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RESUMO

Esta dissertação de mestrado versa sobre dois discursos do ateniense
Isócrates: Contra os Sofistas e Elogio de Helena, compostos por volta de 390 a. C. O
estudo do primeiro trata da “filosofia” de Isócrates; o do segundo, da maneira como o
gênero epidítico é utilizado pelo autor. Há ainda um último comentário sobre o uso de
moldes discursivos presente na estruturação de seus discursos. Segue-se, ao final, a
tradução em português acompanhada de notas de ambos os discursos.
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ABSTRACT

This dissertation deals with two speeches of the Athenian Isocrates: Against the
Sophists and Helen, composed around 390 a. C. The analysis of the first speech deals
with the "philosophy" of Isocrates; the second, the way the epideictic genre is used by
the author. There is also a comment on the use of certain discursive molds that belong to
the structure of his speeches. Finally, is presented a translation into Portuguese with
notes of both speeches.
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Apresentação

O presente trabalho é o resultado final de dois anos e meio de minha pesquisa de
Mestrado, desde o meu ingresso no Programa de Pós-Graduação em Letras Clássicas,
em Março de 2009, e, contando, em seguida, com a concessão da bolsa FAPESP, em
maio do mesmo ano. Ele conta com a tradução anotada e o estudo introdutório de dois
discursos, a saber, Contra os Sofistas e Elogio de Helena, do ateniense Isócrates (436338 a. C.).
As traduções1 de ambos os discursos foram feitas procurando seguir o rigor
filológico necessário, com especial atenção aos termos-chave do pensamento isocrático,
bem como também, quando possível, adequando a Língua Portuguesa ao estilo do autor.
O estudo de cada um dos discursos, por sua vez, versa sobre questões centrais em
Isócrates dentro do que já foi e, principalmente, do que ainda é debatido entre os
estudiosos arrolados na bibliografia. No estudo de Contra os Sofistas, procurei tecer
comentários sobre (i) o “movimento” sofista, (ii) os termos basilares do pensamento
isocrático presentes no discurso, e (iii) o modo como o termo filosof…a é utilizado por
Isócrates. No do Elogio de Helena, dissertei sobre (i) o gênero epidítico, à luz de
Aristóteles e autores modernos, (ii) questões relativas à (não) unidade temática do
discurso e (iii) suas relações com outros discursos do próprio autor. Ao final, redigi
ainda um terceiro capítulo conclusivo, o qual identifica determinadas semelhanças de
ordem discursiva e metodológica na composição de Contra os Sofistas e Elogio de
Helena, e, por fim, propondo um reposicionamento e uma reinterpretação de Isócrates
no cenário político do período clássico ateniense.

1

A edição utilizada para a tradução foi a de Drerup, E., 2004.
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Capítulo 1
A filosof…a de Isócrates em Contra os Sofistas
2.1 – Primeira parte do discurso (1-13): A crítica aos sofistas
O discurso Contra os Sofistas, segundo o próprio Isócrates2, foi escrito e
publicado3 no início de sua carreira como professor, imediatamente após a fundação de
sua escola, e apresenta, em linhas gerais, os princípios de seu método de educação 4, os
quais foram mais bem explanados ao longo de seus discursos posteriores. Contra os
Sofistas pode ser dividido em duas partes principais: os parágrafos de 1 a 13, em que
Isócrates critica os sofistas, e os parágrafos de 14 a 22, em que é exposta parte de suas
ideias propostas como metodologia para o ensino daquilo que ele chamará de filosofia, a
educação baseada no discurso (paide…a lÒgwn5).

Tão importante, então, quanto os parágrafos do texto dedicados à formulação de
seu programa pedagógico, são os primeiros parágrafos em que o autor critica
veementemente

outros

métodos

de

ensino

existentes

em

seu

tempo,

e,

consequentemente, muitos daqueles homens que promoviam essas práticas. Por esse
motivo, o discurso é chamado de Contra os Sofistas, uma vez que as críticas de
Isócrates são direcionadas àqueles chamados genericamente de “sofistas”, professores
do final do séc. V e começo do séc. IV que, em Atenas, cobravam de jovens
determinada quantia em dinheiro para ensiná-los, dentre outras coisas, a discursar bem
em diferentes ocasiões, sobretudo no ambiente político democrático da pólis6. Isócrates
inicia assim seu discurso:
1. Se todos os que querem educar tentassem dizer a verdade ao invés de fazer maiores promessas
do que aquelas que podem cumprir, não seriam difamados pelos cidadãos comuns. Ao contrário, aqueles
que têm a imensa ousadia de se vangloriar disso indiscriminadamente fizeram com que os que preferem
ser indolentes parecessem melhor deliberar do que aqueles que dedicam seu tempo à filosofia.
2

Cf. Antídosis, 193.
Por volta de 390 a. C.
4
Norlin, G., in: Isocrates, vol ii, The Loeb Classical Library, 1929.
5
Cf. Antídosis, 180.
6
É necessário salientar, no entanto, que havia também nesse período sofistas os quais não se dedicavam
apenas ao ensino de discursos, ou outros que inclusive nada ensinavam para a prática política. Cf.
Protágoras de Platão (316c-e).
3
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1. εἰ πάληεο ἤζεινλ νἱ παηδεύεηλ ἐπηρεηξνῦληεο ἀιεζῆ ιέγεηλ, θαὶ κὴ κείδνπο πνηεῖζζαη ηὰο
ὑπνζρέζεηο ὧλ ἔκειινλ ἐπηηειεῖλ, νὐθ ἅλ θαθῶο ἤθνπνλ ὑπὸ ηῶλ ἰδησηῶλ: λῦλ δ᾽ νἱ ηνικῶληεο ιίαλ
ἀπεξηζθέπησο ἀιαδνλεύεζζαη πεπνηήθαζηλ ὥζηε δνθεῖλ ἄκεηλνλ βνπιεύεζζαη ηνὺο

ῥᾳζπκεῖλ

αἱξνπκέλνπο ηῶλ πεξὶ ηὴλ θηινζνθίαλ δηαηξηβόλησλ.

