Apesar disso, o herói não conseguiu ainda livrar-se do orgulho e, por isso, mostra

um certo constrangimento por não morrer de uma morte digna do herói que venceu a morte,

quando voltou incólume do inferno: “Eu, que, depois de deixar para trás a morte,  tendo

desprezado o Estige, atravessando o meio estagnado das águas do Letes, voltei  com o

espólio, diante do qual Titã quase caiu, por causa de seus cavalos disparados; eu, a quem

experimentaram os três reinos dos deuses, morro, e nenhuma espada range perpassando

meu lado, e a arma de minha morte não é um rochedo, nem uma pedra de peso igual ao de

uma montanha escarpada, ou de peso igual ao do Ótris inteiro; nenhum gigante de fauce

feroz enterrou meu cadáver  sob o Pindo inteiro” (HO, 1161-70). Ele prossegue, concluindo

que o destino cruel não lhe reservou nada de grandioso para seu último dia “O turpe

fatum!”(HO, 1177). É o lado divino que ainda emerge do herói legal, mesmo após a

assunção da dimensão humana: a sorte, que acontece no âmbito dos homens pode ser

desafiada no âmbito dos homens, mas o destino, que se dá a partir do mundo dos deuses, só

pode ser desafiado no âmbito dos deuses. O monólogo que se segue assemelha-se à

discussão de Dejanira com a ama, a respeito do destino. Segundo a ama, a morte de

Hércules não é conseqüência do destino, mas do consentimento do próprio Hércules (HO,

903 e ss.). No monólogo de Hércules, ele contrapõe sua sorte ao destino. Propõe ao pai que

altere as condições de sua morte, em aspectos que só a mudança de todo o destino universal

poderia permitir: “Antes que o céu inteiro se torne um espólio (subtraído) de ti, envolve-

me, pai, na ruína total do universo, destrói o céu que perdes” (HO, 1147-50). Queixa-se,

depois, por estar morrendo pelas mãos de uma mulher, Dejanira. Se o oráculo previra que

sua morte seria pelas mãos de uma mulher, pelo menos, que fosse pelas de uma deusa (HO,

1182), deseja ele. O ódio leva Hércules a uma inversão na hierarquia dos deuses, colocando

a mortal Dejanira acima da divina Juno, ou a sorte que caminha pela trilha dos homens

acima do fatum, que caminha pela necessidade dos deuses: “Uma mulher mortal te superou
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no ódio. Até agora admitias estar abaixo de Alcides: és suplantada por dois” (HO, 1189-

90), dirige-se ele a Juno.

O coro responde, em parte, interpretando a situação de Hércules, em parte, trazendo

a iniciativa das ações para o próprio Hércules como sujeito, e não como vítima da sorte ou

escravo do destino. O coro lembra que Hércules agora é um homem que transita pela trilha

da construção da virtude. Embora o primeiro dentre os homens, ele é um homem, ou, pelo

menos, um seu representante. Entretanto, em sua condição de homem, não teme mais o

Letes: “Vedes como seu valor, cônscio  de sua glória,  não se assusta com as ondas do

Letes” (HO, 1207-08). Em seguida, sublinha a condição de sábio, que não teme a morte:

“Ele se envergonha do autor da morte; a morte mesma não o faz sofrer” (HO, 1209). E o

coro lembra que, como não há mais monstros a vencer, o único capaz de matar Hércules

agora seria o próprio Hércules. O coro torce, assim, o foco da ação, deixando para trás a

condição passiva de Hércules como vítima das ações mortais de Dejanira. O coro sublinha

sua condição ativa de herói, uma vez que os monstros exteriores nada podem mais fazer

contra ele. Todos estão mortos, inclusive sua esposa, desaparecida no final do episódio

anterior (HO, 1030) e que é freqüentemente comparada a um monstro, expresso, em geral,

pela palavra fera. Ao torcer o foco para o sujeito, o coro convida Hércules para incrementar

a luta contra seus monstros interiores e se aprofundar na rota do sapiens.

O processo de construção do sapiens é longo e contínuo. Hércules, primeiro,

procurou os monstros que ele pensou poderem habitar seu interior. Para aquém de sua pele,

ele os procurou: nas entranhas, (HO, 1218), no fígado (HO, 1221), no pulmão (HO, 1121),

no sangue (HO, 1123); depois, nos ossos (HO, 1228). Passou, em seguida, a avaliar a

grande força que tinham outrora seus membros, quando venceram os monstros exteriores.

Ele evoca seu corpo imenso (HO, 1229), seus membros (HO, 1231), suas mãos (HO, 1236),

sua cabeça (HO, 1239), seus ombros (HO, 1243). E cita nominalmente muitos dos monstros

derrotados. Reforçando ainda mais essa exterioridade, ele se atém à sua parte filha dos

homens, por meio da maternidade de Alcmena, e se pergunta: “Por que chamo Júpiter de

meu pai?” (HO, 1246). “De agora em diante, se acreditará ser meu pai  Anfitrião” (HO,

1248), propõe-se em seguida. Embora essa evocação a Anfitrião traga em si uma

provocação a Júpiter, não há dúvida de que na hora de vencer os monstros da alma, o ator

principal deve ser a razão que habita alma humana, e não o legado de Júpiter que entrou na
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concepção do herói. Ele convoca, pois, ao monstro que o atinge, para que se mostre:.

“Monstro, não importa quem tu sejas, que te escondes em minhas entranhas, mostra-te”

(HO, 1249-50)! E o herói, que prometera não mais chorar, chora mais uma vez (HO, 1265-

68). Encerra esse monólogo desejando, como fizera Dejanira, que um raio o aniquile (HO,

1278). O monólogo seguinte, Hércules o inicia, pedindo novamente a morte a Júpiter (HO,

1290-1336).

Pedir a morte pode ser uma confissão de fraqueza. A morte de Dejanira é um

exemplo disso. E para Hércules, que será capaz de usufruir da morte como o momento-auge

de sua uirtus, dificilmente esse pedido de morte soaria como confissão de fraqueza. Esse

momento de Hércules traz algo fundamental para a virtude. Ao ter acabado de referir-se aos

monstros que venceu, dizendo que os dominou com suas próprias forças e sem ajuda dos

deuses (HO, 1290 e ss.), demonstra que ele tem as forças necessárias para encarar a luta

pela virtude, que se dá rigorosamente no campo individual. Com o reconhecimento que virá

mais à frente, segundo o qual todos os monstros que o atacaram às claras ele sempre os

venceu às claras (HO, 1516-17), sabe-se que não lhe falta também a lucidez. E o herói está

de posse das duas armas essenciais para o virtuoso: a capacidade de contemplar e a

capacidade de agir: A virtude compreende duas partes: “a contemplação do verdadeiro e a

ação”363, como escreve Sêneca a Lucílio.

Entra Alcmena em cena. O que lhe chama atenção é o corpo definhado de Hércules:

“Minha visão me revela o que é certo, ei-lo deitado. Com as vísceras ofegantes, ele arde

(em febre) (...) Mas, onde estão os membros dele? Onde está aquela nuca portadora dos

astros, que sustentou o mundo? Quem te reduziu a uma pequena parte de ti mesmo” (HO,

1338-1345)? Mais uma vez, Hércules ainda atribui as dores de seu corpo à perfídia de

Dejanira, mas, num certo ponto do diálogo, ele diz à mãe: “agora posso morrer” (HO,

1373). Ele aceita a morte enquanto fenômeno natural, próprio do homem, inserido nas

prescrições do destino, segundo o qual tudo o que nasce deve morrer, como se lê numa

carta a Lucílio. Todas as coisas marcham de acordo com períodos fixos: devem nascer,

crescer e extinguir-se364. Ele diz, em outros termos, o mesmo que dissera antes o coro:

“Tudo o que pôde nascer, poderá morrer” (HO, 1099). O fim é para tudo que existe, a

                                                
363 Cap. 1, Nota 8.
364 Certis eunt cuncta temporibus: nasci debent, crescere, extingui (Ad Luc. 71,13).
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morte é para todos, e está inserida nesse princípio segundo o qual a natureza é dinâmica em

seus círculos obrigatórios: “Tudo está submetido à mesma lei: de tal forma que a natureza

nada criou para permanecer imóvel”365.  Depois dessa manifestação de lucidez quanto ao

poder do destino, a fala seguinte do herói testemunha sua aceitação da morte e de quaisquer

dores que possam antecedê-la, o que significa um grande avanço em sua marcha rumo ao

saber: “nem mesmo se o  próprio firmamento”, diz ele a sua mãe, “caísse sobre mim, e o

carro de Febo explodisse em chamas sobre meus músculos, um clamor indigno subjugaria a

vontade de Hércules. Que se lancem mil feras e (me) dilacerem ao mesmo tempo; que de

um lado se lancem, com seus gritos selvagens, as aves de Estinfalo; e que do outro, com

toda (a força de) seu pescoço, me ataque o touro ameaçador, e tudo o que, separadamente, é

também temível; que surja daqui e dali um bosque, e que o cruel Sínis arranque meus

membros: ao ser esquartejado, manterei silêncio – nem os monstros nem as armas me

arrancarão gemidos, nem qualquer coisa que possa ser lançada contra mim” (HO, 1385-95).

Hércules ou o sapiens

Nos versos 1132-34, Hércules pede para si uma morte semelhante à morte do

universo, quando se dará a conflagração universal: “Perca o universo este dia em que

morro, torne-se, com uma nuvem negra, medonho o firmamento; detém os passos à

madrasta. É agora, ó pai, que convém restabelecer o escuro caos, e que, daqui e dali,

rompidos seus apoios, ambos os pólos deveriam se quebrar (HO, 1132-34).

O fim do sábio é semelhante ao fim do universo, mas a construção do sábio, ou sua

marcha a partir do proficiens até o sapiens, se faz, no entanto, de maneira sutil e gradativa,

justamente como acontece em HO, na mudança do Hércules proficiens no Hércules

sapiens. O marco inicial do Hércules proficiens é o momento em que ele se despe da pele

do leão de Neméia (HO, 786), desfaz-se , nas palavras de Hilo, da clava e da aljava (HO,

787). Sua consagração como sapiens, entretanto, só é vislumbrada a partir do momento em

                                                
365 Omnes sub eadem iacent lege; nihil ita ut immobile esset natura concepit (NQ, VI, 1,12).
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que ele diz, segundo a narração de Filoctetes: “Nada mais eu lamento” . Essa firmeza diante

do sofrimento e o auto-domínio expresso na capacidade de dominar seu lamento já apontam

para o sapiens, estágio que o herói atingirá mesmo, só no final da peça. Hércules, na

medida em que o drama se desenvolve, vai solidificando seu trajeto, comportando-se de

forma cada vez mais submissa à razão e mais distante dos affectus, até atingir o estado da

ataraxia, ou da impassibilidade diante de qualquer sofrimento: “Posto no meio das

labaredas e das ameaças da chama, imóvel, inabalável, não torcendo para lado algum seus

membros calcinados,  ele exorta, ele aconselha; faz algo aquele que arde. Erige frente a

todos os seus servidores sua alma forte, de modo que julgarias que aquele que ardia em

fogo é que queimava (o fogo)” (HO, 1740-44). Com essas palavras, descreve Filoctetes a

relação do herói com o fogo que queima suas carnes. Tal domínio sobre a dor já é, em si,

uma prova da sapientia de Hércules.

O sapiens, mesmo em vida, pode compartilhar do convívio com os deuses. Mais do

que isso, sua alma conviverá em pensamento com os deuses, mesmo antes de sua morte366.

O delírio que Hércules experimenta torna-se a ocasião desse convívio em pensamento. Ele

vê, então, Juno (HO, 1435), e mais do que isto: vê-se participante da natureza dos deuses,

quando Juno o chama de seu genro, integrado na raça dos deuses (HO, 1437); ele vê o carro

ígneo de Febo e a morada da noite (HO, 1439-40). Pela última vez, ele sente ódio de

Dejanira e lhe deseja vingança (HO, 1448). A expressão de ódio é reforçada nos versos

seguintes (HO, 1459-63). Essa manifestação  de ódio parece extemporânea num ser tão

próximo ao estágio consolidado do sapiens. Essa manifestação de ódio em relação a

Dejanira mostra que ele, mesmo tendo compartilhado da visão celeste, sofreu ainda uma

queda, possibilidade que deveria ter ficado para trás junto com a condição anterior de

proficiens. Se, por um lado, essa circunstância nega o que Sêneca escreve sobre a

imutabilidade do sábio367, por outro, reafirma uma outra posição do mesmo Sêneca: aquela

que evita as oposições inconciliáveis. Em NQ, há uma afirmação de Sêneca, no âmbito da

matéria, segundo a qual “tudo está em tudo”. Enquanto não chega a conflagração universal,

todas as oposições contêm em si algum elemento comum. O fim das oposições só

                                                
366 Sursum illum uocant initia sua: erit autem illic etiam antequam hac custodia exsoluatur, cum uitia
disiecerit purusque ac leuis in cogitationes diuinas emicuerit. (Para o alto a chama sua origem (da alma do
sábio): Ela estará ali, pois, antes mesmo de se libertar dessa prisão (do corpo), quando tiver se purificado dos
vícios, e, pura e leve, se tiver mergulhado nos pensamentos divinos – Ad Luc. 79,12).
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acontecerá quando tudo se tiver recolhido ao Uno, na conflagração universal. Enquanto isso

não acontece, até o frio e o quente se contêm na implicação recíproca de ar e fogo; o seco e

o úmido também se contêm na implicação recíproca da terra e da água368. Se tudo, na

natureza, está em tudo,  e tudo pode se transformar em tudo, penso que a ocorrência de um

ato vicioso, no sapiens, é apenas uma extensão daquele princípio. A cautela com que

Sêneca escolhe seus modelos de virtude sugere que, não obstante ele defender a

irreversibilidade do sapiens, no fundo ele admite que mesmo este pode incorrer em ato

vicioso. Diante disso, é mais prudente evocar exemplos distantes no tempo, de preferência

entre os homens virtuosos já mortos, como Catão e Sócrates.

Se se preferir, pode-se também jogar mais esse exemplo no rol das contradições que

alguns estudiosos vêm no pensamento senequiano, como a questão da imortalidade da

alma, assunto já estudado no capítulo 3.

Hilo lhe conta que Dejanira já morrera, e revela como a trama de sua morte passara

pelas mãos de Nesso. Hércules se lembra da previsão do oráculo, segundo a qual a causa

imediata da morte de Hércules haveria de ser um homem morto antes por ele. E,

percorrendo a urdidura da fortuna, Hércules compreende que esse homem era Nesso. Isso,

após ter ele “percorrido os mares, a terra e os infernos” (HO, 1477-78), ou seja, depois de

ter cumprido a previsão do oráculo que, em outras palavras, significa o enfrentamento de

todas as tarefas  que haveriam de preencher o transcurso de tempo entre seu nascimento e

sua morte. “Nada mais eu lamento”, completa ele: “a mim se deveu dar este fim” (HO,

1479), ou este é o fim que deveria ser. Essa frase soa como uma conciliação do Hércules

rebelde e arrogante com o fatum: um momento de assentimento ao destino, que precede a

sua consagração definitiva como sapiens.

Sêneca escreve sobre a relação da sabedoria com a virtude: “A ação não será  reta, a

não ser que a vontade seja reta: desta procede a ação. A vontade, por sua vez, não será reta,

a não ser que o estado da alma seja reto: deste, por sua vez, procede a vontade. O estado da

alma, por seu turno, não estará em seu estado de perfeição, a não ser que conheça as leis

universais da vida, e que saiba fazer o julgamento conveniente de cada coisa; e a não ser

                                                                                                                                                    
367  Cap. 5, Nota 8.
368 Cap. 2, Nota 33.
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também que faça que tudo seja apreendido em sua verdadeira dimensão”369. E o caminho

da sabedoria é a filosofia: “Este caminho te dará a filosofia. Acolhe-te junto dela, se queres

conhecer a segurança, a felicidade e, por fim, se queres o que constitui o estado mais

perfeito, ser livre”370.

O bem é o conhecimento perfeito das coisas. O mal é a ignorância das coisas371,

afirma o mesmo Sêneca em outro tópico de sua obra. O bem confunde-se com a sabedoria,

e o mal confunde-se com a ignorância. Donde o sapiens e o bom se confundem, como o

ignorante e o mau também. E “a virtude é um julgamento verdadeiro e inabalável372”. Só o

sábio é capaz de possuir a virtude nessa completude. É aí que o sapiens se distingue do

proficiens que, não obstante todo o esforço, não consegue ainda evitar idas e vindas.

Proficiens é o caminheiro, o que faz progresso (do verbo proficio). E quem caminha está

sempre sujeito a percalços. O que caminha, que avança, não é ainda o perfeito, como

demonstra a trajetória de Hércules, até certo ponto de seu caminho. O próprio Sêneca se via

como um proficiens, e o declarou várias vezes. Numa carta a Lucílio, além de se incluir, ele

descreve a volubilidade a que está sujeito quem se encontra nesse estágio da sapientia:

“Nós flutuamos entre resoluções diferentes: nada queremos com uma vontade livre, nada de

forma absoluta, nada de forma definitiva”373. A virtude é algo definitivo: “Sabes a quem eu

chamo bom? É o perfeito, o absoluto, aquele que nenhuma força, nenhuma necessidade

pode levar a praticar o mal”374. Sem retrocesso, o sapiens não é o que vai, mas, o que já

chegou: “Como o soberano bem não pode decrescer, a virtude não é livre para

retroceder”375.

A morte pacífica é o coroamento da travessia do sapiens, quando ele, passando

pelos estágios anteriores, como o do proficiens e, mesmo, o do uacillans, em que há ainda

                                                
369 Actio recta non erit nisi recta fuerit uoluntas: ab hac enim est actio. Rursus uoluntas non erit recta nisi
habitus animi rectus fuerit: ab hoc enim est uoluntas. Habitus porro animi non erit in optimo nisi totius uitae
leges perceperit et quid de quoque iudicandum sit, exegerit, nisi res ad uerum redegerit (Ad Luc. 95,57).
370 Et hanc tibi uiam  dabit philosophia. Ad hanc te confer, si uis saluus esse, si securus, si beatus, denique si
uis esse, quod est maximum liber (Ad Luc.  37,3).
371 Quid ergo est bonum? Rerum scientia. Quid malum est? Rerum imperitia (O que é o bem? O
conhecimento das coisas. O que é o mal? A ignorância das coisas – Ad Luc. 31,6).
372 Quid  erit haec uirtus? Iudicium uerum e inmotum (Que é esta virtude? O julgamento verdadeiro e
inalterável – Ad Luc. 71, 32).
373 Fluctuamur inter uaria consilia: nihil libere uolumus, nihil absolute, nihil semper (Ad Luc. 52, 1).
374 Scis quem bonum dicam? Perfectum, absolutum, quem malum facere nulla uis, nulla necessitas possit (Ad
Luc. 34,3).
375 Decrescere enim summum bonum non potest nec uirtuti ire retro licet (Ad Luc. 66,7).
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apego muito grande à vida, entra no abandono sereno desta vida, como fez Hércules quando

deitou-se sobre a fogueira: “Reflete cotidianamente nisto, para que possas, com a alma

serena, deixar a vida à qual muitos homens se apegaram, da mesma maneira que aqueles

que são arrastados pela água corrente se agarram a espinheiros e rochas”376, aconselha

Sêneca a seu amigo Lucílio, logo numa das primeiras cartas que lhe escreve.

O sapiens alcançou a plenitude, chegou àquele ponto onde não há lugar para a

pluralidade, onde aquele que possui uma virtude possui todas as virtudes: “Quando alguém

suporta com coragem os sofrimentos, ele está exercendo, ao mesmo tempo, todas as

virtudes. Caso uma única virtude, como a paciência, esteja em evidência e chame o máximo

da atenção, as outras estão ali, como a fortaleza, da qual a paciência, a aceitação e a

constância são ramos; ali está a prudência, sem a qual não se chega a nenhuma resolução, e

que persuade a suportar com a máxima coragem aquilo que não se pode evitar; ali está a

constância, a qual, em sua posição, não pode ser abatida e é incapaz de abrir mão de sua

decisão diante de qualquer força violenta; ali está aquele conjunto indivisível de virtudes,

donde resulta que o que se faz de bem, numa única virtude se concretiza, mas sob a idéia de

todo o conjunto. O que, pois, é aprovado por todas as virtudes, mesmo que pareça ser obra

de uma única, é questão de decisão”377. É um raciocínio análogo àquele que Sêneca

desenvolve quando, em Naturales Quaestiones, fala de Júpiter e de seus diversos nomes,

enquanto diversas potências da mesma divindade.

O sapiens consumado é aquele Hércules mostrado a partir do verso 1606, cuja

disposição com que enfrentou a morte é tal, que ninguém consegue agir assim nem diante

da vida (HO, 1609).  Hércules  desprezou as chamas, como se elas não fossem nada (HO,

1610). Continua Filoctetes: “Quem acreditaria que ele era carregado para as chamas? Seu

rosto era de quem se dirigia aos astros, não ao fogo” (HO, 1644-45). “Lança-te sobre o

facho”, ordena Hércules a Filoctetes, para que este acenda logo a pira em que o herói se

consumirá, e continua: “com coragem, com a (mesma) expressão com que vês jazer

                                                
376 Hoc cotidie meditare, ut possis aequo animo uitam relinquere, quam multi sic complectuntur et tenent,
quomodo qui aqua torrente rapiuntur, spinas et aspera (Ad Luc. 4,5).
377 Cum aliquis tormenta fortiter patitur, omnibus uirtutibus utitur; Fortasse una in promptu sit et maxime
appareat, patientia: ceterum illic est fortitudo, cuius patientia et perpessio et tolerantia rami sunt; illic est
prudentia, sine qua nullum initur consilium quae suadet, quod effugere non possis, quam fortissime ferre; illic
est constantia, quae deici loco non potest et propositum nulla ui extorquente dimittit; illic est indiuiduus ille
comitatus uirtutum, quo, quicquid honeste fit, una uirtus facit, sed ex consilii sententia. Quod autem ab
omnibus uirtutibus conprobatur, etiam si ab una fieri uidetur, optabile est (Ad Luc. 67, 10).
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Alcides” (HO, 1723-24). “Recua o fogo, e as chamas relutam e evitam seus membros, mas

o próprio Hércules persegue o fogo que lhe foge” (HO, 1728-30), prossegue Filoctetes,

agora descrevendo as ações do herói, que busca o fogo e o próprio fogo que foge do herói.

“Nenhum som irrompe, tão somente o fogo geme” (HO,1731-32). “Aquele, por sua vez”,

continua Filoctetes, “levantando-se no meio das chamas, semi-queimado e (todo) lanhado,

diz, lançando um olhar intrépido: “agora és mãe de Hércules: assim te convém estares firme

junto à fogueira, mãe”, diz ele, “assim convém que se chore Hércules”.  Posto no meio das

labaredas e das ameaças da chama, imóvel, inabalável, não torcendo para lado algum seus

membros calcinados, ele exorta, ele aconselha; faz algo aquele que arde. Erige frente a

todos os seus servidores sua alma forte, de modo que julgarias que aquele que ardia em

fogo é que queimava (o fogo). Todo o povo fica estupefato. Parecia incrível haver fogo ali,

tão tranqüila estava sua face, tal a majestade tinha aquele homem: ele não tem pressa de ser

consumido; e quando pensou que o alcançado já era suficiente para uma morte virtuosa, ele

reúne daqui e dali os troncos inflamados, em que a menor labareda crepita, e os volta todos

para o fogo. Ele, intrépido e indomável,  busca aqueles donde transborda o fogo mais

intenso. Em seguida, ele cobre seu rosto com as chamas e luzem suas espessas barbas;  e

quando o fogo ameaçador já tinha alcançado seu rosto, e as chamas já tinham lambido sua

cabeça, ele nem fechou os olhos” (HO, 1736-55.

O sapiens é aquele que atingiu a ataraxia, a indiferença diante de qualquer

sofrimento, como acontece a Hércules em sua relação final com a morte na fogueira.

Diferentemente da stulta Dejanira, com relação à ira, Hércules vai à morte sem ódio da

vida, o que é virtuoso e próprio do sapiens. A vida é um preferível em relação à morte, por

isso não deve ser odiada. Mas se for necessário experimentar a morte, que a experiência

não seja acompanhada de ódio da vida. A morte de Dejanira, por sua vez, não tinha sido

necessária, nem inevitável, e ela procurara a morte com ódio da vida378.  Com Hércules, as

coisas se passam de outra maneira. Diferentemente de Alcmena (uacillans) que fraqueja

diante da dor de perder o filho pela morte, Hércules (sapiens) fica tranqüilo, diante da

morte, que ele sente como libertação do corpo. Diferente de Dejanira, que antecipa a

própria morte com medo do sofrimento (stulta), Hércules (sapiens) pratica, na morte, as

                                                
378 ... Sed plus momenti apud me habent qui ad mortem ueniunt sine odio uitae et admittunt illam, non
adtrahunt (Mas têm muito mais valor para mim aqueles que vão até a morte sem ódio da vida e a aceitam,
mas não a atraem sobre si – Ad Luc. 30,15).
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ações virtuosas até o momento final da vida. Hércules exige que sua morte seja ilustre e

memorável, célebre e digna do herói que ele é. Para isso, nada melhor do que arderem em

fogo seus últimos momentos. Então, ele ordena que lhe seja preparada uma fogueira para

consumir seu corpo.  “Seja escolhida agora uma morte ilustre, memorável, célebre,

perfeitamente digna de mim. Tornarei famoso este dia. Que se corte toda esta floresta, e que

o bosque do Eta seja amontoado: uma grande pira receba Hércules” (HO, 1481-84). Sua

morte é como a morte do universo, que se destruirá pelo fogo, na conflagração universal;

no fogo, que é a substância mais sutil da natureza; no fogo, que é vida e fim, quando tudo

retornar ao Uno; no fogo, que é a matéria do sol, sede do logos universal. “Que a chama de

Hércules arda durante o dia inteiro” (HO, 1487), deseja ele, por fim.



185

7.  A MORTE

Talvez seja a morte o motivo mais importante e mais recorrente em HO. É um dos

elementos garantidores da coerência da tragédia, com seu início, desenvolvimento e fim,

postos de tal forma, que o fim remete sempre ao começo. Serve de exemplo a morte tratada

como início de um novo ciclo. Segundo Sêneca, “a vida toda deve ser um aprender a

morrer”379, a vida do sábio, naturalmente, representada pela  trajetória-sapiens de Hércules.

Vale aqui, como lema, aquela fala com que a Dejanira de Sófocles abre As traquínias: “Há

uma sabedoria antiga como o mundo que diz que de qualquer vida mortal convém esperar o

termo, antes de afirmar se ela foi feliz ou infeliz” (Traq. 1-3 ). Neste sentido, a tragédia

representa a vida. Tudo nela  concorre para o fim, onde está a chave do espetáculo, quer o

do sábio, quer o de Hércules, ou mesmo o do universo.

As referências à morte revestem-se dos mais diversos sentidos, como a morte do

tirano, a morte para restabelecimento da justiça, as mortes assentidas e as rejeitadas, a

morte-fuga e a morte-desafio, a morte como auto-sacrifício e a morte como sacrifício de

vítima, a morte ativa e a morte passiva, a morte inevitável e a morte cultivada, a morte

plena e a morte parcial, como se experimenta no sofrimento, a morte como presença

constante na precariedade da vida, a morte libertadora, e até a morte da morte.

Interessam especialmente à estrutura da tragédia HO a morte como libertação, a

morte como ato de virtude, a morte como ponte que liga vida e não-vida no mesmo círculo

do eterno retorno, a morte para o renascimento e a morte como recolhimento à natureza.

                                                
379 Tota uita discendum est mori (De breuitate uitae, VII, 4).
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A morte na estruturação de HO

A morte de Hércules, além de elo indispensável ao movimento perene do eterno

retorno, é especialmente o espetáculo da consolidação do sábio, pela privação do corpo

enquanto peso e cadeia da alma, a  condição necessária ao renascimento como retorno à

natureza; além de ser um dos principais elementos estruturadores da tragédia. Em todos

esses aspectos, nota-se um efeito circular. Em diversos momentos, Sêneca define a morte

como separação: “O momento mesmo que se chama morrer, no qual a alma se separa do

corpo, é tão breve que sua tamanha velocidade nem pode ser percebida”380. É em termos de

separação que Hilo noticia a morte do  pai: “A alma deixa seu corpo. A noite lhe serra os

olhos”(HO, 841)381. Sêneca não se preocupa, em seus escritos, com o surgimento do

indivíduo: como se reúnem esses dois elementos, de cujo convívio e separação tanto fala.

Ele não diz como se inicia essa reunião de corpo e alma. Não obstante a ausência de

qualquer abordagem do início desse convívio, todo o seu pensamento se desenvolve dentro

do pressuposto de que alma e corpo convivem como manifestação da vida no homem382. Se

esse convívio é pacífico nos animais, o mesmo não se pode dizer do homem. O corpo puxa

para sua origem material, e a alma, guiada pela razão, tende para a natureza divina. O corpo

é a prisão da alma, por isso, a morte é vista como uma libertação. Ao desfazer o vínculo do

corpo com a alma, a morte mostra-se como um elemento básico da circularidade da vida,

enquadrando-a na lei geral, segundo a qual “tudo aquilo que a natureza cria ela desfaz, e

tudo o que ela desfaz ela o faz de novo”383.

A morte, elo dessa circularidade, marca o início e o fim de HO. A primeira

intervenção do herói se faz com palavras em que Hércules exige de Júpiter a ascensão ao

céu, por ter vencido a morte; e a tragédia termina exatamente com a realização desse desejo

inicial do herói: após experimentar a morte, Hércules conquista  o céu. Embora os sentidos

                                                
380 Ipsum illud quod uocatur mori, quo anima discetit a corpore, breuius est quam ut sentiri tanta uelocitas
possit (De prouidentia, 6,9).
381 A mesma concepção de Sêneca em De Providentia, 6,9.
382 Memini ex duabus illum partibus esse compositum: altera est inrationalis, haec mordetur, uritur, dolet:
altera rationalis, haec inconcussas opiniones habet, intrepida est et indomita (Lembro-me de que ele (o
homem) é composto de duas partes : uma é irracional, morde, sente calor, sente dor; a outra tem julgamentos
inabaláveis, é corajosa e invencível -  Ad Luc. 71,27).
383 quicquid composuit, resoluit, et quicquid resoluit, componit iterum (Ad Luc. 30,11).
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da morte referida no início e no fim sejam bastante diferentes, ela é o elemento que abre e

que fecha a tragédia.

Além disso, quando a peça se inicia, a fábula que lhe fornece a seqüência dos

acontecimentos refere-se a um tempo e a um tipo de morte que o destino e a fortuna

reservam para o herói: logo que ele tiver realizado todas as provas que lhe estão reservadas,

dentre elas, uma se destacará por fornecer o agente da morte do herói: “Vitorioso, ó

Alcides, um dia jazerás pela mão do homem aniquilado. Esse fim derradeiro te está

reservado, quando tiveres percorrido os mares, a terra e os infernos” (HO, 1476-1479). Os

trabalhos de Hércules são a própria vida do herói, sobre a qual, em sua primeira fala, ele

discorre fartamente ao pai, na tentativa de provar-lhe que é chegada sua hora. Ele não fala

de uma morte sofrida, mas apenas de uma morte causada, quando ele capturara Cérbero, o

guardião dos mortos, um arremedo da “morte da morte” de que falará o coro no final da

peça. Independente dos sentidos divergentes, a peça se abre e se fecha, com Hércules

cuidando da morte. Ele repudia a morte sofrida e se vangloria da morte dominada, quando

abre a tragédia, e aceita a morte consentida, quando a fecha. Essa aceitação é a marca

principal do caminho do novo Hércules, que o faz  por partes, como ocorre ao homem que

caminha rumo à sabedoria. Dessa forma, Hércules ilustra o conselho que Sêneca dá a seu

amigo Paulino: “Toda a vida deve ser um aprender a viver, e, por mais que talvez te

espantes, a vida toda deve ser um aprender a morrer”384. Quando Alcmena pede ao filho

que contenha o pranto, este responde que já deu o primeiro passo antes de dominar a morte,

dominando o sofrimento. Acrescenta, em seguida, que nada mais será capaz de arrancar-lhe

um só gemido (HO, 1385-95). Ele convida, então,  o sofrimento a se aproximar, preparado

que se sente para encará-lo desarmado. Uma grande paz se estende sobre ele. E Hércules

administra sua própria morte (HO, 1481-2).

O encontro com Júpiter, que marca a fala inicial do herói, balizará outros momentos

fundamentais de sua trajetória. A ousadia de suas primeiras palavras é atenuada pelo

sacrifício que ele oferece ao pai no monte Ceneu, momento em que se desfaz das marcas de

sua força e se reveste da condição humana desprovida da hybris. Isso ocorre pouco antes do

meio da tragédia (HO,794-6), quando ele acabara de retomar justamente os motivos de

                                                
384 Viuere tota uita discendum est et, quod magis fortasse miraberis, tota uita discendum est mori (De
breuitate uitae, VII, 3-4).
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orgulho que desfilara diante do pai: o vencimento de todos os monstros. A ousadia e o tom

de  desafio dão lugar a um grito de fraqueza e humilhação: “Um gemido cai em meio a suas

preces. Nesse momento, ele enche o céu com um clamor horrendo: semelhante ao touro que

foge com o cutelo de dois gumes e que leva (em sua fuga) a ferida e o cutelo, e enche com

seu  vasto urro o templo que estremece; ou semelhante ao raio que reboa atirado no

firmamento. Assim ele fere, com seu grito, os céus e o mar” (HO, 796-802).  Mais uma vez,

antes de ir até os astros, Hércules dirige sua palavra a Júpiter, segundo a narração de

Filoctetes (HO, 1697- 1703), oferecendo ao pai sua alma libertada pela morte no fogo:

“Recebe entre os astros, eu te peço, este meu espírito” (HO, 1703).

O tempo da tragédia repete a mesma circularidade do tempo cósmico. Não só a do

tempo cósmico em que a conflagração universal demarcará os limites de um ciclo que se

finda e o início de um outro que se inicia, mas também a do tempo das estações, que

Dejanira compara às etapas da vida: “Assim como grande beleza se apossa das florestas da

primavera, quando o primeiro calor reveste o bosque nu, mas em seguida o Bóreas expulsa

o Notos enfraquecido, e o inverno rigoroso faz cair totalmente as folhas, e vês, em seus

troncos desolados, o bosque disforme: da mesma forma, nossa beleza, ao percorrer o longo

caminho (da vida), perde sempre alguma coisa, e brilha menos, e nunca mais reverdecerá.

Tudo o que em nós foi outrora desejado, acabou, e está perdido para sempre” (HO, 380-88).

Na primeira fala, Hércules, não obstante estar certo da competência para construir

seu próprio caminho para o céu, solicitara do pai que lhe desse permissão (HO, 32-3). O

caminho da virtude independe dos deuses, mas só a caminhada do sábio convence Hércules

dessa verdade. Quase no final da tragédia, ele conclui:  “Quer, no nascimento de Hércules

(1500) aquela noite tenha sido prolongada, quer meu pai seja um mortal; - mesmo que seja

falsa minha linhagem, cesse a culpa de minha mãe, bem como o crime de Júpiter -  eu

mereci ter Júpiter como pai: eu proporcionei honra ao céu, e minha mãe concebeu-me para

glória de Júpiter” (HO,1500-05). Essa resposta, quanto à responsabilidade pelo próprio

caminho, remete ao início, quando Júpiter se calara diante de seu pedido de permissão. O

novo Hércules agora sabe que o alcance dos astros e do convívio com os deuses depende da

virtude, e esta independe da permissão do pai. Independe mesmo de sua filiação divina. A

uirtus pertence ao homem que a conquista, e não depende dos deuses, mesmo quando entre

eles se considera Júpiter.
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A morte como elemento libertador

Os escritos de Sêneca são, antes de tudo, um grande canto à liberdade. No universo,

só o Uno é plenamente livre. No Império, só o príncipe é totalmente livre, e no homem, só a

razão é livre. Só o homem que põe todas as suas ações sob o comando da razão

experimenta a liberdade. Esse homem é o homem virtuoso. Por isso, só o homem de virtude

é livre. Quando Sêneca fala de liberdade, ele se refere especialmente à liberdade em relação

aos medos: medo da pobreza, da indigência, da fome, das dores, e, principalmente, da

morte. Ao fortalecer a alma pela razão, paradoxalmente, o que o homem de virtude está

defendendo, de fato, é seu corpo, aquela parte do homem que está sujeita a todo tipo de

solicitações e ameaças, pondo uma sentinela junto dele: a alma livre. Por isso, “este corpo é

o peso e o suplício da alma”385. Não se pode reduzir o sentido do estoicismo de Sêneca

simplesmente a essa “blindagem” do corpo contra as ameaças de seu tempo, mas

indiscutivelmente, seu apego ao estoicismo se deve também àquilo que a filosofia oferecia

como antídoto a essas ameaças. A história antiga e a recente, independentemente das

crenças e dos valores evocados,  vêm demonstrando fartamente como sobre aqueles que

não temem a morte ninguém exerce domínio. Foi assim com os mártires entre os primeiros

cristãos, foi assim com os camicases da Segunda Guerra Mundial, como tem sido assim

com os homens-bomba de hoje. Só que esse destemor diante do sofrimento e da morte

goza, em Sêneca, de uma carga semântica altamente positiva386. É uma força que tem nome

de virtude, e se reveste de status filosófico-moral, e em torno dela  gravitam um modo de

pensar e um corpo de preceitos e normas.

A liberdade absoluta só é possível depois que se tem certeza de que o corpo não

fraquejará diante da dor e da ameaça da morte. É uma certeza arriscada, talvez impossível.

Certamente, com razão, está a Dejanira de Sófocles que só acredita na felicidade de uma

vida depois que ela experimentou a morte, certeza de que comunga tacitamente Sêneca,

                                                
385 Nam corpus hoc animi pondus ac poena est  (Ad Luc, 65,16).
386 Esta frase não pretende afirmar que a carga semântica altamente positiva, que justifique a aceitação da
morte seja patrimônio exclusido do estoicismo, e nem que só no estoicismo a morte destemida possua status
filosófico-moral.
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quando evoca como exemplos de virtudes, em suas cartas, apenas homens do passado, que

já morreram, como Catão e outros.

 O corpo do homem se assemelha ao corpo dos cidadãos que constituem o Império,

que Sêneca chama de peso e presa fácil para o inimigo, quando o príncipe não é forte. A

morte, ao reduzir o indivíduo à dimensão exclusiva de sua alma, livra-o das fraquezas do

corpo. Hércules fica livre do corpo pelo fogo, reduzindo-se a sua parte divina. Isso o torna

apto para subir aos astros, como é sua vontade manifesta desde as primeiras linhas da peça.