Segundo Isócrates, tais educadores são homens difamados porque não podem
cumprir o que prometem. Além disso, dentro do que se segue nos parágrafos de 1 a 8,
há injúrias contra os que se dedicam às disputas verbais, ou seja, os erísticos, pois,
mentem por não ensinarem o que prometem – a busca pela verdade – (1); intentam
saber sobre o futuro, conhecimento esse impossível aos homens (2); dizem que a
convivência com eles próprios tornará os jovens atenienses mais felizes, e, para isso,
cobram certa quantia em dinheiro (3); professam enormes vantagens por causa desse
dinheiro, a ponto de só faltar prometer que seus discípulos possam se tornar imortais
(4); não dão crédito e desconfiam de seus próprios alunos (5 e 6); preocupam-se mais
com os discursos do que com as ações (7); e, por fim, proclamam deter o conhecimento
- ™pist»mh - e não fazem uso das opiniões – dÒxai; por essa razão, seus ensinamentos
não tem valor algum, não sendo eles o zelo pela alma (8).

A partir do nono parágrafo, as críticas são direcionadas aos sofistas que
prometem ensinar a compor discursos políticos: escrevem discursos piores do que os
improvisados por homens comuns e, ainda assim, prometem fazer de seus alunos,
oradores (9); não levam em consideração a experiência e a natureza de seus discípulos;
não são capazes de descobrir o que de fato há em cada uma das artes que prometem
ensinar, mas simplesmente se vangloriam das enormes promessas que fazem, e que, só
por causa delas, serão admirados e seus ensinamentos serão de grande valor (10); a
filosofia não tem tanto poder quando eles dizem, e, por isso, é necessário acabar com
esses discursos (11); e, por fim, eles não percebem a diferença que há entre essa arte dos
discursos e a das letras, imaginando que são de mesma natureza (12): a primeira deve
compartilhar do que é oportuno, novo e conveniente, ao passo que a segunda não
precisa de nada disso; consequentemente, esses homens deveriam pagar, e não receber
dinheiro, uma vez que necessitam muito mais de aprendizado do que seus próprios
alunos (13).
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Tais críticas arroladas, portanto, censuram os sofistas erísticos e os que ensinam
discursos políticos, seus métodos pedagógicos, e, principalmente, o fato de explorarem
seus discípulos e enganá-los quanto a essa prática. No entanto, Isócrates, com receio de
não parecer apenas criticar sem mostrar o seu próprio plano pedagógico, propõe uma
educação denominada “filosofia”, a qual, por sua vez, superaria as deficiências de tudo
aquilo que foi criticado, de todas as práticas sofísticas que estavam erradas em seu
tempo. Em outras palavras, o autor demonstra sua desconfiança com o mal que,
segundo ele, aqueles ensinamentos faziam aos jovens de Atenas, sobretudo através do
ensino de discursos políticos da maneira como eram feitos e das promessas dos erísticos
mencionadas inicialmente.

Percebe-se, então, uma declarada preocupação do autor em defender sua
“filosofia” como um melhor método de preparação para a vida pública de um jovem
ateniense, usando o termo, talvez, como principal argumento para sua provável intenção
maior em Contra os Sofistas: marcar definitivamente seu distanciamento de tais
professores. John Poulakos, em seu texto sobre a recepção de Isócrates da prática
sofística, disserta sobre esse distanciamento que Isócrates faz. O crítico diz7:
“...he critiques some oratorical practices without dismissing all orators, and without disparaging
the art of rhetoric on account of the dubious practices of some. Next, he disassociates himself from
orators in general and from those teachers of oratory whose program he considers unacceptable or
unprofitable. Lastly, he speaks positively about rhetoric as he himself understands, practices, and teaches
it.”

É importante ressaltar, no entanto, que aquilo que Isócrates define por “filosofia”
será identificado como “retórica” por boa parte da crítica moderna, como será visto mais
adiante. Isso se deve ao fato de que a ideia de Filosofia que se tem mais comumente é
aquela consolidada pelo pensamento platônico-aristotélico. Nesse sentido, então, a
“filosofia” de Isócrates é geralmente identificada com o ensino de retórica tal como
praticada pelos sofistas, ainda que se preocupe com questões relativas à moral e à
política. Além disso, é necessário observar também que o posicionamento de Isócrates
quanto à sua “filosofia” se coloca contra os procedimentos comuns atribuídos por ele
aos sofistas, como vemos no início de Contra os Sofistas. Essa discussão, porém, será
melhor explorada mais adiante, na última parte deste capítulo.
7

Poulakos, J.,1995, p. 123.
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Por fim, é preciso ressaltar que há ainda, ao final do discurso (parágrafos 19-20),
outra crítica a uma terceira classe de sofistas: os que escreveram as chamadas Artes.
Isócrates se refere aqui a antigos “manuais de retórica”, compostos pelos antigos
sofistas do séc. V a. C, sobretudo Córax de Siracusa e seu discípulo Tísias. Aristóteles
(Retórica I.1 1354b24) também critica essas Artes por versarem apenas sobre os
discursos de âmbito judiciário. Górgias, Trasímaco e Polo, sofistas mais próximos
historicamente de Isócrates, também compuseram tais tšcnai8.
1.2 – Os Sofistas: acepções do termo e seu uso no período clássico

Apesar de Isócrates fazer duras críticas aos sofistas de seu tempo, bem como
Platão, o termo “sofista”, entretanto, não possuía valor depreciativo antes do séc. IV
a.C. Além disso, mesmo nessa época, não são todos os sofistas que se encaixam nas
classes criticadas por Isócrates na primeira parte de Contra os Sofistas, i. e., os erísticos
e os que se dedicavam aos discursos políticos. Deve-se ter sempre em mente que os
sofistas desse tempo são, antes de tudo, professores das mais diversas áreas: oratória,
poética, ciências naturais, ética, dentre outras9. Cabe aqui, então, nesta parte do capítulo,
verificar como o termo “sofista” é polissêmico, não só por suas diferentes nuances ao
longo dos séculos, como também por sua característica paradoxal no período clássico
em Atenas.
No dicionário de Liddell & Scott10, encontra-se a seguinte definição para o
verbete sofist»j:
“sofist»j, oà, Ð – a master of one‟s craft, used of poets and musicians. 2. generally, one who is
clever or shrewd in matters of life, a prudent man; so the Seven Sages are called sofista…: hence a wise
man, philosopher. II. At Athens, one who professed to make men wise, a Professor of arts and sciences, a
Sophist: from their extravagant assumptions they fell into disrepute, esp. from being attacked by Socrates
and Plato, as also by Aristophanes: hence, 2. a sophist, quibbler, cheat.”

8

Cf. Mirhady, D., e Too, Y., 2000, p. 65 e Jebb, R., 1899, p. 298.
Vickers, B., 1998, p. 149.
10
Liddell & Scott. Abridged from: Greek-English Lexicon. Oxford: Oxford University Press, 1996.
9
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O dicionário já pode nos fornecer uma ideia da transformação que o termo
sofreu através do tempo, e o paradoxo que ele acabou se tornando por compreender
sentidos tão distintos. Certamente há motivos de ordem histórica, social e política para
tal transformação, os quais serão decisivos para que se possa compreender a invectiva
isocrática contra os sofistas criticados em seu discurso.

Do período arcaico até o séc. V, o termo possuía um sentido muito mais
genérico. Chama-se sofist»j qualquer sábio, um profissional ou especialista em
alguma habilidade artística ou científica. Homero era um sofist»j, assim como os
outros poetas arcaicos e os filósofos pré-socráticos, por exemplo. O termo deriva do
substantivo sof…a (sabedoria), o que nos faz imaginar, a princípio, que o “sofista” é
aquele que detém o conhecimento sobre algum assunto. G. B. Kerferd, em seu livro O
Movimento Sofista, mostra as diversas interpretações que o termo sofist»j sofreu com
o tempo. Kerferd diz11:
“...o termo sophistés é aplicado a muitos desses primeiros sábios – a poetas, inclusive Homero e
Hesíodo, a músicos e rapsodos, adivinhos e videntes, aos Sete Sábios e a outros antigos sábios, aos
filósofos pré-socráticos, e a personagens tais como Prometeu, sugerindo poderes misteriosos. Não há nada
de depreciativo nessas aplicações, muito pelo contrário. É a essa respeitável tradição que Protágoras
deseja se incorporar na passagem do diálogo de Platão, Protágoras (316c5-e5).”

Já no período clássico, entretanto, a partir da segunda metade do séc. V, com o
surgimento da democracia em Atenas, o termo passou a determinar uma específica
classe de professores, sobretudo de oratória, que vieram de diversas partes da Grécia
para atender a uma necessidade social e política que havia no período 12:
“As instituições de uma cidade democrática grega pressupunham, no cidadão comum, a
faculdade de falar em público, o que era indispensável para quem quer que ambicionasse uma carreira
política. Um homem que fosse arrastado ao tribunal por seus inimigos e não soubesse como falar era
como um civil desarmado atacado por soldados. O poder de expressar ideias claramente e de maneira a
persuadir seus ouvintes era uma arte a ser aprendida e ensinada. Mas não bastava adquirir domínio do
vocabulário; era necessário aprender como argumentar, e exercitar-se na discussão de questões políticas e
éticas. Havia uma procura de educação superior.”

11
12

Kerferd, G. B., 2003, p. 46.
Bury, J. B., 1975, p. 241, apud Kerferd, G. B., 2003, p. 35-6.
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Os professores que pouco a pouco foram chegando a Atenas tinham ali um
grande “mercado” devido à demanda de homens, sobretudo jovens, que precisavam
aprender a discursar bem em público para obter êxito na vida política da democracia.
Dentre eles, os mais célebres foram Protágoras, que veio de Abdera na Trácia, e
Górgias, de Leontine na Sicília. No entanto, ainda que o termo sofist»j passasse a
designar algo mais específico neste período, ele continuava tendo, evidentemente, um
valor positivo, i.e., o sofista ainda era considerado um homem distinto por sua
sabedoria.