Todo mal dos homens vem de eles desejarem bens que não podem adquirir, de se

apegarem a bens que podem perder, e de temerem males que não podem evitar. A própria

vida é um desses bens que se pode perder a qualquer momento. Talvez, tão inseguro quanto

manter a vida, era, na Roma de Sêneca, conservar a casa e a própria pátria. A vida, como se

não bastasse seu término, que não tem hora marcada e não faz exceção, ainda pode ser

antecipada a qualquer momento, como se pode fazer acompanhar de dores e de outros

sofrimentos. Sobre muitos tipos de morte e sobre os pretextos mais diversos, Tácito é

pródigo em exemplos nos Anais387. O próprio Sêneca foi vítima das sanhas de delações e de

condenações à morte do tempo de Cláudio, vindo a pôr fim a seus dias por ordem de seu

antigo educando e assessorado, o imperador Nero. A privação da casa e da pátria, o próprio

Sêneca também experimentou, como testemunha A consolação a Políbio388 e  a

Consolação a minha mãe Hélvia389, obras escritas do exílio e estimuladas pela própria

condição de exilado a que fora submetido o filósofo no tempo de Cláudio. Há uma

passagem da tragédia em que Dejanira reúne sob a mesma denominação de morte qualquer

derrota, quando ela afirma sobre o marido: “Do momento em que Hércules pôde ser

vencido, a partir daí ele começou a morrer” (HO,894). Ela diz isso a propósito das

conseqüências do filtro cuja dor, segundo o relato de Hilo, primeiro lhe causou espanto, em

seguida, arrancou-lhe um gemido, para, por fim, fazer o herói encher o céu com um clamor

horrendo. O recebimento do filtro soou ao próprio Hilo como sentença de condenação,

quando o filho compara o pai ao touro a ser sacrificado, que já levou o primeiro golpe do

cutelo  (HO, 796 e ss.). E, quanto às palavras de Dejanira, seu sentido não é bem preciso, e,

certamente, se pode englobar na expressão “pôde ser vencido”, não apenas a derrota de

                                                
387 TACITE. Annales, 1978.
388 SÉNÈQUE. Ad Polybium de consolatione, s/data.
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Hércules diante da hidra de Lerna, cujo veneno o “vencera”, mas também o padecimento da

dor, dos medos, e de outros males, que arrancaram do herói expressões de sofrimento,

quando ele iniciava o sacrifício a Júpiter.

O remédio contra toda insegurança diante da morte, que é instrumento, tanto do

destino quanto da sorte, é não temê-la. É o que faz Hércules, num aprendizado longo, que

ele realiza no lento caminho que o leva da proficientia à sapientia. Dessa maneira, o

assentimento diante da morte pode convertê-la, de pesadelo, em fenômeno indiferente, ou

até desejável, em certas circunstâncias. Por meio da filosofia, a razão humana pode

converter a inevitabilidade da morte e seus aspectos ameaçadores em circunstância e

elementos desejáveis.

No monólogo inicial, o herói demonstra que não aceita a demora com que  Júpiter

lhe concede o céu. A razão da impaciência de Hércules é que ele já vencera todos os

monstros que infestavam a terra, já vencera a própria morte em seu reino, e continuava

impedido de assumir seu lugar de direito junto aos deuses: “Por que, meu pai, por que me

negas os astros? A Morte certamente me devolveu a ti” (HO,13-14), diz o herói ao pai. Ele

não vê sentido na negativa de Júpiter em facilitar-lhe a subida para os astros, pois Hércules

já fez aquilo que é exigido de todo homem sábio antes da ascensão: o vencimento da morte,

ou, pelo menos, o vencimento do medo em relação a ela. A tragédia, cujo início é marcado

pela discussão com Júpiter sobre a demora na concessão do céu, não obstante a morte

vencida – à moda do velho Hércules - termina justamente com a subida de Hércules ao céu,

após o vencimento da morte – à moda do novo Hércules. Há, aqui, duas maneiras de

confrontar-se com a morte, mas, em ambos os casos, com seu vencimento pelo herói. No

primeiro encontro, aquele de que fala, no início, ao pai, o vencimento dela se deu por um

herói marcado pela hybris. No segundo encontro, aquele que realmente lhe deu ensejo de

ascensão, o vencimento se deveu ao enfrentamento da morte humana encarada por um herói

humano, apoiado no assentimento, e não na ousadia. No confronto com os monstros, matá-

los poderia ser até uma forma de liberdade, a  do mais forte diante do mais fraco, mas não

uma morte virtuosa. A situação é diferente para o sábio, quando o homem se vê frente a

frente com o término de sua vida, e a morte é a única possibilidade. Ser livre é, neste caso,

aceitar o que não pode evitar. O “ter percorrido as terras e o mar” das palavras do oráculo é

                                                                                                                                                    
389 SÉNÈQUE.  Ad Heluiam de consolatione, 1942.
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ter vivido tudo que deveria ser vivido, e estar diante do término da vida, prestes a

experimentar a separação dos elementos humano e divino.

A morte é um elemento libertador. Primeiro Hércules venceu, em si, o medo da

morte e do sofrimento que a antecede, quando administrou o fogo que consumia seu corpo.

Só depois, no entanto, que o fogo destruiu sua parte humana e pesada, sua alma-hospedeira-

da-razão e componente divino do herói,  ficou livre para ascender aos astros. O corpo é

sempre um peso para a alma, e sua destruição é vista por Sêneca como a libertação de um

fardo.

Ao desenvolver o mito de Hércules como tema de HO, Sêneca refere-se, ipso facto,

a algo de que não fala em nenhum de seus escritos morais: como se encontram, no

nascimento, o elemento humano e o divino. O mito, muito conhecido do povo romano,

rezava que Hércules nascera de um encontro clandestino entre Júpiter e Alcmena, quando

esta  concebeu do deus. Há, entre outros, um testemunho precioso sobre a popularidade de

que gozava o mito de Hércules entre os romanos. É o fato de Plauto ter tomado a história de

seu nascimento como tema de uma de suas comédias390. Alcmena (HO, 1864-67) e o

próprio Hércules (HO,1501-05), quando tratam do nascimento do herói, ao evocarem as

noites geminadas em que ele foi concebido, fazem referência ao  encontro de Júpiter e da

própria Alcmena. Como foi durante esse encontro que se deu a reunião do elemento divino

(de Júpiter) e o elemento humano (de Alcmena), ainda que de modo apenas indireto,

aludido, ou simbólico, é o único lugar nas obras conhecidas de Sêneca em que se fala dessa

convergência que marca esse ser meio-deus, meio-animal, que é o homem. Enquanto a

origem desse composto de deus e animal, que é o homem, aparece, na tragédia, apenas

indireta, aludida, ou simbolicamente referida, o convívio entre esses componentes, que

constitui a vida, não só a de Hércules, mas a de todas as personagens, e mesmo a dos

espectadores/leitores, é pressuposto em toda a encenação/narrativa. A separação entre os

componentes, que tem nome de morte, nunca terá deixado indiferente nenhum homem,

como não deixou o herói durante a peça, e, com certeza, não deixaria nenhum

espectador/leitor. O tema é longamente focado na morte do herói e nos acontecimentos que

a precederam. Num encontro íntimo com a mãe, como é o encontro da morte, o herói lhe

afirma:  “Tudo o que, (vindo) de ti, era mortal em mim, o fogo por mim vencido, o levou: a

                                                
390 Essa comédia é O Anfitrião.
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parte paterna foi entregue ao céu, e a tua, (foi entregue) às chamas” (HO, 1966-8). Da

mesma forma como o nascimento reunira em Hércules os componentes humano e divino, a

morte os separou.

O segundo Hércules comunga com os homens essa contingência de ser um

composto de deus e animal, e, como eles, só ter a leveza necessária para a ascensão aos

astros, depois que se submete ao que é comum a qualquer sapiens391: o cabal vencimento

do corpo.

A morte como arremate da virtude

A natureza criou cada ser com sua marca. Atingir a perfeição é, em cada um,

conquistar a perfeição no âmbito daquilo que é sua marca. “O que há de melhor no homem?

A razão: por causa desta, ele ultrapassa os animais, e se aproxima dos deuses. A razão

perfeita é o próprio bem. As outras coisas ele possui em comum com os animais e os

vegetais. Ele é forte: os leões também são. Ele é belo: os pavões também são. Ele é veloz:

os cavalos também são. Não digo que em todos esses aspectos ele lhes seja inferior: eu não

quero saber o que ele tem em máximo grau, mas o que ele tem de exclusivamente seu.  Ele

tem um corpo: as árvores também têm. Ele tem impulso e movimento espontâneos: as

bestas e os vermes também têm. Ele tem uma voz: mas quanto mais sonora a têm os cães,

quanto mais aguda a têm as águias, quanto mais grave os touros, quanto mais doce e

modulada os rouxinóis? Mas o que existe de exclusivo no homem? A razão: quando ela é

virtuosa e perfeita, ela realiza a felicidade do homem”392. Se um bom cavalo é aquele que

tem, em alto grau, a capacidade de correr, uma bela ave é aquela que tem, em alto grau, o

                                                
391 Mors necessitatem habet aequam et inuictam – A morte se dá segundo uma  necessidade igual e invicta
(Ad Luc. 30,11).
392  In homine optimum quid est ? Ratio: hac antecedit animalia, deos sequitur. Ratio ergo perfecta proprium
bonum est, cetera illi cum animalibus satisque communia sunt. Valet: et leones. Formosus est : pauones.
Velox est : et equi. Non dico, in his omnibus uincitur : non quaero, quid in se maximum habet, sed quid suum.
Corpus habet : et arbores. Habet impetum ac motum uoluntarium : et bestiae et uermes. Habet uocem : sed
quanto clariorem canes, acutiorem aquilae, grauiorem tauri, dulciorem mobilioremque luscinii ?  Quid est in
homine proprium ? Ratio: haec recta et consummata felicitatem hominis impleuit (Ad Luc. 76,9).
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dom da voz, um homem bom, ou virtuoso, é aquele que detém uma razão perfeita e

virtuosa. A razão é o dom com que a natureza o marcou. Aperfeiçoar-se é desenvolver, ao

máximo, aquilo que a natureza lhe imprimiu como um selo. Dessa forma, a perfeição é a

adequação máxima de cada ser àquilo que a natureza lhe deu como distintivo. Sendo a

razão o que distingue o homem, sua perfeição consiste no aperfeiçoamento do domínio da

razão sobre seu ser inteiro. Esse predomínio total é o que, no homem, se chama virtude.

Hércules faz uma associação entre a morte, a apoteose e a natureza, ao dizer, logo

no Prólogo, que a natureza se encontra em débito com ele, pois ele já cumpriu todas as

etapas da vida, já venceu todos os monstros do ar, do mar, da terra e dos infernos, e não

consegue ir para junto dos deuses, não realiza sua própria apoteose.  “A Morte certamente

me devolveu a ti” (HO, 13-14), como se afirmasse em outras palavras: ela me libertou para

ti. A morte se mostrou impotente diante de Hércules, que esteve no inferno, de lá raptou

Cérbero e retornou ao mundo. O fato de ter submetido a morte leva-o a crer que só Júpiter

pode encerrar-lhe a vida, que já não tem razão de ser, ameaçada pela ociosidade, após o fim

de todos os monstros. A natureza é responsável pela vida, e a morte é parte da vida. Como a

morte não pode atingir Hércules, a natureza está em falta com ele: “A natureza me faltou”

(HO,46), reclama. Ela se cansou primeiro que ele (HO, 47). Ao não conseguir domínio

sobre ele, que a desmoralizou, capturando seu guardião, sua ascensão ao céu só pode,

segundo o raciocínio do velho Hércules, ser pedida diretamente a Júpiter. É o que ele faz no

Prólogo.

Não tendo sido atendido pelo pai, Hércules empreende um outro caminho, um longo

trajeto, como é o do sapiens. A um certo momento, ele passou do enfrentamento dos

monstros exteriores -  mesmo porque estes não mais existiam - à luta contra seus monstros

internos: contra o medo da dor e o medo do sofrimento. Quando se dispôs a enfrentar

serenamente aquele que é considerado pelo comum dos homens como o mais temível de

todos eles, o medo da morte e a própria morte, ele empreendeu o caminho do novo

Hércules, mostrando-se um outro ser: “Seu rosto era de quem se dirigia aos astros e não ao

fogo” (HO, 1645). “Posto no meio das labaredas e das ameaças da chama, imóvel,

inabalável, não torcendo para lado algum seus membros calcinados,  ele exorta, ele

aconselha...” (HO, 1740-41). Dessa forma, não apenas ele suporta a dor do fogo, como,

mais do que isto, vai ao encontro do sofrimento mais intenso. Por isso, “ele reúne daqui e
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dali os troncos inflamados, em que a menor labareda crepita, e os volta todos para o fogo.

Ele, intrépido e indomável,  busca aqueles donde transborda o fogo mais intenso. Em

seguida, ele cobre seu rosto com as chamas e luzem suas espessas barbas;  e quando o fogo

ameaçador já tinha alcançado seu rosto, e as chamas já tinham lambido sua cabeça, ele nem

fechou os olhos”(HO, 1749-55). A morte, como a mais fatal das contingências do homem,

acaba de ser vencida exemplarmente pelo sábio. Esse desdobramento se torna possível,

porque a virtude despertou no herói um desejo intenso de vencer a morte pelo destemor:

“Tudo o que foi feito antes é de pequena importância. É este dia, ó pai, que será, ou a

consagração, ou a condenação de Hércules” (HO, 1714-15). É um reconhecimento, na

mesma declaração, do valor absoluto do presente (este dia). Essa supremacia demonstrada

diante da morte inevitável é, ainda, a prova cabal de que aquele que morre acaba de atingir

a sabedoria em seu grau mais alto. “Quanto mais houver de tormento, mais haverá de

glória”, como escreve Sêneca em De prouidentia393, a respeito da morte de Régulo, cuja

coragem lembra a de Hércules na fogueira.

Só depois dessa morte acolhida, Hércules atinge o patamar do sapiens. Até então,

ele era apenas o proficiens. “Antes que ela (a parte racional do homem) se torne plena (de

posições inarredáveis), o movimento da vontade é inconstante”394. A plenitude foi

alcançada no enfrentamento exemplar da fogueira, que consumiu seu corpo. Enquanto

Hércules não se sentiu inteiramente provado e imune ao retrocesso, ele não se viu feliz nem

pronto para subir até os astros, lugar dos deuses. Agora está feliz, porque “o homem feliz e

de virtude consumada fica plenamente satisfeito consigo mesmo, quando é fortemente

provado; e aqueles sofrimentos que são temidos pelos demais – se são o preço de alguma

nobre ação – ele, não só os padece, mas os retém junto de si”395. Ele não apenas padece os

sofrimentos, como, mais do que isso, segura-os junto de si, quando puxa as chamas para

junto de seu corpo.

Hércules, depois que alcançou a uirtus, não apenas se resignou diante do destino

apontado pelo oráculo, mas, num passo além, ordenou a Filoctetes que lhe preparasse uma

fogueira tal “que a chama de Hércules arda durante o dia inteiro”(HO, 1487). Por isso,

                                                
393 Quanto plus tormenti tanto plus erit gloriae (De prouidentia, 3,9).
394 Antequam impleatur, incerta mentis uolutatio est  (Ad Luc. 71,27).
395 Beatus uero et uirtutis exactae tunc se maxime amat, cum fortissime expertus est, et metuenda ceteris, si
alicuius honesti officii pretia sunt, non tantum fert, sed amplexatur... (Ad Luc. 71,28).
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valem para todo sapiens as palavras de Filoctetes: “Não deve ser chorada, nem pressionada

à força de reza qualquer pessoa que, com seu valor, tenha conduzido até a morte  seu

próprio caminho” (HO, 1833-34).

Nos versos 1701-1704, Hércules faz oferta de si mesmo ao céu: “Se a terra está

plena de paz, se nenhuma cidade geme, e ninguém mancha impiamente os altares,  se não

há mais crimes, recebe entre os astros, eu te peço, este meu espírito”. A morte tornara-se a

prova definitiva a que se submetera Hércules: “Este dia fará com que eu me mostre digno

do céu. Tudo o que foi feito antes é de pequena importância. É este dia, ó pai, que será, ou a

consagração, ou a condenação de Hércules” (HO, 1713-1717), diz ele a Júpiter. Hércules

esbanja coragem na prova que se impôs. Enquanto se consome no fogo, não é o fogo que o

procura, mas, ao contrário, ele  é que procura o fogo, de forma a parecer que é ele que o

queimava (HO, 1728-1744). Na morte, rompe-se o limite entre Hércules e o fogo, entre o

que é ativo e o que é passivo, entre o que constrói e o que destrói.

Convergência no Uno

“És uma divindade, e a eternidade te recebe eterno. Acredito em teus triunfos

(1980). Procurarei o reino de Tebas, e cantarei um novo deus acrescentado aos templos”

(HO,1981-82), são   palavras de Alcmena dirigidas a Hércules, já no fim da tragédia. Ao

que o coro final acrescenta, dirigindo-se a Hércules, invocando-o como pacificador do

mundo, para que ele vele sobre a terra, de modo que se algum monstro – provavelmente

algum tirano – atacar os povos, que ele o aniquile com seus raios trissulcos.

A descrição da morte de Hércules, na fala da mãe do herói, veio paulatinamente

crescendo de intensidade. Primeiro, ela considerou sua morte uma morte comum. Desfilou,

em seguida, argumentos que contradizem essa hipótese, e acentuou a impossibilidade de

Hércules compartilhar o mesmo espaço com os seres infernais vencidos por ele (HO, 1939).

Observou, por fim, o momento em que o próprio Hércules se mostrou como vencedor,

falando do céu para a terra. Alcmena celebra Hércules como vencedor do reino da morte
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(HO, 1945-1962). O herói responde, dirigindo-se a ela: Tudo o que me veio de ti era

mortal, e o fogo por mim vencido queimou, enquanto o que me veio de Júpiter ascendeu ao

céu (HO,1966-1967), o que significa que o que fala agora é tão somente sua parte divina,

que veio de Júpiter. Depois de dizer essas palavras, Hércules triunfa, pela segunda vez,  das

regiões infernais, e vai finalmente para os astros: “A mim, convém agora subir para a

morada celeste” (HO, 1975), diz ele.

O coro, antes, cantara algo que, pela grandiosidade, se assemelha ao que ocorreu na

transformação de Hércules. O acontecido com o herói é tudo o que o drama mostra em sua

partida da invencibilidade diante dos monstros exteriores, até a chegada ao assentimento

diante da própria morte e de sua dor. Hilo contou como o filtro provocara a destruição

penosa da pele, das carnes, do sangue e dos ossos de seu pai. Na esteira dessa

transformação do pleno poder à submissão consentida ao destino, o coro acrescenta uma

previsão ainda mais espetacular, por sua abrangência cósmica: como esse mundo funcional,

em suas leis eternas, um dia, ruirá, numa catástrofe ainda maior do que a que atinge

Hércules: “Já já, um dia virá para o universo, quando, estando aniquiladas suas leis, o pólo

austral esmagará  tudo o que existe nas terras líbias e tudo o que possui o Garamante

nômade. O pólo ártico destruirá tudo o que existe abaixo de seu eixo, e açoita o Bóreas

seco. O alarmado Titã, uma vez perdido o céu, fará precipitar-se o dia. O palácio celeste,

em sua queda, arrastará consigo o Levante e o Poente, e, de igual maneira, algum tipo de

morte atingirá os deuses nesse caos. E a própria morte pronunciará contra si mesma a

sentença capital” (HO, 1102-1117). Assim será a conflagração universal na visão do coro

das mulheres de Calidônia.  O mesmo coro põe, a seguir, uma questão: que lugar acolherá

tanta ruína? “Que lugar conterá o céu? A porta do Tártaro ficará escancarada, de modo a

conter todo o céu desintegrado? Ou o espaço que separa da terra as regiões celestes é

bastante, é suficientemente grande  para acolher as ruínas do mundo? Que lugar acolherá

tamanha impiedade?  Ó Deus, que lugar receberá os deuses? Que único lugar acolherá

esses três reinos: o mar, o Tártaro e o Firmamento?” (HO, 1118-1127). A resposta a essa

questão, o próprio coro sugere, ao afirmar, na pergunta, que esse lugar deverá ser único:

Regna unus capiet tria? Não sendo nenhum dos outros lugares sugeridos pela pergunta e

recusáveis pelo senso comum (uma lei válida para os estóicos), só pode ser o Unus. O

espaço entre o céu e a terra não comportará toda a ruína do mundo, muito menos o Tártaro.
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O que acontecerá depois desse desastre é que tudo se recolherá ao Uno, a Deus, à Natureza,

ao Logos, enfim.

A associação dessa catástrofe à morte de Hércules é feita pelo mesmo coro, que

proclama: “Nada de eterno existe” (HO, 1035). Para ficar claro que esse “nada” não se

refere exclusivamente a Hércules, mas a todos os seres, até mesmo aos deuses, por mais

dolorosa que seja a constatação, o coro continua: “Orfeu, numa toada dolorosa, aos Getas

cantou esta canção: as leis estão acima também dos deuses, e daquele que, senhor do

tempo, dispôs as quatro estações  do apressado ano; para ninguém as parcas apressadas

deixam de tecer o destino em sua roca. Tudo o que pôde nascer, poderá morrer” (HO, 1090-

99). O que não deixa que o coro tenha dúvida quanto a essa catástrofe que atingirá a todos

os seres nascidos, é exatamente o fato de até o poderoso Hércules ter-se arruinado em sua

força: “Hércules vencido nos manda  acreditar no vate trácio” (HO, 1100).

É impossível falar da conflagração universal, sem falar do fogo. E o fogo só pode

ser evocado com base na analogia e na possibilidade de transferência de traços do menor

para o maior, do visível para o invisível, do conhecido para o desconhecido. O mundo tem

uma alma como o homem. A alma do mundo, para Cleanto, identifica-se com o sol396. O

fogo, que constitui o sol, é o próprio logos do mundo. O calor que anima os animais, sob a

forma de razão seminal, é parte desse fogo. A razão diretriz do homem é também parte

desse fogo-logos do mundo. Essa relação do fogo com o logos é, de forma bastante

objetiva, estudada por Thomas Benatouïl397, que se baseia especialmente no pensamento de

Cleanto, expresso no Hino a Zeus e em comentários de Cícero em De natura deorum.

A presença do logos se faz, no mundo, por três caminhos. Há um logos universal

que se situa fora do mundo, em sua parte hegemônica, que, segundo Cleanto, é o sol.

Corresponde, em HO, ao pater rerum, a quem se dirige o coro no verso 1587. Há, depois,

                                                
396 Contrairement à Zénon e à Chrisippe,Cléanthe identifie la partie directrice du monde avec le soleil e non
avec le ciel ou une partie du ciel et il fait partir du soleil l’embrasement périodique du monde: pour lui, il n’y
a donc pas de différence entre le feu qui consitue le soleil et l’hégemonique de l’âme qui dirige
providentiellement le monde (Contrariamente a Zenão e a Crisipo, Cleanto identifica a parte diretriz do
mundo ao sol e não ao céu ou a uma parte do céu, e ele faz partir do sol o abrasamento periódico do mundo:
para ele, não há, pois,  diferença entre o fogo que constitui o sol e o hegemônico da alma que dirige
providencialmente o mundo - BENATOUÏL, 2002, p. 315).
397 BENATOUÏL, Thomas. Logos et scala naturae dans le stoïcisme de Zenon et Cleánthe. In: Elenchos:
revista di studi sul pensiero antico fondata da Gabriele Giannantoni. Roma: Bibliopolis, 2002 (anno XXIII,
fascicolo 2), p. 297-331.
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uma outra forma de presença desse mesmo logos, enquanto razão seminal dos corpos

animados. Essa razão seminal se manifesta  como  calor animal e como circulação

sangüínea. A razão-destino, ou o governo das ações do mundo e da convivência dos seres

animados abriga-se também no domínio da razão seminal. Os corpos, animados por essa

razão seminal, encontram-se em posição passiva de objetos em relação à ação do fogo, que

é a própria presença do logos. Os homens e o sol, seres passivos enquanto aquecidos pelo

fogo, são ativos enquanto usuários desse mesmo fogo. O sol produz luz e calor graças ao

fogo de que ele é constituído, e ainda penetra, como calor, os corpos dos seres vivos sob a

forma de razão seminal. Analogamente, o homem, além de ser aquecido internamente por

eles, também produz fogo e calor, e faz com que esse fogo e esse calor penetrem os

alimentos e outros objetos de seu uso. A presença do fogo está explícita nas duas

modalidades em HO. Quando Filoctetes narra a morte de Hércules, a primeira atitude que

ele observa no herói ocorre durante os  preparativos do sacrifício a Júpiter. As ações de

Hércules são as de um homem que inicia o fogo do altar, fazendo queimar o carvalho e a

azinheira (HO, 1639-40), criando o calor que consumirá seu próprio corpo. Em seguida, ele

reverte o sentido destruidor do fogo, ao empregar sua destrutibilidade como instrumento de

purificação do último resquício de sua condição humano-viciosa: o corpo. “Erige frente a

todos os seus servidores sua alma forte, de modo que julgarias que aquele que ardia em

fogo é que queimava (o fogo)” (HO, 1743-44). O fogo é um só, mas seus efeitos se

bifurcam para se contradizer: um destrói, outro constrói, até o momento em que o que

destrói, destrói construindo. “A própria morte pronunciará contra si mesma a sentença

capital” (HO, 1116-1117). Essa proclamação do coro, para finalizar a descrição da

conflagração universal que virá um dia, tem o mesmo sentido da queima do fogo pelo fogo,

da destruição do destrutivo feita pelo que destrói. É a morte que mata a morte: a

circularidade absoluta do Uno que tem seu fulcro na morte.  O que acontece a Hércules é

semelhante ao que acontece na conflagração universal, quando a destruição do universo

marcará o fim de um ciclo, necessário ao nascimento de um outro. O que acontece com

Hércules é isto: ele se queima no fogo para que seu lado divino se liberte para uma outra

“vida”.

Os seres vivos são passivos em relação ao fogo que se encontra dentro deles. O

homem, entretanto, que é passivo diante do fogo vivificador, que lhe garante a vida animal,
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é ativo enquanto usuário consciente do fogo exterior. A vida das plantas e a dos animais é

garantida pela razão seminal, e determinada por essa razão, no sentido de plantas e animais

agirem de acordo com a organização racional do mundo, que exige que esses seres se

conservem e se reproduzam. As árvores são cortadas para alimentar o fogo da pira (HO,

1484). Só o homem – personificado em Hércules – assume uma postura ativa, de razão

diretriz, diante do fogo, indo além da razão seminal que preside todo ser vivo. Enquanto os

seres vivos são possuídos por essa razão, o homem tem a posse sobre ela. A morte é um

fenômeno que faz parte da vida, e, em conseqüência da razão comum, que ordena aos seres

vivos que façam tudo pela sua sobrevivência, é a parte da vida mais difícil de ser

administrada por essa outra forma de razão que os homens dividem com os deuses: a razão

diretriz. Por isso é que Hércules, a partir do momento em que compreende a morte, deseja

que ela seja gloriosa. Aqui está o palco da luta entre o bem e o mal, entre a virtude e o

vício, em seu grau mais alto. O homem bom é aquele que realiza a marca que o distingue

dos outros seres: a razão diretriz, a razão consciente; enquanto o homem mau é aquele que

não o consegue, deixando que predomine nele a razão seminal. Os animais não podem ser

irracionais, uma vez que estão sempre submetidos à fatalidade da razão seminal.  O homem

pode ser irracional, porque, além dessa razão seminal a que está submetido, ele é co-

participante da razão universal sob a forma de razão diretriz. Por ser co-participante das

duas modalidades de razão, o homem pode tanto identificar-se, como ser ativo, com a razão

diretriz, como ser absorvido pela razão seminal e, assim, desviar-se de sua marca, que é a

razão diretriz, tornando-se um ser vicioso.

Voltando à questão do fogo, que é a substância de que se constitui a alma, cumpre

relembrar sua ambigüidade. Ele tanto destrói quanto preserva a vida, o que seria uma

contradição, não fosse a questão da conflagração universal, momento em que o logos

universal todo poderoso, que se assimila ao sol, e que se constitui de fogo, chama a si toda

a natureza. Essa conflagração, no fim de cada ciclo cósmico, os estóicos consideram como

uma destruição do mal. É a intervenção de deus para salvar o homem da ignorância398.

                                                
398 Cléanthe peut ainsi dire dans l’Hymne à Zeus que la combinaison des biens et des  maux en un tout unique
par Zeus est ce qui permet au lógos du tout d’ être unique et éternel (vv. 20-1). L’ ambivalence de la raison
humanie a pour contrepartie la puissance double de la rationalité divine, qui rétablit l’ordre rationnel du
monde en dissolvant l’irrationalité humaine (Cleanto pode assim dizer, no Hino a Zeus, que a combinação
dos bens e dos males num todo único por Zeus é o que permite ao logos do todo ser único e eterno (vv. 20-1).
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Dessa perspectiva, a morte de Hércules sobre a fogueira é uma conflagração em miniatura.

Embora longe de uma destruição universal, como é entendida a conflagração, todos os seus

componentes estão presentes: o fogo destruidor, a presença de deus, e a punição dos

desvios da razão humana, a qualificação para o recomeço do ser atingido. Desse ponto de

vista, a morte de Hércules, como  uma passagem do mal para o bem, tem que pressupor

que, até o momento da morte, o herói apresente os mesmos desvios humanos que

justifiquem a conflagração. Mesmo descendente de Júpiter, Hércules não poderia ser um

herói virtuoso desde o início da trama. Assim como a conflagração neutraliza a oposição

entre o fogo construtor e o fogo destruidor, pela destruição do mal no mundo, a morte de

Hércules pelo fogo neutraliza a oposição entre o lado vicioso e o lado virtuoso de Hércules,

queimando seu corpo como lugar do affectus, preservando apenas o lado sábio do herói,

divinizado. Significativamente, depois que, no terceiro episódio, Hilo confirma a Dejanira a

morte de Hércules, é que o coro canta o canto de Orfeu, dizendo que a lei está acima

também dos deuses, e que tudo o que pôde nascer poderá morrer, e ainda descrevendo a

catástrofe em que tudo será esmagado. O palácio celeste, em sua queda, arrastará consigo o

Levante e o Poente, e, de igual maneira, algum tipo de morte atingirá os deuses nesse caos

(HO, 1093-1115). É a conflagração, a grande conflagração universal miniaturizada pela

morte de Hércules, como diz claramente o coro: “Hércules vencido nos manda  acreditar no

vate trácio” (HO, 1100-1101).  Assim “a ambivalência da racionalidade humana tem por

contrapartida o poder duplo da racionalidade divina, que restabelece a ordem racional do

mundo ao dissolver a irracionalidade humana”399.

                                                                                                                                                    
A ambivalência da razão humana tem por contrapartida a dupla potência da racionalidade divina, que
restabelece a ordem racional do mundo ao dissolver a irracionalidade humana - BENATOUÏL, 2002, p. 329).
399 L’ambivalence de la raison humaine a pour contrepartie la puissance doublé de la rationalité divine, qui
rétablit l’ordre rationnel du monde en dissolvant l’irrationalité humanie (BENATOUÏL, 2002,  p. 329).
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O eterno retorno

“Observa o universo repleto de coisas que circularmente retornam sobre si mesmas:

nada verás extinguir-se neste mundo, mas alternadamente declinar e ressurgir. O verão vai

embora; o ano seguinte o trará de volta: o inverno se foi; os meses do ano o devolverão; a

noite suprimiu o sol: o próprio dia logo a enxotará. Essas idas e vindas das estrelas, tudo o

que deixam para trás, elas reconduzirão de volta. Perpetuamente, uma metade do céu se

eleva, e a outra metade se afunda no horizonte”400. A pragmática  estóica, primeiro, convida

o ser que pensa a ver o que se lhe passa em torno: a seqüência das estações, a alternância do

dia e da noite, a trajetória repetitiva dos astros. Tudo parte de um ponto e a ele retorna. O

estóico contempla o tempo e os efeitos de seu curso, que traz e leva manhãs e noites, que

cria e caça os eternos começos, que preside o ir e o vir das estações do ano, e a ele não é

indiferente o curso das estrelas, que periodicamente descrevem o mesmo caminho no céu.

“A noite captura o dia, e o dia captura a noite; o verão se torna outono, o inverno surge

contra o outono, e aquele se desfaz em primavera. Desta forma, tudo finda para

recomeçar”401. Mas não são apenas as etapas do tempo que morrem e revivem

permanentemente. Por isso Sêneca escreve sobre os corpos em geral, e sobre o papel de

deus nesse processo: “todas as coisas, a vida e a morte, procedem por alternância: o

composto se dissolve, os corpos que se dissolvem se recompõem, e, nesse campo circular,

se completa o trabalho do moderador das coisas, o artista divino”402. Para que as coisas

assim se passem, nesse retorno necessário de tudo, é mister que leis rígidas e inalteráveis

estejam em vigor. E é isso que Sêneca chama de destino: o encadeamento necessário das

causas, que pede uma causa sem causa, ou causa primeira. Se assim não fosse, as causas

que geram outras causas, num processo de repetição sem fim, se perderiam na

                                                
400 Obserua orbem rerum in se remeantium: nihil uidebis in hoc mundo extingui, sed uicibus descendere ac
surgere. Aestas abit, sed alter illam annus adducet: hiemps cecidit, referent illam sui menses ; solem nox
obruit, sed ipsam statim dies abiget. Stellarum iste  discursus, quicquid praeterit, repetit : pars caeli leuatur
assidue, pars mergitur (Ad Luc. 36,11).
401 Diem nox premit, dies noctem, aestas in autumnum desinit, autumno hiemps instat, quae uere compescitur;
omnia sic transeunt ut reuertantur (Ad Luc. 24,26).
402 Omnia illa, sic uitam mortemque per uices ire et composita dissolui, dissoluta conponi, in hoc opere
aeternam artem cuncta temperantis dei uerti (Ad Luc. 71,14).



203

indisciplinada contingência dos acontecimentos, e jamais reconduziriam qualquer coisa ao

ponto de partida.

A morte de Hércules, que tem sua concretização no fogo, é a eliminação da

possibilidade do vício para a assunção plena da virtude. Trata-se, em miniatura, do mesmo

fenômeno que ocorrerá com o universo no fim deste ciclo e dos outros que se seguirão a

este. Assim como o logos desencadeará a conflagração universal para purificar o mundo da

corrupção, Hércules, por um ato consciente de sua própria vontade, administrou o fogo para

purificar-se das paixões humanas.  Essa renovação pelo fogo, ao erradicar do mundo o mal,

iniciará um novo ciclo, começando por uma nova idade de ouro, um tempo em que

inicialmente não haverá virtude, como acontecerá a Hércules que, transformado em deus,

também não será nem vicioso nem virtuoso. Sêneca, numa parte de sua obra, reúne deus, o

mundo e o sábio, nessa inevitabilidade do morrer e renascer, fazendo-se uma pergunta e

respondendo em seguida. A pergunta indaga sobre o que será do sábio, se um dia for

submetido a uma solidão semelhante à solidão da morte. A resposta extrapola para a

própria morte, uma vez que o recolhimento ao Uno equivale à morte do universo: a

existência do sábio será, então, como a existência de Júpiter, quando após a dissolução do

mundo, os deuses se tiverem absorvido no Uno, e a natureza tiver parado por um instante, e

ele descansar mergulhado em seus próprios pensamentos. Nesse momento, o sábio se

refugiará em si mesmo, e permanecerá em presença de si próprio403.

Hércules fez o que faz o sábio, seguindo o que cantou o vate trácio evocado pelo

coro: voltou à união primordial consigo mesmo, como acontece ao sábio ao fim de seu

pequeno mundo, e a todos os deuses no fim de seu grande cosmos. O início de um novo

tempo é anunciado pela silhueta do herói: “A mim, convém agora subir para a morada

celeste. Eu, Alcides, venci mais uma vez, as regiões  infernais” (HO, 1975-76).  Alcmena,

em nome dos homens, confirma o renascimento de Hércules para esse novo tempo:

“Procurarei o reino de Tebas, e cantarei um novo deus acrescentado aos templos” (HO,

1981-82).

O coro, por sua vez, encerra a peça, louvando o sábio: “Vivei corajosamente, e a

morte cruel não vos arrastará  através das águas do Letes” (HO, 1984-85); invocando a

proteção do herói, agora deificado, contra os monstros: “Mas tu, grande vencedor de

                                                
403  Cap. 5, Nota 58.
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monstros, e, ao mesmo tempo,  pacificador do mundo,  fica conosco” (HO, 1989-90); e

conclamando, talvez à maneira de alusão, os governantes à clemência, como remédio

contra a tirania, e à proteção do Império, como garantia da paz: “Agora mesmo, volve teus

olhos para nossa terra e, se qualquer monstro de aspecto desconhecido sacudir os povos

com grave terror, aniquila-o, tu, com os raios trissulcos: que tu atires teus raios com força

ainda maior do que a de teu próprio pai” (HO, 1991-96). Esse grande vencedor de monstros

tinha sido descrito poucas linhas antes por Alcmena, justamente como o eliminador de

tiranos: “Chorai todas juntas, nações cujos tiranos cruéis ele mandou entrar para a morada

do Estige, e a depor a pesada espada banhada no sangue de seus povos” (HO,  (1868-71).

O último coro da tragédia constitui-se, dentro da mesma tragédia em que surge, a

primeira manifestação do novo culto anunciado por Alcmena: “És uma divindade, e a

eternidade te recebe eterno. Acredito em teus triunfos. Procurarei o reino de Tebas, e

cantarei um novo deus acrescentado aos templos” (HO, 1980-82). É uma prece ao novo

deus, consagrado pela apoteose possibilitada por sua morte no fogo.

Hércules é mais um deus que se soma ao panteão romano. Surgiu da transformação

de um herói que, como muitos outros, nasceu da junção de um deus e de uma mortal, e

galgou os altares da Urbe. E quando se identificam, em Hércules, traços de Rômulo, o

fundador de Roma, como mostra Liou Gille404, está-se, ainda em termos do Império, diante

de mais um fim que remete ao começo.

                                                
404 Cap. 4, Nota 17.
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CONCLUSÃO

Acabada a leitura de HO, poder-se-ia perguntar: que quis dizer Sêneca com esta

tragédia? A resposta seria: quis dizer o que disse, e nada mais. As inferências quanto ao

pensamento estóico ali contido, nas falas e nas ações das personagens, fazem parte de todo

um contexto, que constitui a vida e o tempo de Sêneca, que formam o substrato sobre o

qual está assentado o texto. Se fosse possível ouvir a opinião do próprio Sêneca sobre o que

acabamos de escrever, ele provavelmente diria que escreveu HO porque queria escrever

uma tragédia; escolheu o mito de Hércules, para repetir um procedimento que era comum

em seu tempo. Consistia esse procedimento em buscar os motivos na Grécia e lhes dar um

tratamento romano. As descrições geográficas e as narrações sobre mitos e lendas são

longas porque era isso que agradava aos possíveis leitores ou espectadores.

Concordaríamos com as palavras do autor e, numa prova de respeito por elas,

iríamos um pouco além. Concordaríamos também com o que ele escreveu a Lucílio sobre a

presença do perfume que fica naquele que freqüentou uma perfumaria, e na tez que

resultará queimada naquele que se expôs ao sol, resultados que, segundo ele mesmo,

independem da vontade do sujeito.