Por outro lado, a partir do séc. IV, alguns filósofos e pensadores, sobretudo
Isócrates e Platão, passaram a fazer críticas a esses professores, na maior parte das vezes
de maneira muito incisiva, devido ao mal que, segundo eles, faziam para seus
discípulos, e, consequentemente, à política ateniense. O discurso Contra os Sofistas de
Isócrates pode ilustrar bem a maneira como essas críticas eram feitas e seus motivos,
como já visto na primeira parte deste capítulo. Yun Lee Too, em seu comentário sobre o
discurso Antídosis de Isócrates, disserta a respeito de como o termo passou a ter uma
carga negativa a partir do séc. IV13:
“In the forth century, „teacher‟ (didask£loj) most immediately implies „sophist‟, the
professional teacher who makes unrealistic promises about his ability to pass on knowledge and skills in
order to gain a personal fortune. […] According to the conventional stereotype of the period, the
contemporary „sophist‟ is distasteful figure who encourages the sycophantic activity of the law courts.
Isocrates‟ earlier Oration 13, Against the Sophists, is a powerful polemic against current rhetorical
pedagogy and its practitioners, and elsewhere in his speeches, individuals who would be perceived as
sophists, because they participate in Athens‟ verbal culture are criticized for their greed, ambition, and
unscrupulousness (cf. also Helen, 2-6).”

Percebe-se, então, que, no séc. IV, a visão sobre o sofista já era bem diferente
por parte de alguns pensadores atenienses. No período, o termo passa a denotar aqueles
que produzem uma prática perniciosa, prometendo coisas impossíveis para os jovens
alunos. É possível notar todos esses aspectos em Contra os Sofistas, pois, a todo
momento, como já foi arrolado na primeira parte, o autor se refere aos sofistas por essas
qualificações as quais Too descreve como sentidos do termo sofist»j a partir do séc.

13

Too, Y., 2008, p. 11-12.
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IV. A autora ainda conclui falando a respeito do mal que a atividade sofística acarretava
não só para os atenienses, mas também à pólis14:
“The contemporary sophist is responsible for the misuse of language, but if this figure is
caricatured as irresponsible and mean-spirited, his villainy should not be underestimated. Given that
language is the basis of community, the sophist is necessarily the enemy of the city-state.”

1.3 – Segunda parte do discurso (14-22): o trinômio Natureza, Experiência e
Educação (fÚsij, ™mpeir…a, pa…deusij), e outros conceitos.

No início da segunda parte do discurso (14-22), Isócrates deixa por ora a crítica
aos sofistas e inicia a defesa de sua filosofia. O autor diz:
14. [...] muitos dos que se dedicaram à filosofia continuaram sendo homens comuns, ao passo
que alguns outros, mesmo sem jamais terem convivido com os sofistas, tornaram-se prodigiosos no
discurso e na prática política.
14. ...πνιινὶ κὲλ ηῶλ θηινζνθεζάλησλ ἰδηῶηαη δηεηέιεζαλ ὄληεο, ἄιινη δέ ηηλεο νὐδελὶ πώπνηε
ζπγγελόκελνη ηῶλ ζνθηζηῶλ θαὶ ιέγεηλ θαὶ πνιηηεύεζζαη δεηλνὶ γεγόλαζηλ...

Neste trecho, é importante perceber uma intenção sutil do autor em se afastar
dos sofistas, demonstrando como seus ensinamentos não eram necessários para que os
atenienses pudessem obter êxito ao discursarem nas instituições democráticas. John
Poulakos comenta o parágrafo 14 do discurso, falando a respeito da vida de Isócrates
afastada da política15:
“...most of those who pursue rhetoric opt for a life in the public arena. Although this last
observation may seem innocent, it is difficult not to see its critical tone, especially if we recall Isocrates‟
commitment to the improvement of public life.”

Por ter se dedicado apenas à carreira de professor, Isócrates não praticou
ativamente a política em Atenas. Essa crítica a qual John Poulakos faz menção diz
respeito ao fato de Isócrates ter se dedicado exclusivamente ao ensino de sua “filosofia”,

14
15

Too, Y., p. 12.
Poulakos, J., 1995, p. 130.
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afastado das assembléias ou de qualquer outra atividade de natureza política, ainda que
tivesse uma evidente preocupação em preparar seus discípulos para tal atividade.

Em seguida, Isócrates passa a expor sua concepção do que seria para ele a
verdadeira educação, o ensino de sua filosofia. Para tanto, encontram-se aí os preceitos
fundamentais isocráticos para a transformação de um jovem ateniense em um bom
homem político, requisitos fundamentais para o ensino de sua paideia: Natureza (a
habilidade ou talento natural em praticar a oratória política, fÚsij), Educação (a
paideia

isocrática

já

mencionada,

pa…deusij,

ou, algumas vezes,

descrita

genericamente como conhecimento, ™pist»mh) e Experiência (™mpeir…a, e seu treino
por parte do discípulo, com a finalidade de aprimorá-la). Esse trinômio encontra-se
adiante, no parágrafo 15:
[...] o poder dos discursos e de todos os outros ofícios surge naqueles que têm boa natureza e
são treinados na experiência, 15. enquanto a educação os torna mais habilidosos e mais engenhosos na
atividade de investigação, pois, quando eles por acaso se encontram errantes em determinadas situações,
ela os ensina a captá-las de prontidão; por outro lado, os que têm uma natureza inferior, ela não poderia
torná-los bons competidores ou compositores de discursos, embora poderia fazê-los progredir e torná-los
homens mais inteligentes em muitas coisas.
14. ... αἱ κὲλ γὰξ δπλάκεηο θαὶ ηῶλ ιόγσλ θαὶ ηῶλ ἄιισλ ἔξγσλ ἁπάλησλ ἐλ ηνῖο εὐθπέζηλ
ἐγγίγλνληαη θαὶ ηνῖο πεξὶ ηὰο ἐκπεηξίαο γεγπκλαζκέλνηο· 15. ἡ δὲ παίδεπζηο ηνὺο κὲλ ηνηνύηνπο
ηερληθσηέξνπο θαὶ πξὸο ηὸ δεηεῖλ εὐπνξσηέξνπο ἐπνίεζελ· νἷο γὰξ λῦλ ἐληπγράλνπζη πιαλώκελνη,
ηαῦη᾽ ἐμ ἑηνηκνηέξνπ ιακβάλεηλ αὐηνὺο ἐδίδαμελ, ηνὺο δὲ θαηαδεεζηέξαλ ηὴλ θύζηλ ἔρνληαο
ἀγσληζηὰο κὲλ ἀγαζνὺο ἥ ιόγσλ πνηεηὰο νὐθ ἅλ ἀπνηειέζεηελ, αὐηνὺο δ᾽ ἅλ αὑηῶλ πξναγάγνη θαὶ
πξὸο πνιιὰ θξνληκσηέξσο δηαθεῖζζαη πνηήζεηελ.

Há ao menos três passagens significativas de Contra os Sofistas em que esse
trinômio aparece de maneira evidente a fim de explicitar o que ele considera essencial à
prática oratória. Além do trecho acima, o autor já fizera menção ao trinômio no
parágrafo 10, ainda na crítica aos sofistas:

10. E nenhuma parte deste poder eles atribuem às experiências e à natureza do discípulo, mas
dizem que podem transmitir o conhecimento dos discursos da mesma forma que o das letras.
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10. θαὶ ηαύηεο ηῆο δπλάκεσο νὐδὲλ νὔηε ηαῖο ἐκπεηξίαηο νὔηε ηῇ θύζεη ηῇ ηνῦ καζεηνῦ
κεηαδηδόαζηλ, ἀιιά θαζηλ ὁκνίσο ηὴλ ηῶλ ιόγσλ ἐπηζηήκελ ὥζπεξ ηὴλ ηῶλ γξακκάησλ παξαδώζεηλ...

Nesse momento do discurso, Isócrates critica os sofistas por não se utilizarem
desses conceitos da mesma forma como ele os concebe. Pode-se entender que, de algum
modo, já temos aí certo prenúncio do trinômio que viria a ser melhor explanado nos
parágrafos 14 e 15. Ainda nesse décimo parágrafo, nota-se que Isócrates se utiliza do
termo ™pist»mh para referir-se à pa…deusij. É importante ressaltar que, neste
momento, o que está sendo entendido por “conhecimento” não tem de forma alguma
relação com o mesmo da dicotomia entre dÒxa X ™pist»mh, a qual será discutida na
próxima parte deste capítulo. Lá, o termo se refere à ideia platônica sobre o
conhecimento, em contrapartida à dÒxa defendida por Isócrates em outro momento.
Aqui, em Contra os Sofistas (10), pode-se dizer que ™pist»mh é utilizada de uma
maneira muito mais genérica, o que se refere a apenas um dos elementos de sua
tricotomia (pa…deusij), i.e., simplesmente, o “conhecimento” de aspectos relativos à
sua “educação”.

Por fim, a terceira menção ao trinômio aparece no parágrafo 17, como
estipulação dos deveres dos jovens discípulos:
17. [...] E é necessário que o discípulo, além de ter a natureza como ela deve ser, aprenda as
formas dos discursos e exercite o uso delas, enquanto o professor tem de ser capaz de dissertar com
precisão de modo a não deixar de lado nenhuma das coisas que podem ser ensinadas,[...]
17. ...θαὶ δεῖλ ηὸλ κὲλ καζεηὴλ πξὸο ηῷ ηὴλ θύζηλ ἔρεηλ νἵαλ ρξὴ ηὰ κὲλ εἴδε ηὰ ηῶλ ιόγσλ
καζεῖλ, πεξὶ δὲ ηὰο ρξήζεηο αὐηῶλ γπκλαζζῆλαη, ηὸλ δὲδηδάζθαινλ ηὰ κὲλ νὕησο ἀθξηβῶο νἷόλ η᾽ εἶλαη
δηειζεῖλ ὥζηε κεδὲλ ηῶλ δηδαθηῶλ παξαιηπεῖλ,...

Nessa passagem, Isócrates se utiliza de outros dois termos para se referir ao
trinômio: “aprender as formas dos discursos” (e‡dh...maqe‹n) retoma “educação”, e
“exercitar seu uso” (gumnasqÁnai) retoma “experiência”, verbo que já aparecera ao
final do parágrafo 14 acompanhando ™mpeir…aij, sob a forma do particípio perfeito
(gegumnasmšnoij).

Aqui,

o

trinômio

é

explicitado

de

maneira

gradativa:

primeiramente, ter talento natural para os discursos; segundo, obter a educação por
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intermédio de um professor; e, por fim, exercitar o que aprendeu para tornar-se cada vez
mais experiente.

Para a discussão sobre o trinômio isocrático em questão, há um importante
trabalho de doutorado de Laura Christian Ford16. Em primeiro lugar, como já visto nos
três trechos citados de Contra os Sofistas, a autora demonstra como cada um dos
elementos pode aparecer no texto sob a forma de outros termos gregos, mas denotando
as mesmas ideias. Por exemplo, a ™mpeir…a aparece no parágrafo 17 como
gumnasqÁnai, enquanto pa…deusij aparece no parágrafo 10 como ™pist»mh, e no 17
como e‡dh...maqe‹n. Ainda, no parágrafo 21, as ideias de experiência e educação são
descritas sob a forma de ™pimšleia e tšcnh, como será citado mais adiante17.