Assim são os traços do pensamento estóico que tentamos identificar nessa leitura

que se encerra: traços que, provavelmente, independeram da vontade do autor. Estão entre

eles as idéias relativas à  morte, à alma, à virtude, ao vício e à liberdade, entre outras.

A principal conclusão é a de que todos esses elementos, cuja presença

demonstramos neste trabalho, estão rigorosamente relacionados entre si. A questão central

é a liberdade. A liberdade de “uns poucos”, pois, nos escritos morais, a multidão é o lugar

do vício. O stultus é um caso sem conserto. Até sua morte é uma morte vil, como a de

Dejanira. Não obstante parecer uma doutrina do sacrifício, o estoicismo de Sêneca é uma

procura da garantia do prazer. Este é o sentido mais profundo da liberdade de que fala: a

garantia do prazer aos “poucos” que dele tinham condições de usufruir. O que ele escreve
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em vários tópicos de sua obra deixa isto muito claro: a vontade, que pertence

exclusivamente ao sujeito, tem que impor-se sempre ao medo, que o objeto pode suscitar

nele. O resto faz parte de um construto que tem por objetivo alimentar a razão, para que

esta exorcize do presente os medos. Entram nesse construto entidades como a alma imortal

e os deuses.

Mas essa liberdade, que só é possível aos “poucos”, é, por definição, a soma da

contemplação e da ação. Se para a ação, principalmente a ação política, exige-se a

liberdade, para a contemplação, não é diferente, porque esta precisa ser garantida pelo ócio,

que supõe a liberdade política. Essa é uma das razões por que o Império Romano é tão

importante na obra de Sêneca. Tanto a liberdade política é necessária à liberdade

individual, quanto a liberdade individual é necessária  aos “poucos”, para que possam

usufruir plenamente da liberdade, inclusive da política. Na Roma do tempo de Nero, um

dos elementos alimentadores do pensamento de Sêneca é, com certeza, a precariedade da

liberdade, que se traduzia em insegurança e ameaças, circunstâncias que convidam a uma

sobrevalorização da liberdade do eu. Esse eu acaba tornando-se o único lugar onde se pode

construir uma liberdade segura.

Talvez a afirmativa mais abrangente e densa de informação quanto ao pensamento

de Sêneca se encontre exatamente na tragédia HO, quando ele se refere ao fim do universo,

em que a morte matará a morte e o fogo queimará o fogo. Aqui se tem a liberdade suprema

do sujeito, momento em que o objeto jamais poderá ser ameaça para esse sujeito. Sua

própria existência independerá do objeto, qualquer que seja. Quer ele se chame deus, alma,

mundo, matéria, destino, fortuna, princípio ativo ou passivo. A liberdade absoluta se

confundirá com o próprio Uno que, a partir da conflagração universal, não se manifestará

mais, como ativo e passivo, porque recolherá em si todas as coisas, e se tornará  potência

pura. A liberdade plena do sujeito humano, nas suas pequenas dimensões de homem, será

como a do próprio Uno, quando o objeto, qualquer que seja – casa, alimento, água, fogo,

mundo, terra, riqueza, tortura – perder toda possibilidade de se impor a ele, quer sob a

forma de desejo, quer sob a forma de medo, porque esse homem não se desdobrará mais

entre corpo “pesado” e alma “leve”, porque será virtude pura. A liberdade do indivíduo

seguirá como modelo a liberdade do Uno: aquela existência de Júpiter, quando, após a

dissolução do mundo, tiver feito com que os deuses se absorvam nele, confundidos com ele
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mesmo enquanto Uno. A natureza terá então parado por um instante, e o sábio estará

também descansando, mergulhado em seus próprios pensamentos. O sábio será então como

o Uno, que “se refugiará em si mesmo, e permanecerá em presença de si próprio”.

Enquanto obra teatral, HO é, ainda, a tradução visual das idéias e dos sentimentos de seu

autor.
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HERCULES OETAEVS
A – Personae:
            Hercules
            Lichas
            Iole
            Deianira
            Nutrix
            Hyllus
            Alcmena
            Philoctetes

B – Chori Oechaliarum uirginum
            Aetolarum mulierum

C – Famuli Herculis

D – Scaena Trachine

HÉRCULES NO ETA
A – Personagens:
            Hércules
            Licas, personagem muda
            Iole
            Dejanira
            Ama
            Hilo
            Alcmena
            Filoctetes

Coro das virgens ecálias

Coro das mulheres etólias

Servos de Hércules

A cena se passa em Traquine, segundo Herrmann; diante do palácio de Hércules e
Dejanira, complementa Mignon405, ou em Eubéia, perto de Ecália, após a deposição de
Êurito, rei da cidade, segundo F. Miller406.

PRIMEIRO EPISÓDIO (PRÓLOGO)407

<HERCVLES, LICHAS, FAMVLI,
CHORVS OECHALIARVM,IOLE>

HERCVLES

(1)Sator deorum, cuius excussum manu
utraeque Phoebi sentiunt fulmen domus,
secure regna: - protuli pacem tibi
quacumque Nereus porrigi terras uetat.
(5)Non est tonandum: perfidi reges
iacent;
saevi tyranni fregimus quidquid fuit

<HÉRCULES, LICAS, ESCRAVOS, CORO
DAS MULHERES ECÁLIAS>

HÉRCULES

(1) Ó Pai dos deuses, de cuja mão, ambas as
moradas de Febo408 sentem o raio atirado, reina
com segurança: - eu te trouxe a paz, em
qualquer lugar onde Nereu409 impede que as
terras se estendam (mar a dentro) (5). Não
precisas troar: os pérfidos reis jazem por terra;
todo cruel tirano, que havia e  que  era   para  tu

                                                
405 MIGNON, Maurice. Sénèque : Tragédies ; traduction nouvelle, avec introduction et notes. Paris : Libririe
Garnier Frères, s/ data.
406 MILLER, Frank Justus. Seneca in nine volumes. Cambridge, Massachussetts : Harvard University Press,
and London : William Heinemann. LTD, 1987.
407 Esta divisão em episódios e cantos foi baseada em sugestão apresentada por Léon Herrman,  Théâtre de
Sénèque, 1924, p. 573, e seguida também por Moreno, 1987.
408 O sol.
409 Divindade do mar, empregada freqüentemente para significar o próprio mar (Miller)
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tibi fulminandum. Sed mihi caelum,
parens,
adhuc negatur? Parui certe Ioue
ubique dignus teque testata est meum
10)patrem nouerca. Quid tamen nectis
moras?
Numquid timemur? Numquid impositum
sibi
non poterit Atlas ferre cum caelo
Herculem?
Quid astra, genitor, quid negas? Mors me
tibi
certe remisit, omne concessit malum
(15)quod terra genuit, pontus, aer, inferi:
nullus per urbes errat Arcadias leo,
Stymphalis icta est, Maenali nulla est
fera;
sparsit peremptus aureum serpens nemus
et hydra uirus posuit et notos Hebro
(20)cruore pingues hospitum fregi greges
hostisque traxi spolia Thermodontiae.
Vici regentem fata nec tantum redi
sed trepidus atrum Cerberum uidit dies
et ille solem. Nullus Antaeus Libys
(25)animam resumit; cecidit ante aras
suas
Busiris, una est Geryon sparsus manu
taurusque populis horridus centum pauor.
Quodcumque tellus genuit infesta occidit
meaque fusum est dextera: iratis deis
(30)non licuit esse. Si negat mundus
feras,
animum nouerca, redde nunc nato patrem
uel astra forti. Nec peto ut monstres iter;
permitte tantum, genitor: inueniam uiam;
uel, si times ne terra concipiat feras,
(35)properet malum quodcumque, dum

fulminares, nós já destruímos. Mas o céu, ó pai,
ainda me é negado? Eu me mostrei certamente,
digno de Júpiter, por toda parte, e minha
madrasta410 atestou que tu és meu pai. Por que,
pois, tramas demoras (10)? Por acaso sou
temido? Por acaso Atlas não poderá sustentar
Hércules colocado sobre si juntamente com o
céu? Por que, meu pai, por que me negas os
astros? A morte certamente me devolveu a ti
(15). Capitulou todo o mal, que geraram a terra,
o mar, o ar e os infernos: nenhum leão411 erra
mais pelas cidades da Arcádia; a Estinfálide foi
golpeada; não mais existe uma fera de Mênalo;
a serpente aniquilada cobriu de sangue o
bosque (das Espérides) com seus pomos de
ouro, a hidra412 derramou seu veneno (20), e eu
dispersei no Hebro os gordos rebanhos (de
Diomedes) conhecidos pelo sangue dos
estrangeiros, e arranquei os espólios da belicosa
habitante do Termodonte413. Venci aquele que
tem poder sobre a morte, e não apenas voltei,
como também o dia apavorado viu o negro
Cérbero, e, este contemplou o sol (25); nenhum
Anteu414 da Líbia recuperou sua energia,
Busíris415 caiu diante de seus altares, Gerião416

foi dominado apenas com  minha mão, bem
como o horrível touro417, temor de cem povos.
Tudo o que a terra hostil gerou foi derrotado
por minha mão direita (30): aos deuses não foi
permitido permanecer irados. Se o mundo me
nega as feras, a madrasta me nega a alma,
devolve agora o pai ao filho, ou os  astros ao
forte. Não te peço que me mostres o caminho;
dá-me somente a permissão, pai: o caminho eu
encontrarei. Ou se temes que a terra  engendre
monstros (35), que ela se apresse em (criar)
qualquer   mal,   enquanto   a  terra  tem    e   vê

                                                                                                                                                    
410 Juno.
411 Leão de Neméia.
412 Hidra de Lerna.
413 Hipólita, rainha das Amazonas.
414 Anteu é um gigante que Hércules teve que enfrentar, quando ia para o bosque das Espérides. Sua energia
era recuperada sempre que ele punha os pés na terrra. Hércules, em luta com ele, o sustentou acima do chão,
não permitindo que ele se reabastecesse com a energia da terra.
415 Rei do Egito, que sacrificava estrangeiros, e que foi morto por Hércules.
416 Rei mítico da Hispânia, que tinha três troncos. Hércules o venceu, tomou-lhe o rebanho e o deu a Euristeu.
417 O Minotauro.
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terra Herculem
habet uidetque: nam quis inuadet mala
aut quis per urbes rursus Argolicas erit
Iunonis odio dignus? In tutum meas
laudes redegi; nulla me tellus silet;
(40)me sensit ursae frigidum Scythicae
genus
Indusque Phoebo subditus, cancro Libys;
te, clare Titan, testor: occurri tibi
quacumque fulges, nec meos lux
prossequi
potuit triumphos, solis excessi uices
(45)intraque nostras substitit metas dies.
Natura cessit, terra defecit gradum:
lassata prior est. Nox et extremum chaos
in me incucurrit: inde ad hunc orbem redi,
nemo unde retro est. Tulimus Oceani
minas,
(50)nec ulla ualuit quatere tempestas
ratem
quacumque pressi: - pars quota est
patruus mei?
Iam uacuus aether non potest odio tuae
sufficere nuptae quasque deuincam feras
tellus timet concipere nec monstra
inuenit.
(55)Ferae negantur: Hercules monstri
loco
iam coepit esse; quanta enim fregi mala,
quot scelera nudus! Quicquid immane
obstitit,
solae manus strauere; nec iuuenis feras
timui nec infans. Quicquid est iussum
leve est,
(60)nec ulla nobis segnis illuxit dies.
O quanta fudi monstra, quae nullus mihi
rex imperauit! Institit uirtus mihi
Iunone peior. Sed quid impauidum genus
fecisse prodest? Non habent pacem dei:

Hércules. Pois, quem enfrentará qualquer
espécie de mal? Ou quem, digno do ódio de
Juno, estará de volta pelas cidades de Argos?
Conduzi com segurança minhas glórias.
Nenhum país silencia sobre mim (40).
Conheceram-me a raça dos Citas418, sob a Ursa
gelada, os Indianos que (no Oriente) habitam
sob Febo, e os Líbios (que habitam) sob
Câncer. A ti, brilhante Titã419, tomo por
testemunha: estive contigo em todos os lugares
onde brilhas, e tua luz não pôde acompanhar os
meus triunfos. Passei à frente dos ciclos
alternados do sol, (45) e o dia ficou contido
dentro da minha jornada. A natureza perdeu
para mim: faltou terra para meus passos.  A
natureza se cansou primeiro. A noite e o caos
distante correram ao meu encontro: dali, donde
ninguém volta, eu voltei a este mundo. Suportei
as ameaças de Oceano (50) e nenhuma
tempestade foi capaz de quebrar meu barco, não
importando o lugar por onde passei. Que
participação é essa de meu tio paterno420?  O
éter ainda vazio (de Hércules) não pode bastar
ao ódio de tua esposa, a terra teme conceber
feras que eu venha a vencer e não inventa
monstros (55). Feras me são negadas. E
Hércules começa a ocupar o lugar de monstro.
Quantos males   eu combati, quantos  crimes
venci desarmado! O que quer que de temível se
me opôs, minhas mãos sozinhas o abateram.
Nem como adolescente eu temi as feras e nem
como criança421. Tudo o que  me é ordenado é
fácil (60). Nenhum dia brilhou  para mim na
ociosidade. Ó  quantos monstros venci, sem que
nenhum rei mo tenha ordenado! A força se
manifestou em mim mais terrível do que em
Juno. Mas de que me aproveita ter tornado a
humanidade livre dos medos? Os deuses não
têm paz (65): toda a terra, uma vez  purificada,

                                                
418 Os Citas habitam ao norte, sob a grande Ursa.
419 O sol.
420 Perseu.
421 Ainda criança, Hércules estrangulou duas serpentes que Juno enviara contra ele.
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(65)purgata tellus omnis in caelo uidet
quodcumque timuit: transtulit Iuno feras.
Ambit  peremptus Cancer ardentem
plagam,
Libyaeque sidus fertur et messes alit;
annum fugacem tradit Astraeae Leo;
(70)at ille, iactans feruidam collo iubam,
austrum madentem siccat et nimbos rapit.
Inuasit omnis ecce iam caelum fera
meque antecessit: uictor e terris meos
specto labores, astra portentis prius
(75)ferisque Iuno tribuit, ut caelum mihi
faceret timendum. Sparserit mundum licet
caelumque terris peius ac peius Styge
irata faciat, dabitur Alcidae locus.
Si post feras, post bella, post Stygium
canem
(80)nondum astra merui, Siculus
Hesperium latus
tangat Pelorus; una iam tellus erit;
illinc fugabo maria: si iungi iubes,
commitat undas Isthmos et iuncto salo
noua ferantur Atticae puppes uia.
(85)Mutetur orbis, uallibus currat nouis
Hister nouasque Tanais accipiat uias.
Da, da tuendos, Iuppiter, saltem deos:
illa licebit fulmen a parte auferas,
ego quam tuebor. Siue glacialem polum,
(90)seu me tueri feruidam partem iubes,
hac esse superos parte securos puta.
Cirrhaea Paean templa et aetheriam
domum
serpente caeso meruit: - o quotiens iacet
Python in hydra! Bacchus et Perseus deis
(95)iam se intulere: sed quota est mundi
plaga
oriens subactus aut quota est Gorgon
fera?
Quis astra natus laudibus meruit suis

vê no céu tudo aquilo que temeu: Juno para lá
transferiu as feras. Câncer422  aniquilado
circula pela região tórrida e é tido como  a
constelação da Líbia, e faz crescer os trigais. O
leão423 leva para Astréia424 o ano fugaz (70). E
ele próprio, agitando com o pescoço a juba
ardente, resseca o úmido Austro e aspira as
nuvens. Eis que toda fera já invadiu o céu e me
antecedeu. E eu, vencedor, daqui da terra
contemplo meus feitos. Juno concedeu os astros
primeiro aos monstros (75) e às feras, para
tornar a mim o céu temível. Ainda que ela tenha
contaminado de monstros o mundo (inteiro), e,
irada, torne o céu pior do que a terra e pior do
que o Estige, um lugar será reservado a
Alcides! Se depois das feras, depois das
guerras, depois do cão do Estige (80), ainda não
mereci os astros, que o (monte) Peloro425 da
Sicília se una ao litoral de Hespéria, formando
assim um único território; eu dali afastarei os
mares. Se ordenares que mares sejam reunidos,
que o Istmo reúna as águas, e uma vez reunidos
os mares, os navios áticos sejam conduzidos
por nova rota (85). Que se mude o mundo: que
corra o Istro por novos vales, e o Tânais tome
outras direções. Dá-me, Júpiter, dá-me, pelo
menos, deuses  para eu proteger. Daquela parte
que eu protegerei, tu poderás retirar teu raio.
(90) Se me ordenas cuidar do pólo glacial, ou
da zona tórrida, considera que nessa parte os
deuses estarão em segurança.     Por ter matado
uma serpente, Peão426 mereceu templos em
Cirra427 e uma morada no céu. E, no entanto, a
quantas Píton equivale só a Hidra! Baco e
Teseu já se foram para junto dos deuses (95).
Mas que  parte do mundo representa o Oriente
submetido, ou  que é a Górgona diante das
outras feras? Que filho mereceu de ti e da
madrasta os astros por seus próprios méritos?

                                                
422 A constelação zodiacal de Câncer, na qual o sol atinge seu solstício de verão.
423 A constelação do Leão representa o leão de Neméia: o sol passa do Leão para a constelação de Virgem
(Astréia).
424 Astréia, deusa da justiça, tornou-se, no céu, a constelação de Virgem (Mignon).
425 Nome de um promontório.
426 Apolo.
427 Delfos, onde o jovem Febo matou a serpente Píton.
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ex te et nouerca? Quem tuli mundum
peto.
Sed tu comes laboris Herculei, Licha,
(100)perfer triumphos, Euryti uictos lares
stratumque regnum. Vos pecus rapite
ocius
qua templa tollens ora Cenaei Iouis
austro timendum spectat Euboicum mare.

Peço o mundo que sustentei.
             (Dirigindo-se a Licas428)
Mas tu, companheiro dos trabalhos de Hércules,
Licas (100), anuncia meus triunfos: os lares
vencidos de Êurito429 e seu reino destruído.
(Dirigindo-se a seus companheiros) E vós,
mais que depressa, levai o rebanho por onde a
praia que conduz ao templo de Júpiter Ceneu430

contempla o mar da Eubéia, tão temido quando
sopra o Austro.
(Sai Hércules na direção do promontório
Ceneu, pretendendo aí fazer sacrifício a
Júpiter)

                                                                                                                                                    
428 A partir desta nota, todas as indicações de cena foram baseadas em Miller, 1987.
429 Rei da Ecália, cidade da Tessália setentrional. Tendo recusado sua filha Iole a Hércules, depois de lha
haver prometido, o herói atacou Ecália, destrui a cidade e levou consigo Iole.
430 Trata-se do templo de Júpiter construído sobre o promontório Ceneu na ilha de Eubéia.
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PRIMEIRO CANTO

CHORVS, < IOLE>

CHORVS

Par ille est superis cui pariter dies
(105)et fortuna fuit; mortis habet uices
lente cum trahitur uita  gementibus;
quisquis sub pedibus fata rapacia
et puppem posuit fluminis ultimi,
non captiua dabit bracchia uinculis
(110)nec pompae ueniet nobile ferculum:
numquam est ille miser cui facile est
mori.
Illum si medio decipiat ratis
ponto, cum Borean expulit Africus
aut Eurus Zephyrum, cum mare diuidunt,
(115)non puppis lacerae fragmina
conligit,
ut litus medio speret in aequore:
uitam qui poterit reddere protinus,
solus non poterit naufragium pati.
Nos turpis macies et lacrimae tenent
(120)et crinis patrio puluere sordidus.
nos non flamma rapax, non fragor obruit:
felices sequeris, mors, miseros fugis;
stamus, nec patriis moenibus, heu, locus
sed siluis dabitur, lapsaque sordidae
(125)fient templa casae; iam gelidus
Dolops
hac ducet pecudes qua tepet obruptus
stratae qui superest Oechaliae cinis.
Illo Thessalicus pastor in oppido
indocta referens carmina fistula
(130)cantu nostra canet tempora flebili;
et dum pauca deus saecula contrahet,
quaeretur patriae quis fuerit locus.
Felix incolui non steriles locos

CORO <IOLE>

CORO

       É semelhante aos deuses aquele que
possuiu, ao mesmo tempo, a vida e a fortuna
(105). A vida é como a morte, quando é
arrastada com lentidão por aqueles que sofrem.
Quem pôs sob seus pés a fatalidade voraz e o
barco do rio supremo nunca entregará cativos
seus braços às cadeias (110), nem se tornará
nobre troféu.
       Nunca é infeliz aquele para quem morrer é
fácil. Se seu barco o trai em alto mar, quando o
Áfrico encontra o Bóreas, ou o Euro o Zéfiro,
dividindo as águas (115), ele não recolhe os
fragmentos do navio destroçado, como se
esperasse o litoral  em meio às ondas. Somente
aquele que, por si mesmo, for capaz de
devolver a vida, não poderá ser vítima no
naufrágio.
      A nós, disforme magreza e lágrimas nos
dominam (120), e os nossos cabelos estão sujos
das cinzas da pátria. Não nos sepultaram, nem a
chama devoradora, nem o fragor (da
destruição). Aos que são felizes, tu
acompanhas, ó morte, e aos desgraçados
abandonas. Nós seguimos de pé! Mas aquele
sítio será entregue, ai de nós, não mais às
muralhas da pátria, mas às florestas (125); e os
templos destruídos se tornarão choupanas
imundas. Agora, o gélido Dólopo431 conduzirá
seus rebanhos por onde se estende, ainda
morna, a camada de cinzas que resta da
destruída Ecália. No que fora outrora essa
cidade, o pastor tessálico, tirando sons de sua
flauta   rústica,  cantará  o  nosso  tempo  numa

                                                
431 Dólopos são povos da Tessália.
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nec ieiuna soli iugera Thessali:
(135)ad Trachina uocor, saxa rigentia
et dumeta iugis horrida torridis,
uix gratum pecori montiuago nemus.
At, si quas melior sors famulas uocat,
illas aut uolucer transferet Inachus
(140)aut Dircaea colent moenia, qua fluit
ismenos tenui flumine languidus: -
hic mater tumidi nupserat Herculis.
quae cautes Scythiae, quis genuit lapis?
Num Titana ferum te Rhodope tulit
(145)te praeruptus Athos, te fera Caspias?
quae uirgata tibi praebuit ubera?
Falsa  est de geminis fabula noctibus,
aether cum tenuit sidera longius
commisitque uices Lucifer Hespero
(150)et Solem uetuit Delia tardior.
Nullis uulneribus peruia membra sunt:
ferrum sentit hebes, lentior est chalybs;
in nudo galdius corpore frangitur
et saxum resilit, fataque neglegit
(155)et mortem indomito corpore
prouocat.
Non illum poterant figere cuspides,
non arcus Scythica tensus harundine,
non quae tela gerit Sarmata frigidus
aut qui soliferae suppositus plagae
(160)uicino Nabatae uulnera dirigit
Parthus Cnosiacis certior ictibus.
Muros Oechaliae corpore propulit;
nil obstare ualet; uincere quod parat
iam uictum est: - quota pars uulnere
concidit?
(165)Pro fato patuit uultus iniquior
et uidisse sat est Herculeas minas.
Quis uastus Briareus, quis tumidus Gyas
supra Thessalicum cum stetit aggerem
caeloque inseruit uipereas manus,
(170)hoc uultu riguit? Commoda cladibus
magnis magna patent: nil superest mali. –

melodia triste (130). Quando, então,  deus tiver
feito passar uns poucos séculos, se indagará
sobre o lugar que terá sido o de nossa pátria.
Feliz eu habitei lugares não estéreis  e  glebas
nada pobres do solo tessálico (135).  Sou
chamada para Traquine, para seus duros
rochedos e suas relvas eriçadas sobre
montanhas tórridas: um bosque nada agradável
ao rebanho montívago. No entanto, se melhor
sorte recebe algumas de nós, escravas, ou a
região do Ínaco432 veloz as levará (140), ou elas
habitarão as muralhas de Dircéia433, por onde
corre o Ismeno lânguido  num filete d’água.
Foi aí que se casou a mãe do orgulhoso
Hércules434. Que pedra engendrou tais rochedos
da Cítia?  Acaso foi o Ródope que te
transportou, feroz Titã (145)? ou  foi o Atos
escarpado?  Ou foi uma fera do mar Cáspio?
Quem, de corpo raiado435, te ofereceu os seios
túmidos? É falsa a história das noites
geminadas, quando o éter  reteve as estrelas por
mais longo tempo, e Lúcifer436  cedeu seu lugar
a Héspero437 (150) e a deusa de Delos438,
retardando seu curso, impediu o sol (de
aparecer)?  Seus membros são imunes a
quaisquer ferimentos: a espada se mostra romba
e mais cego é o aço. De encontro a seu corpo
nu, a espada se quebra, a pedra recua. Despreza
o destino (155), e, com seu corpo invencível,
desafia a morte. As lanças não o podem
trespassar, nem o arco retesado com uma flecha
cítica, nem os dardos que carrega o Sármata
(160) das regiões geladas, ou os habitantes das
plagas soalheiras, que dirigem seus ataques
contra o vizinho Nabateu, esse Parta mais
certeiro em seus golpes do que os Cretenses.
       Os muros da Ecália, ele derrubou com seu
corpo. Nada o consegue deter: tudo o que
decide vencer, já está vencido. Que parte ele
dominou com ferimentos (165)? Sua fisionomia

                                                
432 Argos ou Micenas.
433 Tebas. Assim chamada por causa da fonte.
434 Alcmena.
435 Uma tigresa do Cáucaso.
436 Estrela da manhã.
437 Estrela da tarde.
438 A lua.
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Iratum miserae uidimus Herculem!

                          IOLE

At ego infelix non templa suis
conlapsa deis sparsosue focos,
(175)natis mixtos arsisse patres
hominique deos, templa sepulcris:
nullum querimur commune malum:
alio nostras Fortuna uocat
lacrimas, alias flere ruinas
(180)me fata jubent. Quae prima querar,
quae summa gemam? Pariter cuncta
deflere iuvat. Nec plura dedit
pectora tellus ut digna sonent
uerbera fatis. Me uel Sipylum
(185)flebile saxum,  fingite, superi,
uel in Eridani ponite ripis,
ubi maesta sonat Phaethontiadum
silua sororum; me uel Siculis
addite saxis, ubi fata gemam
(190)Thessala Siren, uel in Edonas
tollite siluas, qualis natum
Daulias ales solet Ismaria

se mostrava mais   terrível,    quando     a
ameaça  era   de   morte, e ter visto as ameaças
de Hércules é o bastante.  Que gigantesco
Briareu439, que corpulento Gias, quando se
ergueu sobre os montes tessálicos para atingir o
céu com suas mãos de serpentes (170), mostrou
tal rosto?  Grandes recompensas se manifestam
nas grandes destruições, o que é cômodo:
(assim), nada de mau nos resta. – Infelizes, nós
vimos o irado Hércules.

                               IOLE

       Eu, de minha parte, infeliz, não lamento,
nem os templos derrubados com seus deuses,
nem os lares destruídos (175), nem os pais
ardendo em chamas misturados aos filhos, ou
os deuses misturados aos homens, ou os
templos aos sepulcros. Eu não lamento nenhum
mal que atinge a todos: a fortuna chama minhas
lágrimas para outra direção (180): e o destino
me manda chorar outras ruínas. O que primeiro
lamentarei, o que chorarei por último?  Chorar
tudo ao mesmo tempo é vantajoso. Mas a
natureza não me deu senão um peito para que
os golpes (nele desferidos) soem à altura de
meu destino. A mim, ó deuses, ou transformai-
me (185) no lamentoso rochedo Sípilo440, ou
depositai-me nas margens do Eridano, onde
sussurra fúnebre a floresta das irmãs de
Faetonte441. Ou ainda, acrescentai-me aos
rochedos  Sículos, onde, como a  Sereia442

tessálica, eu  lamente  o  meu  destino (190). Ou

                                                
439 Briareu e Gias estão entre os gigantes que empilharam o Olimpo sobre o Pélio, e o Pélio sobre o Ossa para
escalar o céu e expulsar os deuses.
440 Montanha da Frígia, sobre a qual, Níobe, transformada em pedra, chora eternamente seus filhos perdidos.
441 Quando Faetonte foi precipitado no Pó pelo raio de Júpiter, seus irmãos foram metamorfoseados em
choupos nas margens do rio.
442 Ela queria tornar-se uma das sereias que habitavam esses rochedos.



229

flere sub umbra. Formam lacrimis
aptate meis resonetque malis
(195)aspera Trachin. Cyprias lacrimas
Myrra tuetur, raptum coniux
Ceyca gemit, sibi Tantalis est
facta superstes; fugit uultus
Philomela suos, natumque sonat
(200)flebilis Atthis.
Cur mea  nondum capiunt uolucres
brachia plumas? Felix, felix
cum silua domus nostra feretur
patrioque sedens  ales in agro,
(205) referam querulo murmure casus
uolucremque Iolen fama loquetur.
Vidi, uidi miseranda mei
fata parentis, cum letifero
stipite pulsus tota iacuit
(210)sparsus in aula; tibi si tumulum
fata dedissent, quotiens genitor
quaerendus eras? Potuine tuam
spectare necem, nondum teneras
uestite genas necdum forti
(215)sanguine, Toxeu? Quid uestra
queror
fata, parentes, quos in tutum
mors aequa tulit? Mea me lacrimas
fortuna rogat. Iam iam dominae
captiua colus fusosque legam.
(220)Pro saeue decor formaque mortem
paritura mihi. Tibi cuncta domus
concidit uni dum me genitor
negat Alcidae atque  Herculeus
socer esse timet. Sed iam dominae
tecta petantur.

então, transportai-me  para as florestas  da
Edônia443,  qual alada Dáulia  que costuma
chorar o filho sob a sombra de Ísmaro. Torna
apropriadas minhas lágrimas, e a áspera
Traquine retumbe (195) com (a história de)
meus males. Mirra444, a cipriota, conserva suas
lágrimas,  a esposa  de Ceix445 lamenta sua
perda,  a filha de Tântalo446 se torna a que
sobrevive a si. Filomela447  perde seu rosto, e a
Átide448  repete (200), em lamento, o nome de
seu filho. Por que meus braços ainda não se
cobrem de penas de aves?
       Feliz (serei eu), feliz, quando  a floresta  se
tiver tornado a minha casa, e, como pássaro
assentado em solo pátrio (205), murmurante e
lastimosa, divulgar minha desventura, e a
tradição falar de Íole-pássaro. Eu vi, eu vi,
infeliz de mim, a sorte de meu pai, quando,
atingido pela maça mortífera, caiu por terra
despedaçado pelo palácio inteiro (210).  Se o
destino te houvesse reservado um túmulo,
quantas vezes, ó pai, terias que ser recolhido!
Pude eu presenciar a tua morte, Toxeu, tuas
faces tenras ainda imberbes e com seu sangue
ainda não forte (para a luta) (215)? Por que
lamentar vossos destinos, pais meus, os quais
uma morte benévola colocou em segurança?
Minha sorte é que me demanda lágrimas.
Brevemente, trabalharei como cativa as rocas e
os fusos de uma dona (220). Ó cruel beleza e
formosura que me hão de proporcionar a morte!
A ti somente nossa casa deve  todas (as
desgraças), desde que meu pai me negou a
Alcides  e temeu ser sogro de Hércules. Agora,
a casa de minha senhora me chama.

                                                
443 Edônia é a Trácia. Procne, esposa do rei da Trácia, Tereu, foi metamorfoseada em andorinha, depois que
matou e serviu a seu esposo, para comer, seu filho Ítis. Dáulis é uma cidade da Fócida onde se dá o drama.
444 Mirra, filha do rei Ciniras, de Chipre, apaixonada por seu próprio pai, deitou-se furtivamente em seu leito,
onde foi amada por ele sem que ele a reconhecesse. Quando o rei descobriu quem era ela, quis matá-la. Ela
refugiou-se na Arábia, onde se engravidou de Adônis e foi transformada, em seguida, na árvore que produz a
mirra.
445 Ceix, rei de Traquine, tendo sofrido um naufrágio, sua esposa Alcíone, desesperada, lançou-se ao mar.
Ambos foram transformados em alcíones.
446 Níobe.
447 Filomela, transformada em rouxinol após a morte de Ítis, como cúmplice da irmã Procne.
448 Ateniense, Procne.
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                        CHORUS

          (225)Quid regna tui
clara parentis  casusque tuos
respicis  amens? Fugiat uultus
fortuna prior. Felix quisquis
nouit famulum regemque pati
(230)uultusque suos uariare potest.
Rapuit uires pondusque malis
casus animo  qui tulit aequo.

                          CORO

       Por que, insensata, recordas o reino ilustre
de teu pai e seu ocaso? Afaste-se de teu olhar a
felicidade anterior.  Feliz aquele que sabe
suportar a condição de escravo e a de rei  (230),
e pode ir adequando sua atitude. Esvaziou de
forças e poder ao mal aquele que enfrenta as
quedas, com alma inalterável.
(Entra a ama de Dejanira. Segundo  F. J.
Miller, a cena muda para o espaço em frente ao
palácio de Hércules e Dejanira em Traquine).
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SEGUNDO EPISÓDIO

NVTRIX, DEJANIRA

NVTRIX

O quam cruentus feminas stimulat furor,
cum patuit una paelici et nuptae domus!
(235)Scylla et Charybdis Sicula
contorquens freta
minus est timenda, nulla non melior fera
est.
namque ut reluxit paelicis captae decus
et fulsit Iole qualis innubis dies
purisue clarum   noctibus sidus micat,
(240)stetit furenti similis ac toruum intuens
Herculea coniunx; feta ut Armenia  iacens
sub rupe tigris, hoste conspecto, exilit
aut iussa thyrsum quatere conceptum ferens
Maenas Lyaeum, dubia quo gressus ferat
(245)haesit parumper, tum per Herculeos
lares
attonita fertur;  tota vix satis est domus:
incurrit, errat, sistit. In voltus dolor
processit omnis, pectori paene intimo
nihil est relictum; fletus insequitur minas;
(250)nec unus habitus durat, aut uno furit
contenta voltu: nunc inardescunt genae,
pallor ruborem pellit et formas dolor
errat per omnes: queritur, implorat, gemit.
Sonuere postes:   ecce, praecipitu gradu,
(255)secreta mentis ore confuso exerit.

AMA, DEJANIRA

AMA

Ó quão sanguinária fúria incita as mulheres,
quando uma casa se abre, ao mesmo tempo, à
concubina e à esposa (235)! São menos
temíveis Cila e Caríbdis, que agitam os mares
da Sicília: qualquer outra fera é melhor. De
fato, desde que reluziu a beleza da amante
cativa e brilhou Iole como um dia sem
nuvem, ou como um astro luminoso que
cintila à noite (240), a esposa de Hércules
permanece como uma desvairada; espalhando
seu olhar terrível; como a tigresa parida,
escondida sob os rochedos armênios, ela
surge com a face ameaçadora; ou como a
Mênade, que, tendo Lieu incorporado em si,
recebe ordem de agitar o tirso (245), hesita
duvidosa por um instante sobre para onde
dirigir seus passos. Depois disso, ela corre
enlouquecida pelo palácio de Hércules. A
casa inteira  é insuficiente (para seu furor).
Ela corre, ela vacila, ela pára. Toda sua dor
lhe acorre ao rosto, quase nada lhe resta no
profundo peito. O choro  sucede às ameaças
(250). Nenhuma atitude sua é permanente, e
ela não manifesta sua fúria, contida numa
expressão constante: ora suas faces  se
inflamam, ora a palidez repele o rubor, e a dor
se manifesta, instável, de todas as maneiras:
ela chora, ela grita, ela implora, ela geme.
        Acabam de ranger as portas: eis que,
com passo apressado, e com palavras
confusas  (255), vêm à tona os segredos de
sua alma.
(Entra Dejanira, saindo do interior  do
palácio)
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DEIANIRA

quamcumque partem sedis aetheriae
premis,
coniunx Tonantis, mitte in Alciden feram
quae mihi satis sit. Si qua fecundum caput
palude tota uastior serpens mouet,
(260)ignara uinci, si quid excessit feras,
immane, dirum, horribile, quo uiso
Hercules
auertat oculos, hoc specu immenso exeat.
Vel si ferae negantur, hanc animam, precor,
conuerte in aliquod: quodlibet possum
malum
(265)hac mente fieri. Commoda effigiem
mihi
parem dolori: non capit pectus minas.
quid excutis telluris extremae sinus
orbemque uersas? Quid rogas Ditem mala?
omnes in isto pectore invenies feras
(270)quas timeat;  odiis accipe hoc telum
tuis:
ego sum nouerca: perdere Alcidem potes:
perfer manus quocumque; quid cessas, dea?
Vtere furente!  Quod iubes fleri nefas?
Reperi; Quid haeres? Ipsa iam cesses licet,
(275)haec ira satis est.

NVTRIX

                      Pectoris sani parum
aestus, alumna,  comprime et flammas
doma:
frena dolorem. Coniugem ostende Herculis.

DEIANIRA

Iole meis captiua germanos dabit
natis Iovisque fiet ex famula nurus?
 (280) Num flamma cursus et torrens ferent
et Ursa pontum sicca caeruleum bibet?
non ibo inulta: gesseris caelum licet

DEJANIRA

       Não importa que parte da morada etérea
ocupas, esposa do Deus do Trovão, envia a
Alcides uma fera que  esteja  à  altura  do  que
quero. Se, maior do que um pântano, alguma
serpente (existe, que) move sua cabeça
sempre capaz de renascer (260), e nunca foi
vencida; se  algo (existe, que) supera as feras,
por (ser) feroz, temível e aterrorizante, e ante
cuja visão Hércules desvia os olhos, que saia
de seu antro imenso. Se, no entanto, as feras
me são negadas, converte em algo este meu
ser, te peço. Na minha atual disposição, eu
posso converter-me em qualquer monstro
(265). Concede-me uma imagem equivalente
à minha dor: Meu peito não segura as
ameaças.
           Por que revolves o âmago da terra
profunda e subvertes o mundo?  Por que
pedes calamidades a Plutão? Todas essas
feras que ele poderá temer, tu encontrarás
neste  meu  peito (270). Aceita esta arma para
(armar) teus ódios: agora eu sou a madrasta:
tu podes  arruinar Alcides. Conduze minhas
mãos para qualquer lugar. Por que demoras, ó
deusa? Serve-te de minha fúria.  Que
impiedade mandas que se faça? Eu já a criei
dentro de mim. Por que hesitas?  Já que te é
lícito ficar indiferente (275),  minha ira me
será bastante.

AMA

De um peito pouco são, minha filha, reprime
os gemidos e domina as chamas: freia tua dor,
mostra-te como esposa de Hércules.