Além dessa variação terminológica para as mesmas ideias do trinômio, Ford
disserta, na última parte de sua tese, sobre os motivos pelos quais Isócrates seleciona e
fundamenta cada um dos elementos desse trinômio, relacionando-o a uma tradição
sofística do uso desses princípios. Assim, para o conceito de “natureza”, o requisito
primordial em Isócrates para a formação oratória, Ford afirma que ele pode ser
observado melhor nos discursos em que o autor demonstra seu pensamento panhelênco. É notório em Isócrates a maneira como a superioridade helênica é destacada,
ao fazer um elogio à pátria, em discursos como Panatenaico, Panegírico, Sobre a Paz e
Areopagítico. Neles, Isócrates sempre trata os gregos como um povo superior a todos os
demais, e também os atenienses como superiores a todos os outros povos helêncos. Ford
diz18:
“Isocrates was a strong believer in the natural superiority of some people over others.”
“The racial superiority of Greeks over barbarians and of Athenians over other Greeks is a
frequent theme in Isocrates, … his almost obsessive effort to unite the Greeks in a campaign against the
barbarian are the best known aspects of his political career.”

16

FORD, Laura Christian. The Sophistic Trichotomy of Natural Hability, Practice and Knowledge in the
Educational Philosophy of Isocrates. Tese de Doutorado, Princeton University, 1984.
17
Idem. Cf. p. 81-2.
18
Idem. Cf. p. 163-4.
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Em seu pensamento político, Isócrates é defensor da união de todos os povos
helênicos contra os bárbaros, e, mais especificamente, contra o domínio macedônico, o
que irá torná-lo adversário de outros oradores, como Demóstenes. Se os gregos são,
para o autor, naturalmente superiores aos bárbaros, e, do mesmo modo, os atenienses
superiores aos outros gregos, a partir desse raciocínio, então, também entre os
atenienses Isócrates acredita haver uns superiores a outros por natureza (fÚsij),
justamente aqueles que estariam mais preparados para aprender a arte oratória. Ford
diz19:
“Isocrates is convinced that there is variation in natural ability among individuals of the same
race, nationality, and even family, and that the number of the truly superior is small.”

Para o conceito de “experiência” do trinômio, Ford diz que as ideias de Isócrates
sobre ™mpeir…a ou gumnasqÁnai, estão associadas às noções gregas de imitação e
repetição que se tornam importantes na educação retórica posterior. Os seguintes
trechos ilustram bem essa associação que a autora propõe20:
“Isocrates‟ use of an elaborate analogy between instruction in gymnastics and instruction in
rhetoric (at Antidosis 180-185), ... , brings out the connotation of imitation and repetition.”
“The notions of nurturing, imitation, and habituation are prevalent in Isocrates…At Against the
Sophists 18, Isocrates says that the teacher must in himself set an example…At Antidosis 206, he
observes that students of the same teacher will have similar qualities making it evident that they shared
the same training;…”
“Isocrates gave the element of practice very high ranking in the trichotomy, just behind natural
ability…The notion of practice/exercise/training is central to Isocrates‟ basically „disciplinary‟
philosophy of education. He puts a great deal of emphasis on the development of intellectual strength
through repetitive exercise, usually in imitation of a master whose influence is said to be crucial.”

De fato, no parágrafo 18 de Contra os Sofistas, Isócrates demonstra o quanto a
presença do professor é importante como modelo para o aluno. O conceito de
“experiência” está intimamente ligado ao de imitação:

19
20
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17

[o professor deve...] 18. ... , por fim, mostrar-se de tal forma como modelo, que os discípulos, os
quais são moldados por ele e têm a capacidade de imitá-lo pareçam imediatamente mais exuberantes e
graciosos do que outros quando discursam.
18. ...πεξὶ δὲ ηῶλ ινηπῶλ ηνηνῦηνλ αὑηὸλ παξάδεηγκα παξαζρεῖλ, ὥζηε ηνὺο ἐθηππσζέληαο θαὶ
κηκήζαζζαη δπλακέλνπο εὐζὺο ἀλζεξόηεξνλ θαὶ ραξηέζηεξνλ ηῶλ ἄιισλ θαίλεζζαη ιέγνληαο.

Por fim, a educação (pa…deusij) é designada por Isócrates, segundo Ford, como
o último elemento do trinômio em grau de importância. De acordo com o autor, o
ensino promovido pela educação não será totalmente proveitoso para os alunos que não
possuirem, de antemão, os outros dois elementos do trinômio, ou seja, uma propensão
natural às técnicas oratórias e o exercício dessas mesmas técnicas21. Isso, de outro
modo, significa dizer que, se os alunos são naturalmente bons para a oratória e a
praticam tornando-se cada vez mais experientes, a educação pode vir a colaborar de
maneira complementar para essa prática. Ford diz22:
“His response was to relegate pa…deusij to the third rank in importance … There [Against the
Sophists 15] Isocrates asserts that, if men are well-endowed by nature and trained by practical experience,
pa…deusij can make them more skilful and more resourceful in their research …”
“… he denies [Against the Sophists 21] that any art exists which can implant moderation and
justice in depraved natures, he nevertheless maintains that the study of political discourse is most
efficacious in helping to stimulate and form such moral qualities.”