DEJANIRA

A cativa Iole dará irmãos a meus filhos. E, de
escrava, se tornará nora de Júpiter?  A chama,
pois, e a torrente fluirão no mesmo curso?  E
a Ursa ressequida beberá no mar azul? Não
partirei   sem    me    vingar.  Embora    tenhas
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totusque pacem debeat mundus tibi,
est aliquid hydra potius: iratae dolor
(285)nuptae. Quis ignis tantus in caelum
furit
ardentis Aetnae? Quicquid est uictum tibi
hic uincet animus. Capta praeripiet toros?
Adhuc timebam monstra, iam nullum est
malum:
cessere pestes, in locum uenit ferae
(290)inuisa paelex. Summe pro rector deum
et clare Titan, Herculis tantum fui
coniunx timentis; uota quae superis tuli,
cessere captae; paelici felix fui:
illi meas, audistis, o superi, preces,
(295)incolumis illi remeat. O nulla dolor
contente poena, quaere supplicia horrida,
incogitata, infanda. Iunonem doce
quid odia ualeant: nescit irasci satis.
Pro me gerebas bella; propter me uagas
(300)Achelous undas sanguine infecit suo;
cum lenta serpens fieret,  in taurum trucem
nunc flecteret, serpens, tibi posuit minas
ut mille in hoste vinceres uno feras.
Iam displicemus: capta praelata est mihi.
(305)Non praeferetur: qui dies thalami
ultimus
nostri est futurus, hic erit vitae tuae.
quid hoc? Recedit animus, et ponit minas;
iam cessat ira. Quid miser langues dolor?
Perdis furorem, coniugis castae fidem
(310)mihi reddis iterum - quid uetas
flammas ali?
Quid frangis ignes? Hunc mihi serua
impetum,
pares eamus; non erit uotis opus:
aderit nouerca quae manus  nostras regat
uel inuocata.

sustentado o céu, e o mundo inteiro deva a
paz a ti,  existe algo mais poderoso do que a
hidra: o ressentimento de uma (285) esposa
irada.  Que fogo do ardente Etna se enfurece
tão impetuoso contra o céu? Tudo o que já
venceste, este meu arrebatamento o vencerá.
Uma cativa usurpará meu leito  conjugal? Até
agora, eu temia os monstros, mas já não há
mal algum: cessaram as desgraças, e em lugar
das feras, existe (290) a detestável amante.  Ó
supremo senhor dos deuses, e tu, brilhante
Titã, fui tão somente  a esposa do Hércules
incerto quanto à vitória; os votos que dirigi
aos deuses deram resultado para a  cativa; fui
fecunda em benefício da amante: foi para ela,
ó deuses superiores, que ouvistes minhas
preces, é (295) para ela que ele retorna
incólume! Ó dor, que nenhuma vingança
aplaca, procura suplícios horríveis, inéditos,
infandos. Ensina a Juno o de que é capaz o
ódio: ela (que) não sabe irar-se o bastante.
       Em meu favor, tu fazias as guerras; por
minha causa (agora) foges (300). Aquelôo449

tingiu as águas com seu próprio sangue,
quando em lenta serpente se transformou e,
em seguida, a serpente transformou-se em um
touro feroz  e ameaças dirigiu-te; e tu, num
único inimigo, venceste mil feras. Agora não
te interesso mais, uma cativa é preferida a
mim (305). Mas não será preferida: o dia, que
há de ser o último de nosso casamento, este
também o será de tua vida.  Mas, o que é isto?
Minha alma recua e depõe as ameaças? Agora
a cólera recrudesce? Por que te prostras,
infeliz ressentimento? Perdes a fúria  (310)?
Tu me devolves novamente a fidelidade de
uma esposa virtuosa? Por que não deixas que
se alimentem as chamas? Por que apagas este
fogo? Conserva-me este impulso. Sejamos
iguais: fazer votos não será preciso. Estará
presente a madrasta para nos conduzir as
mãos, mesmo sem ser invocada.

                                                
449 Aquelôo é um rio. O deus desse rio, enamorado dos encantos de Dejanira, ousara disputá-la a Hércules.
Vencido numa primeira luta, Aquelôo retorna ao combate sob a forma de uma serpente, depois, de um touro.
Vencido de novo, tem um de seus chifres arrancados por Hércules.
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NVTRIX

              Quod paras demens scelus?
(315)Perimes maritum, cujus extremus dies
primusque laudes nouit, et caelo tenus
erecta terras fama suppositas habet?
Graiorum  in istos terra consurget focos
domusque soceri prima, et Aetolum genus
(320)sternetur omne, saxa jamdumdum ac
faces
in te ferentur, uindicem Tellus suum
defendet omnis: una quot poenas dabis?
Effugere terras crede et humanum genus
te posse; fulmen genitor Alcidae gerit:
(325)iamiam minaces irae per caelum faces
specta et tonantem fulmine excusso diem.
Mortem quoque ipsam, quam putas tutam,
time:
dominatur illic patruus Alcidae tui.
Quocumque perges, misera, cognatos deos
(330)illic uidebis.

DEIANIRA

                     Maximum fieri scelus
et ipsa fateor; sed dolor fieri iubet.

NVTRIX

Moriere.

DEIANIRA

               Moriar Herculis nempe incluti
coniunx  nec ullus nocte discussa dies
uiduam notabit nec meos paelex toros
(335)captiua capiet. Ante ab occasu dies
nascetur, Indos ante glacialis polus
Scythasue tepida Phoebus inficiet rota,
quam me relictam Tessalae aspiciant nurus.
Meo iugales sanguine extinguam faces.
(340)Aut pereat aut me perimat; elisis feris

AMA

Que crime tu preparas, insensata (315)?
Matarás teu marido cuja glória conhecem o
Ocidente e  o Oriente, e cuja fama, elevada
até o céu, mantém sob seu domínio os povos?
A terra dos gregos se insurgirá contra tua
casa. Primeiro a raça de teu próprio sogro, em
seguida (320) toda a raça dos Etólios será
destruída. Logo em seguida, pedras e tochas
serão atiradas contra ti: toda a terra defenderá
seu vingador. Tu, sozinha,  a quantos castigos
serás submetida! Acreditas que tu podes fugir
da terra e do gênero humano? O pai de
Alcides tem nas mãos o raio (325). Olha
agora, no céu, o fogo ameaçador de sua ira e
o dia que reboa quando o raio é atirado; Teme
essa mesma morte que tu crês em tuas mãos.
É senhor, aqui, um tio paterno de teu Alcides.
Ali, infeliz (330), encontrarás deuses da
família de Júpiter, não importando para onde
vás.

DEJANIRA

É o maior crime que se pode cometer, eu
mesma o reconheço; mas a dor manda que
seja cometido.

AMA

Morrerás.

DEJANIRA

Morrerei, sem dúvida, mas como esposa do
famoso Hércules; e nenhum dia, dissipada a
noite, me encontrará sozinha (335); nenhuma
escrava concubina usurpará meu leito. O dia
nascerá  no Ocidente; até o gelado pólo
envolverá os indianos, ou  Febo, em sua
trajetória morna, aquecerá os Citas, antes que
me vejam abandonada as noras da Tessália.
Apagarei,   com   meu     sangue,   as    tochas
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et coniugem addat, inter Herculeos licet
me quoque labores numeret: Alcidae toros
moritura certe corpore amplectar meo.
Ire, ire ad umbras Herculis nuptam libet
(345)sed non inultam: si quid e nostro
Hercule
concepit Iole, manubus euellam meis
ante et per ipsas paelicem invadam faces.
Me nuptiali uictimam feriat die
infestus, Iolen dum supra exanimem ruam.
(350)Felix iacet quicumque, quos odit
premit.

NVTRIX

Quid ipsa flammas pascis et uastum foues
ultro dolorem? Misera, quid cassum times?
Dilexit Iolen nempe dum staret parens
regisque natam peteret. In famulae locum
(355)regina cecidit: perdidit uires amor
multumque ab illa traxit infelix status.
Illicita amantur; excidit quicquid licet.

DEIANIRA

Fortuna amorem peior inflammat magis:
amat uel ipsum quod caret patrio lare,
(360)quod nudus auro crinis et gemma
iacet,
ipsas misericors forsam aerumnas amat;
hoc usitatum est Herculi: captas amat.

NVTRIX

Dilecta Priami nempe Dardanii soror:
concessa famulo est: adice quot nuptas

nupciais (340). Que pereça ele, ou que me
faça perecer. Às feras esmagadas acrescente
também sua esposa. Seja possível a Hércules
relacionar até a mim entre seus trabalhos; e
eu, moribunda, pelo menos, abraçarei, com
meu corpo, o leito de Alcides. Ir, partir para
as sombras, agrada a esposa de Hércules
(345), mas não sem antes vingar-se. Se algo
concebeu Iole de meu Hércules, eu o
arrancarei com minhas próprias mãos, mas
antes atacarei a amante, em meio a suas
tochas nupciais. Que, como inimigo,
sacrifique-me ele como vítima nesse dia de
suas núpcias, contanto que eu caia sobre Iole
morta (350). Morre feliz aquele que, (em sua
queda), esmaga os que odeia.

AMA

Por que alimentas, tu própria, tuas chamas (de
ódio), e fomentas tanto a tua dor?  Infeliz, por
que temes sem motivo? Amou ele Iole, é
verdade, mas enquanto estava ainda de pé seu
pai, e ele procurava nela a filha de um rei. A
rainha rebaixou-se para o lugar de escrava: o
amor perdeu as forças, e a situação infeliz
arrancou dela muito (de seu atrativo). Deseja-
se o ilícito, enquanto se despreza o que é
lícito.

DEJANIRA

Sua pior fortuna mais inflama o amor de
Hércules. Ele ama nela justamente o que lhe
falta do pátrio lar (360), o fato de seus
cabelos penderem livres do ouro e das
pedrarias. Talvez, tomado de compaixão, ele
ame as próprias desventuras. Isto é freqüente
em Hércules: ele ama suas cativas.

AMA

De fato, a irmã450 do dardânio Príamo, por ele
amada, foi cedida a um escravo. Soma a isso

                                                
450 Hércules cedeu Hesíone a Télamon, com quem ele havia tomado Tróia.
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prius,
(365)quot uirgines dilexit: errauit uagus.
Arcadia nempe uirgo, Palladios choros
dum nectit, Auge, uim stupri passa excidit
nullamque amoris retinet Hecrulei notam.
Referam quid alias? Nempe Thespiades
uacant
(370)breuique in illas arsit Alcides face.
Hospes Timoli  Lydiam fouit nurum
et amore captus ad leues stetit colus,
udum feroci stamen intorquens manu.
Nempe illa ceruix spolia deposuit ferae
(375)crinemque mitra pressit et famulus
stetit,
hirtam Sabaea marcidus myrrha comam:
ubique caluit, sed Leui caluit face.

DEIANIRA

Haerere amantes post uagos ignes solent.

NVTRIX

Famulamne et hostis praeferet  gnatam tibi?

DEIANIRA

(380) Vt alta siluas forma uernantes habet,
quas nemore nudo, primus inuestit tepor;
at cum solutos expulit Boreas Notos,
et saeua totas bruma decussit comas,
deforme solis aspicis truncis nemus:
(385)sic nostra longum forma percurrens
iter,
deperdit aliquid semper, et fulget minus,
nec illa uirescet. Quicquid in nobis fuit
olim petitum, cecidit et pariter  labat;

quantas mulheres casadas (365) e quantas
virgens ele amou antes: inconstante, ele amou
à vontade. Com efeito, a virgem arcádia,
Auge, enquanto conduzia o coro de Palas,
tendo sofrido a violência da desonra, perdeu
para ele a importância, e não reteve nenhum
vestígio do amor de Hércules. Por que
evocarei outras? Faltam, de fato, as
Tespíades451 (370). Por elas, Alcides ardeu de
paixão por pouco tempo. Hóspede de
Tmolo452, ele cortejou a mulher Lídia, e,
tomado de amor, postou-se junto a seus fusos
ligeiros, que torciam, com sua mão potente, o
fio úmido. De sua parte, seu ombro desnudou-
se da pele do monstro (375), cobriu com uma
mitra seu cabelo, e, como um criado,
continuou de pé, e, lânguido, untou sua
cabeleira hirsuta com a mirra sabéia. Por toda
parte, inflamou-se ele (de amor), mas
(sempre) ardeu em chama passageira.

DEJANIRA

Os amantes costumam fixar-se, depois de
viverem paixões errantes.

AMA

Ele vai preferir a ti uma escrava descendente
de inimigo (380)?

DEJANIRA

Assim como grande beleza se apossa das
florestas da primavera, quando o primeiro
calor reveste o bosque nu, mas em seguida o
Bóreas expulsa o Notos enfraquecido, e o
inverno rigoroso faz cair totalmente as folhas,
e vês, em seus troncos desolados, o bosque
disforme (385), da mesma forma, nossa
beleza, ao percorrer o longo caminho (da
vida), perde sempre alguma coisa, e brilha
menos, e nunca mais reverdecerá. Tudo o que

                                                
451 As cinqüenta filhas do rei Téspio foram sucessivamente fecundadas por Hércules. Daí resultou a população
que se instalou na Sardenha, sob o comando de Iolas.
452 Alusão à morte de Mégara e de seus filhos, por Hércules, em estado de loucura.
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materque multum rapuit ex illo mihi.
(390)aetas citato senior eripuit gradu.
Vides ut altum famula non perdat decus?
Cessere cultus penitus, et paedor sedet;
tamen per ipsas fulget aerumnas decor,
nihilque ab illa casus et fatum graue
(395)nisi regna traxit. Hic meum pectus
timor,
altrix, lacessit; hic rapit somnos pauor.
Praeclara totis gentibus coniunx eram;
thalamosque nostros inuido uoto nurus
optabat omnis; quaeue mens quicquam deos
(400)orabat ullos; nuribus Argolicis fui
mensura uoti. Quem Joui socerum parem,
altrix, habebo? Quis sub hoc mundo mihi
dabitur maritus? Ipse, qui Alcidae imperat,
facibus suis me jungat. Eurystheus licet,
(405)minus est. Toro caruisse regnantis
Leue est:
alte illa cecidit quae uiro caret Hercule.

NVTRIX

Conciliat animos coniugum partus fere.

DEIANIRA

Hic ipse forsam diuidet partus toros.

NVTRIX

Famula illa trahitur interim donum tibi.

DEIANIRA

(410)Hic quem per urbes ire praeclarum
uides,
et fulua tergo spolia gestantem ferae,

em nós foi outrora desejado, acabou, e está
perdido para sempre. A maternidade, muito
daquele  encanto já roubou de mim (390). A
velhice (outro tanto) me arrancou com passo
rápido. Vês como a escrava não perde sua
grande beleza? Cessaram completamente seus
cuidados, e a sujidade a acompanha. No
entanto, sua beleza brilha mesmo nos seus
sofrimentos, e nada tirou dela o infortúnio
nem seu triste destino (395), senão seu reino.
Este temor, ó minha ama, inquieta meu
coração; este pavor me rouba o sono. Eu era
uma esposa ilustre para todas as gentes; e
toda mulher, com desejo invejoso, elegia para
modelo o meu casamento (400); assim como
qualquer espírito que suplicasse a  deus. Fui,
para as mulheres argólicas, a medida de suas
ambições. Que sogro semelhante a Júpiter  eu
terei, ó minha ama? Que marido me será dado
sob este céu? Mesmo que aquele que manda
em Alcides, Euristeu, me unisse a si pelos
laços do himeneu, isso valeria (405) menos.
Ter sido privada do leito real é coisa leve:
sofre grande queda, no entanto, aquela  que
perde Hércules.

AMA

A geração de filhos concilia quase sempre os
ânimos dos cônjuges.

DEJANIRA

Não obstante isto, essa geração mesma
dividirá os nossos leitos.

AMA

Por ora, ela é trazida escrava, como presente
para ti (410).

DEJANIRA

Este que vês, coberto de glória, percorrer
cidades, levando sobre as costas o espólio
fulvo   de   uma   fera,   que   dá  o  cetro   aos
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qui Regna miseris donat et celsis rapit,
uasta grauatus horridam claua manum,
cuius triumphos ultimi Seres canunt,
(415)et quisquis alius orbe consepto iacet;
leuis est nec illum gloriae stimulat decor;
errat per orbem, non ut aequetur Ioui,
nec ut per urbes magnus Argolicas eat:
quod amet, requirit: uirginum thalamos
petit.
(420)Si qua est negata, rapitur; in populos
furit,
nuptas ruinis quaerit et uitium impotens
uirtus vocatur. Cecidit Oechalia incluta
unusque Titan uidit atque unus dies
stantem et cadentem. Causa bellandi est
amor.
(425)Totiens timebit, Herculi natam parens
quotiens negabit: hostis est, quotiens socer
fieri recusat; si gener non fit, furit.
Post haec, quid istas innocens seruo manus,
donec furentem simulet, ac saeua manu
(430)intendat arcus, meque natumque
opprimat?
Sic coniuges expellit Alcides suas:
haec sunt repudia; nec potest fieri nocens:
terris uideri sceleribus causam suis
fecit nouercam. Quid stupes, segnis furor?
(435)Scelus occupandum est. Perge, dum
feruet manus.

NVTRIX

Perimes maritum?

DEIANIRA

                                Paelicis certe meae.

NVTRIX

At Joue creatum?

infelizes e o arranca aos poderosos;
envergado pela enorme clava em sua mão
temível, cujos triunfos os Seres longínquos
cantam (415), bem como quaisquer outros
povos que habitam o mundo, é indiferente (a
tudo isso), e o ornamento da glória não o
estimula. Ele erra pelo mundo, não para se
igualar a Júpiter, ou para se exibir pelas
cidades argólicas. Ele está à procura do que
amar: ele deseja o leito das virgens. Se (420),
por qualquer razão, uma lhe é negada, ela é
raptada, e ele  se enfurece  contra seus povos,
busca, entre as ruínas, as mulheres casadas; e
esse vício desenfreado é chamado de virtude.
A ilustre Ecália foi destruída. Um mesmo sol
e um mesmo dia  viram-na de pé e em
escombros. O motivo dessas guerras é o amor
(425). Tantas vezes haverá temor, quantas
vezes um pai tiver que negar sua filha a
Hércules. Quem se recusa a se tornar sogro,
se torna sempre inimigo; se ele não se torna
genro, torna-se violento. Depois disso, por
que conservo inocentes  minhas mãos, até que
ele finja estar louco, e, com sua mão violenta
(430),  entese o arco e esmague a mim e a
meu filho? Assim Alcides expulsa suas
esposas: assim são os seus divórcios! Nem
pode apresentar-se como culpado: ele fez com
que sua madrasta parecesse a toda terra a
causa de seus crimes. Por que te enches de
torpor, furor estéril (435)? O crime precisa ser
iniciado. Prossegue, enquanto a mão ferve em
ódio.

AMA

Matarás teu marido?

DEJANIRA

Certamente o de minha rival.

AMA

Matarás o filho de Júpiter?
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DEIANIRA

                              Nempe et Alcmena
satum.

NVTRIX

Ferrone?

DEIANIRA

                  Ferro.

NVTRIX

                          Si nequis?

DEIANIRA

                                              Perimam dolo.

NVTRIX

Quis iste furor est?

DEIANIRA

                              Quem meus coniunx
docet.

NVTRIX

(440)Quem nec nouerca potuit, hunc
perimes uirum?

DEIANIRA

Caelestis ira quos premit, miseros facit;
humana nullos.

NVTRIX

                           Parce, miseranda, et time.

DEJANIRA

Na verdade, o concebido por Alcmena.

AMA

Pela espada?

DEJANIRA

Pela espada.

AMA

Se não o podes?

DEJANIRA

Matá-lo-ei à traição.

AMA

Que furor é este?

DEJANIRA

Aquele mesmo que me ensina meu marido
(440).

AMA

Matarás este varão, que nem a madrasta pôde
matar?

DEJANIRA

A ira celeste torna desgraçados aqueles que
ela oprime; a ira humana os aniquila.

AMA

Contém (tua ira), infeliz, e teme!
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DEIANIRA

Contempsit omnes ille, qui mortem prius;
libet ire in enses.

NVTRIX

                                  Maior admisso tuus,
(445)alumna, dolor est. Culpa par odium
exigit.
Cur saeua modicis statuis? Vt laesa es, dole.

DEIANIRA

Leue esse credis paelicem nuptae malum?
Quicquid dolorem pascit, hoc nimium puta.

NUTRIX

Amorne clari fugit Alcidae tibi?

DEIANIRA

 (450)Non fugit, altrix; remanet, et penitus
sedet
fixus medullis, crede, sed magnus dolor
iratus amor est.

NUTRIX

                         Artibus magicis fere
coniugia nuptae precibus admixtis ligant:
uernare jussi frigore in medio nemus
(455)missumque fulmen stare; concussi
fretum
cessante uento, turbidum explicui mare
et sicca tellus fontibus patuit nouis;
habuere motum saxa, discussi fores
umbrasque Ditis et mea jussi prece
(460)manes locuntur; tacuit  infernus canis;
mare , terra, caelum, et Tartarus seruit mihi;
nox media solem vidit, et noctem dies:

                         DEJANIRA

Menospreza a todos, aquele que primeiro
desprezou a morte. Ir ao encontro da espada é
que eu quero.

AMA

Tua dor (445), ó menina, é maior do que o
crime. A culpa pede o ódio na mesma
intensidade. Por que estabelecer  tamanha
crueldade para delitos tão pequenos? Sofre
apenas na medida em que és ultrajada.

DEJANRIA

Acreditas ser um mal pequeno para uma
mulher casada uma amante? Tudo o que
alimenta essa dor é muito pesado, acredita-o!

AMA

O amor do famoso Alcides desapareceu de
teu coração (450)?

DEJANIRA

Não desapareceu, minha ama; permanece, e
está arraigado, profundamente fixo nas
entranhas, crê nisso! Mas um amor irado é
uma grande dor.

AMA

Quase sempre, com artes mágicas misturadas
a preces, as esposas amarram seus
casamentos.  Eu já mandei a um bosque
reverdecer em meio ao frio e (455) a um raio
deter-se após lançado. Agitei o mar, tendo
cessado o vento, e aplaquei o oceano agitado.
A terra seca  se abriu em novas fontes. Os
rochedos adquiriram movimento; enfrentei  as
portas e as sombras de Plutão; e, por ordem
de minhas preces, os (460) manes falam, e o
cão do inferno se calou. O mar, a terra, o céu
e o  Tártaro  me  ficaram  submissos. A  meia-
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nihilque leges ad meos cantus tenet:
flectemus illum: carmina invenient iter.

DEIANIRA

(465)Quas Pontus herbas generat, aut quas
Thessala
sub rupe Pindus alit  ubi inueniam malum,
cui cedat ille? Carmine in terras mago
descendat astris Luna desertis licet
et bruma messes uideat et cantu fugax
(470)stet deprehensum fulmen et uersa uice
medius coactis ferueat stellis dies:
non flectet illum.

NUTRIX

                            Vicit et Superos Amor.

DEIANIRA

Vincetur uni forsam, et spolium dabit
amorque summus fiet Alcidae Labor.
(475)Sed te per omne caelitum numen
precor,
per hunc timorem, quicquid arcani apparo
penitus recondas, et fide tacita premas.

NUTRIX

Quid istud est quod esse secretum petis?

DEIANIRA

Non tela sunt, non arma, non ignis minax.

noite contemplou o sol, e o dia contemplou a
noite: nada faz valer suas leis diante de  meus
encantamentos: nós o reverteremos. Minhas
palavras mágicas encontrarão o teu caminho
(465).

DEJANIRA

Que ervas produz o Ponto, ou que ervas
alimenta o Pindo sob as rochas da Tessália,
em que  encontre o malefício diante do qual
ele se detenha? Ainda que, com uma reza
mágica, dos astros, a lua descesse à terra; o
inverno visse a colheita de grãos; e, com um
canto mágico, o raio  ligeiro parasse (470); e,
invertidos os turnos, o meio dia fervesse de
estrelas forçadas (a aparecer): nem tudo isso o
faria ceder.

AMA

O Amor venceu até os deuses.

DEJANIRA

Talvez só mesmo por ele será vencido o
amor, a quem será entregue espólio; e o amor
se tornará o último trabalho de Alcides (475).
Mas, te suplico, por todas as divindades do
céu, e por esse meu temor: o quanto de
misterioso estou tramando, que tu escondas
num lugar inacessível; e o guarde sob
juramento de silêncio.

AMA

Que é isso que me pedes para manter em
segredo?

DEJANIRA

Não são flechas, não são armas, não é o fogo
ameaçador.
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NUTRIX

(480)Praestare fateor posse me tacitam
fidem,
si scelere careat: interim scelos est fides.

DEIANIRA

Circumspice agedum, ne quis arcana
occupet,
partemque in omnem uultus inquirens eat.

NUTRIX

En locus ab omni tutus arbitrio uacat.

DEIANIRA

(485)Est in remoto regiae sedis loco
arcana tacitus nostra defendens specus.
Non ille primos accipit soles locus,
non ille seros, cum tegens Titan diem,
lassum rubenti mergit Oceano iugum.
(490)Illic amoris pignus Herculei latet.
Altrix, fatebor: auctor est Nessus  mali
quem grauida Nephele Thessalo genuit
duci,
qua trepidus astris inserit Pindus caput
ultraque nubes Othrys eductus riget.
(495)Namque ut subactus Herculis claua
Achelous omnis facilis in species dari,
tandem peractis omnibus patuit feris,
unoque turpe subdidit cornu caput,
me coniugem dum victor Alcides habet,
(500)repetebat Argos. Forte per campos
uagus
Euenos altum gurgitem in pontum ferens
iam paene summis turbidus siluis erat.
Transire Nessus uerticem solitus uadis
pretium poposcit; meque iam dorso ferens
(505)qua iungit hominem spina deficiens
equo,
frangebat ipsas fluminis tumidi minas.
Ian totus undis Nessus exierat ferox

AMA

Confesso que posso prestar o juramento de
silêncio (480) se isso não é um crime: por
vezes a lealdade é crime.

DEJANRIA

Olha ao redor, vamos, que ninguém roube
nossos segredos, e que teu olhar siga
investigando por toda parte.

AMA

Sim! O lugar é seguro, e está livre de
qualquer juízo (485).

DEJANIRA

Há em um lugar afastado do palácio real, uma
gruta silenciosa que guarda meu segredo.
Esse lugar não recebe os primeiros raios do
sol, e nem os raios da tarde, quando Titã, ao
ocultar o dia, mergulha seu carro cansado no
oceano avermelhado (490). Ali  se esconde a
garantia do amor de Hércules. Minha ama, te
farei uma confissão: o autor dessa poção
mágica é Nesso, que a grávida Nefele gerou
para o chefe tessálico, lá onde o Pindo adentra
seus cumes por entre os astros, e o  monte
Ótris se ergue rijo para além das nuvens
(495). Com efeito, logo que, vencido pela
clava de Hércules, Aquelôo, hábil em tomar
todas as formas, depois de se disfarçar de
todas as feras, por fim revelou-se (ele
mesmo), e baixou sua cabeça disforme
(guarnecida) de um único chifre. Alcides,
vencedor, voltava para Argos, tendo-me por
esposa (500). Por acaso, o (rio) Évenos,
transbordando pelos campos, e arrastando
para o mar um grande turbilhão de água,
estava turbulento, e quase atingia as árvores
mais elevadas. Nesso, acostumado a
atravessar a vau a correnteza, pediu um preço
para  me   transportar;   e,   já  me  carregando
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medioque adhuc errabat Alcides uado,
uasto rapacem uorticem scindens gradu;
(510)at ille ut esse uidit Alcidem procul:
“Tu praeda nobis”, inquit, “et coniunx eris;
prohibetur undis”; meque complexam
ferens
gressum citabat; non tenent undae
Herculem:
“infide uector”, inquit, “immixti licet
(515)Ganges et Ister vallibus iunctis eant,
“uincemus ambos: consequar telo fugam.”
praecessit arcus verba; tum longum ferens
harundo uulnus, tenuit haerentem fugam
mortemque fixit. Ille iam quaerens diem,
(520)tabem fluentem uulneris dextra excipit
traditque nobis ungulae insertum suae,
quam forte saeua sciderat auolsam manu.
Tunc verba moriens addit: “Hoc”, inquit,
“magae
 dixere amorem posse defigi malo;
(525)hoc docta Mycale Thessalas docuit
nurus,
unam inter omnis luna quam sequitur
magas
astris relictis. Illitas uestes dabis
hac”, inquit, “ipsa tabe, si paelex tuos
inuisa thalamos tulerit, et coniunx leuis
(530)aliam parenti dederit altisono nurum.
Hoc nulla lux aspiciat, hoc tenebrae tegant
tantum remotae: sic potens uires suas
sanguis tenebit.” Verba deprendit quies,
mortemque lassis intulit membris sopor.
(535)Tu quam meis admittit arcanis fides,
perge ut nitentem virus in uestem datum
mentem per artus adeat et tacitum means
intret medullas.

sobre o dorso (505), na parte em que a coluna
que falta ao cavalo, liga o homem, vencia as
ameaças do rio transbordado. O impetuoso
Nesso já havia saído totalmente das águas, e
Alcides ainda se debatia no meio da
correnteza, fendendo com passos largos a
torrente ameaçadora (510). Ele, então, viu que
Alcides estava longe: “tu serás minha presa”-
disse - e “também minha mulher; teu marido
está retido pelas águas”. E me levando
abraçada, acelerou os passos. Águas não
seguram Hércules. “Transportador infiel” –
diz ele – “ainda que o rio Ganges e o Istro
(515) corram com suas águas juntas num só
leito, eu vencerei a ambos, e, com meu dardo,
te atingirei na fuga”. Seu arco precedeu suas
palavras. Em seguida, sua flecha, levando-lhe
um profundo ferimento, paralisou-o em sua
fuga, e o feriu de morte. Aquele, desejando
agora a luz do dia, recolheu, com sua destra, o
líquido putrefato  que corria da ferida e mo
entregou dentro de  um casco seu, que ele
arrancara com extrema violência com sua
mão furiosa. Em seguida, enquanto morria,
acrescentou estas palavras:  “Com esta
poção” – continuou – “as feiticeiras me
disseram que o amor pode ser segurado (525).
Isto ensinou Micale às noras tessálicas, a
única entre todas as magas que a lua segue,
deixando abandonadas as estrelas. Tu mesma
oferecerás a teu marido as vestes untadas com
este líquido poderoso” – recomendou –  “se
alguma amante odiosa usurpar teu leito, e se
teu esposo levianamente der (530) (outra)
nora ao pai altíssono. Que nenhuma luz incida
sobre isto, que somente trevas espessas o
cubram: assim, este sangue poderoso
preservará suas virtudes”. A quietude
interrompeu suas palavras, e o torpor levou a
morte a seus membros fatigados (535).
       Tu, que a lealdade dá acesso a meus
segredos, esforça-te para que o líquido
aplicado penetre em sua veste brilhante,
atinja, através de suas articulações, a sua
mente, e, avançando em silêncio, penetre suas
entranhas.
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NUTRIX

                         Ocius jussa exsequar,
alumna, precibus tu deum inuictum aduoca,
(540)qui certa tenera tela demittit manu.

DEINIRA

Te deprecor quem mundus et Superi timent,
et aequor, et qui fulmen  Aetnaeum quatit,
timende matri, te, aliger saeuae puer.
intende certa spiculum uelox manu,
(545)non ex sagittis levibus; e numero,
precor,
grauiore prome quod tuae nondum manus
misere in aliquem; Non leui telo est opus
ut amare possit Hercules. Rigidas manus
intende et arcum cornibus iunctis para.
(550)Nunc, nunc sagittam prome, qua
quondam horridum
Iouem petisti; fulmine abiecto, deus
cum fronte subita tumuit et rapidum mare
taurus puellae uector Assyriae scidit;
immittte amorem, uincat exempla omnia:
(555)amare discat coniugem. Si quas decor
Ioles inussit pectori Herculeo faces,
extinguere totas, perbibat flammam mei.
Tu fulminantem saepe domuisti Iovem,
tu furua nigri sceptra gestantem poli,
(560)turbae ducem maioris, et dominum
Stygis.
tuque, o nouerca grauior irata deus,
cape hunc triumphum solus euince
Herculem.

AMA

Executarei, o mais rápido possível, os teus
mandados, minha menina. Invoca, porém,
com tuas preces, o deus invencível,  que, com
sua mão delicada, lança dardos certeiros.

DEJANIRA

Eu te imploro, a ti, a quem temem, tanto o céu
quanto os deuses, quanto o mar; e aquele que
atira o raio do Etna, ó menino alado, motivo
de temor até para tua mãe, lança ligeiro uma
flecha com tua mão certeira. Tira-a, não
dentre as flechas leves,  mas dentre a
categoria mais pesada, te peço, uma que tuas
mãos jamais arremessaram contra alguém. É
necessária uma flecha não leve, para que
Hércules possa amar. Mantém firmes tuas
mãos e prepara o arco com seus dois cornos
se tocando (550). Agora, neste momento,
toma a flecha, com a qual outrora, atingiste
brutalmente Júpiter. Tendo deposto o raio, o
deus, com a testa guarnecida (de chifres), se
inchou e, (sob a forma de) um touro, rompeu
veloz o mar, levando consigo a donzela
assíria453. Envia-lhe o amor, que ele
ultrapasse todos os exemplos (de paixão)
(555). Que ele aprenda a amar sua esposa. Se
a beleza de Iole acendeu quaisquer chamas no
peito de Hércules, apaga a todas, e ele se
sacie com minha paixão. Ó tu, que muitas
vezes venceste a Júpiter, o deus do raio; ó tu,
(que muitas vezes venceste) aquele que porta
o cetro sombrio do pólo tenebroso (560), o
condutor da multidão mais numerosa e senhor
do Estige. Tu, que és um deus mais temível
do que a madrasta irada, conquista este
triunfo: sê o único vencedor de Hércules.
(A ama retorna com a veste e o filtro)

                                                
453 Europa.
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NUTRIX

Prolata uis est, quaeque Palladia colu
lassauit omnem texta famularem manum.
(565)Nunc congeratur uirus, ut uestis bibat
Herculea pestem; precibus augebo malum,
in tempore ipso nauus occurrit Lichas:
celanda uis est dira, ne pateant doli.

DEIANIRA

O quod superbae non habent unquam
domus,
(570)fidele semper regibus nomen, Licha,
cape hos amictus, nostra quos neuit manus,
dum vagus in orbem fertur et victus mero,
tenet feroci Lydiam gremio nurum;
nunc poscit Iolen; sed jecur fors horridum
(575)flectam merendo: merita vicerunt
malos.
non ante coniunx  induat vestis jube
quam ture flammas pascat, et placet deos
cana rigentem populo cinctus comam.
Ipsa in penates regios gressus feram
(580)precibusque Amoris horridi matrem
colam.
Vos, quas paternis extuli comites focis,
Calydoniae, deflete lugendam vicem.

AMA

A substância foi trazida, bem como aquilo
que, tecido na roca de Palas, extenuou todas
as mãos servis (565). Acrescente-se agora o
filtro, para que a roupa de Hércules absorva
essa desgraça. Com minhas preces, (Enquanto
elas estão ocupadas com a veste, percebem
que Licas se aproxima) aumentarei seu poder
maléfico. Nesse exato momento, surge o
diligente Licas. É preciso esconder esta
substância temível, para que o truque não seja
descoberto.
                  (Entra Licas)

DEJANIRA

Ó espécie, igual a quem nem os palácios
soberbos têm (570), nome sempre fiel aos
reis, Licas, toma estas vestes que nossas mãos
teceram, enquanto, sem rumo, vagava
Hércules pelo mundo, e, enquanto dominado
pelo vinho, ele apertava contra seu corpo
impetuoso a mulher lídia;  e agora se apossa
de Iole. Quem sabe, por merecimento (575),
dobrarei seu rude coração: merecimentos já
venceram os maus. Pede que meu esposo não
ponha estas vestes antes de alimentar, com
incenso, as chamas, e tornar favoráveis os
deuses, depois de ter cabeleira hirsuta cingida
pelo  choupo branco. (Licas toma o vestido e
parte para sua missão)  Quanto a mim
mesma, dirigirei meus passos para o interior
do palácio real (580), e louvarei, com preces,
a mãe do terrível deus do amor. (Para suas
companheiras etólias) Vós, companheiras que
eu trouxe dos lares pátrios da Calidônia,
chorai a minha sorte, digna de lamentação.
(Dejanira sai)
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SEGUNDO CANTO

CHORUS <AETOLARVM >

CHORUS

Flemus casus, Oenei, tuos
comitum primos turba per annos,
(585)flemmus dubios, ueneranda, toros,
nos Acheloi tecum solitae
pulsare uadum, cum iam tumidas
uere peracto poneret undas
gracillisque gradu serperet aequo,
(590)nec praecipitem uolueret amnem
flauus rupto fonte Lycormas,
nos Palladias ire per aras
et uirgineos celebrare choros,
nos Cadmeis orgia ferre
(595)tecum solitae condita cistis,
cum iam, pulso sidere brumae,
tertia soles evocat aestas
et spiciferae concessa deae
Attica mystas cludit Eleusin.