Retomando o primeiro elemento do trinômio, a fÚsij, há juntamente com ela
uma também pré-requisitada virtude (¢ret») moral por parte do discípulo para o
aprendizado das habilidades oratórias. James Jerome Murphy e Richard A. Katula falam
a respeito da questão da “virtude” presente no pensamento isocrático para criticar os
sofistas. Os autores dizem23:
“Due partly to his belief in natural ability, Isocrates attacked those sophists who accepted anyone
into their classes and promised them skill in oratory. In his treatises, Against the Sophists and Antidosis,
Isocrates condemned those who claimed to teach wisdom to their students strictly through training in

21

No entanto, mesmo para os que possuem natureza inferior, Isócrates diz que a educação poderá
melhorá-los, tornando-os homens mais inteligentes. Cf. Contra os Sofistas, 15.
22
Ford, L. C. p. 198, 199.
23
Murphy, J. J. & Katula, R. A., 2003, p. 53.
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public speaking. For Isocrates, moral virtue and knowledge were a prerequisite to instruction in rhetoric;
speech training was a way to activate virtue not a way to acquire it.”

Na primeira parte de Contra os Sofistas, Isócrates critica os sofistas por
aceitarem quaisquer discípulos indiscriminadamente, uma vez que o que mais visavam
era o dinheiro deles. Por conseguinte, não há critério por parte desses sofistas para
selecionar aqueles que possuem de antemão virtude moral e habilidade natural, de modo
que não deveriam prometer ensinar técnica oratória a todos. Segundo Isócrates, sem
esses pré-requisitos não seria possível aprender a arte dos discursos, pois ela serviria
apenas como um meio para aprimorar a virtude moral e o talento natural dos discípulos,
mas não poderia fazer com que aqueles que não as possuem pudessem adquiri-las. Uma
das passagens em que Isócrates menciona a ¢ret» sob esse aspecto é o parágrafo 21:
21. [...] Pois eu considero em absoluto que não há nenhuma arte tal que poderia ser capaz de
infundir temperança e justiça nos que são naturalmente ruins com relação à virtude.[...]
21. ...ὅισο κὲλ γὰξ νὐδεκίαλ ἡγνῦκαη ηνηαύηελ εἶλαη ηέρλελ, ἥηηο ηνῖο θαθῶο πεθπθόζη πξὸο
ἀξεηὴλ ζσθξνζύλελ ἅλ θαὶ δηθαηνζύλελ ἐκπνηήζεηελ...

Desse modo, é necessário não perder de vista que, antes de tudo, a preocupação
maior de Isócrates está no domínio da moral e da virtude de seus alunos, muito antes do
ensino propriamente das técnicas oratórias. Nesse sentido, a ¢ret» para o autor poderia
ser um valor em seu pensamento tão importante quanto qualquer outro dos elementos do
trinômio.
Entre os parágrafos 16 e 18, Isócrates trata das „dšai, formadoras de seu método
pedagógico:

16. [...]deter o conhecimento das formas, a partir das quais falamos e compomos todos os
discursos, não é tarefa das coisas mais difíceis em absoluto, desde que o sujeito se entregue não para os
que fazem promessas com facilidade, mas para aqueles que conhecem alguma coisa sobre elas. Mas,
dentre cada um dos assuntos, escolher as formas devidas, misturá-las umas às outras e ordená-las sob um
determinado critério, e ainda não se equivocar quanto às situações oportunas para usá-las, como também
ornar convenientemente o discurso inteiro com raciocínios e proferi-lo melodicamente com palavras bem
ritmadas, 17. são essas coisas que precisam de muito cuidado e que são trabalho para alma viril e
opinativa [...] o professor tem de ser assim capaz de dissertar com precisão de modo a não deixar de lado
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nenhuma das coisas que podem ser ensinadas, 18. e, por fim, mostrar-se de tal forma como modelo, que
os discípulos, os quais são moldados por ele e têm a capacidade de imitá-lo pareçam imediatamente mais
exuberantes e graciosos do que outros quando discursam. E, quando todas essas coisas se fundirem,
aqueles que se dedicam à filosofia estarão completos; porém, se algo do que foi elencado não for levado
em conta, os discípulos permanecerão necessariamente inferiores neste aspecto.
16. ...ηῶλ κὲλ ἰδεῶλ, ἐμ ὧλ ηνὺο ιόγνπο ἅπαληαο θαὶ ιέγνκελ θαὶ ζπληίζεκελ, ιαβεῖλ ηὴλ
ἐπηζηήκελ νὐθ εἶλαη ηῶλ πάλπ ραιεπῶλ, ἤλ ηηο αὑηὸλ παξαδῷ κὴ ηνῖο ῥᾳδίσο ὑπηζρλνπκέλνηο ἀιιὰ
ηνῖο εἰδόζη ηη πεξὶ αὐηῶλ· ηὸ δὲ ηνύησλ ἐθ᾽ ἑθάζηῳ ηῶλ πξαγκάησλ ἃο δεῖ πξνειέζζαη θαὶ κείμαζζαη
πξὸο ἀιιήιαο θαὶ ηάμαζζαη θαηὰ ηξόπνλ,ἔηη δὲ ηῶλ θαηξῶλ κὴ δηακαξηεῖλ, ἀιιὰ θαὶ ηνῖο ἐλζπκήκαζη
πξεπόλησο ὅινλ ηὸλ ιόγνλ θαηαπνηθῖιαη θαὶ ηνῖο ὀλόκαζηλ εὐξύζκσο θαὶ κνπζηθῶο εἰπεῖλ,17. ηαῦηα δὲ
πνιιῆο ἐπηκειείαο δεῖζζαη θαὶ ςπρῆο ἀλδξηθῆοθαὶ δνμαζηηθῆο ἔξγνλ εἶλαη [...] ηὸλ δὲδηδάζθαινλ ηὰ
κὲλ νὕησο ἀθξηβῶο νἷόλ η᾽εἶλαη δηειζεῖλ ὥζηε κεδὲλ ηῶλ δηδαθηῶλ παξαιηπεῖλ, 18.πεξὶ δὲ ηῶλ ινηπῶλ
ηνηνῦηνλ αὑηὸλ παξάδεηγκα παξαζρεῖλ, ὥζηε ηνὺο ἐθηππσζέληαο θαὶ κηκήζαζζαη δπλακέλνπο εὐζὺο
ἀλζεξόηεξνλ θαὶ ραξηέζηεξνλ ηῶλ ἄιισλ θαίλεζζαη ιέγνληαο. θαὶ ηνύησλ κὲλ ἁπάλησλ ζπκπεζόλησλ
ηειείσο