(600)Nunc quoque casum
quemcumque times,
Fidas comites accipe fatis:
Nam rara fides, ubi iam melior fortuna ruit.
Tu quicumque es, qui sceptra tenes,
(605)licet omne tua uulgus in aula
centum pariter limina pulset,
cum tot populis stipatus eas,
in tot populis uix una fides.
Tenet auratum limen Erinys
(610)et cum magnae patuere fores,
intrant fraudes, cautique doli
ferrumque latens; cumque in populos
prodire paras, comes inuidia est:
noctem quotiens summouet Eos,
(615)regem totiens credite nasci.
Pauci reges, non regna colunt;
plures fulgor concitat aulae;
cupit hic regi proximus ipsi
clarus laetas ire per urbes:
(620)urit miserum gloria pectus;
cupit hic gazis implere famem

CORO DAS MULHERES ETÓLIAS

                     CORO

Turma de companheiras dos primeiros anos
(de tua vida), nós choramos tuas desgraças,
filha de Eneu (585); choramos, ó venerável
senhora, teu leito ameaçado. Nós,
acostumadas a contigo brincar nas rasouras
do  Aquelôo, quando, no fim da primavera, o
rio amainava suas águas caudalosas, e, tênue,
serpenteava em seu volume habitual (590), o
louro  Licormas, ao precipitar-se de sua fonte,
não corria como um rio turbulento, nós,
costumávamos ir contigo aos altares de Palas
e freqüentar os coros das virgens, e levar, nos
cestos cadmeus (595), os objetos sagrados de
Baco, quando, já expulsa a estrela do inverno,
a terceira estação faz sair o sol, e quando a
Ática Elêusis, consagrada à deusa da colheita,
fecha o período de seu culto (600). Agora,
não importa a desgraça que tu temes, recebe-
nos como companheiras fiéis de tua sorte;
pois a fidelidade é rara, depois que a boa sorte
se desfez. Tu, quem quer que sejas, que
deténs o cetro do poder (605), ainda que todo
o povo bata, ao mesmo tempo, às cem portas
em teu palácio, e que caminhes rodeado de
toda uma multidão, mesmo com tanta gente
em torno, dificilmente numa turba tão
numerosa, numa única (pessoa) confiarás.
Uma Erínia guarda teu umbral dourado (610),
e quando se abrem as grandes portas, entram
as astúcias e as trapaças matreiras, bem como
a espada oculta. E quando tu te preparas para
apresentar-te em público, a inveja é tua
companheira. Quantas vezes a aurora sucede
à noite (615), podes crer, tantas vezes o
mesmo rei terá nascido. Poucos honram os
reis, e não os reinos: à maioria atrai o brilho
da corte; este deseja, triunfante, caminhar
pelas cidades em festa, ao lado do próprio rei
(620):   a   glória   queima   seu  peito  infeliz.
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nec tamen omnis plaga gemmiferi
sufficit Histri; nec tota sitim
Lydia uincit; nec quae Zephiro
(625)subdita tellus, stupet aurato
flumine clarum radiare Tagum;
nec si totus seruiat Hebrus;
ruraque diues jungat Hydaspes
intraque suos currere fines
(630) spectet toto flumine Gangem:
auidis, auidis natura  parum est.
Colit hic reges regumque lares,
non ut presso uomere semper
numquam cesset curuus arator
(635)uel mille secent arua coloni:
solas optat quas ponat opes.
Colit hic reges calcet ut omnes
perdatque aliquos nullumque leuet:
tantum ut noceat, cupit esse potens.
(640)Quota pars moritur tempore fati?
Quos felices Cynthia uidit,
uidit miseros enata dies.
Rarum est felix idemque senex.
Caespes Tyrio mollior ostro
(645)solet impauidos ducere somnos;
aurea rumpunt tecta quietem
uigilesque trahit purpura noctes.
O si  pateant pectora ditum!
Quantos intus sublimis agit
(650)fortuna metus! Bruttia Coro
pulsante fretum lenior unda est.
pectora pauper secura gerit.
Tenet e patula pocula fago,
sed non trepida tenet illa manu;
(655)carpit faciles uilesque cibos,
sed non strictos respicit enses:
aurea miscet pocula sanguis;
coniunx modico nupta marito
non disposito clara monili
(660)gestat pelagi dona rubentis,
nec gemmiferas detrahit aures
lapis Eoa lectus in unda,
nec Sidonio mollis aeno
repetita bibit lana rubores,

Aquele deseja saciar sua fome de riquezas, e
nem toda a região do Istro gemífero o
satisfaz, e nem toda a Lídia lhe mata a sede;
nem a terra exposta ao Zéfiro, que se extasia
com o famoso Tago454 irradiante em sua
correnteza dourada (625). Nem mesmo se
todo o Hebro ficasse sob seu domínio, e o
rico Hidaspes455 unisse (uma margem e outra
de) seus campos, e ainda ele visse correr
dentro de seus domínios o Ganges com todo o
seu volume (630): para os avarentos, para os
avarentos o universo é pouco. Este cultiva os
reis e os palácios reais, não para que, com o
arado sempre em ação, nunca pare de
trabalhar o encurvado arador ou (para que)
lavrem o campo milhares de lavradores (635);
este deseja as riquezas somente para controlá-
las. Aquele freqüenta os reis, para calcar a
todos (sob os pés), levar à desgraça alguns, e
não ajudar ninguém. Ele deseja ser poderoso
apenas para fazer o mal. Que (pequena) parte
(desses)  morre no tempo do destino! (640)
(Estes) que a lua  vê feliz (à noite), o romper
do dia os vê na desgraça! É raro a felicidade e
a velhice coincidirem. Mais suave do que a
púrpura do Tiro, um prado relvoso costuma
acalentar sonos tranqüilos (645). Tetos de
ouro quebram o sossego, e a púrpura cria
noites insones. Oh, quem dera se abrissem os
corações dos ricos! Quantos temores planta
em seu âmago uma grande fortuna! Até o mar
de Brútio é menos agitado quando o Cauro456

(650) agita suas vagas. O pobre vive uma vida
segura. Ele possui taças feitas da frondosa
faia, mas não as segura com mão trêmula. Ele
colhe alimentos fáceis e comuns, mas (655)
não contempla sobre si espadas
desembainhadas. O sangue usa copos de ouro.
A  mulher casada com um marido comum não
usa, em forma de colar, os famosos presentes
do mar avermelhado (660), nem lhe pesa as
orelhas enfeitadas de pérola a pedra colhida
no   mar  do   Oriente,  nem   sua  lã  delicada,

                                                
454 Hoje, rio Tejo.
455 Rio da Índia, afluente do Indo.
456 Cauro, vento do Noroeste.
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(665)nec Maeonia distinguit acu
quae Phoebeis subditus Euris
legit Eois Ser arboribus;
quaelibet herbae tinxere colus
quas indoctae neuere manus:
(670)sed non dubios fouet illa toros.
Sequitur dira lampade Erinys
quarum populi coluere diem,
nec sibi felix pauper habetur
nisi felices cecidisse uidet.
(675)Quisquis medium defugit iter
stabili numquam tramite currit:
dum petit unum praebere diem
patrioque puer constitit axe
nec per solitum decurrit iter,
(680)sed Phoebeis ignota petens
sidera flammis errante rota,
secum pariter perdidit orbem.
Medium caeli dum sulcat iter,
tenuit placitas Daedalus oras
(685)nullique dedit nomina ponto;
sed dum uolucres uincere ueras
Icarus audet patriasque puer
despicit alas Phoeboque uolat
proximus ipsi, dedit ignoto
(690)Nomina ponto: male pensantur
magna ruinis.
Felix alius magnusque sonet;
me nulla uocet turba potentem.
Stringat tenuis litora puppis
(695)nec magna meas aura phaselos
iubeat medium scindere pontum:
transit tutos Fortuna sinus
medioque rates quaerit in alto,
quarum feriunt sipara nubes.
(700)Sed quid pauido territa uultu,
qualis Baccho saucia Thyas,
(702)fertur rapido Regina gradu,
(739a).tumens tacite sequitur <nutrix>
(739b)quassatque caput.
(703)Quae te rursus fortuna rotat?
Miseranda, refer: licet ipsa neges,
(705)uultus loquitur qudcumque tegis.

levada tantas vezes ao vaso brônzeo de Sidon,
bebe a cor vermelha, nem, com a agulha
meônia,  ela adorna (665) os tecidos que o
Ser457, exposto a Febo Oriental, obtém das
árvores orientais; ervas quaisquer tingiram as
lãs toscas que suas mãos teceram. Mas ela
não aquece leitos hesitantes (670). A Erínia,
com sua tocha funesta, persegue aquelas cujo
dia os povos458 celebraram, já a (mulher)
pobre não se dá por feliz, senão depois de ter
visto que as felizes sucumbiram (675). Todo
aquele que abandona a via da moderação não
anda jamais em caminho seguro. Quando
aquele jovem pediu para dirigir o sol por um
dia apenas, e sentou-se no carro paterno, e
não o guiou pelo caminho costumeiro, mas
dirigiu-se, errante por rota desconhecida, para
as regiões celestes que escapam aos raios de
Febo, arruinou junto consigo o próprio
universo. Enquanto sulca o caminho do céu à
meia altura, Dédalo alcança o litoral
tranqüilo, e não dá seu nome a mar algum
(685); Ícaro, por sua vez, como ousa desafiar
os pássaros de verdade, e, jovem, olha com
desprezo as asas de seu pai, e voa próximo ao
próprio sol, empresta seu nome a um mar
desconhecido. O orgulho é terrivelmente pago
com a ruína (690). Que outro se proclame
feliz e grandioso; a mim, que multidão
alguma proclame poderoso (695). Que minha
embarcação modesta costeie o litoral, e que
nenhum vento impetuoso obrigue meu
barquinho a romper o alto mar. A Fortuna
passa ao largo das velas precavidas, e
persegue, em alto mar, os navios cujas velas
tocam as nuvens. Mas, por que, aterrorizada,
com o semblante pávido, surge, com passos
precipitados, a rainha, qual Tíada459 atingida
por Baco? Segue-a a ama silenciosa e tensa, e
agita a cabeça. Que revés te envolve
novamente? Responde, infeliz: mesmo que tu
te negues, teu rosto  diz tudo o que ocultas
(705).

                                                
457 Herrmann traduz como chinês.
458 O dia do aniversário das princesas.
459 Bacante.
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TERCEIRO EPISÓDIO

  DEIANIRA, NVTRIX, <CHORVS>

DEIANIRA

Vagus per artus errat excussos tremor,
erectus horret crinis; impulsis adhuc
stat terror animis et cor attonitum salit
pauidumque trepidis palpitat uenis iecur.
(710)Vt fractus austro pontus etiamnum
tumet,
quamuis quiescat languidis uentis dies,
ita mens adhuc uexatur excusso metu.
Semel profecto premere felices deus
cum coepit, urget. Hos habent magna
exitus.

CHORVS

(715)Quis tam impotens, miseranda, te
casus rotat?

DEIANIRA

Vt missa palla est tabe Nessea inlita
thalamisque maerens intuli gressum meis,
nescio quid animus timuit et fraudem strui.
Libet experiri. Solibus dirus ferum
(720)flammisque Nessus sanguinem ostendi
arcuit:
hic ipse fraudes esse praemonuit dolus.
Et forte, nulla nube respersus iubar,
laxabat ardens fervidum Titan diem.
Vix ora solui patitur etiam nunc timor:
(725)medios in ignes solis et claram facem
quo tincta fuerat palla vestisque inlita
abiectus horret uillus et foede coma
tepet ac tumescit; uis coquit. Monstrum
elocor:

DEJANIRA, AMA <CORO>

DEJANIRA

Corre um tremor geral através de meus
membros convulsos. De horror, arrepiam-se
meus cabelos. O terror se assenta em minha
alma ainda agitada, e o coração dispara
estupefato. Minhas entranhas assustadas
pulsam através das veias latejantes. Como o
mar, agitado pelo Austro (710), permanece
ainda assim revolto, mesmo serenado o dia
com o acalmar dos ventos, assim meu espírito
permanece atormentado, não obstante
afastado o medo. Uma vez que a divindade
começa a perseguir os felizes, com toda
certeza, ela lhe vai ao encalço. As grandes
coisas têm este desfecho (715).

CORO

Que desgraça tão insuperável te tumultua,
infeliz?

DEJANIRA

Logo que foi enviada a vestimenta
impregnada do veneno de Nesso, e gemendo,
conduzi meus passos para os  aposentos
nupciais, não sei o quê minha alma temeu, e
(se) eu preparava uma catástrofe. Interessa-
me fazer uma experiência. O malvado Nesso
me proibiu que seu fero sangue fosse exposto
ao sol (720) e ao  fogo. Esse artifício mesmo
me  alertou que se tratava de um embuste.
Casualmente, os raios do sol não estavam
embaçados por nenhuma nuvem, o ardente
Titã dava livre curso a um dia causticante. O
temor agora suporta apenas que se me abram
os lábios: Atirada no meio do sol e de seus
raios    luminosos   (725),  o   pincel   com   o
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niues ut Eurus soluit aut tepidus Notus,
(730)quas vere primo lubricus perdit
Mimans,
utque euolutos frangit Ionio salo
opposita Leucas et lassus tumor
in litore ipso spumat, aut caelestibus
aspersa tepidis tura laxantur focis,
(735)sic languet omne uellus et perdit
comas.
Dumque ista miror, causa mirandi perit:
quin ipsa tellus spumeos motus agit
(738)et quicquid illa tabe contactum est
labat.
(740)...Natum pauentem cerno et ardenti
pede
gressus ferentem. Prome quid portes noui.

<EAEDEM>, HYLLVS

HYLLVS

I, profuge, quaere si quid ulterius patet
terris, freto, sideribus, Oceano, inferis:
ultra labores, mater, Alcidae, fuge.

DEIANIRA

(745)Nescio quod animus grande praesagit
malum.

qual tinha sido tingido o tecido e impregnada
a veste, me aterroriza, e, ao contato com os
terríveis raios de Febo, ele se incendeia e se
avoluma; o filtro incendeia. Coisa
monstruosa!  É como o Euro ou o tépido Noto
que derretem as neves que o escarpado
Mimante460 perde no início da primavera
(730), e como no mar Jônio, Leucade461, em
frente, quebra as ondas, e o vagalhão
serenado se desfaz em espuma  no próprio
litoral, ou como os incensos, derretidos pelo
calor do fogo,  se esvaem na direção dos
deuses (735).  Assim, toda a lã se dissolve, e
perde seus flocos. E enquanto eu observo
estupefata, a causa mesma de meu espanto
desaparece;  mais do que isso: a própria terra
produz tremores e espuma (738), e tudo o que
é tocado por aquele veneno se arruína. (Vê-se
Hilo se aproximando) Vejo meu filho
apavorado, e com pés ligeiros (740)
conduzindo seu andar. (A Hilo) Dize-me que
novidade trazes.

<AS MESMAS>,  HILO

HILO

           (Correndo em cena).
Vai, foge, procura, se algo existe para além
das terras, do mar, dos astros, do Oceano, dos
infernos: foge, mãe, para além dos trabalhos
de Alcides!

DEJANIRA

Não sei que grande calamidade minha alma
pressente (745).

                                                
460 Monte nevado da Jônia, que provavelmente devia seu nome ao gigante que sob ele se acreditava sepultado.
461 Promontório na ilha de Leucádia.
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HYLLVS

Regna Triuiae uel templa  Iunonis pete:
haec tibi patent: delubra praeclusa omnia,

DEIANIRA

Effare quis me casus insontem premat.

HYLLVS

Decus illud orbis atque praesidium unicum,
(750)quem fata terris in locum dederant
Iouis,
o mater, abiit: membra et Herculeos toros
urit lues nescio qua; qui domuit feras,
ille, ille uictor uincitur, maeret, dolet.
Quid quaeris ultra?

DEIANIRA

                          Miserias properant suas
(755)audire  miseri: fare quo posita  in statu
iam nostra domus est. O lares, miseri lares!
Nunc uidua, nunc expulsa, nunc ferar
obrupta.

HYLLVS

Non sola maeres Herculem: toti iacet
mundo gemendus; fata neu, mater, tua
(760)priuata credas: iam genus totum
obstrepit.
Hunc ecce luctum quem gemis cuncti
gemunt;
commune terris omnibus pateris malum.
Luctum occupasti: prima, non sola
Herculem,miseranda, maeres.

HILO

Corre para os reinos da Trívia462, ou para os
templos de Juno: estes te estão abertos; todos
os outros santuários te estão fechados.

DEJANIRA

Dize que desgraça se abate sobre mim,
inocente.

HILO

Aquela glória e segurança única do universo,
que o destino dera à terra para o lugar de
Júpiter (750), ó mãe, desapareceu. Uma peste
queima os membros e os músculos de
Hércules, e eu não sei como. O dominador de
monstros, ele mesmo, aquele vencedor, está
vencido, se lamenta, e chora. Que queres
saber mais?

DEJANIRA

Os desgraçados têm pressa em conhecer suas
desgraças (755). Dize-me em que situação se
encontra a nossa casa. Ó lares,  lares
infelizes! Agora viúva, agora rejeitada,  agora
ficarei aniquilada.

HILO

Não somente tu deves chorar Hércules.
Vencido, ele é motivo de choro para o mundo
inteiro. Não penses que tuas desgraças, ó
mãe, sejam somente tuas (760). Todo o
gênero humano já está em pranto. Eis que
essa mesma dor que tu lamentas, todos
lamentam.  Tu padeces uma desgraça comum
ao mundo inteiro. Experimentaste a  dor da
perda: és apenas a primeira, mas não a única,
ó infeliz, a chorar por Hércules.

                                                
462 Diana Trívia, assim invocada por ter sua estátua colocada nas encruzilhadas.
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DEIANIRA

                        Quam prope a leto tamen
(765)ede, ede, quaeso iaceat Alcides meus.

HYLLVS

Mors refugit illum uicta quae in regno suo
semel est nec audent fata tam uastum nefas
ddmittere. Ipsas forsitan trepida colus
Clotho manu proiecit et fata Herculis
(770)timet peragere. Pro diem, infandum
diem!
Hocne ille summo magnus Alcides erit?

DEIANIRA

Ad fata et umbras adque peiorem polum
praecedere illum dicis? An possum prior
mortem occupare? Fare si nondum occidit.

HYLLVS

(775)Euboica tellus uertice immenso
tumens
pulsatur omni latere: Phrixeum mare
scindit Caphereus, seruit hoc Austro latus;
at qua niuosi patitur Aquilonis  minas
Euripus undas flectit instabilis uagas
(780)septemque cursus uoluit et totidem
refert,
dum lassa Titan mergat Oceano iuga.
Hic rupe celsa, multa quam nubes ferit,
annosa fulgent templa Cenaei Iouis.
Ut stetit ad aras omne uotiuum pecus

DEJANIRA

Quão próximo da morte se encontra o meu
Alcides, fala, explica, por favor (765).

HILO

A morte, que uma vez foi vencida por ele em
seu próprio reino, dele se afasta, e nem o
destino ousa cometer tão grande impiedade.
Talvez, Cloto463 tenha afastado o fuso de sua
mão trêmula, e o destino tenha medo de
concluir (seu trabalho) em relação a Hércules.
Ó dia! Que dia abominável (770)! Um final
destes atingirá aquele grande Alcides?

DEJANIRA

Tu dizes que ele me precede (no caminho)
para a morte e para as sombras, e para o
mundo mais temível? Ou posso, primeiro,
experimentar a morte? Responde-me se ele
ainda não morreu.

HILO

A terra eubéia, que se eleva num imenso pico
(775), é batida por todos os lados (pelas
ondas). O promontório Cafareu464 cinde o mar
de Frixo465; por isso, seu flanco se expõe ao
Austro. E no lado em que sofre a fúria do
Aquilão466 nevoso, o Euripo instável faz
refluir as águas errantes; e sete vezes eleva as
vagas, e outras tantas as abaixa (780), até que
o Titã mergulhe no oceano suas parelhas
cansadas. Aí, numa rocha elevada, que muitas
nuvens envolvem, brilha o antigo santuário de
Júpiter Ceneu.

                                                
463 Uma das parcas.
464 Caphereus (ou caphareus) é o Cafareu, promontório da Eubéia.
465 O mar Egeu, que Frixo atravessou com sua irmã no carneiro de tosão de ouro.
466 Vento do norte.
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(785)totumque tauris gemuit auratis nemus,
spolium leonis sordidum tabo exuit
posuitque clauae pondus et pharetra graui
laxauit umeros. Veste tum fulgens tua,
cana reuinctus populo horrentem comam,
(790)succendit aras: “Accipite has” inquit
“focis
non false messis genitor et largo sacer
splendescat ignis ture, quod Phoebum
colens
diues Sabaeiis colligit truncis Arabs.
Pacata tellus”  inquit “et caelum et freta,
(795)feris subactis omnibus uictor redi:
depone fulmen.”  Gemitus in medias preces
stupente et ipso cecidit; hinc caelum
horrido
clamore complet: qualis impressa fugax
taurus bipenni uolnus et telum ferens
(800)delubra uasto trepida mugitu replet,
aut quale mundo fulmen emissum tonat,
sic ille gemitu sidera et pontum ferit,
et uasta Chalcis sonuit et uoces Cyclas
excepit omnis; hinc petrae Capherides,
(805)hinc omne uoces reddit Herculeas
nemus.
Flentem uidemus. Volgus antiquam putat
rabiem redisse; tum fugam famuli petunt.
At ille uoltus ignea torquens face
unum inter omnis sequitur et quaerit
Lichan.
(810)Complexus aras ille tremibunda manu
mortem metu consumpsit et parum sui
penae reliquit. Dumque furibunda manu
tenuit cadauer: “Hac manu, hac” inquit
“ferar,
o fata, uictus? Herculem uicit Lichas.
(815)Ecce alia clades: Hercules perimit
Lichan.
facta inquinentur; Fiat hic summus labor.”
In astra missus fertur et nubes uago
spargit cruore; talis in caelum exilit
harundo Getica uisa dimitti manu
(820)aut quam Cydon escussit: inferius
tamen
et tela fugient. Truncus in pontum cadit,
in saxa uertex: unus ambobus iacet.
“Resistite,” inquit “non furor mentem

       Logo   que   todo   o   rebanho   a   ser
imolado se postou em volta do altar, e todo o
bosque ecoou ao mugido dos touros
enfeitados de ouro (785), Hércules despiu a
pele do leão, suja do sangue corrompido.
Depôs o peso de sua clava, e livrou seus
ombros da pesada aljava. A seguir, refulgente
com a tua veste, cingindo, com o choupo
branco, sua cabeleira hirsuta, ele acendeu o
altar: “Recebe em teu altar estes frutos, meu
pai verdadeiro”, diz ele, “e o fogo sagrado se
avive pelo incenso em profusão, que o rico
árabe, adorador de Febo, colhe das árvores
sabéias. A terra está pacificada”, diz, “e
também o céu e os mares. Subjugados todos
os monstros, estou  de volta vencedor (795).
Depõe o raio”. Estupefato o próprio Hércules,
um gemido cai em meio a suas preces. Nesse
momento, ele enche o céu com um clamor
horrendo: semelhante ao touro que foge com
o cutelo de dois gumes e que leva (em sua
fuga) a ferida e o cutelo, e enche com seu
vasto urro o templo que estremece (800); ou
semelhante ao raio que reboa atirado no
firmamento. Assim ele fere, com seu grito, os
céus e o mar. A vasta Cálcis retumba, e toda a
Cíclade lhe recebe os sons. Em seguida, os
rochedos de Cafareu, e depois, todo o bosque
repete os gritos de Hércules (805). Nós o
vemos chorar. O povo acredita ter voltado sua
antiga fúria. Então seus servidores empreen-
dem a fuga. Mas ele, virando o rosto
inflamado para um lado e para o outro, segue
apenas um entre todos: ele procura Licas.
Este, abraçando o altar com sua mão trêmula
(810), experimenta, só de medo, a morte, e
pouco resta de si  para o castigo. E enquanto,
com sua mão furiosa, (Hércules) segura o
cadáver: “Por esta mão, esta”, diz, “pensarão,
ó destinos, que fui vencido? Licas vence
Hércules. A calamidade é outra.  Hércules
destrói Licas (815). Sejam meus feitos
manchados: seja este o meu último trabalho.”
Num arremesso, Licas é atirado para os céus,
e esparge as nuvens com seu sangue
derramado; da mesma forma se lança contra o
céu a flecha que  se  vê  atirada  pela  mão  do
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abstulit,
furore grauius istud atque ira malum est:
(825)in me iuuat saeuire.”  Vix pestem
indicat
et saeuit: artus ipse dilacerat suos
et membra uasta carpit auellens manu.
Exuere amictus quaerit: hoc solum
Herculem
non posse uidi; trahere conatus tamen
(830)et membra traxit: corporis palla
horridi
pars est et ipsa: uestis immiscet cuti.
Nec causa dirae cladis in medio patet,
sed causa tamen; uixque sufficiens malo
nunc ore terram languidus prono premit,
(835)nunc poscit undas: unda non uincit
malum;
fluctisona quaerit litora et pontum occupat:
famularis illum retinet errantem manus.
O sortem acerbam! Fuimus Alcidae pares.
Nunc puppis illum litore Euboico refert
(840)Austerque lenis pondus Herculeum
rapit;
destituit animus membra, nox oculos
premit.

DEIANIRA

Quid, anime, cessas? Quid stupes? Factum
est scelus;
natum reposcit Iuppiter, Iuno aemulum:
Reddendus orbi est; quod potest reddi,
exhibe:
(845)eat per artus ensis exactus meos.
Sic, sic agendum est. Tam leuis poenas
manus

Geta (820), ou aquela que arremessa o
Cidão467. Até esses dardos, no entanto, irão
menos alto. O tronco cai no mar, a cabeça
sobre os rochedos:  um só corpo jaz em dois
lugares ao  mesmo tempo. “Resiste!”, diz: “a
loucura não me tirou a razão. Este mal é mais
sério do que a loucura e a cólera: agrada-me
contra mim mesmo enfurecer-me”.
       Tão logo identifica o  mal (825), ele se
enfurece. Ele próprio dilacera seus membros,
e arranca grandes pedaços, separando-os com
a própria mão.  Tenta se despir de suas
roupas. Somente isto eu vi que o próprio
Hércules não podia. Tendo, no entanto,
insistido em arrancá-las, ele arrancou as
próprias carnes: a própria roupa é parte de seu
corpo horrendo (830). A vestimenta se
mistura à pele. A causa da terrível desgraça
não é claramente visível, mas há, sem duvida,
uma causa. Suportando com dificuldade  o
mal,  ora lânguido, com a face debruçada, ele
toca o chão (835), ora ele pede água: a água
no entanto não lhe vence o mal. Ele procura a
praia com o ruído das ondas, e penetra no
mar. A turma dos servidores contém-no em
seu caminhar errante. Ó sorte acerba!
Tornamo-nos iguais a Alcides. Neste
momento, um barco o retira do litoral de
Eubéia (840), e o leve Austro carrega o
pesado Hércules. A alma468 deixa seu corpo.
A noite lhe serra os olhos.

DEJANIRA

Por que não ages, ó minha alma? Por que te
paralisas? O crime foi consumado. Júpiter
reivindica seu filho, Juno seu rival. Ele deve
ser restituído ao universo.  Exibe, pelo menos,
o que é possível restituir. Que uma espada
cravada trespasse o meu corpo (845). Assim,
é assim que    se  deve  fazer. Uma   mão   tão
frágil executa um castigo tão grande? Destrói,

                                                
467 Habitante de Cidônia, cidade de Creta.
468 A alma, no pensamento de Sêneca, é o que distingue os seres vivos dos demais seres. A alma caracteriza a
vida, não só do homem. Este difere dos outros seres vivos, porque sua alma abriga a razão diretriz.
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tantas reposcit? Perde fulminibus, socer,
nurum scelestam. Nec leui telo manus
armetur: illud fulmen exiliat polo,
(850)quo, nisi fuisset genitus Alcides tibi,
hydram cremasses: pestem ut insolitam feri
et ut nouerca potius irata malum.
Emitte telum quale in errantem prius
Phaetonta missum est: perdidi in solo
Hercule
(855)et ipsa populos. Quid rogas telum
deos?
Iam parce socero: coniugem Alcidae necem
optare pudeat: hoc erit uotum maius:
a me petatur; occupa ferrum ocius.
Cur deinde ferrum? Quicquid ad mortem
trahit
(860)telum est abunde: rupe ab aetheria
ferar.
Haec, haec renatum prima quae poscit
diem,
Oeta eligatur, corpus hinc mitti placet;
abrupta cautes scindat et partem mei
ferat omne saxum, pendeant lacerae manus
(865)totumque rubeat asperi montis latus.
Leuis una mors est: - leuis? At extendi
potest.
Eligere nescis, anime, cui telo incubes;
utinam esset, utinam fixus in thalamis meis
Herculeus ensis: huic decet ferro immori.
(870)Una perire dextera nobis sat est?
Coite, gentes, saxa et infensas faces
iaculetur orbis, nulla nunc cesset manus,
corripite tela, uindicem uestrum abstuli:
impune saeui sceptra iam reges gerent,
(875)impune iam nascetur indomitum
malum;
repetentur arae cernere assuetae hostiam
similem colenti: sceleribus feci uiam,
ego uos tyrannis, regibus, monstris, feris
saeuisque rapto uindice opposui deis.
(880)Cessas, Tonantis socia? Non spargis
facem
imitata fratrem et mittis ereptam Ioui
meque ipsa perdis? Laus tibi erepta incluta

com teus raios, sogro,  esta nora celerada.
Que tua mão não se muna de uma arma leve:
lança do céu aquele raio, com o qual, se não
tivesse, de ti, nascido Alcides (850), terias
fulminado a hidra.  Fere-me como a uma
calamidade desgraçada insólita, e como a um
mal pior do que o de uma madrasta irada.
Lança um dardo semelhante ao que outrora
foi lançado contra o Faetonte errante. Eu
também pus a perder os povos, ao perder
apenas Hércules. Por que pedes uma arma aos
deuses (855)? Poupa agora teu sogro.
Envergonhe-se a esposa de Alcides de
implorar a morte469.  Esta mão será uma prece
mais eficiente: a morte seja buscada por mim
mesma; apanha o mais rápido possível uma
espada. Por que tem que ser uma espada?
Qualquer coisa que leve à morte é uma arma
além do suficiente: atirar-me-ei de uma pedra
altíssima (860). Esta, esta que, por primeiro,
recebe o dia que nasce; seja eleito o Eta,
daqui me agrada atirar meu corpo. Que  uma
rocha abrupta me rasgue, e  toda pedra
arranque um pedaço de mim; que minhas
laceradas mãos fiquem penduradas, e todo o
flanco do escarpado monte se torne vermelho
(865).  Uma morte só é breve: breve? ... Mas
ela pode ser prolongada.  Não sabes escolher,
minha alma, sobre que arma te jogarás. Quem
dera estivesse, oh quem dera, pendurada em
meu quarto nupcial a espada de Hércules!
Sobre esse ferro eu deveria morrer.  Mas,
morrer por uma única mão me será bastante
(870)? ... Juntai-vos, nações; e o mundo
inteiro me lance pedras e tochas acesas; que
mão alguma se abstenha agora.  Apanhai as
armas: eu vos roubei o vingador.  A partir de
agora, os reis cruéis impunemente portarão
seus cetros (875), monstros invencíveis
também nascerão impunemente. Os altares
acostumados a receber vítimas semelhantes
ao sacrificador ressurgirão. Eu abri o caminho
para os crimes. Tendo-vos roubado o
justiceiro, eu vos expus aos  tiranos,  aos  reis,

                                                
469 Diferente de mors, nex se liga à raiz de necare. Morte causada, não sofrida.
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est,
ingens triumphus: aemuli, Iuno, tui
mortem occupaui

NVTRIX

                       Quid domum impulsam
trahis?
(885)Erroris est hoc omne quodcumque est
nefas.
Haut est nocens quicumque non sponte est
nocens.

DEIANIRA

Quicumque fato ignoscit et parcit sibi
errare meruit: morte damnari placet.

NVTRIX

Nocens uideri, qui mori quaerit, cupit..

DEIANIRA

(890)Mors innocentes sola deceptos facit.

NVTRIX

Titana fugies.

DEIANIRA

                    Ipse me Titan fugit.

aos monstros, às feras e às divindades cruéis.
Tu não fazes nada, companheira do deus
Troante (880)?  Imitando teu irmão470, não
espalhas o fogo  roubado a Júpiter, não o
atiras e não me destróis tu mesma? Por mim,
foi de ti roubada tua glória ilustre e teu triunfo
ingente. Eu, Juno, antecipei a morte de teu
rival.

AMA

Por que pões a perder tua casa abalada (885)?
Tudo isso é (fruto) de um erro, mesmo que se
trate de um sacrilégio. Não é culpado quem
quer que, sem vontade, se torne culpado.

DEJANIRA

Todo aquele que se desculpa no âmbito do
destino mereceu errar: agrada-me ser punida
com a morte.

AMA

Deseja parecer culpado aquele que procura
morrer.

DEJANRA

A morte só torna inocentes os enganados
(890).

AMA

Fugirás a Titã?

DEJANIRA

O próprio Titã me foge.

                                                
470 Juno é, ao mesmo tempo, irmã e esposa de Júpiter.
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NVTRIX

Vitam relinques.

DEIANIRA

                            Miseram, ut Alciden
sequar.

NVTRIX

Superest et auras ille caelestes trahit.

DEIANIRA

Vinci Hercules cum potuit, hinc coepit
mori.

NVTRIX

(895)Natum relinques fataque abrumpes
tua?

DEIANIRA

Quamcumque natus sepelit haec uixit diu.

NVTRIX

Virum sequeris?

DEIANIRA

                     Praegredi castae solent.

NVTRIX

Si te ipsa damnas, scelere te miseram
arguis.

DEIANIRA

Nemo nocens sibi ipse poenas abrogat.

AMA

Deixarás a vida?

DEJANIRA

Uma vida infeliz, para seguir Alcides.

AMA

Ele ainda está vivo, e respira o ar dos céus.

DEJANIRA

Do momento em que Hércules pôde ser
vencido, a partir daí ele começou a morrer.

AMA

Abandonarás teu filho e romperás o fio de tua
vida (895)?

DEJANIRA

Tendo o filho sepultado não importa qual
mãe, esta viveu muito tempo.

AMA

Seguirás teu homem?

DEJANIRA

As castas costumam precedê-los.

AMA

Se tu própria te condenas, tu mesma te argúis
de crime.

DEJANIRA

Nenhum culpado pode, ele próprio, derrogar
suas penas.
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NVTRIX

(900)Multis remissa est uita quorum error
nocens,
non dextra fuerat. Fata quis damnat sua?

DEIANIRA

Quicumque fata iniqua sortitus fuit.

NVTRIX

Hic ipse Megaram nempe confixam suis
strauit sagittis atque natorum indolem
(905)Lernaea figens tela furibunda manu;
ter parricida factus ignouit tamen
sibi, non furori; fonte Cinyphio scelus
sub axe Libyco tersit et dextram abluit.
Quo, misera, pergis? Cur tuas damnas
manus?

DEIANIRA

(910)Damnat meas deuictus Alcides manus;
placet scelus punire.

NVTRIX

                   Si noui Herculem,
aderit cruenti forsitan uictor mali
dolorque fractus cedet Alcidae tuo.

DEIANIRA

(915)Immensa pestis coniugis membra
abstulit.

AMA

A muitos, cujo culpado fora um erro e não
sua mão direita, a vida foi poupada (900):
quem pode condenar seu próprio destino?

DEJANIRA

Qualquer um que tenha recebido um destino
iníquo.

AMA

Este mesmo (Hércules) estendeu morta
Mégara trespassada por suas flechas, como
seus jovens filhos (905), cravando-lhes, com
sua mão furiosa, as flechas envenenadas pela
hidra. Tornado triplamente parricida, ele
concedeu o perdão  a si mesmo, e não à
loucura. Na fonte cinífia471, sob o céu da
Líbia, ele lavou seu crime e purificou sua mão
direita. Para onde vais, infeliz? Por que
condenas tuas próprias mãos?

DEJANIRA

É Alcides derrotado (que) condena minhas
mãos (910). Eu quero punir meu crime.

AMA

Se conheço Hércules, ele sairá, sem dúvida,
vencedor desse mal cruento, e a dor recuará
diante de teu Alcides.

DEJANIRA

Essa terrível peste destruiu o corpo de meu
esposo (915).

                                                
471 Como observa Mignon, há aqui uma contradição de Sêneca que, em Hercules Furens, afirma que
Hércules, após a morte de Mégara e dos filhos, fora purificar suas mãos no Areópago de Atenas.
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NVTRIX

(914)Excedit artus uirus, ut fama est,
hydrae.
(916)Serpentis illi uirus enectae autumas
haut posse uinci qui malum uiuum tulit?
Elisit hydram, dente cum infixo stetit
media palude, uictor, effuso obruptus
(920)artus ueneno. Sanguis hunc Nessi
opprimet
qui uicit ipsas horridi Nessi manus?

DEIANIRA

Frustra tenetur ille qui statuit mori:
proinde lucem fugere decretum est mihi:
uixit satis quicumque cum Alcide occidit.

NVTRIX

(925)Per has aniles ecce te supplex comas
atque ubera ista paene materna obsecro:
depone tumidas pectoris laesi minas
mortisque dirae expelle decretum horridum.

DEIANIRA

Quicumque misero forte dissuadet mori,
(930)crudelis ille est: interim poena est
mori,
sed saepe donum; pluribus ueniae fuit.

NVTRIX

Defende saltem dexteram, infelix, tuam
fraudisque facinus esse, non nuptae, sciat.

DEIANIRA

Defendar illic: inferi absoluent ream;
(935)a me ipsa damnor; purget has Pluton
manus.

AMA

Conforme se diz, o veneno da hidra devorou
os membros. E tu acreditas que o veneno da
serpente morta não possa ser vencido por
aquele que resistiu ao monstro vivo? Mesmo
com o dente dela cravado, ele, vencedor, se
ergueu no meio do pântano; seus membros,
mesmo banhados no  veneno (por ela)
derramado, estrangularam a hidra. O sangue
de Nesso vencerá este que venceu as próprias
mãos do terrível Nesso (920)?

DEJANIRA

Em vão se retém aquele que decidiu morrer:
além disso, está decidido por mim que vou
fugir à luz. Viveu o bastante quem morre com
Alcides.

AMA

Suplicante (925), por esses cabelos senis, e
por esses seios quase maternos, eis que te
conjuro: afasta de teu coração ferido as
ameaças desmedidas, e repele esta decisão
horrível de uma morte sinistra.

DEJANIRA

Quem, por acaso, dissuade de morrer a um
infeliz, é ele mesmo cruel: muitas vezes,
morrer é um castigo (930), mas com
freqüência, é um presente; para muitos foi
uma indulgência.

AMA

Defende, pelo menos, tua mão direita, infeliz.
E saiba ele que o crime resultou de uma
fraude, e não é de uma esposa.

DEJANIRA

Eu serei defendida lá em baixo: os infernos
absolverão a ré. Por mim mesma sou
condenada;   que   Plutão     purifique     estas
mãos (935). Estarei imémore diante de tuas



260

Stabo ante ripas immemor, Lethe, tuas
et umbra tristis coniugem excipiam meum.
Sed tu, nigrantis regna qui torques poli,
para laborem (scelera quae quisquam ausus
est,
(940)hic uincit error: Iuno non ausa
Herculem est
eripere terris), horridam poennam para.
Sisyphia ceruix cesset et nostros lapis
impellat umeros; me uagus fugiat latex
meamque fallax unda deludat sitim;
(945)merui manus praebere turbinibus tuis,
quaecumque regem Thessalum torques rota;
effodiat auidus hinc et hinc uultur fibras;
uacat una Danais, has ego explebo uices:
laxate, manes. Recipe me comitem tibi,
(950)Phasiaca coniunx: peior haec, peior
tuo
utroque dextra est scelere, seu mater
nocens,
seu dira soror es; adde me comitem tuis,
Threicia coniunx, sceleribus; natam tuam,
Althaea mater, recipe, nunc ueram tui
(955)agnosce prolem – quid tamen tantum
manus
uestrae abstulerunt? Claudite Elysium mihi,
quaecumque fidae coniuges nemoris sacri
lucos tenetis; si qua respersit manus
uiri cruore nec memor castae facis
(960)stricto cruenta Belias ferro stetit,
in me suas agnoscat et laudet manus.
In hanc abire coniugum turbam libet,
sed et illa fugiet turba tam diras manus.
Inuicte coniunx, innocens animus mihi,
(965)scelesta manus est. Pro nimis mens
credula,
pro Nesse fallax, namque semiferi dolis
auferre cupiens paelici eripui mihi.
Recede, Titan, tuque quae blanda tenes

margens, ó Letes, e, como uma triste sombra,
receberei o meu esposo.  Mas tu, que tiranizas
os reinos do pólo sombrio, prepara-me o
suplício. (Este meu erro ultrapassa os crimes
que um qualquer tenha ousado: Juno não
ousou arrebatar Hércules da terra) (940).
Prepara-me um suplício horrível. Que a
cabeça de Sísifo descanse e a pedra pese
sobre meus ombros. Que a água inconstante
me fuja e que a onda enganadora iluda minha
sede. Eu mereci oferecer minhas mãos a teu
turbilhão (945), ó roda que torturas o rei dos
Tessálios472. Que um abutre faminto espicace
por toda parte essas entranhas. Falta uma
Danaide473: eu farei sua vez. Abri as portas,
Manes. Recebe-me em tua companhia, esposa
de Fásis474. Esta mão direita é pior (950), pior
que teus dois crimes; és tanto mãe culpada,
quanto irmã cruel. Acrescenta-me, como
companheira, a teus crimes, esposa trácia475.
Acolhe tua filha, minha mãe Altéia, e
reconhece em mim tua verdadeira
descendência (955). O que de tão grande tuas
mãos já destruíram?476 Fechai-me os Elísios,
vós todas, esposas fiéis, que habitais as
entranhas do bosque sagrado. Se, por outro
lado, alguma manchou as mãos  com o sangue
de seu homem, ou, esquecida do casto
himeneu, tal uma cruenta descendente de
Belo477, se ergueu de espada em punho (960),
reconheça ela nas minhas, as suas próprias
mãos, e as exalte. Para o meio dessa turba de
esposas quero ir. Mas essa mesma turba de
esposas rejeitará minhas mãos sinistras.
Invencível esposo, tenho a mão criminosa,
mas a alma é inocente. Ó meu espírito,
crédulo demais (965)! Ó Nesso enganador!
Justamente pelos ardis de um meio-
monstro478,

                                                
472 Íxion.
473 Essa danaide que falta é Hipermnestra.
474 Medéia.
475 Procne, esposa de Tereu, rei da Trácia.
476 Altéia, rainha de Calidônia.  Causou voluntariamente a morte a seu filho Meleagro, por ter este matado
seus dois irmãos.
477 As Danaides.
478 O centauro Nesso era metade homem, metade cavalo.
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in luce miseros uita: cariturae Hercule
(970)lux uilis ista est. Exigam poenas tibi
reddamque uitam. Fata an extendo mea
mortemque, coniunx, ad tuas seruo manus?
Virtusne superest aliqua et armatae manus
intendere arcum tela missurum ualent?
(975)An arma cessant teque languenti manu
non audit arcus? Si potes letum dare,
animose coniunx, dxteram expecto tuam.
Mors differatur: frange ut insontem Lichan,
alias in nubes sparge et ignotum tibi
(980)immitte in orbem; perde ut Arcadiae
nefas
et quicquid aliud restitit: ab illis, tamen,
coniunx, redisti.

HYLLVS

                      Parce iam, mater, precor,
ignosce fatis: error a culpa uacat.

DEIANIRA

Si uera pietas, Hylle, quaerenda est tibi,
(985)iam perime matrem: trepida quid
tremuit manus?
Quid ora flectis? Hoc erit pietas scelus.
Ignaue, dubitas? Herculem eripui tibi:
haec, haec peremit dextra cui debes patri
auum Tonantem. Maius eripui decus
(990) quam (in) luce tribui. Si tibi ignotum
est nefas,
a matre disce. Seu tibi iugulo placet
mersisse ferrum siue maternum libet
inuadere uterum, mater intrepidum tibi
praebebit animum. Non erit tantum scelus
(995) a te peractum: dextera sternar tua,
sed mente nostra. Natus Alcidae times?

desejando afastá-lo  da concubina, eu o
afastei de mim. Afasta-te, ó Titã; e tu, ó vida,
que conservas na doce luz os desgraçados.
Para quem estará  privada de Hércules, esta
luz de nada vale. Eu te punirei (970), e
abandonarei a vida.  Ou prolongo meus dias,
meu esposo, e me salvo da morte para tuas
mãos? ... Alguma força inda te resta ... e tuas
mãos armadas são capazes de retesar o arco
que lançará as flechas? Ou tuas flechas não
voam mais, e, tendo a mão enfraquecida, o
arco não obedece a ti (975)? Se tu podes me
dar a morte, ó valente esposo, eu a espero de
tua mão direita.  Minha morte seja adiada:
quebra-me como (fizeste) ao inocente Licas.
Espalha meus restos por cidades estranhas, e
lança-me num mundo desconhecido de ti.
Mata-me, como ao monstro da Arcádia479

(980), e como a todos os outros que te
resistiram e dos quais, meu esposo, tu saíste
vencedor.

HILO

Pára agora, mãe, eu te peço. Perdoa-te essa
fatalidade: teu erro é isento de culpa.

DEJANIRA

Se posso esperar de ti uma verdadeira
piedade, ó Hilo, mata agora tua mãe. Por que
treme de pavor a tua mão (985)? Por que
desvias o rosto? Este crime será um ato de
piedade. Hesitas, covarde? Eu te roubei
Hércules. Estas, estas mãos mataram o pai a
quem tu deves o ter por avô o deus do trovão.
Maior honra eu te roubei pela morte (de
Hércules), do que a que lhe proporcionei,
dando-te à luz. Se te é desconhecida a
impiedade (990), aprende-a com tua mãe;
quer escolhas mergulhar a espada em meu
pescoço, quer prefiras perfurar o ventre
materno, tua mãe te mostrará uma alma
intrépida. O crime  não   será   praticado   por

                                                
479 Erimanto, monte da Arcádia onde Hércules matou um javali.
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Ita nulla peragas iussa, nec frangens mala,
erres per orbem; si qua nascetur fera,
referas parentem! Dexteram intrepidam
para.
(1000) Patet ecce plenum pectus aerumnis:
feri.
Scelus remitto, dexterae parcent tuae
Eumenides ipsae – uerberum crepuit sonus.
Quaenam ista torquens angue uibrato
comam
temporibus atras squalidis pinnas quatit?
(1005)Quid me flagranti dira persequeris
face,
Megaera? Poenas poscis Alcidae? Dabo.
Iamne inferorum, dira, sedere arbitri?
Sedent. Reclusas carceris uideo fores.
Quis iste saxum immane detritis gerit
(1010) iam senior umeris? Ecce iam uictus
lapis
quaerit relabi? Membra quis quatitur rota?
Hic ecce pallens dira Tisiphone stetit:
causam reposcit; parce, uerberibus, precor,
Megaera, parce, sustine Stygias faces:
(1015)scelus est amoris. Sed quid hoc?
Tellus labat
et aula tectis crepuit excussis; - minax
unde iste coetus? Totus in uultus meos
decurrit orbis, hinc et hinc populi fremunt
totusque poscit uindicem mundus suum.
(1020)Iam parcite, urbes. Quo fugam
praeceps agam?
Mors sola portus dabitur aerumnis meis.
Testor nitentis flammeam Phoebi rotam
superosque testor: Herculem in terris adhuc
moritura linquo.

ti   somente. Eu serei abatida pela tua mão
(995), mas com decisão minha.  Tu temes,
filho de Alcides? Então, não cumpras
quaisquer tarefas mandadas, e nem erres pelo
universo combatendo os monstros. Se algum
monstro nascer, faz renascer teu pai. Prepara
tua mão intrépida. Eis que se abre diante de ti
um peito cheio de misérias: fere-o (1000). Eu
perdôo teu crime: as próprias Eumênides
abster-se-ão ante tua mão direita -  Soou um
som de açoites. Quem é esta que agita a
cabeleira eriçada de serpentes e bate suas asas
negras sobre as têmporas medonhas? Por que
me persegues, ó cruel Megera, com tua tocha
ardente (1005)? Vens pedir vingança por
Alcides? Eu o vingarei. Já tomaram assento, ó
deusa terrível, os juízes do inferno? Vejo
abertas as portas do cárcere. Quem é esse
homem já velho que carrega sobre os ombros
alquebrados  essa enorme pedra? Eis que a
pedra já dominada (1010) começa a rolar de
volta. Quem é aquele cujos membros são
torturados pela roda? Eis que aqui se põe de
pé a pálida e cruel Tisífone480. Ela me
interroga. Poupa-me das pancadas, te peço;
poupa-me, Megera: suspende as tochas
infernais; meu crime é de amor.  Mas o que é
isso? A terra treme (1015) e o palácio desaba,
com seu teto desmanchado. Donde vem toda
essa multidão ameaçadora? O universo inteiro
se atira contra mim. Daqui e dali os povos
gritam de indignação, e toda a terra exige seu
vingador. Agora, poupai-me, nações: para
onde dirigirei, às pressas,  minha fuga (1020)?
Só a morte resta como porto para as desgraças
minhas.  Tomo por testemunha o disco
flamejante do irradiante Febo! Tomo por
testemunhas os deuses superiores! Eu, que
vou morrer, ainda deixo na terra Hércules.
(Ela sai rapidamente de cena)

                                                
480 Uma das três Erínias, a vingadora dos assassínios.
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<HYLLVS, NVTRIX>

HYLLVS

                    Fugit attonita, ei mihi.
(1025)Peracta iam pars matris est: statuit
mori.
Nunc nostra superest: mortis auferre
impetum.
O misera pietas: si mori matrem uetas,
patri es scelestus; si mori pateris, tamen
in matre peccas: - urget hinc illinc nefas.
(1030)Inhibenda tamen est, uerum ut
eripiam scelus.

<HILO, A AMA>

HILO

Ela foge atônita: ai de mim! Seu papel de mãe
está terminado: ela decidiu morrer (1025).
Agora, sobrevém o meu papel: tirar seu
ímpeto de morte. Ó desgraçado amor de filho!
Se tu impedes de morrer a mãe, és criminoso
junto ao pai; se, ao contrário, consentes que
ela morra, tu pecas contra a mãe: de um lado
e de outro, a impiedade me acua. De qualquer
forma, ela deve ser impedida: é justo que lhe
impeça um crime (1030).
(Ele se retira após a mãe)
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TERCEIRO CANTO

CHORUS

Verum est quod cecinit sacer
Thressae sub Rhodopes iugis
Aptans Pieriam chelyn
Orpheus Calliopae genus,
(1035)aeternum fieri nihil.
Illius stetit ad modos
torrentis rapidi fragor,
oblitusque sequi fugam
amisit liquor impetum;
(1040)et dum fluminibus mora est,
defecisse putant Getae
Hebrum Bistones ultimi.
Aduexit uolucrem nemus
et silua residens uenit:
(1045)aut si qua aera peruolat,
auditis uaga cantibus
ales deficiens cadit;
abrumpit scopulos Athos
Centauros obiter ferens
(1050)et iuxta Rhodopen stetit
laxata niue cantibus;
et quercum fugiens suam
ad uatem properat Dryas;
ad cantus ueniunt suis
(1055)ipsae cum latebris ferae;
iuxtaque inpauidum pecus
sedit Marmaricus leo
nec dammae trepidant lupos
et serpens latebras fugit,
(1060)tunc oblita ueneni.
Quin per Taenarias fores
manes cum tacitos adit
maerentem feriens chelyn,
cantu Tartara flebili

CORO

É verdade o que, aplicando-se à lira
piéria481, o sagrado Orfeu, filho de
Calíope482, aos pés das montanhas do
Ródope Trácio, cantou (afirmando) que
nada nasceu eterno (1035).   Diante dos
cantos dele, cessou o ruído da torrente
rápida e, esquecida de prosseguir seu
curso, a água perdeu o ímpeto e, quando
os rios pararam (1040), os Bistones483

distantes julgaram que o Hebro do
território dos Getas tinha desaparecido.
O bosque trouxe seus pássaros, e os
habitantes da mata vieram. E se,  por
acaso, uma ave errante percorria os ares
em seu vôo, ouvidos seus cantos, ela
caía desfalecida (1045). O Atos
arrancou suas rochas, levando em sua
marcha os Centauros, e se deteve junto
ao Ródope (1050), estando a neve
derretida por seus cantos; e a Dríade484,
abandonando seu carvalho, se lança na
direção do vate. As próprias feras vêm
com seus disfarces, para onde está a
música (1055). Junto ao rebanho, sem
lhe causar temor, senta-se o leão
marmárico485. Nem as corsas tremem
diante dos lobos, e a serpente abandona
seu antro, esquecida de seu veneno
(1060). Há mais: quando, através das
portas do Tênaro486, ferindo a lira
lamentosa, ele vai para junto dos Manes
silenciosos, com seu canto soturno,  ele
vence o Tártaro e os deuses tristes do
Érebo (1065),   e   não   teme   os   lagos

                                                
481 Piéria, região da Grécia antiga, vizinha do monte Olimpo, era consagrada às musas.
482 A musa mãe e Orfeu.
483 Bistones eram povos da Trácia, que habitavam o sul do monte Ródope nas costas do mar Egeu. O Hebro,
um rio da Trácia, nasce nos montes Ródope, no território dos Getas.
484 Uma ninfa de uma árvore, particularmente de um carvalho.
485 De Marmárica, região da África, Líbia.
486 De Tênaro, na Lacônia, Esparta.
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(1065)et tristes Erebi deos
uicit nec timuit Stygis
iuratos superis lacus.
Haesit non stabilis rota
uicto languida turbine;
(1070)increuit Tityi iecur,
dum cantu uolucres tenet.
Audis tu quoque nauita:
inferni ratis aequoris
nullo remigio uenit.
(1075)Tunc primum Phrygius senex
undis stantibus immemor
nec lusit rabidam sitim
nec pomis adhibet manus.
Sic, cum linqueret inferos
(1080)Orpheus carmina fundens,
et uinci lapis improbus
et uatem potuit sequi.
Consumptos iterum deae
supplent Eurydices colus!
(1085)Sed, dum respicit immemor
nec credens sibi redditam
Orpheus Eurydicen sequi,
cantus praemia perdidit:
quae nata est iterum, perit.
(1090)Tunc, solamina cantibus
quaerens, flebilibus modis
haec Orpheus cecinit Getis:
“Leges in superos datas
et qui tempora digerens
(1095)quattuor praecipitis deus
anni disposuit uices;
nulli non auidas colo
Parcas stamina nectere:
quod natum est poterit mori”.
(1100)Vati credere Thracio
deuictus iubet Hercules.
Iam, iam legibus obrutis
mundo cum ueniet dies,
australis polus obruet
(1105)quicquid per Libyam iacet
et sparsus Garamas tenet;

do Estige, ligados por juramento aos
deuses superiores. A roda
perpetuamente em movimento, com seu
turbilhão vencido, lânguida parou. O
fígado de Tício cresceu, enquanto
(Orfeu) entretinha as aves com seu
canto (1070). Tu também escutas,
marinheiro: a barca do rio infernal
desliza sem nenhuma ação dos remos.
Então, pela primeira vez, esqueceu-se o
velho Frígio487 (1075), mesmo com as
águas imóveis, e não zombou da
violenta sede, e nem estendeu as mãos
para pegar os frutos. Assim, quando
Orfeu deixou os infernos, espalhando
sua música (1080), a cruel pedra488 pôde
não só ser vencida, como seguir o vate.
As deusas supriram novamente os fusos
de Eurídice, exauridos (de vida)! Mas
quando o distraído Orfeu (1085) se
virou, não acreditando que Eurídice, a si
restituída, o seguia, ele perdeu a
recompensa de seu canto: aquela que
renascera, morre de novo (1090). Então,
procurando, nos cantos, o consolo,
Orfeu, numa toada dolorosa, aos Getas
cantou esta canção: as leis estão acima
também dos deuses, e daquele que,
senhor do tempo, dispôs (1095) as
quatro estações do apressado ano; para
ninguém as parcas apressadas deixam
de tecer o destino em sua roca. Tudo o
que pôde nascer, poderá morrer.
Hércules vencido nos manda  acreditar
no vate trácio (1100). Já já, um dia virá
para o universo, quando, estando
aniquiladas suas leis, o pólo austral
esmagará  tudo o que existe nas terras
líbias (1105) e tudo o que possui o
Garamante489 nômade. O pólo ártico
des- truirá tudo o que existe abaixo de
seu eixo,   e  açoita  o  Bóreas   seco.   O

                                                
487 Tântalo.
488 A pedra de Sísifo.
489 Povo africano, ao sul da Numídia.
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Arctous polus obruet
quicquid subiacet axibus
et siccus Boreas ferit.
(1110)Amisso trepidus polo
Titan excutiet diem.
Caeli regia concidens
ortus atque obitus trahet
atque omnis pariter deos
(1115)perdet mors aliqua et chaos,
et mors fata nouissima
in se constituet sibi.
Quis mundum capiet locus?
Discedet uia Tartari
(1120)fractis ut pateat polis?
An quod diuidit aethera
a terris spatium sat est
et mundi nimium malis?
Quis tantum capiet (nefas!)
(1125)fatum, quis superos locus?
Pontum, Tartara, sidera
regna unus capiet tria?
Sed quis non modicus fragor
aures attonitas mouet?
(1130)Est, est Herculeus sonus.

alarmado Titã (1110), uma vez perdido
o céu, fará precipitar-se o dia. O palácio
celeste, em sua queda, arrastará consigo
o Levante e o Poente, e, de igual
maneira, algum tipo de morte atingirá
os deuses nesse caos (1115). E a própria
morte pronunciará contra si mesma a
sentença capital. Que lugar conterá o
céu? A porta do Tártaro ficará
escancarada, de modo a  conter todo o
céu desintegrado (1120)?  Ou o espaço
que separa da terra  as regiões celestes é
bastante, é suficientemente grande  para
acolher as ruínas do mundo? Que lugar
acolherá tamanha impiedade? Ó Deus,
que lugar receberá os deuses (1125)?
Que único lugar acolherá esses três
reinos: o mar, o Tártaro e o
Firmamento? Mas que imenso estrondo
fere meus ouvidos atônitos?   É sim, é a
voz de Hércules (1130).
 (Entra Hércules no auge de seu
sofrimento).

QUARTO EPISÓDIO
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HERCVLES, CHORVS

HERCVLES

Conuerte, Titan clare, anhelantes equos;
emitte noctem: pereat hic mundo dies
quo morior, atra nube inhorrescat polus;
obsta nouerca. Nunc, pater, caecum chaos
(1135) reddi decebat, hinc et hinc
compagibus
ruptis uterque debuit frangi polus;
quid parcis astris? Herculeum amittis, pater.
Nunc partem in omnem, Iuppiter, specta
poli,
ne quis Gyas Thessalica iaculetur iuga
(1140) et Fiat Othrys pondus Encelado leue.
Laxabit atri carceris iam iam fores
Pluton superbus, uincula executiet patri
caelumque reddet. Ille qui pro fulmine
tuisque facibus natus in terris eram,
(1145) ad styga reuertor: surget Enceladus
ferox
mittetque quo nunc premitur in superos
onus;
regnum omne, genitor, aetheris dubium tibi
mors nostra faciet; - antequam spolium tui
caelum omne fiat, conde me tota, pater,
(1150)mundi ruina, frange quem perdis
polum.

CHORVS

Non uana times, gnate Tonantis:
nunc Thessalicam Pelion Ossam
premet et Pindo congestus Athos

HÉRCULES,  CORO

HÉRCULES

Faz retroceder, ó preclaro Titã, os teus
cavalos esbaforidos, e faz-nos cair a noite.
Perca o universo este dia em que morro,
torne-se, com uma nuvem negra, medonho o
firmamento; detém os passos à madrasta. É
agora, ó pai, que convém restabelecer o
escuro caos, e que, daqui e dali, rompidos
seus apoios (1135), ambos os pólos deveriam
se quebrar. Por que poupas os astros? E
perdes Hércules, pai? Agora, Júpiter, vigia
todos os recantos do céu, para que nenhum
Gias490 atire as montanhas tessálicas, e para
que o Ótris não se torne um fardo leve para o
Encélado491 (1140). Tão logo o soberbo
Plutão tenha aberto as portas do sombrio
cárcere, ele quebrará as cadeias de seu pai e
lhe devolverá o céu. Eu, aquele que havia
nascido para o serviço de teu raio e de teu
fogo, estava na terra, e retorno ao Estige: O
feroz Encélado ressurgirá (1145), e lançará
contra os deuses o fardo pelo qual está
contido agora. Minha morte tornará todo o
reino do céu, ó pai492, uma incerteza para ti.
Antes que o céu inteiro se torne um espólio
(subtraído) de ti, envolve-me, pai, na ruína
total do universo, destrói o céu que perdes
(1150).

CORO

Não temes em vão, descendente do deus
Tonante. Então o Pélio pesará sobre o Ossa
tessálico, e o Atos, colocado  sobre    o Pindo,

                                                
490 Gias e Encélado são dois gigantes: os gigantes, quando foram vencidos, foram sepultados sob as
montanhas.
491 Um dos gigantes que tentaram destronar Júpiter e que foram sepultados sob o Etna.
492 Sêneca, ora trata Júpiter como o deus supremo, equivalente ao Uno, ora o considera filho de Cronos, como
faz nesta passagem de HO.
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nemus aetheriis inseret astris;
(1155) uincet scopulos inde Typhoeus
et Tyrrhenam feret Inarimem;
feret Aetnaeos inde caminos
scindetque latus montis aperti
nondum Enceladus fulmine uinctus:
(1160)iam te caeli regna secuntur.

HERCVLES

Ego qui relicta morte, contempta Styge,
per media Lethes stagna cum spolio redi
quo paene lapsis excidit Titan equis,
ego quem deorum regna senserunt tria,
(1165)morior nec ullus per meum stridet
latus
transmissus ensis, haut meae telum necis
saxum est nec instar montis abrupti lapis
aut totus Othrys; non truci rictu gigas
Pindo cadauer obruit toto meum:
(1170)sine hoste uincor, quodque me
torquet magis,
(o misera uirtus!) summus Alcidae dies
nullum malum prosternit; impendo, ei mihi,
in nulla uitam facta. Pro, mundi arbiter,
superique quondam dexterae testes meae,
(1175)pro cuncta tellus, Herculis uestri
placet
mortem perire? Dirus o nobis pudor,
o turpe fatum; femina Herculeae necis
auctor feretur: auctor Alcides quibus!
Inuicta si me cadere feminea manu
(1180)uoluere fata perque tam turpes colus
mea mors cucurrit, cadere potuissem, ei
mihi,
Iunonis odio: feminae caderem manu,
sed caelum habentis. Si nimis, superi, fuit,
Scythico sub axe genita domuisset meas
(1185)uires Amazon; - feminae cuius manu
Iunonis hostis uincor? Hinc grauior tibi,
nouerca, pudor est. Quid diem hunc laetum
uocas?
Quid tale tellus genuit iratae tibi?

misturará seu bosque aos astros celestes.
Logo, Tifeu493 vencerá os rochedos (1155), e
arrastará consigo a tirrena Inárime494; em
seguida arrastará o fogo do Etna e rasgará a
encosta da montanha aberta, o Encélado
ainda não vencido por teu raio: O reino do
céu vai te seguir (1160).

HÉRCULES

Eu, que, depois de deixar para trás a morte,
tendo desprezado o Estige, atravessando o
meio estagnado das águas do Letes, voltei
com o espólio, diante do qual Titã quase
caiu, por causa de seus cavalos disparados;
eu, a quem experimentaram os três reinos
dos deuses, morro, e nenhuma espada range
perpassando meu lado (1165), e a arma de
minha morte não é um rochedo, nem uma
pedra de peso igual ao de uma montanha
escarpada, ou ao do Ótris inteiro; nenhum
gigante de fauce feroz enterrou meu cadáver
sob o Pindo inteiro (1170). Sou vencido sem
inimigo, e o que mais me atormenta, (ó valor
desgraçado!) o último dia de Alcides  não
deitou por terra nenhum monstro; não uso
minha vida, ai de mim, para façanha alguma.
Ó árbitro do mundo, ó deuses outrora
testemunhas das obras de minha mão direita,
ó terra inteira, agrada-vos que a morte de
vosso Hércules se perca (1175)?  Ó vergonha
terrível para nós! Ó desonroso destino! Uma
mulher será propalada como autora da morte
de Hércules: este Alcides causador (da
morte) a tantos. Se o destino inflexível
queria que eu morresse pela mão de uma
mulher, e se minha morte perpassou tão
torpes fusos (1180), eu poderia ter caído, ai
de mim, pelo ódio de Juno: teria caído pela
mão de uma mulher, mas pela mão de quem
possui o céu. Se isso fosse demais, ó deuses,
que a Amazona (1185), nascida sob o céu da
Cítia, subjugasse minhas forças; - pela mão
de  que mulher  sou

                                                
493 Um dos gigantes derrotados por Júpiter e enterrados sob o Etna.
494 Ilha do golfo de Nápoles sob a qual estava enterrado Tifeu.
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Mortalis odia femina excessit tua;
(1190)Adhuc ferebas esse te Alcidae
imparem:
uicta es duobus – pudeat irarum deos.
Vtinam meo cruore satiassset suos
Nemeaea rictus pestis aut centum anguibus
uallatus hydram tabe pauissem mea,
(1195)utinam fuissem praeda Centauris
datus
aut inter umbras uinctus aeterno miser
saxo sederem! Spolia nunc traxi ultima
Fato stupente, nunc  ab inferna Styge
lucem recepi, Ditis euici moras –
(1200)ubique mors me fugit, ut leto inclitae
sortis carerem. Pro ferae, uictae ferae!
Non me triformis sole conspecto canis
ad Styga reduxi, non sub Hesperio polo
Hibera uicit turba pastoris feri,
(1205)non gemina serpens. Perdidi mortem,
hei mihi,
totiens honestam: titulus extremus quis est?

CHORVS

Viden ut laudis conscia uirtus
non Lethaeos horreat amnes?
Pudet auctoris, non morte dolet:
(1210)cupit extremum finire diem
uasta tumidi mole gigantis
et montiferum Titana pati
rabidaeque necem debere ferae.
Sed tua causa est, miserande, manus,
(1215)quod nulla fera est nullusque gigas:
nam quis dignus necis Herculeae
superest auctor nisi dextra tui?

vencido eu, o inimigo de Juno! A partir
desse fato, tens, madrasta, a desonra mais
grave. Por que chamas de feliz a este dia?
Que  semelhante ser a terra gerou algum dia
para tua ira? Uma mulher mortal te superou
no ódio. Até agora admitias estar abaixo de
Alcides (1190): és suplantada por dois.
Envergonhem-se os deuses de sua cólera.
Oxalá o monstro de Neméia tivesse saciado
suas fauces com meu sangue ou, cercado por
suas cem víboras, com meu sangue putrefato,
eu sucumbisse ante a hidra! Oxalá tivesse
sido dado como presa aos Centauros (1195).
Oxalá eu, vencido entre as sombras,
permanecesse infeliz atado eternamente a um
rochedo, quando, eu arranquei à morte
estupefata seus espólios mais longínquos.
Assim, pois, do Estige infernal, eu recuperei
a luz, triunfei dos obstáculos de Plutão, por
toda parte em que a morte me fugia (1200),
para ficar privado de uma morte (própria) de
uma sorte ilustre. Ó monstros, vencidos
monstros! Tendo visto a luz do sol, o cão
triforme não me reconduziu ao Estige. Sob o
céu de Hespéria, não me venceu a turba ibera
do pastor feroz, nem as duas serpentes (me
venceram) (1205). Quantas vezes perdi uma
morte honrosa, ai de mim: qual será meu
título derradeiro?

CORO

Vede como seu valor, cônscio  de sua glória,
não se assusta com as ondas do Letes? Ele se
envergonha do autor da morte; a morte
mesma não o faz sofrer. Ele arde em desejo
de encerrar seu último dia (1210) esmagado
sob a imensa mole de um gigante enorme, e
de sofrer os golpes de um titã armado de
montanhas, e de dever sua morte a um
monstro furioso. Mas é tua mão, infeliz, a
causa (de tua morte), porque não existe mais
monstro nenhum e nenhum gigante (1215).
Afinal, que força ainda sobre-existe, capaz
de matar Hércules, senão tua própria mão?
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HERCVLES

Heu qualis  intus scorpios, quis feruida
plaga reuulsus cancer infixus meas
(1220)urit medullas? Sanguinis quondam
capax
tumidi iecur pulmonis arentes fibras
distendit: ardet felle siccato iecur
totumque lentus sanguinem auexit uapor,
Primam cutem consumpsit, hinc aditum
nefas
(1225)in membra fecit, abstulit pestis latus,
exedit artus penitus et costas malum,
hausit medullas, ossibus uacuis sedet
nec ossa durant ipsa, sed compagibus
discussa ruptis mole conlapsa fluunt.
(1230)Defecit ingens corpus et pesti satis
Herculea non sunt membra; pro quantum
est malum
quod esse uastum fateor, o dirum nefas!
En cernite, urbes cernite ex illo Hercule
quid, quid supersit. Herculem agnoscis,
pater?
(1235)Hisne ego lacertis cola Nemeaei mali
elisa pressi? Tensus hac arcus manu
astris ab ipsis depulit Stymphalidas?
His ego citatam gressibus uici feram
radiante clarum fronte gestantem caput?
(1240)His fracta Calpe manibus emisit
fretum?
His tot ferae, tot scelera, tot reges iacent?
His mundus umeris sedit? Haec moles mea
est,
haecne illa ceruix? Hasne ego opposui
manus
caelo ruenti? Quis mea custos manu
(1245)trahetur ultra Stygius? Vbi uires
prius
memet sepultae? Quid patrem appello
Iouem?
Quid per Tonantem uindico caelum miser?
Iam, iam meus credetur Amphitryon pater.

HÉRCULES

Oh! Que escorpião se instalou dentro de
mim, que câncer, arrancado de sua zona
tórrida, incrustado fundo, queima minhas
entranhas? Meu fígado, outrora cheio de
sangue (1220), distende as fibras calcinadas
de meu pulmão inchado. Com seu fel
ressecado, meu fígado arde, e um lento vapor
exaure todo o meu sangue. Primeiramente
consumiu minha pele, daí o flagelo fez uma
incursão nefasta dentro de meu corpo, e  a
peste destruiu meu flanco (1225). O mal
devorou meus membros até o fundo e
minhas costelas; absorveu minhas entranhas,
e se assenta em meus ossos vazios; e os
próprios ossos não resistem, mas, com as
juntas rompidas, desfazem-se numa massa
informe. Meu corpo imenso definha; e os
membros de Hércules não são suficientes
para esta peste (1230). Oh! Quão grande é
este mal para que eu possa julgar sua
extensão, ó calamidade terrível! Eis,
observai, ó povos, o que resta daquele
Hércules. Reconheces teu Hércules, pai
(1235)? Foi com estes braços, que eu
estrangulei o pescoço sufocado do monstro
de Neméia? Retesado por estas mãos, meu
arco derrubou dos astros mesmos as aves de
Estinfalo?  Com estes pés, eu venci, na
corrida, o monstro veloz que sustenta uma
cabeça famosa por sua fronte radiante495?
Com a força destas mãos,  a Calpe abriu
passagem para o mar496 (1240)? É graças a
estas mãos que tantos monstros, tantos
criminosos, tantos tiranos jazem por terra?
Sobre estes ombros, se apoiou o universo?
Esta é a grandeza de meu corpo? Esta é
aquela nuca? Estas mãos é que eu contrapus
ao céu que caía? Que guardião do Estige
será, doravante, arrastado por minha mão?
Onde estão minhas forças? Sepultadas antes

                                                
495 A corsa de chifres de ouro e pés de bronze que Hércules matou na Arcádia.
496 Hércules separou as falésias de Calpe e de Abila, chamadas depois de colunas de Hércules, e abriu, assim,
o estreito de Gibraltar.
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Quaecumque pestis uiscere in nostro lates
(1250)procede – quid me uulnere occulto
petis?
Quis te sub axe frigido pontus Scythes,
quae pigra Tethys genuit aut Maurum
premens
Hibera Calpe litus? O dirum malum!
Vtrumne serpens squalidum crista caput
(1255)uibrans an aliquod et mihi ignotum
malum?
Numquid cruore es genita Lernaeae ferae
an te reliquit Stygius in terris canis?
Omne es malum nullumque: - quis uoltus
tibi est?
Concede saltem scire quo peream malo;
(1260)quaecumque pestis siue quaecumque
es fera,
palam timeres. Quis tibi in medias locum
fecit medullas? Ecce direpta cute
uiscera manus detexit; ulterior tamen
inuenta latebra est – o malum simile
Herculi!
(1265)Vnde iste fletus? Vnde in has
lacrimae genas?
Inuictus olim uoltus et numquam malis
lacrimas suis praebere consuetus (pudet),
iam flere didicit. Quis dies fletum Herculis,
quae terra uidit? Siccus aerumnas tuli.
(1270)Tibi illa uirtus, quae tot elisit mala,
tibi cessit uni, primo et ante omnis mihi
fletum abstulisti: durior saxo horrido
et chalybe uoltus et uaga Symplegade
rictus meos infregit et lacrimam expulit.
(1275)Flentem, gementem, summe pro
rector poli,
me terra uidit, quodque me torquet magis,
nouerca uidit. – Urit ecce iterum fibras,
incaluit ardor: - unde nunc fulmen mihi?

de mim (1245)? Por que chamo de pai a Júpiter?
Por que, desgraçado, reivindico o céu por
intermédio do Tonante? De agora  em  diante, se
acreditará ser meu pai  Anfitrião. Monstro, não
importa quem tu sejas, que te escondes em
minhas entranhas, mostra-te! Por que me atinges
com este ferimento oculto (1250)? Que mar da
Cítia sob o pólo gelado, que preguiçosa Tétis te
engendrou? Ou, que ibera Calpe que comprime o
litoral da Mauritânia? Ó mal cruel! Acaso és uma
serpente horrível que vibra a cabeça encimada
por uma crista? Ou és algum mal desconhecido
de mim (1255)? Ou, quem sabe, foste gerado do
sangue do monstro de Lerna? Ou foi o cão do
Estige que te deixou na terra? És todo mal e não
és nenhum. Que cara tu tens? Concede-me, pelo
menos, saber de que mal eu morro. Qualquer
monstro, ou qualquer fera que tu sejas (1260),
face a face, tu temerias. Quem te ofereceu um
lugar no interior de minhas entranhas? Eis que
arrancada minha pele, minha mão pôs a nu
minhas vísceras, mas um esconderijo mais
profundo foi achado. Ó mal semelhante a
Hércules! De onde vem este lamento? De onde
vêm as lágrimas para estes olhos  (1265)?
Meu rosto outrora invicto e jamais
acostumado a oferecer lágrimas às suas
desgraças – envergonho-me! – aprendeu
agora a chorar. Que  dia, que terra viu
alguma vez o choro de Hércules? Sem
lágrimas, suportei minhas desventuras.
Diante de ti somente, cedeu aquela força que
venceu tantos males (1270), ó monstro, que
por primeiro e antes de qualquer outro, me
arrancaste o choro. Meu rosto, mais duro do
que a pedra escarpada, do que o aço, e do
que a Simplégade497 errante, abateu minha
expressão e me fez correrem as lágrimas. Ó
supremo condutor do universo, a terra me
viu chorando e gemendo (1275), e – o que
me atormenta ainda mais – a madrasta
também o viu. Eis que se incendeiam
novamente minhas entranhas, e se aviva o
calor. De onde (conseguir) neste momento
um raio para mim?

                                                
497 As Simplégades  eram dois rochedos, na entrada do estreito de Constantinopla. Antes de o navio Argos
transpô-los, eles se afastavam e se aproximavam para reter ou quebrá-los.
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CHORVS

Quid non possit superare dolor?
(1280)Quondam Getico durior Haemo
nec Parrhasio lenior axe
saeuo cessit membra dolori
fessumque mouens per colla caput
latus alterno pondere flectit,
(1285)fletum uirtus saepe resorbet.
Sic arctoas laxare niues
quamuis tepido sidere Titan
non tamen audet uincitque faces
solis adulti glaciale iubar.

HERCVLES, ALMENA, <FAMVLI>

HERCVLES

(1290)Conuerte uoltus ad meas  clades,
pater:
numquam ad tuas confugit Alcides manus,
non cum per artus hydra fecundum meos
caput explicaret; inter infernos lacus
possessus, atra nocte cum Fato steti
(1295)nec inuocaui; tot feras uici horridas,
reges, tyrannos, nec tamen uoltus meos
in astra torsi: semper  haec nobis manus
uotum spopondit; nulla propter me sacro
micuere caelo fulmina: - hic aliquid dies
(1300)optare iussit. Primus audierit preces
idemque summus: unicum fulmen peto;
Giganta crede; non minus caelum mihi
asserere potui; - dum patrem uerum puto,
caelo peperci. Siue crudelis, pater,
(1305)siue es misericors, commoda nato
manum
properante morte et occupa hanc laudem
tibi.
Vel si piget manusque detrectat nefas,
emitte Siculo uertice ardentes, pater,
Titanas in me, qui manu Pindon ferant

CORO

O que não pode a dor vencer? Ele, outrora
mais duro do que o Hemo Gético498 (1280) e
tão inflexível quanto o pólo Parrásio499,
abandonou seus membros à violência da dor;
e, agitando, com o pescoço, sua cabeça
fatigada, ele vira, sob seu peso, de lado
alternadamente. Algumas vezes, sua força
engole o pranto (1285). Assim o Titã não
ousa derreter as neves árticas, com seu raio
ainda tépido; e a brancura glacial vence os
raios do potente sol.

HÉRCULES, ALCMENA, <SERVOS>

HÉRCULES

Volta teus olhos para os meus infortúnios,
pai (1290). Alcides nunca recorreu a tuas
mãos, nem mesmo quando a hidra enlaçava
seus membros com sua cabeça fecunda500.
Aprisionado, no meio dos lagos infernais,
pela negra noite, quando me defrontei com o
Destino, não te invoquei. Venci tantos
monstros horríveis (1295), reis,  tiranos, e
nem sequer voltei meu rosto para os astros:
estas mãos se responsabilizaram sempre por
minha decisão. Nenhum raio brilhou jamais,
por causa de mim, no céu sagrado. Este dia
me manda pedir alguma coisa. Seja ele o
primeiro e também o último a ouvir minhas
súplicas (1300): peço-te tão somente um
raio; considera-me um gigante – não menos
do que eles, eu pude reivindicar para mim o
céu - enquanto te julgo meu verdadeiro pai, e
que eu respeitei o céu. Se és cruel, pai, ou se
és compassivo, estende tua mão ao filho
(1305), apressando-lhe a morte, e assegura
para ti esta glória. Se, no entanto, te
desagrada isso, e tua mão  rejeita  uma
impiedade,   manda,  contra

                                                
498 Corresponde hoje à cadeia dos Bálcãs.
499 O pólo de Ossa Parrásio, ou pólo Norte.
500 A hidra era um monstro de muitas cabeças, e estas renasciam na medida em que eram cortadas, por isso o
qualificativo fecundum usado por Sêneca referindo-se à cabeça do monstro.
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(1310)aut Ossa qui me monte proiecto
opprimant.
Abrumpat Erebi claustra, me stricto petat
Bellona ferro; mitte Gradiuum trucem,
armetur in me dirus: est frater quidem,
sed ex nouerca. Tu quoque, Alcidae soror
(1315)tantum ex parente, cuspidem in
fratrem tuum
iaculare, Pallas. Supplices tendo manus
ad te, nouerca: sparge tu saltem, precor,
telum, (perire feminae possum manu),
iam fracta, iam satiata – quid pascis minas?
(1320)Quid quaeris ultra? Supplicem
Alciden uides,
at nulla tellus, nulla me uidit fera
te deprecantem. Nunc mihi irata – patet –
opus est nouerca; - nunc tuus cessat dolor?
Nunc odia ponis? Parcis ubi uotum est
mori.
(1325)O terra et urbes, non facem quisquam
Herculi,
non arma tradet? Tela subtrahitis mihi?
ita nulla saeuas terra concipiat feras
post me sepultum nec meas umquam manus
imploret orbis, si qua nascentur mala,
(1330)nascatur diuus: undique infelix caput
mactate saxis, uincite aerumnas meas.
Ingrate cessas orbis? Excidimus tibi?
Adhuc malis ferisque suppositus fores
ni me tulisses. Vindicem uestri malis
(1335)eripite, populi: tempus hoc uobis
datur
pensare merita: - mors erit pretium
omnium.

ALCMENA

Quas misera terras mater Alcidae petam?
Vbi natus, ubinam? Certa si uisus notat,
reclinis ecce corde anhelante aestuat;

mim, do monte Siciliano, os ardentes titãs. Que,
em suas mãos, carreguem o Pindo ou o Ossa, e
eles me esmaguem, ao atirar-me uma montanha
(1310). Que Belona, com sua espada
desembainhada, rompa as barreiras do Érebo e
me ataque. Envia o feroz Gradivo501, e que ele se
arme, terrível, contra mim: ele é, de certo, meu
irmão, mas a partir da madrasta. Tu também,
irmã de Alcides, tão somente da parte do pai,
atira tua lança contra teu irmão,  Palas
(1315). A ti estendo, madrasta, minhas mãos
suplicantes: atira pelo menos, te peço, um
dardo (eu posso morrer pela mão de uma
mulher502). Já apaziguada, já saciada – por
que alimentas ameaças? O que pretendes
mais? Tu vês Alcides suplicante (1320); ora,
nenhuma terra, nenhum monstro me viu
implorando-te. Agora me é necessária – é
claro – uma madrasta irada. E agora, teu
ressentimento cessa? Agora tu depões ó
ódio? Tu me poupas quando meu desejo é de
morrer. Ó terra, ó cidades, ninguém trará
para Hércules uma tocha? Nem armas
(1325)? Tu me subtraíste os dardos?  Assim,
nenhuma terra conceba monstros cruéis
depois de meu sepultamento, e que jamais o
mundo implore (pelas) mãos de Hércules. Se
quaisquer monstros vierem a nascer, que
nasça (também) um deus. Imolai minha
desventurada cabeça com pedras de toda
parte (1330). Vencei minhas tribulações.
Ficas parado, mundo ingrato? Já não existo
para ti? Estarias ainda dominado por
monstros e feras, se não me tivesses
concebido. Livrai de seus males vosso
vingador, ó povos: esta ocasião vos é dada
(1335) para recompensar meus méritos:
minha morte será a paga de tudo.

ALCMENA

Que terras procurarei eu, a infeliz mãe de
Alcides? Onde  está  meu  filho?  Onde
está?

                                                
501 Um dos nomes do deus Marte.
502 Essa afirmação remete à descoberta de que  o veneno que o leva à morte partiu das mãos de sua mulher
Dejanira, a quem ele atribui a intenção de matá-lo.
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 (1340)gemit: peractum est. Membra
conplecti ultima,
o nate, liceat; spiritus fugiens meo
legatur ore: brachia, amplexus cape.
Vbi membra sunt? Vbi illa quae mundum
tulit
Stelligera ceruix? Quis tibi exiguam tui
(1345)partem reliquit?

NERCVLES

                    Herculem spectas quidem,
mater; sed umbram et uile nescio quid mei.
Agnosce, mater: - ora quid flectis retro
uoltumque mergis? Herculem dici tuum
partum erubescis?

ALCMENA

                        Quis feram mundus nouam,
(1350)quae terra genuit? Quodue tam dirum
nefas
de te triumphat? Victor Herculeus quis est?

HERCVLES

Nuptae iacentem cernis Alcidem dolis.

ALCMENA

Quis tantus est qui uincat Alciden dolus?

HERCVLES

Quicumque, mater, feminae iratae sat est.

ALCMENA

(1355)Et unde in artus pestis aut ossa
incidit?

Minha visão me revela o que é certo, ei-lo
deitado. Com as vísceras ofegantes, ele arde
(1340); e geme: acabou. Que me seja
permitido abraçar teus membros, pela última
vez, meu filho. O suspiro que te foge seja
recolhido pela minha boca. Braços, recebei
meus abraços!  Mas, onde estão os membros
dele? Onde está aquela nuca portadora dos
astros que sustentou o mundo? Quem te
reduziu a uma pequena parte de ti mesmo
(1345)?

HÉRCULES

Vês, de fato, teu Hércules, mãe. Ou melhor,
vês sua sombra e não sei que vil parte de
mim. Reconhece-me, mãe: por que voltas o
rosto para trás, e por que ocultas a face?
Tens vergonha de que se diga que Hércules é
teu filho?

ALCMENA

Que céu, que terra gerou um novo monstro?
Que crueldade tão terrível triunfa sobre ti
(1350)? Quem é o vencedor de Hércules?

HÉRCULES

Tu vês Alcides abatido por ardil da esposa.

ALCMENA

Que ardil é tão grande a ponto de vencer
Alcides?

HÉRCULES

Aquele que é suficiente para uma mulher
irada, mãe.

ALCMENA

E donde vem este mal que se apodera de
membros e de ossos (1355)?
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HERCVLES

Aditum uenenis palla femineis dedit.

ALCMENA

Vbinam ista palla est? Membra nudata
intuor.

HERCVLES

Consumpta mecum est.

ALCMENA

                      Tantane inuenta est lues?

HERCVLES

Errare mediis crede uisceribus meis,
(1360)o mater, hydram et mille cum Lerna
feras.
Quae tanta nubes flamma Sicanias secat,
quae Lemnos ardens, quae plaga igniferi
poli
uetans flagranti currere in zona diem?
In ipsa me iactate, pro comites, freta
(1365)mediosque in amnes: - quis sat est
Hister mihi?
Non ipse terris maior Oceanus meos
franget uapores, omnis in nostris malis
deficiet umor, omnis arescet latex.
Quid, rector Erebi, me remittebas Ioui?
(1370)Decuit tenere: redde me tenebris tuis,
talem subactis Herculem ostende inferis.
Nil inde ducam; quid times iterum
Herculem?
Inuade, mors, non trepida: iam possum
mori.

ALCMENA

Compesce lacrimas saltem et aerumnas
doma

HÉRCULES

Uma túnica deu acesso aos venenos dessa
mulher.

ALCMENA

Onde está essa túnica? Eu vejo teus
membros desnudados.

HÉRCULES

Foi consumida comigo.

ALCMENA

Encontrou ela uma peste tão pavorosa?

HÉRCULES

Acredita, mãe, que a hidra de Lerna erra pelo
interior de minhas entranhas e, com ela, mil
monstros (1360). Que tão potente chama
corta as nuvens da Sicília?  Que ardente
Lemnos? Que região do céu ignífero
impedidora da passagem do dia em seu
espaço ardente? Atirai-me no mesmo mar,
companheiros meus, e no meio dos rios: -
que Istro me é suficiente (1365)? Nem o
oceano, ele próprio maior do que as terras,
mitigará meu abrasamento. Todo o elemento
líquido será pouco nestes tormentos meus.
Toda a água secará. Por que, senhor do
Érebo, me devolveste a Júpiter? Devias ter-
me retido: reconduz-me a tuas trevas (1370).
Mostra o Hércules neste estado, aos infernos
(por ele) vencidos. Nada trarei daí; por que
temes de novo a Hércules? Ataca-me, sem
receio, morte: agora posso morrer.

ALCMENA

Contém, pelo menos, as lágrimas, e
venceessas calamidades, e  restitui-nos  o
Hércules
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(1375)malisque tantis Herculem indomitum
refer
mortemque differ: quos soles, uince inferos.

HERCVLES

Si me catenis horridus uinctum suis
praeberet auidae Caucasus uolucri dapem,
Scythia gemente flebilis gemitus mihi
(1380)non excidisset; si uagae
Symplegades
utraque premerent rupe, redeuntis minax
ferrem ruinas; Pindus incumbat mihi
atque Haemus et qui thracios fluctus Athos
frangit Iouisque fulmen excipiens Mimas:
(1385)non ipse si in me, mater, hic mundus
ruat
superque nostros flagret incensus toros
Phoebeus axis, degener mentem Herculis
clamor domaret; mille decurrant ferae
pariterque lacerent, hinc feris clangoribus
(1390)aetheria me Stymphalis, hinc taurus
minax
ceruice tota pulset et quicquid fuit
solum quoque ingens; surgat hinc illinc
nemus
artusque nostros durus immittat Sinis:
sparsus silebo: - non ferae excutient mihi,
(1395)non arma gemitus, nil quod impelli
potest.

ALCMENA

Non uirus artus, nate, femineum coquit,
sed dura series operis et longus tibi
pauit cruentos forsitan morbos labor.

invencível diante de tão (1375) grandes
males, e suspende a morte: vence o inferno,
como costumas.

HÉRCULES

Se o horrendo Cáucaso me oferecesse, preso
em suas cadeias, como alimento, à ave voraz,
mesmo que gemesse a Cítia, nem um frágil
gemido me escaparia. Se as Simplégades
errantes me prensassem entre os dois
rochedos (1380), eu, intrépido, enfrentaria os
choques de suas idas e vindas. Caia sobre
mim o Pindo e também o Hemos, e o Atos
que rompe as ondas do mar da Trácia, e o
Mimante, que quebra o raio de Júpiter. Nem
mesmo se o  próprio firmamento, mãe, caísse
sobre mim (1385), e o carro de Febo
explodisse em chamas sobre meus músculos,
um clamor indigno subjugaria a vontade de
Hércules. Que se lancem mil feras e (me)
dilacerem ao mesmo tempo; que de um lado
se lancem, com seus gritos selvagens, as aves
de Estinfalo; e que do outro, com toda (a
força de) seu pescoço, me ataque o touro
ameaçador (1390), e tudo o que,
separadamente, é também temível; que surja
daqui e dali um bosque, e que o cruel Sínis503

arranque meus membros: ao ser esquartejado,
manterei silêncio – nem os monstros nem as
armas me arrancarão gemidos, nem qualquer
coisa que possa ser lançada contra mim
(1395).

ALCMENA

O veneno da mulher, meu filho, não consome
teus membros, mas a dura série  de tuas obras
e teu prolongado trabalho (é que) talvez
alimentaram  essas  enfermidades  sangrentas.

                                                
503 Sínis era um gigante e malfeitor estabelecido no istmo de Corinto. Ele usava encurvar o cimo das árvores,
aí fixar suas vítimas e as projetar nos ares. Ele foi morto por Teseu.
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HERCVLES

Vbi morbus, ubinam  est? Estne adhuc
aliquid mali
(1400)in orbe mecum? Veniat; huc aliquis
mihi
intendat arcus: nuda sufficiet manus.
Procedat agedum huc.

ALCMENA

                       Ei mihi, sensum quoque
excussit illi nimius impulsu dolor.
Remouete quaeso tela et infestas precor
(1405)rapite hinc sagittas: igne suffuso
genae
scelus minantur; quas petam latebras anus?
Dolor iste furor est: Herculem solus domat.
Cur deinde latebras aut fugam uaecors
petam?
Obire forti meruit Alcmena manu:
(1410)uel scelere pereat, antequam letum
mihi
ignauus aliquis mandat ac turpis manus
de me triumphat. Ecce lassatas malis
dolore fessas  alligat uenas sopor
grauique anhelum pectus impulsu quatit.
(1415)Fauete, superi. Si mihi gnatum
inclutum
miserae negastis, uindicem saltem precor
seruate terris. Abeat excussus dolor
corpusque uires reparet  Herculeum suas!

HYLLVS, ALCMENA,
HERCVLES, PHILOCTETES,

<FAMVLI>

HYLLVS

Pro lux acerba, pro capax scelerum dies!
(1420)Nurus Tonantis occidit, natus iacet,
nepos supersum; scelere materno hic perit,
fraude illa capta est; - quis per annorum
vices

HÉRCULES

Onde a doença? Onde está ela? Há ainda no
mundo algo de mau (coexistindo) comigo?
Que ele venha; alguém me traga o arco até
aqui (1400): a mão desarmada me bastará:
Vamos! Vem logo até aqui. (Ele cai numa
tristeza profunda).

ALCMENA

Ai de mim. Com seu choque, a dor excessiva
arrancou-lhe também os sentidos. (Às
acompanhantes) Afastai, peço-vos, seus
dardos, e tirai daqui, imploro, suas flechas
mortíferas: ruborizadas pelo fogo, suas faces
ameaçam um crime (1405). Que refúgio
procurarei eu, uma anciã? Essa dor é a
loucura: o único (mal) capaz de dominar
Hércules. Por que ainda eu, insensata,
procurarei esconderijo ou fuga? Alcmena
mereceu morrer por um braço forte: ou
melhor, pereça ela por um crime, antes que
algum covarde me cause a morte (1410), e
uma mão indigna triunfe sobre mim. Eis que,
um torpor aperta suas veias enfraquecidas
pelos males e cansadas pela dor, e seu peito
ofegante se agita com um movimento pesado.
Sede propícios, deuses.  Se a mim, infeliz,
recusastes o filho ilustre (1415), pelo menos,
vos suplico, conservai na terra seu vingador.
Desapareça a dor, expulsa, e o corpo de
Hércules recupere suas  forças!

HILO, ALCMENA, HÉRCULES,
FILOCTETES <SERVOS>

HILO

Ó luz amarga, dia cheio de crimes! A nora do
Tonante morreu, seu filho jaz no solo (1420)
e eu, seu neto, sobrevivo. Este perece pelo
crime de minha mãe. E ela foi presa de uma
fraude. Que ancião,  através  do  impacto  dos
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totoque in aeuo poterit aerumnas, senex,
referre tantas? Vnus eripuit dies
(1425)parentem utrumque; cetera ut sileam
mala
parcamque fatis, Herculem amitto patrem.

ALCMENA

Compesce uoces, inclutum  Alcidae genus,
miseraeque fato similis Alcmenae nepos:
longus dolorem forsitan uincet sopor.
(1430)Sed ecce  lassam deserit mentem
quies
redditque morbo corpus et luctum mihi.

HERCVLES

Quid hoc? Rigenti cernitur Trachin iugo
an inter astra positus euasi genus
mortale tandem? Quis mihi caelum parat?
(1435)Te, te, pater, iam uideo, placatam
quoque
specto nouercam. Quis sonus nostras ferit
caelestis aures? Iuno me generum uocat.
Video nitentem regiam clari aetheris
Phoebique tritam flammea zonam rota.
(1440)Cubile uideo Noctis; hinc tenebrae
uolant.
Quid hoc? Quis arcem cludit et ab ipsis.
Pater,
deducit astris? Ora Phoebeus modo
afflabat axis: tam prope a caelo fui. –
Trachina uideo; quis mihi terras dedit?
(1445)Oete modo infra steterat ac totus fuit
suppositus orbis; quam bene excideras,
dolor!
Cogis fateri: - parce et hanc uocem occupa.
Hoc, Hylle, dona matris, hoc munus parant.
Vtinam liceret stipite ingesto impiam
(1450)effrigere animam quale Amazonium
malum

anos e numa vida inteira, poderá experimentar
tão grandes infortúnios? Um só dia me
arrebatou ambos os pais. E para me silenciar
sobre outros males (1425), e para me conter
quanto ao destino, perco meu pai, que é
Hércules.

ALCMENA

Domina tuas palavras, ilustre descendente de
Alcides e neto de Alcmena, e, quanto ao
destino, semelhante a essa infortunada: talvez
um longo sono vencerá a dor de Hércules.
Mas, eis que a quietude abandona sua alma
(1430) enfraquecida, entrega seu corpo à
enfermidade e a mim a aflição.

HÉRCULES
(Acordando em delírio)

Que é isto? Vê-se Traquine sobre o rochedo
escarpado; ou eu, situado em meio aos astros,
libertei-me enfim do gênero mortal? Quem
me prepara o céu? Já te vejo, já te vejo, pai,
contemplo também a madrasta  pacificada
(1436). Que som celeste toca meus ouvidos?
Juno me chama de seu genro504.  Eu vejo o
resplandecente  palácio do luminso éter, e a
região desgastada pela roda de Febo. Vejo a
morada da noite; daí saem as trevas (1440).
(Começando a sair do delírio) Que é isto?
Quem fecha, pai, a cidadela celeste e me faz
sair dos mesmos astros? Agora há pouco, o
carro de Febo  bafejava meu rosto: tão perto
do céu estive. – Vejo Traquine! Quem me
devolveu à terra?  Imediatamente, o Eta se
descortinara abaixo de mim, e abaixo de mim
o mundo inteiro se apresentou (1445). Quão
prazerosamente te afastaras, dor! Tu me
obrigas a confessá-lo: pára, e guarda esta
revelação. (A Hilo) Vês, Hilo: os presentes de
tua mãe resultaram nestas dádivas. Oxalá me
fosse possível, com um golpe de minha maça,
destruir-lhe   impiedosamente   a  vida, como

                                                
504 Hércules, após a apoteose, e depois que Juno o perdoou, veio a casar-se com Hebe, filha de Zeus e de Juno.
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circa niualis Caucasi domui latus.
O cara Megara, tune, cum furerem, mihi
coniunx fuisti? Stipitem atque arcus date,
dextra inquinetur, laudibus maculam
imprimam,
(1455)summus legatur femina Herculeus
labor.

HYLLVS

Compesce diras, genitor, irarum minas;
habet, peractum est, quas petis poenas
dedit:
sua perempta dextera mater iacet.

HERCVLES

Cecidit dolose: manibus irati Herculis
(1460)occidere meruit: perdidit comitem
Lichas.
Saeuire in ipsum corpus exanime impetus
atque ira cogit. Cur minis nostris caret
ipsum cadauer? Pabulum accipiant ferae.

HYLLVS

Plus misera laeso doluit: hinc aliquid
quoque
(1465)detrahere uelles. Occidit dextra sua,
tuo dolore: plura quam poscis tulit.
Sed non cruentae sceleribus nuptae iaces
nec fraude matris: Nesssus hos struxit dolos
ictus sagittis qui tuis uitam expuit.
(1470)Cruore tincta est palla semiferi,
pater,
Nessusque nunc has exigit poenas sibi.

HERCVLES

Habet, peractum est, fata se nostra
explicant;

eu subjuguei a monstruosa Amazona (1450)
perto dos flancos do nevoso Cáucaso. Ó
querida Mégara, eras tu a minha esposa,
quando eu estava enfurecido? Dai-me a maça
e o arco. Seja maculada minha mão direita:
imprima eu uma mancha em minha honra:
seja escolhida a morte de uma mulher como o
último trabalho de Hércules (1455).

HILO

Contém, pai, as terríveis ameaças de  tua ira.
Ela está vencida! Acabou-se. Os castigos que
reclamas, ela já os sofreu. Trespassada por
sua mão, minha mãe está morta.

HÉRCULES

Ela morreu dolosamente: ela merecia morrer
pelas mãos do irado Hércules. Licas perdeu
uma companheira (1460). A enfurecer-me
contra seu corpo, mesmo inanimado,
obrigam-me o ímpeto e a ira. Por que seu
próprio cadáver escapa a minhas ameaças?
Que as feras o recebam como pasto.

HILO

A infeliz sofreu mais do que fez sofrer.
Quererias, desse fato, arrancar também algum
merecimento? Ela morreu de sua própria mão,
mas também de tua dor (1465). Ela sofreu
mais castigos do que reclamas.  Mas não jazes
aí por causa de crimes de uma esposa
sanguinária, nem pela traição de minha mãe:
Nesso, que perdeu a vida ferido por tuas
flechas, construiu esses ardis. A túnica foi
tingida pelo sangue dessa semi-fera, pai
(1470). E Nesso te inflige agora esta
vingança.

HÉRCULES

Estou vencido. Está tudo acabado. Meu
destino se torna claro. Esta é  a  última  luz. O
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lux ista summa est: quercus hanc sortem mihi
fatidica quondam dederat et Parnassio
(1475)Cirrhaea quatiens templa mugitu nemus:
“Dextra perempti uictor, Alcide, uiri
olim iacebis; hic tibi emenso freta
terrasque et umbras finis extremus datur.”
Nil querimur ultra: decuit hunc finem dari,
(1480)ne quis superstes Herculis uictor
foret.
Nunc mors legatur clara, memoranda,
incluta,
me digna prorsus. Nobilem hunc faciam
diem.
Caedatur omnis silua et Oetaeum  nemus,
considat: ingens Herculem accipiat rogus
(1485)sed ante mortem. Tu, genus
Poeantium,
hoc triste nobis, iuuenis, officium appara;
Herculea totum flamma succendat diem.
Ad te preces nunc, Hylle, supremas fero.
Est clara captas inter, in uoltu genus
(1490)regnumque referens, Euryto uirgo
edita
Iole; tuis hanc facibus et thalamis para.
Victor cruentus abstuli patriam, lares
nihilque miserae praeter Alcidem dedi:
et ipse rapitur. Penset aerumnas suas,
(1495)Iouis nepotem foueat et natum
Herculis;
tibi illa pariat quicquid ex nobis habet.
Tuque ipsa planctus pone funereos, precor,
o clara genetrix: uiuit Alcides tibi.
Virtute nostra paelicem feci tuam
(1500)credi nouercam. Siue nascente
Hercule
nox illa creta est, siue mortalis meus
pater est, - lecet sit falsa progenies mei,
materna culpa cesset et crimen Iouis, -
merui parentem: contuli caelo decus
(1505)materque me concepit in laudes

carvalho505 fatídico, certa vez, me previra esta
sorte, e, no Parnaso, o bosque, sacudindo o
templo de Cirra506 com seu mugido (proclamou)
(1475): “Vitorioso, ó Alcides, um dia jazerás pela
mão do homem aniquilado. Esse fim derradeiro te
está reservado, quando tiveres percorrido os
mares, a terra e os infernos”. Nada mais eu
lamento: a mim se deveu dar este fim, para que
nenhum vencedor de Hércules lhe sobrevivesse
(1480). Seja escolhida agora uma morte ilustre,
memorável, célebre, perfeitamente digna de
mim. Tornarei famoso este dia. Que se corte
toda esta floresta, e que o bosque do Eta seja
amontoado: uma grande pira receba Hércules,
mas antes de sua morte. (A Filoctetes) Tu,
jovem da estirpe de Peante507 (1485), executa
para mim este triste ofício. Que a chama de
Hércules arda durante o dia inteiro. (A Hilo)
A ti, Hilo, dirijo agora meus  últimos pedidos.
Há, entre as cativas, uma jovem ilustre, que
mostra no rosto sua raça e sua realeza: Iole,
filha de Êurito (1490). Toma-a para tuas
núpcias e himeneu. Vencedor sanguinário, eu
lhe suprimi a pátria, seus penates, sem nada
oferecer à infeliz, senão o próprio Alcides: e
este mesmo agora lhe é arrebatado. Que ela
compense seus infortúnios, estreite-a em seus
braços o neto de Júpiter e  filho de Hércules
(1495); que ela gere para ti o que ela
concebeu de mim. (A Alcmena) E tu também,
deixa teus prantos fúnebres, suplico, ilustre
mãe: para ti, Alcides vive. Graças a meu
valor, consegui que tua rival seja tida por
madrasta. Quer, no nascimento de Hércules
(1500), aquela noite tenha sido prolongada,
quer meu pai seja um mortal; - mesmo que
seja falsa minha linhagem, cesse a culpa de
minha mãe, bem como o crime de Júpiter -
eu mereci ter Júpiter como pai: eu
proporcionei honra ao céu, e  minha  mãe
concebeu-me  para  glória

                                                
505 Oráculo de Dodona, no Épiro. A revelação deste oráculo se fazia a partir do ranger da madeira sagrada.
506 Oráculo de Apolo em Delfos, sobre as encostas do Parnaso. A revelação aqui se fazia pela Pitonisa,
colocada no templo de Apolo.
507 Filoctetes era filho de Peante, amigo de Hércules.
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Iouis.
Quin ipse, quamquam Iuppiter, credi meus
pater esse gaudet: parce iam lacrimis,
parens,
superba matres inter Argolicas eris.
Quid tale Iuno genuit aetherium gerens
(1510)sceptrum et Tonanti nupta? Mortali
tamen
caelum tenens inuidit: Alciden suum
dici esse uoluit. Perage nunc, Titan, uices
solus relictus: ille qui uester comes
ubique fueram Tartara et manes peto.
(1515)Hanc tamen ad imos perferam
laudem inclutam,
quod nulla pestis fudit Alciden palam
omnemque pestem uicit Alcides palam.

de Júpiter (1505). E o que é mais: o próprio
deus, ainda que Júpiter, se alegra por ser
considerado meu pai: contém logo as
lágrimas, mãe. Tu serás gloriosa entre as
mães argólicas. Juno, que porta o cetro
celeste, e é esposa do Tonante, gerou alguém
assim? Não obstante seres uma mortal, a
rainha do céu teve inveja de ti (1510): desejou
que Alcides fosse chamado seu filho. Agora,
segue sozinho o teu caminho, Titã. Aquele
que foi teu companheiro por toda parte, vou
para o Tártaro e para os manes (1515). Lá
para baixo, levarei, no entanto, esta glória
insigne: a de que nenhum monstro venceu
Alcides às claras, e a de que  todo monstro
Alcides venceu, às claras. ( Ele sai na direção
da pira que lhe fora preparada).
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QUARTO CANTO

CHORVS

O decus mundi, radiate Titan
cuius ad primos Hecate uapores
(1520)lassa nocturnae leuat ora bigae,
dic sub Aurora positis Sabaeis,
dic sub occasu positis Hiberis,
quique sub plaustro patiuntur Ursae
quique feruenti quatiuntur axe,
(1525)dic ad aeternos properare manes
Herculem et regnum canis inquieti
unde non umquam remeabit ille.
Tunc equos nubes rapidos sequantur,
pallidus maestas speculare terras
(1530)et caput turpes nebulae pererrent.
Quando, pro Titan, ubi, quo sub axe
Herculem in terris alium sequeris?
Quas manus orbis miser inuocabit,
si qua sub Lerna numerosa pestis
(1535)sparget in centum rabiem draconis,
Arcadum si quis populis uetustis
fecerit siluas aper inquietas,
Thraciae si quis Rhodopes alumnus
durior terris Helices niuosae
(1540)sparget humano stabulum cruore?
Quis dabit pacem populo timenti
si quid irati superi per orbem
iusserint nasci? Iacet omnibus par
quem parem tellus genuit Tonanti.
(1545)Planctus immensas resonet per urbes
et comas nullo cohibente nodo
feminae exertos feriant lacertos,
solaque obductis foribus deorum
templa securae pateant nouercae.
(1550)Vadis ad Lethen Stygiumque litus,
unde te nullae referent carinae;
uadis ad manes, miserandus, unde
Morte deuicta tuleras triumphum:
umbra nudatis uenies lacertis

CORO

Ornamento do mundo, ó radiante Titã, ante
cujos primeiros raios, Hécate alivia as bocas
fatigadas de sua biga noturna (1520), diz aos
Sabeus que vivem sob a Aurora, diz aos
Iberos que  habitam o Ocaso, e aos que
sofrem sob o carro da Ursa, e aos que são
fustigados pelo carro abrasador (1525), diz
que Hércules se precipita para os manes
eternos e para o reino do cão vigilante, de
onde nunca mais  voltará. Então as nuvens
sigam os cavalos velozes. Pálido, contempla a
terra entristecida, e sombras disformes
flutuem  diante de tua cabeça (1530). Quando,
ó Titã, onde, sob que céu seguirás na terra um
outro Hércules?  Que mãos este universo
infeliz invocará, se, sob o pântano de Lerna,
alguma peste multiforme espalhar sua fúria
com suas  cem serpentes (1535); se algum
javali508 tornar ameaçadoras aos antigos
povos da Arcádia, suas florestas; se algum
filho do Ródope trácio mais duro do que as
terras da nevada Hélice509 espargir novamente
com sangue humano a estrebaria510 (1540)?
Quem devolverá a paz ao povo amedrontado,
se os deuses irados ordenarem que (algum
monstro) nasça no universo?  Sucumbe de
forma igual a todos aquele que a terra gerou
igual ao Tonante. Que o pranto retumbe
através de todas as cidades sem fim (1545), e
as mulheres, com seus cabelos livres de
qualquer amarra, firam suas espáduas nuas, e,
excluídos os templos dos (demais) deuses,
somente os templos da madrasta tranqüila
permaneçam abertos. Tu vais para o Letes e
para as margens do Estige (1550) donde
nenhum navio te  transportará;  infeliz,  vais
para  os    manes,  de  onde,  após  venceres  a

                                                
508 Javali de Erimanto, um dos trabalhos de Hércules.
509 Ursa Maior.
510 Alusão às éguas antropófagas de Diomedes, rei da Trácia.
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(1555)languido uultu tenuique collo;
teque non solum feret illa puppis.
Non tamen uilis eris inter umbras:
Aeaconque inter geminosque Cretas
facta discernens feries tyrannos.
(1560)Parcite, o dites, inhibete dextras:
laudis est purum tenuisse ferrum
cumque regnabas, minimum proteruis
in tuas urbes licuisse fatis.
Sed locum uirtus habet inter astra.
(1565)Sedis Arctoae spatium tenebis
an grauis Titan ubi promit aestus?
An  sub occasu tepido nitebis,
unde commisso resonare ponto
audies Calpen? Loca quae sereni
(1570)deprimes caeli? Quis erit recepto
tutus  Alcide locus inter astra?
Horrido tantum procul a Leone
det pater sedes calidoque Cancro,
ne tuo uultu tremefacta leges
(1575)astra conturbent trepidetque Titan.
Vere dum flores uenient tepenti,
uel comam siluis hiemes recident,
uel comam siluis reuocabit aestas,
pomaque autumno fugiente cedent,
(1580)nulla te terris rapiet uetustas:
tu comes Phoebi, comes ibis astris.
Ante nascetur seges in profundo
uel fretum dulci resonabit unda,
ante descendet glacialis Vrsae
(1585)sidus et ponto uetito fruetur,
quam tuas laudes populi quiescant.
Te, pater rerum, miseri precamur:
nulla nascatur fera, nulla pestis,
non duces saeuos miseranda tellus
(1590)horreat, nulla dominetur aula
qui putet solum decus esse regni
semper impendens tenuisse ferrum;
si quid in terris iterum timetur,
uindicem terrae petimus relictae.
(1595)Heu qui hoc? Mundus sonat. Ecce
maeret,
maeret Alciden pater; an deorum

morte, conquistaras o triunfo: chegarás  como
uma sombra, com seus músculos descarnados,
o rosto lânguido, e o pescoço débil (1555); e
não transportará somente a ti aquela barca.
Não obstante, não serás um (homem) vulgar
entre as sombras: entre Éaco e os gêmeos
cretenses511, julgando as ações, abaterás os
tiranos. Sede clementes, ó grandes, contende
vossas mãos (1560). Digno de louvor é teres
mantido limpa a espada, e, quando reinavas,
teres minimamente tolerado as mortes
violentas contra tuas cidades. Mas a virtude
tem seu lugar entre os astros. Terás um lugar
na morada do Ártico (1565), ou onde o grave
Titã  expõe o seu calor? Ou brilharás sob o
poente morno, de onde ouvirás Calpe ressoar
no encontro dos mares? Que regiões do céu
tranqüilo submergirás512? Qual será, por ter
recebido Alcides (1570), o lugar seguro entre
os astros? Que teu pai te dê, pelo menos, um
lugar distante do Leão horrível e do ardente
Câncer, para que os céus assustados diante de
tua presença, não perturbem suas leis, e nem
o Titã trepide (1575). Enquanto vierem as
flores com a primavera morna, ou enquanto
os invernos cortarem as comas às florestas, ou
enquanto o verão chamar de volta às florestas
sua coma,  e os frutos cessarem ao fugir o
outono, o tempo jamais te apagará  da terra
(1580).  Companheiro de Febo, como
companheiro segui-lo-ás para os astros.
Nascerá seara no fundo do mar, ou o mar
ressonará com água doce; descerá a
constelação da Ursa Glacial e gozará do mar
proibido (1585), antes que os povos esqueçam
tuas glórias. A ti, pai da natureza, os infelizes
te suplicamos:  não nasça nenhum monstro,
nenhuma desgraça, não se horrorize a
miserável terra com chefes cruéis. Nenhum
palácio seja governado (1590) por alguém
que julgue ser a única glória do reino, manter
a espada sempre no ar. Se de novo algo vier a
ser  temido  na  terra,  pedimos  um   vingador

                                                
511 Minos e Radamante que, junto com Éaco, são os juízes do inferno.
512 Entenda-se: “com seu peso”.
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clamor an uox est timidae nouercae
Hercule et uiso fugit astra Iuno
passus an pondus titubauit Atlas?
(1600)An magis diri tremuere manes
Herculem et uisum canis inferorum
fugit abruptis trepidus catenis?
Fallimur: laeto uenit ecce uultu
quem tulit Poeans umerisque tela
(1605)gestat et notas populis pharetras
           Herculis heres.

para essa terra abandonada. Ei! Que é isto? O
céu ressoa. Eis que ele geme (1595), geme o
pai de Alcides; ou é o clamor dos  deuses, ou
a voz da temerosa madrasta,  e,  à  vista  de
Hércules, Juno foge do firmamento? Ou é
Atlas que, sofrendo seu peso, vacilou? Ou os
manes terríveis tremeram ainda mais (1600)
diante de Hércules, e o cão dos infernos,
quebradas as cadeias, fugiu assustado ante a
visão (de Hércules)? Enganamo-nos: eis que,
com uma expressão alegre, surge aquele que
Peante gerou e traz sobre os ombros as
flechas e a aljava famosa junto ao povo
(1605): o herdeiro de Hércules.
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QUINTO EPISÓDIO

<PHILOCTETES uel NVNTIVS>
CHORVS
CHORVS

Effare casus, iuuenis, Herculeos, precor,
uultuque quonam tulerit Alcides necem.

PHILOCTETES

Quo nemo uitam.

CHORVS

                      Laetus adeone ultimos

Inuasit ignes?

PHILOCTETES

(1610)                           Esse iam flammas
nihil
ostendit ille. Quid sub hoc mundo Hercules
immane uinci liquit? En domita omnia.

CHORVS

Inter uapores quis fuit forti locus?

PHILOCTETES

Quod unum in orbe uicerat nondum malum,
(1615)et flamma uicta est; haec quoque
accessit feris:
Inter labores ignis Herculeos abit.

FILOCTETES ou MENSAGEIRO, CORO

CORO

Narra-nos, jovem, te pedimos, os sofrimentos
de Hércules, e com que disposição Alcides
enfrentou a morte.

FILOCTETES

Com aquela com que ninguém (enfrentou) a
vida.

CORO

Ele se lançou, portanto, com alegria, sobre as
últimas chamas?

FILOCTETES

Ele demonstrou que as chamas já não são
nada (1610). O que, sob este céu,  Hércules
terrivelmente deixou sem ser vencido? Eis
que tudo está dominado.

CORO

Entre as chamas, que lugar coube ao homem
corajoso?

FILOCTETES

Único mal que ele ainda não tinha vencido
sobre a terra, o fogo foi (finalmente) vencido;
este também ele somou aos monstros (1615):
o fogo contou-se entre os trabalhos de
Hércules.
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CHORVS

Edissere agedum flamma quo uicta est
modo.

                       PHILOCTETES

Vt omnis Oeten maesta corripuit manus,
huic fagus umbras perdit et toto iacet
(1620)succisa trunco, flectit hic pinum
ferox
astris minantem et nube de media uocat:
ruitura cautem mouit et siluam tulit
secum minorem. Chaonis quondam loquax
stat uasta late quercus et Phoebum uetat
(1625)ultraque totum porrigit ramos nemus;
gemit illa multo uolnere impresso minax
frangitque cuneos; resilit incussus chalybs
uolnusque ferrum patitur et truncum fugit.
Commota tandem cum cadens latam sui
(1630)duxit ruinam, protinus radios locus
admisit omnis: sedibus pulsae suis
uolucres pererrant nemore succiso diem
quaeruntque lassis garrulae pinnis domus,
iamque omnis arbor sonuit et sacrae quoque
(1635)sensere quercus horridam ferro
manum
nullique priscum profuit luco decus;
aggeritur omnis silua et alternae trabes
in astra tollunt Herculi augustum rogum:
raptura flammas pinus et robur tenax
(1640)et breuior ilex. Alba sed complet
pyram
populea silua, frontis Herculeae decus.
At ille, ut ingens nemore sub Nasamonio
aegro reclinis pectore immugit leo,
fertur: quis illum credat ad flammas rapi?
(1645)Voltus petentis astra non ignes erat,
ut pressit Oeten ac suis oculis rogum
lustrauit omnem. Fregit impositus trabes.

CORO

Dize, portanto, de que modo as chamas foram
vencidas.

FILOCTETES

Logo que todo o nosso triste grupo chega ao
monte Eta, derrubada por este aqui, uma faia
perde sua sombra, e jaz por terra com seu
tronco inteiro. Um outro abate
impetuosamente um pinho (1620) que
ameaçava os astros, e o busca do meio das
nuvens: em sua queda, ele abala os rochedos e
arrasta consigo a vegetação menor.  Um
carvalho de Caônia, muitas vezes loquaz513,
se ergue a grande altura e impede a luz de
Febo (1625), e estende completamente seus
ramos sobre todo o bosque. Ele geme
ameaçador, muito atingido pelos ferimentos, e
quebra as cunhas; o ferro, brandido contra ele,
é repelido, e a ferramenta sofre o ferimento e
foge ao tronco. Abatido enfim, enquanto cai,
produziu grande destruição. Imediatamente,
todo o lugar recebe os raios do sol (1630).
Expulsas de suas moradas, e com o bosque
destruído, as aves revoluteiam na luz, e,
gárrulas, com asas fatigadas, procuram suas
casas. Já todas as árvores haviam rugido, e os
próprios carvalhos sagrados haviam sentido,
no ferro, a mão terrível, e o antigo prestígio
não foi proveitoso a qualquer árvore. Toda a
floresta é amontoada, e seus troncos
alternados elevam até os astros, para
Hércules, a augusta pira: o pinheiro que fará
nascer as chamas, o duro carvalho e a menor
azinheira.  Uma árvore de choupo (1640)
branco, ornamento da fronte de Hércules,
completa a pira. Quanto a ele, como um leão
imenso sob o bosque nasamão514 muge
deitado sobre o peito    ferido,  ele  se deixa
transportar:    quem    acreditaria   que  ele era

                                                
513 No  bosque sagrado de Caônia, no Epiro, situavam-se um templo de Dodona e um oráculo de Júpiter. Este
último era tido como o mais antigo da Grécia. Acreditava-se que o oráculo era anunciado pela própria
madeira, dotada de voz, ou por pombos que ali tinham seus ninhos (MIGNON).
514 O nasamão é um povo da Líbia, que vivia da pirataria.
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Arcum poposcit: “Accipe haec,” inquit
“sate
Poeante, dona, hoc munus Alcidae cape.
(1650)Has hydra  sensit, his iacent
Stymphalides
et quicquid aliud eminus uici malum.
Virtute felix iuuenis, has numquam irritas
mittes in hostem: siue de media uoles
auferre uolucres nube, descendent aues
(1655)et certa praedae tela de caelo fluent,
nec fallet umquam dexteram hic arcus
tuam:
librare telum didicit et certam dare
fugam sagittis: ipsa non fallunt iter
emissa neruo tela; tu tantum, precor,
(1660)accommoda ignes et facem
extremam mihi.
“Hic, nodus”, inquit, “nulla quem cepit
manus,
mecum per ignes flagret, hoc telum
Herculem
tantum sequetur. Hoc quoque acciperes” ,
ait,
“si ferre posses. Adiuuet domini rogum.”
(1665)Tum rigida secum spolia Nemeaei
mali
arsura poscit; latuit in spolio rogus.
Ingemuit omnis turba nec lacrimas dolor
cuiquam remisit. Mater in luctum furens
diduxit auidum pectus atque utero tenus
1670)exerta uastos ubera in planctus ferit,
superosque et ipsum uocibus pulsans Iouem
impleuit omnem uoce feminea locum:
“Deforme letum, mater, Herculeum facis;
compesce lacrimas” inquit “introrsus dolor
(1675)femineus abeat; Iuno cur laetum
diem
te flente ducat? Paelicis gaudet suae
spectare lacrimas. Comprime infirmum
iecur,
mater: nefas est ubera atque uterum tibi
laniare, qui me genuit.” Et dirum fremens
(1680)qualis per urbes duxit Argolicas
canem,
cum uictor Erebi, Dite contempto, redit
tremente fato, talis incubuit rogo.

carregado para as chamas? Seu rosto era de
quem se dirigia aos astros, não ao fogo
(1645). Logo que pôs seu peso sobre o Eta,
com seus olhos, ele examinou toda a pira.
Depositado ali, ele esmagou a lenha. Pediu
seu arco: “recebe estas dádivas”, diz ele, ó
filho de Peante, toma este legado de Alcides”.
Estas (flechas), a hidra  provou; com elas
sucumbiram as aves de Estinfalo (1650) e
todos os outros monstros que eu venci à
distância. Jovem feliz por sua coragem,
jamais atirarás em vão estas (armas) contra o
inimigo. Mesmo que do meio das nuvens
quiseres derrubar as aves, elas  descerão
(1655), e as presas choverão do céu com teus
dardos certeiros. Este arco jamais enganará
tua mão direita. Ele aprendeu a equilibrar o
dardo, e a  dar a direção certa a suas flechas.
Os próprios dardos, uma vez lançadas pela
corda, não erram o percurso. Tu, peço-te,
somente prepara-me o fogo e a tocha final
(1660). “Esta clava”, diz ele, “que mão
alguma segurou, arda comigo em meio às
chamas. Somente esta arma seguirá a
Hércules. Esta também tu receberias”, diz ele,
“se a pudesses carregar. Que ela engrosse a
pira de seu dono”. Em seguida, pede que os
horríveis despojos do monstro de Neméia
ardam com ele (1665). E a pira desapareceu
sob os despojos. Toda a nossa turba gemeu, e
a nenhum, sua dor poupou das lágrimas. Sua
mãe, louca de sofrimento, abre seu peito
sôfrego e fere, com grandes golpes, seus seios
desnudados  até o ventre  (1670). E acusando,
com seus gritos, os deuses superiores, e até o
próprio Júpiter, encheu todo o lugar com seu
grito de mulher: “Tornas indigna, mãe, a
morte de Hércules; contém tuas lágrimas”,
diz ele, “que essa dor de mulher aconteça
dentro de ti mesma; por que, com teu choro,
proporcionas a Juno um dia feliz (1675)? Ela
se alegra ao ver as lágrimas da rival. Domina
teu coração ferido, mãe: é ímpio macerar teus
seios e o ventre que me gerou.” E rugindo de
um modo terrível, como quando    conduziu
(1680),   pela     cidade    de    Argos,   o   Cão
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Quis sic triumphans laetus in curru stetit
uictor? Quis illo gentibus uoltu dedit
(1685)leges tyrannus? Quanta pax obitum
tulit!
Haesere lacrimae, cecidit impulsus dolor
nobis quoque ipsis; nemo periturum
ingemit:
iam flere pudor est: ipsa quam sexus iubet
maerere, siccis haesit Alcmene genis
(1690)stetitque nato paene iam similis
parens.

                         CHORVS

Nullasne in astra misit ad superos preces
arsurus aut in uota respexit Iouem?

                     PHILOCTETES

Iacuit sui securus et caelum intuens
quaesiuit oculis parte an ex aliqua pater
(1695)despiceret illum. Tum manus tendens
ait:
“Quacumque parte prospicis natum , pater,
te, te precor, cui nocte commissa dies
quieuit unus, si meas laudes canit
utrumque Phoebi litus et Scythiae genus
(1700)et omnis ardens ora quam torret dies,
si pace tellus plena, si nullae gemunt
urbes nec aras impias quisquam inquinat,
si scelera desunt, spiritum admitte hunc,
precor,
in astra. Non me mortis infernae locus

infernal e voltou vencedor do Érebo, diante
do próprio Dite515 desprezado, e da morte
trêmula, deitou-se sobre a fogueira. Quem,
vencedor, em seu carro ficou, dessa maneira,
de pé, alegre e triunfante? Que tirano ditou
leis aos povos com aquela expressão? Quanta
paz lhe trouxe a morte (1685)! Nossas
lágrimas se estancaram, a dor caiu vencida,
até nossa própria dor; e ninguém chorou pelo
que ia morrer:  chorar agora já é uma
vergonha: aquela mesma cujo sexo manda
chorar, Alcmena, com suas faces enxutas,
mantém-se de pé, como mãe já quase igual ao
filho (1690).

CORO

Aquele que ia arder no fogo nenhuma prece
dirigiu aos deuses, ou não elevou a Júpiter
seus olhos suplicantes?

FILOCTETES

Ele permaneceu estendido, seguro de si, e,
observando o céu, procurou, com os olhos,
(para ver) se de algum lugar o pai o
contemplava. Logo, estendendo as mãos, ele
diz (1695): “De qualquer lugar donde
observas teu filho, ó pai, eu te imploro, a ti,
para quem, com uma noite a outra reunida,
um único dia suprimiu-se. Se cantam minhas
glórias ambas as costas de Febo, e a raça dos
Citas, e toda a região que o sol ardente tosta
(1700); se a terra está plena de paz; se
nenhuma cidade geme, e ninguém mancha
impiamente os altares;  se não há mais crimes,
recebe entre os astros,  eu  te  peço,  este  meu
espírito.  Nem   a  morada  da  morte  infernal,

                                                
515 Plutão.
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 (1705)nec maesta nigri regna conterrent
Iouis,
sed ire ad illos umbra, quos uici, deos,
pater, erubesco. Nube discussa, diem
pande, ut deorum uoltus ardentem
Herculem
spectet; licet tu sidera et mundum neges,
(1710)ultro, pater, cogere: si uoces dolor
abstulerit ullas, pande tum Stygios lacus
et redde fatis; approba natum prius:
ut dignus astris uidear, hic faciet dies.
Leue est quod actum est; Herculem hic,
genitor, dies
(1715)inuenit aut damnabit.”  Haec
postquam edidit:
“Nouerca cernat quo feram flammas
modo”,
flammas poposcit. “Hoc age, Alcidae
comes
non segnis” inquit “corripe Oetaeam facem.
Quid dextra tremuit? Num manus pauida
impium
(1720)scelus refugit? Redde iam pharetras
mihi,
ignaue, iners, inermis; - en nostros manus
quae tendat arcus? Quid sedet pallor genis?
Animo faces inuade quo Alciden uides
uoltu iacere. Respice arsurum, miser.
(1725)Vocat ecce iam me genitor et pandit
polos;
uenio, pater.” Voltusque non idem fuit:
tremente pinum dextera ardentem impuli.
Refugit ignis et reluctantur faces
et membra uitant, sed recedentem Hercules
(1730)insequitur ignem. Caucasum aut
Pindum aut Athon
ardere credas: nullus erumpit sonus,
tantum ingemescit ignis. O durum iecur!
Typhon in illo positus immanis rogo
gemuisset ipse quique conuulsam solo
(1735)imposuit umeris Ossan Enceladus
ferox;
at ille medias inter exurgens faces
semiustus ac laniatus, intrepidum tuens:
“Nunc es parens Herculea: sic stare ad

nem os reinos sinistros do Júpiter tenebroso
me aterrorizam (1705). No entanto, eu me
envergonho de ir como sombra, para junto
daqueles deuses que eu venci, ó pai.
Dissipadas as nuvens, clareia o dia, para que
o olhar dos deuses veja teu Hercules ardente.
Ainda que tu me negues os astros e o
firmamento, para um dos dois lugares serás
obrigado a me levar. Se a dor me arrancar
algum gemido (1710), abre-me então os
pântanos do Estige e entrega-me novamente à
morte; antes disso, submete teu filho à prova:
este dia fará com que eu me mostre digno do
céu. Tudo o que foi feito antes é de pequena
importância. É este dia, ó pai, que será, ou a
consagração, ou a condenação de Hércules.
Depois que disse estas palavras (1715): “a
madrasta veja como eu suportei as chamas”,
ele pediu as chamas. “Agora age,
companheiro de Alcides, depressa”, diz,
“agarra a tocha do Eta. Por que treme tua mão
direita? Acaso tua mão temerosa foge de um
crime ímpio? Devolve-me imediatamente a
aljava (1720), covarde, incapaz, inútil; é essa
a mão que deve retesar meu arco? Por que se
assenta a palidez em tuas faces?  Lança-te
sobre o facho com coragem, com a expressão
com que vês jazer Alcides. Contempla,
infeliz, aquele que vai arder. Eis que o genitor
já me chama e me abre os céus (1725). Estou
indo, pai.” E seu porte não era o mesmo: com
minha mão tremente, introduzi (na pira) o
pinho em chamas. Recua o fogo, e as chamas
relutam e evitam seus membros, mas o
próprio Hércules persegue o fogo que lhe
foge. Acreditarias que o Cáucaso, ou o Pindo,
ou o Atos (1730) ardiam em chamas: nenhum
som irrompe, tão somente o fogo geme. Ó
coração invencível. O horrendo Tífon, posto
sobre aquela pira, teria gemido ele próprio, e
aquele que pôs sobre os ombros o Ossa
arrancado (do chão), o feroz Encélado (1735).
Aquele, por sua vez, levantando-se no meio
das chamas, semi-queimado e (todo) lanhado,
diz,  lançando   um   olhar   intrépido:  “Agora
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rogum
te, mater”  inquit, “ sic decet fleri
Herculem.”
(1740)inter uapores positus et flammae
minas
immotus, inconcussus, in neutrum latus
correpta torquens membra adhortatur, monet,
gerit aliquid ardens. Omnibus fortem addidit
animum ministris; urere ardentem putes.
(1745)Stupet omne uolgus, uix habent
flammae fidem,
tam placida frons est, tanta maiestas uiro:
nec properat uri; cumque iam forti datum
leto satis pensauit, igniferas trabes
hinc  inde traxit, minima quas flamma
occupat,
(1750)totasque in ignes uertit et quis
plurimus
exundat ignis repetit intrepidus, ferox.
Tunc ora flammis implet: ast illi graues
luxere barbae; cumque iam uoltum minax
appeteret ignis, lamberent flammae caput,
(1755)non pressit oculos. Sed quid hoc?
Matrem intuor
sinu gerentem reliquias magni Herculis
crinemque iactans squalidum Alcmene
gemit.

ALCMENE, PHILOCTETES, <CHORVS>

ALCMENE

Timete, superi, fata: tam paruus cinis
Herculeus! Huc huc ille decreuit gigans!
(1760)O quanta, Titan, ad nihil moles abit;
anilis, heu me, recipit Alciden sinus,
hic tumulus illi est: ecce uix totam Hercules
compleuit urnam; quam leue est pondus mihi
cui totus aether pondus incubuit leue.

és mãe de Hércules: assim te convém estares
firme junto à fogueira, mãe”, diz ele, “assim
convém que se chore Hércules”.  Posto no
meio das labaredas e das ameaças da chama
(1740), imóvel, inabalável, não torcendo
para lado algum seus membros calcinados,
ele exorta, ele aconselha; faz algo aquele que
arde. Ergue frente a todos os seus servidores
sua alma forte, de modo que julgarias que
aquele que ardia em fogo é que queimava (o
fogo). Todo o povo fica estupefato. Parecia
incrível haver fogo ali (1745), tão tranqüila
estava sua face, tal majestade tinha aquele
homem: ele não tem pressa de ser
consumido; e quando pensou que o
alcançado já era suficiente para uma morte
virtuosa”, ele reúne daqui e dali os troncos
inflamados, em que a menor labareda crepita
(1750), e os volta todos para o fogo.
Intrépido e indomável,  busca aqueles donde
transborda o fogo mais intenso. Em seguida,
cobre seu rosto com as chamas, e luzem suas
espessas barbas;  e quando o fogo ameaçador
já tinha alcançado seu rosto, e as chamas já
tinham lambido sua cabeça, ele nem fechou
os olhos (1755). Mas o que é isso? Vejo sua
mãe carregando no regaço os restos do
grande Hércules; e, deixando cair seus
cabelos desalinhados, Alcmena geme.
  (Entra Alcmena carregando em seu colo
uma urna funerária)

ALCMENA, FILOCTETES, <CORO>

ALCMENA

Temei, ó deuses, o destino: (levantando a
urna) tão poucas cinzas são as de Hércules!
Nisto, nisto, acabou aquele gigante! Que
massa enorme, ó Titã, se reduz a nada
(1760). Meu seio de velha, ai de mim,
recolhe Alcides. Este é o túmulo dele: eis
que Hércules mal preencheu a urna inteira;
quão  leve  é  para mim  o  peso  deste  sobre
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(1765)Ad Tartara olim regnamque, o nate,
ultima
rediturus ibas: - quando ab inferna Styge
remeabis iterum? Non ut et spolium trahas
rursusque Theseus debeat lucem tibi: -
sed quando solus? Mundus impositus tuas
(1770)compescet umbras teque Tartareus
canis
inhibere poterit? Quando Taenarias fores
pulsabis aut quas mater ad fauces agar
qua mors aditur? Vadis ad manes iter
habiturus unum. Quid diem questu tero?
(1775)Quid misera duras uita? Quid lucem
tenes?
Quem parere rursus Herculem possum Ioui?
Quis me parentem natus Alcmenam suam
tantus uocabit? O nimis felix, nimis,
Thebane coniunx, Tartari intrasti loca
(1780)florente nato teque uenientem inferi
timuere forsan quod pater tantum Herculis
uel falsus aderas: quas petam terras anus,
inuisa saeuis regibus (si quis tamen
rex est relictus saeuus) ei miserae mihi!
(1785)Quicumque caesos ingemit natus
patres
a me petet supplicia, me cuncti obruent:
si quis minor Busiris aut si quis minor
Antaeus orbem feruidae terret plagae,
ego praeda ducar; si quis Ismarius gregis
(1790)Thracis cruenti uindicat, carpent
greges
mea membra diri; forsitan poenas petet
irata Iuno: totus uretur dolor;
secura uicto tandem ab Alcide uacat;
paelex supersum: - a quanta supplicia
expetet
(1795)ne parere possim! Fecit hic natus
mihi
uterum timendum. Quae petam Alcmene
loca?
Quis me locus, quae regio, quae mundi

quem o céu inteiro descansou como um  fardo
leve. Tu ias outrora ao Tártaro e aos reinos
inferiores como alguém que voltaria (1765): -
Quando retornarás novamente do Estige
infernal? Não digo que deves,  novamente,
trazer troféus516, e nem que Teseu, de volta, te
deva a luz: - Mas quando voltarás daí
sozinho? O mundo, pesando sobre ti, reterá
tua sombra? E o cão do Tártaro poderá
impedir a tua volta (1770)? Quando baterás às
portas de Tênaros, ou a que gargantas por
onde se atinge a morte, me dirigirei eu, tua
mãe? Tu vais para os manes, com caminho só
de ida? Por que gasto meu dia em queixas?
Por que continuas, vida infeliz? Por que te
agarras à luz  (1775)? Que outro Hércules
posso de novo gerar para Júpiter? Que filho
tão notável me chamará, a mim, Alcmena, de
sua mãe? Ó felicíssimo, meu felicíssimo
esposo tebano517, entraste nas regiões do
Tártaro, quando teu filho estava no auge  de
sua glória. E os infernos certamente temeram
a ti que chegavas (1780), tão somente porque
eras pai de Hércules, mesmo que o fosses
falsamente. Que países procurarei eu, já
velha, odiada por reis cruéis (se é que algum
rei cruel ainda restou), ai de mim! Qualquer
filho que chora seus pais eliminados (1785)
buscará vingança em mim, todos se lançarão
sobre mim. Se qualquer pequeno Busíris518,
ou qualquer pequeno Anteu aterrorizarem a
região da terra ardente, serei eu a conduzida
como presa. Se qualquer habitante do Ísmaro
vingar os rebanhos do sanguinário Trácio519,
esses cruéis rebanhos despedaçarão meus
membros (1790). Talvez a irada Juno  me
buscará castigos: toda sua mágoa se
inflamará.  Segura, pois, ela está livre do
Alcides vencido, e  a rival continua viva.  Oh!
Quantos suplícios ela me infligirá, para que
eu  não   possa   dar  à  luz!  Este  filho tornou

                                                
516 Refere-se a Cérbero.
517 Anfitrião.
518 Pequeno Busíris e pequeno Anteu devem ser entendidos como filho de Busíris e filho de Anteu, remetendo
ao que Alcmena acabara de dizer sobre algum filho que queira buscar vingança nela.
519 Diomedes.
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Plaga
defendet aut quas mater in latebras agar
ubique per te nota? Si patriam petam
(1800)laresque miseros? Argos Eurystheus
tenet;
marita Thebas regna et Ismenon petam
thalamosque nostros in quibus quondam
Iouem
dilecta uidi? Pro nimis Felix, nimis.
si fulminantem et ipsa sensissem Iouem!
(1805)Vtinam meis uisceribus Alcides foret
exectus infans! Nunc datum est tempus:
datum est
uidere natum laude certantem Ioui
ut et hoc daretur, scire quid fatum mihi
eripere posset. Quis memor uiuit tui,
(1810)o nate, populus? Omne iam ingratum
est genus.
Petam Cleonas? Arcadum populos petam
meritisque terras nobiles quaeram tuis?
Hic dira serpens cecidit, hic ales fera,
hic rex cruentus, hic tua fractus manu520

(1815) qui te sepulto possidet caelum leo:
si grata terra est, populus Alcmenam tuam
defendat omnis. Thracias gentes petam
Hebrique pupulos? Haec quoque est meritis
tuis
defensa tellus: stabula cum regno iacent.
(1820)Hic pax cruento prostrato data est.
Vbi enim negata est? Quod tibi infelix anus
quaeram sepulcrum? De tuis totus rogis
contendat orbis. Reliquias magni Herculis
quis populus aut quae templa, quae gentes
rogant?
(1825)Quis, quis petit, quis poscit
Alcmenes onus?
Quae tibi sepulchra, nate, quis tumulus sat
est?
Hic totus orbis famae erit titulus tibi.

temível o meu ventre (1795. Que refúgios
procurarei eu, Alcmena? Que lugar, que
região, que paragem do universo me
defenderá? Ou para que esconderijo me
conduzirei, mãe conhecida por toda parte por
causa de ti? Se me dirigir para minha pátria e
para meus lares infelizes? Euristeu é senhor
de Argos (1800).  Procurarei Tebas e
Ísmaro521, reinos de meu esposo, e nosso leito
nupcial em que, preferida, vi  um dia a
Júpiter?  Ó felicíssima, felicíssima de mim, se
eu mesma tivesse sentido Júpiter atirando  o
raio! Antes, criança522, tivesse sido Alcides
arrancado de minhas entranhas (1805)! Mas
agora me é dado um tempo: é-me dado ver
meu filho rivalizando-se em glória com
Júpiter; e isto é para que me fosse dado
conhecer o que o destino me podia arrancar.
Que povo vive lembrando-se de ti, meu filho?
Já todo o gênero humano te é ingrato (1810).
Dirigir-me-ei a Cleonas523?  Ao país dos
Arcádios me dirigirei, e procurarei essas
terras enobrecidas por teus méritos? Aqui
sucumbiu a terrível serpente524, ali (foi) uma
ave feroz525, acolá um rei sanguinário526,
aniquilado por tua mão, o leão527 que,
enquanto teu corpo é sepultado na terra,
brilha no céu (1815). Se a terra é grata, todos
os povos defendam tua Alcmena. Procurarei o
país dos Trácios e os povos do Hebro? Esta
região também foi defendida graças a teus
méritos: estão destruídos os estábulos
juntamente com seu reino. Aqui, abatido o rei
sanguinário,  foi estabelecida a paz (1820).
Onde, pois, ela foi negada por ti? Que
sepulcro, eu, uma velha infeliz, procurarei
para ti? Que o mundo inteiro dispute teu
túmulo. Que povo, que templos, que nações
reclamam os restos do grande Hércules?
Quem,    quem    procura,   quem

                                                
520 Mignon traduz por tirano. Trata-se de Diomedes.
521 Ísmaro é um monte da Trácia.
522 Nascituro.
523 Cidade da Argólida onde Hércules derrotara os generais de Áugias.
524 A hidra de Lerna.
525 As aves de Estinfalo.
526 Esse rei pode ser Busíris, Diomedes ou Anteu.
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Quid, anime, trepidas? Herculis cineres
tenes;
complectere ossa: reliquiae auxilium
dabunt,
(1830)erunt satis praesidia, terrebunt tuae
Reges uel umbrae.

PHILOCTETES

                        Debitos nato quidem
compesce fletus, mater Alcidae incluti.
Non est gemendus nec graui urgendus prece
uirtute quisquis abstulit fatis iter:
(1835)aeterna uirtus Herculem fleri uetat:
fortes uetant maerere, degeneres iubent.

                      ALCMENE

sedabo questus, uindice amisso, parens,
terrae atque pelagi quaque purpureus dies
utrumque clara spectat Oceanum rota?
(1840)Quot misera in uno condidi natos
parens?
Regno carebam, regna sed poteram dare.
Vna inter omnes terra quas matres gerit
uotis peperci, nil ego a superis peti,
incolume nato: quid dare Herculeus mihi
(1845)non poterat ardor? Quis deus
quicquam mihi
negare poterat? Vota in hac fuerunt manu:
quicquid negaret Iuppiter, daret Hercules.
Quid tale genitrix ulla mortalis tulit?
Deriguit aliqua mater, ut toto stetit
(1850)succisa fetu, bisque septenos gregem
deplanxit una: gregibus aequari meus

 reivindica o fardo das mãos de Alcmena
(1825)? Que sepulcro, meu filho, que túmulo
te será bastante? Todo  o    universo  será  um
monumento à tua glória. Por que tremes,
minha alma? Tens em tuas mãos as cinzas de
Hércules, abraça seus ossos. Estes restos te
darão ajuda, eles te serão uma proteção
suficiente. Até tuas sombras aterrarão os reis
(1830).

FILOCTETES

Apesar de devido a teu filho, contém teu
pranto, mãe do ilustre Alcides. Não deve ser
chorada, nem pressionada à força de reza
qualquer pessoa que, com seu valor, tenha
conduzido até à morte  seu próprio caminho.
A virtude eterna de Hércules proíbe que se
chore Hércules (1835). Os heróis dispensam
que os choremos; os fracos o exigem.

ALCMENA

Farei cessar minhas queixas, eu, esta mãe que
perdeu o justiceiro da terra, do mar, e de toda
parte onde brilha o sol purpúreo, que clareia
os dois lados do oceano? Quantos filhos
sepultei, esta mãe infeliz, num único filho
(1840)? Eu não tinha reino e, no entanto, eu
podia conceder reinos. Única entre todas as
mães que a terra nutre, eu me abstive de
(fazer) votos, nada pedi dos deuses, enquanto
incólume estava o filho: o que não poderia
dar-me o ardor de Hércules? Que deus
poderia negar-me qualquer coisa (1845)? A
eficácia dos votos estava nesta mão: tudo o
que me negasse Júpiter, dar-mo-ia Hércules.
Que outra mãe mortal portou em seu seio
alguém como ele? Uma certa mãe528

continuou petrificada, quando ficou privada
de  todos  os

                                                                                                                                                    
527 O leão de Neméia metamorfoseado em constelação.
528 Níobe.
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quot ille poterat? Matribus miseris adhuc
exemplar ingens derat: Alcmene dabo.
Cessate, matres, pertinax si quas dolor
(1855)adhuc iubet lugere, quas luctus
grauis
in saxa uertit: cedite his cunctae malis.
Agedum senile pectus, o miserae manus,
pulsate. At una funeri tanto sat est
grandaeua anus defecta quod totus breui
(1860)iam quaeret orbis? Expedi in
planctus tamen
defessa quamquam bracchia: inuidiam ut
deis
lugendo facias, aduoca in  planctus genus.
Ite, Alcmenae magnique Iouis
plangite natum, cui concepto
(1865)lux una perit noctesque duas
contulit Eos: ipsa quiddam
plus luce perit. Totae pariter
plangite gentes, quarum saeuos
ille tyrannos iussit Stygias
(1870b-1871a)penetrare domos populisque
madens
ponere ferrum. Fletum meritis
reddite tantis, totus, totus
personet orbis: fleat Alciden
caerula Crete, magno tellus
(1875b-1876a )cara Tonanti: centum populi
bracchia pulsent; nunc Curetes,
nunc Corybantes, arma Idaea
quassate manu: armis illum
lugere decet; nunc nunc funus
(1880b-1881a) plangite uerum: iacet
Alcides
non minor ipso, Creta, Tonante;
flete Herculeos, Arcades, obitus,
nondum Phoebe nascente genus:
(1885)iuga Parthenii Pheneique sonent
feriatque grauis Maenala planctus.
Magno Alcidae poscit gemitum
stratus uestris saetiger agris

seus filhos, e  chorou, de uma só vez, sua
dupla grei de sete filhos (1850). A quantas
greis poderia ser comparado aquele meu
filho?  Faltava, ainda, a essas mães infelizes
seu modelo completo: eu, Alcmena, darei
(esse exemplo). Cessai, mães, se uma dor
obstinada ainda vos manda chorar, e aquelas
que uma aflição intensa transformou em
pedras (1855). Recuai todas diante destas
minhas desgraças. Vamos, mãos infelizes, feri
este meu peito senil. Uma única anciã, velha e
alquebrada, é bastante para (chorar) um
funeral tão grandioso, que em breve todo o
mundo lamentará?  Para te bateres, solta teus
braços, ainda que cansados 1860): para que,
com teus lamentos, causes inveja  aos deuses.
Conclama todo o gênero humano a se bater.
(Aqui segue-se o canto formal de luto de
Alcmena acompanhado dos usuais gestos
orientais de lamentação)  Ide, chorai o filho
de Alcmena e do grande Júpiter, para cuja
concepção um dia foi suprimido, e a aurora
reuniu (1865) as duas noites. Perde-se (agora)
algo mais do que a própria luz. Chorai todas
juntas, nações cujos tiranos cruéis ele mandou
entrar para a morada do Estige, e a depor a
pesada espada banhada no sangue de seus
povos (1870-1871). Derramai o pranto ante
tão grandes serviços, e ressoe ele por todo o
universo, pelo universo inteiro. Chore Alcides
a azulada Creta, terra querida do grande
Tonante: que seus cem povos golpeiem seus
braços (1875b-1876a). Agora, Curetos529,
agora, Coribantes530, brandi nas mãos vossas
armas sobre o Ida. As armas são próprias para
celebrar Hércules. Agora, neste momento,
lamentai um verdadeiro funeral: Alcides está
morto, ó Creta, (este Alcides) não menor do
que o próprio Tonante. Chorai a morte de
Hércules, habitantes da Arcádia, povo
(existente)   quando  Febo   nem  era  nascido.

                                                
529 Há uma tradição segundo a qual Júpiter havia nascido no monte Ida, em Creta, onde sua mãe confiou sua
guarda às ninfas e aos curetos, os quais, para evitar que Cronos ouvisse o choro da criança, dançavam fazendo
ruído com suas armas (MORENO).
530 Os coribantes são servidores míticos de Cibele, e freqüentemente se identificam com os Curetos
(MORENO).
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alesque sequi iussa sagittas
(1890)totum pinna uelante diem.
Flete Argolicae flete Cleonae:
hic terrentem moenia quondam
uestra leonem fregit nostri
dextera nati; date Bistoniae
(1895)uerbera matres gelidusque sonet
planctibus Hebrus; flete Alciden,
quod non stabulis nascitur infans
nec uestra greges uiscera carpunt;
fleat Antaeo libera tellus
(1900)et rapta fero plaga Geryonae:
mecum miserae plangite gentes,
audiat ictus utraque Thethys.
Vos quoque, mundi turba citati,
flete Herculeos, numina, casus:
(1905)uestrum Alcides ceruice meus
mundum, superi, caelumque tulit,
cum stelligeri uector Olympi
pondere liber spirauit Atlans:
ubi nunc uestrae, Iuppiter, arces?
(1910)Vbi promissi regia mundi?
Nempe Alcides mortalis obit,
nempe sepultus. Quotiens telis
facibusque tuis ille pepercit,
quotiens ignis spargendus erat!
(1915)In me saltem iaculare facem
Semelenque puta. Iamne Elysias
o nate, domus, iam litus habes,
ad quod populos natura uocat?
An post raptum Styx atra canem
(1920)praeclusit iter teque in primo
limine Ditis fata morantur?
Quis nunc umbras, nate, tumultus
manesque tenet? Fugit abducta
nauita cumba et Centauris
(1925b-1926a )Thessala motis ferit
attonitos
ungula manes anguesque suos
hydra sub undas territa mersit
teque labores, o nate, timent.
Fallor, fallor, uaesana furens
(1930)nec te manes umbraeque timent,

Ressoem as colinas do Partênio e do Feneu531

(1885), e que os fortes golpes ecoem no
Mênalo. Pedem gemido para o grande Alci-
des, o javali abatido em vossos campos, e a
ave que embaçava todo o sol com a asa, e que
foi obrigada a seguir suas flechas (1890).
Chorai, Cleonas532 argiva: aí certa vez a
direita de meu filho aniquilou o leão que
aterrorizava vossas muralhas. Mães de
Bistônia, feri-vos com açoites, e o gélido Hebro
ecoe com seus golpes (1895). Chorai Alcides,
pois já não nascem crianças para (alimento dos)
estábu-los, nem o rebanho devora vossos ventres.
Chore a terra libertada de Anteu, bem como a
região por ele arrancada ao feroz Gerião
(1900). Feri junto comigo vossos peitos,
nações infortunadas, e ouçam vossos golpes
uma e outra Tétis533. Vós também, turba do
apressado céu, ó deuses, chorai a sorte de
Hércules.  O meu Alcides, ó deuses, carregou
em seus ombros, o vosso mundo e o céu
(1905), quando o transportador do Olimpo
estrelado, Atlas,  livre de seu peso, respirou.
Onde  estão agora, Júpiter, vossas cidadelas?
Onde o palácio do céu, a ele prometido
(1910)? Certamente Alcides morreu  como
um mortal, e, com certeza, foi objeto de
funerais. Quantas vezes, ele te poupou de usar
os dardos e o fogo! Quantas vezes terias que
lançar o fogo (1915)! Lança, pelo  menos, tua
chama contra mim e me considera como
Sêmele. Tu já tens, meu filho, a morada dos
Elísios?  Já (tens) as margens para onde a
natureza chama o gênero humano? Ou o
escuro Estige, depois de ter o cão raptado, te
fechou a passagem, e o destino te retém nos
umbrais de Plutão (1920)? Que tumulto
perturba agora, meu filho, as sombras e os
manes? Foge o barqueiro, levando sua barca,
e, com os centauros assustados, o barqueiro
provoca ferimentos, com a unha tessálica (dos
centauros), nos manes atônitos, e a hidra
aterrorizada mergulha sob as águas  suas

                                                
531 Os tradutores divergem conforme o texto estabelecido de que partem para a tradução.
532 Cidade situada entre Argos e Corinto. Foi em suas cercanias que Hércules abateu o leão de Neméia.
533 O Oceano e o Mediterrâneo.
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non Argolico rapta leoni
fulua pellis contecta iuba
laeuos operit dira lacertos
(1935)uallantque ferae tempora dentes;
donum pharetrae cessere tuae
telaque mittet iam dextra minor;
uadis inermis, nate, per umbras
ad quas semper mansurus eris.

Vox HERCVLIS ET IDEM

Vox HERCVLIS

(1940)Quid me tenentem regna siderei poli
caeloque tandem  redditum planctu iubes
sentire fatum? Parce: iam uirtus mihi
in astra et ipsos fecit ad superos iter.

                     ALCMENE

Vnde, unde sonus trepidas aures
(1945)ferit? Vnde meas inhibet lacrimas
fragor? Agnosco uictum esse chaos.
A Styge, nate, redis iterum mihi
fractaque non semel est mors horrida.
Vicisti rursus mortis loca
(1950)puppis et infernae uada tristia.
Peruius est Acheron iam languidus
et remeare licet soli tibi,
nec te fata tenent post funera.
An tibi praeclusit Pluton iter
(1955)et pauidus regni metuit sibi?
Certe ego te uidi flagrantibus
impositum  siluis, cum plurimus
in coelum fureret flammae metus;
arsisti. – Cur te, cur ultima
(1960)non tenuere tuas umbras loca?

serpentes (1926b-1926a). As vítimas  de teus
trabalhos têm medo de ti, filho. Eu me
engano, delirante, eu me engano!  Nem os
manes nem as sombras te temem (1930). A
pele roubada ao leão de Argos, coberta por
uma juba avermelhada, não cobre mais,
sinistra, teu ombro esquerdo, e nem os dentes
da fera guarnecem tuas têmporas (1935). Tuas
aljavas, tornadas um presente, não são usadas,
e uma direita menor lançará seus dardos. Tu
vais sem arma, filho, através das sombras,
junto às quais permanecerás para sempre.

Voz DE HÉRCULES E OS MESMOS

Voz de HÉRCULES
(Vinda de cima)

Por que (agora), que tenho o reino do pólo
estrelado, e que finalmente fui devolvido ao
céu, tu me mandas com lamentação, que sinta
o destino  (1940)? Basta: minha virtude já me
preparou o caminho para os astros e para
junto dos próprios deuses.

ALCMENA
(Desorientada)

Donde vem, donde vem essa voz que fere
meus ouvidos inquietos? Donde (vem) esse
ruído que interrompe minhas lágrimas
(1945)? Reconheço que o Caos está  vencido.
Novamente voltas do Estige para mim, meu
filho, e mais de uma vez foi vencida por ti a
horrível morte. De novo venceste o reino da
morte e as águas  lúgubres  da barca infernal
(1950). O Aqueronte lânguido já te é
acessível, e a ti somente é permitido revisitá-
lo. Nem o destino pode reter-te após teus
funerais. Ou Plutão te fechou o caminho, e
pessoalmente amedrontado, ele temeu por si
(1955)? Com certeza, eu te vi estendido sobre
florestas em brasas, enquanto o medo enorme
da chama se enfurecia contra o céu. Tu te
queimaste. – Por  quê?   Por  que  as  moradas
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Quid timuere tui manes, precor?
Vmbra quoque es Diti nimis horrida?

                    HERCVLES

Non me gementis stagna Cocyti tenent
nec puppis umbras furua transuexit meas;
(1965)iam parce, mater, questibus: manes
semel
umbrasque uidi; quicquid in nobis tui
mortale fuerat, ignis euictus tulit:
paterna caelo, pars data est flammis tua.
Proinde planctus pone quos nato paret
(1970)genetrix inerti; luctus in turpes eat:
uirtus in astra tendit, in mortem timor.
Praesens ab astris, mater, Alcides cano:
poenas cruentus iam tibi Eurystheus dabit;
curru superbum uecta transcendens caput.
(1975)Me iam decet subire caelestem
plagam:
inferna uici rursus Alcides loca.

                         ALCMENE

Mane parumper; - cessit ex oculis, abit,
in astra fertur. Fallor an uoltus putat
uidisse natum? Misera mens incredula est.
(1980)Es numen et te mundus aeternum
tenet:
credo triumphis. Regna Thebarum petam
nouumque templis additum numen canam.

infernais não  retiveram tuas sombras
(1960)? O que de ti temeram os manes? – Eu
te suplico. Para Plutão, até como sombra, és
por demais temido?

HERCULES
(Sua silhueta toma forma agora no espaço
acima)

Não me retêm os pântanos do  lamentoso
Cócito, nem a barca sombria transportou
minhas sombras. Agora, mãe, chega de
lamentos (1965): vi uma única vez os manes
e as sombras. Tudo o que, (vindo) de ti, era
mortal em mim, o fogo por mim vencido, o
levou: a parte paterna foi entregue ao céu, e
a tua, (foi entregue) às chamas. Por isso,
renuncia aos prantos que manifesta uma mãe
diante de um filho sem glória. Que o luto
fique para os infames (1970). A coragem
tende para os astros; o temor (tende) para a
morte. Contemplando-te dos astros, mãe, eu,
teu Alcides, predigo:  agora o sanguinário
Euristeu534 te pagará o castigo, e  tu,
conduzida por um carro, elevar-te-ás  acima
de sua cabeça soberba.  A mim, convém
agora subir para a morada celeste (1975).
Eu, Alcides, venci mais uma vez, as regiões
infernais.
(E ele desaparece das vistas )

ALCMENA

Permanece um pouco mais; - ele sumiu (do
alcance) de meus olhos. Ele se dirige para os
astros. Eu me engano, ou meus olhos
acreditam ter visto meu filho?  O espírito dos
infelizes é incrédulo. És uma divindade, e a
eternidade te recebe eterno. Acredito em teus
triunfos (1980). Procurarei o reino de Tebas,
e cantarei um novo deus acrescentado aos
templos. (Sai)

                                                
534 Euristeu teve, durante toda a vida, o direito de comandar Hércules, por ter nascido  algumas horas antes.
Ele abusou desse direito, ordenando-lhe empresas perigosas, celebradas sob a denominação de “os doze
trabalhos de Hércules”. Após a morte de Hércules, ele foi morto por Hilo. É esta morte que constitui o objeto
da profecia de Hércules (MIGNON).
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QUINTO CANTO

CHORVS

Numquam Stygias fertur ad umbras
inclita uirtus: uiuite fortes
(1985)nec Lethaeos saeua per amnes
uos fata trahent, sed cum summas
exiget horas consumpta dies,
iter ad superos gloria pandet.
Sed tu, domitor magne ferarum,
(1990)orbisque simul pacator, ades;
nunc quoque nostras respice terras
et si qua nouo belua uoltu
quatiet populos terrore graui,
tu fulminibus frange trisulcis:
(1995)fortius ipso genitore tuo
fulmina mittes.

                      CORO:

A grande virtude nunca é levada para as
sombras do Estige:  vivei corajosamente, e a
morte cruel não vos arrastará  através das
águas do Letes (1985). Ao contrário, quando
a vida consumada exigir seus momentos
finais, a glória vos abrirá o caminho para os
deuses superiores. Mas tu, grande vencedor
de monstros, e, ao mesmo tempo,
pacificador do mundo,  fica conosco (1990).
Agora mesmo, volve teus olhos para nossa
terra e, se qualquer monstro de aspecto
desconhecido sacudir os povos com grave
terror, aniquila-o, tu, com os raios trissulcos:
que tu atires teus raios com força ainda
maior do que a de teu próprio pai (1996).
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