ἕμνπζηλ νἱ θηινζνθνῦληεο· θαζ᾽ ὃ δ᾽ ἅλ ἐιιεηθζῇ ηη ηῶλ

εἰξεκέλσλ, ἀλάγθε ηαύηῃ

ρεῖξνλ δηαθεῖζζαη ηνὺο πιεζηάδνληαο.

Segundo Ford, as „dšai às quais Isócrates se refere podem significar
simplesmente as técnicas retóricas utilizadas na composição dos discursos24. Pode-se
perceber, sintetizados nesses três parágrafos, os preceitos isocráticos para um bom
orador. Para Isócrates, mais importante do que o simples aprendizado de tais „dšai
formadoras do conhecimento e instrumentos para a composição dos discursos, é saber
como usá-las. Nesse sentido, a aquisição das „dšai não é, necessariamente, condição
para o bom uso da retórica. Takis Poulakos faz considerações sobre os parágrafos
citados acima25:
“What lies beyond paideia is the kind of learning that results not from the acquisition of
knowledge but from the uses to which knowledge is put. Again using the art of oratory as a case in point,
Isocrates distinguishes knowledge from uses. […] The two domains of learning, the acquisition of
knowledge and the uses to which it may be put, are distinguished in terms of their relative degree of
difficult […] Acquisition of knowledge designates a cognitive activity that makes possible – without
being a part of – another activity that pertains to the uses and application of knowledge. Because
knowledge itself cannot suggest the uses to which it can be put, it follows that instruction in a field of
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study will always be incomplete unless it cultivates the aptitude to know what to do with and how to use
acquired knowledge.”

Takis Poulakos corrobora o ideal isocrático de que o esforço penoso para o aluno
não é apenas obter o conhecimento, mas é muito maior a dificuldade em aprender a usar
este mesmo conhecimento ao qual Isócrates se refere como „dšai, utilizadas na
composição dos discursos. Desse modo, o autor restringe os jovens que poderiam ser
seus alunos e especifica ainda mais sua concepção pedagógica de ensino. Para que o
aluno possa se tornar um bom orador, além dos já mencionados pré-requisitos da
habilidade natural (fÚsij) e da virtude moral (¢ret») , não basta que ele aprenda com
Isócrates apenas o conhecimento (pa…deusij) daquilo que é necessário na composição
do discurso („dšai), mas é necessário, além disso, aprender também como usar este
conhecimento e onde exatamente aplicá-lo oportunamente em determinadas situações.
Assim, ao mencionar tais „dšai, Isócrates está, portanto, retomando o segundo aspecto
do trinômio, i.e., o domínio da ™mpeir…a, visto que a importância dada ao uso que se faz
das técnicas oratórias está relacionada à experiência e ao treinamento dessas técnicas
por parte dos discípulos do autor. Ainda sobre as „dšai, Andrew Ford diz26:
“For Isocrates, the rhetorical ideai seem to be the elements from which all speeches are made,
incluing indiscriminately not only what we would call figures of speech and figures of thought but also
the types of speech and their funtions (Panathenaicus 2 and Antidosis 45f.).”

1.4 - A concepção de filosof…a em Isócrates
Ao final do discurso, Isócrates retoma novamente o termo filosof…a para se
referir a seu modelo educacional proposto:
21. ...os que anseiam por obedecer aos preceitos desta filosofia tirariam proveito muito mais
rapidamente com relação à idoneidade do que com relação à eloquência.
21. ...ηνὺο βνπινκέλνπο πεηζαξρεῖλ ηνῖο ὑπὸ ηῆο θηινζνθίαο ηαύηεο πξνζηαηηνκέλνηο πνιὺ ἅλ
ζᾶηηνλ πξὸο ἐπηείθεηαλ ἥ πξὸο ῥεηνξείαλ ὠθειήζεηελ.

26
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Ao longo de Contra os Sofistas, Isócrates tenta definir, como já exposto, que seu
método de ensino é diferente daquele proposto pelos sofistas criticados por ele. Tal
método é definido, enfim, como “filosofia”. Além disso, habilidade natural e virtude
moral são necessárias a um discípulo antes de aprender o conhecimento e o uso
adequado, no momento oportuno, das palavras e das ideias na composição do discurso.
Todavia, Isócrates não se propõe a ensinar somente uma correta prática de discursos, em
resposta aos sofistas que ensinam os discursos políticos – criticados entre os parágrafos
9 e 15 – , mas também a aprimorar moralmente o discípulo, em resposta aos que se
dedicam às disputas verbais – os erísticos criticados entre os parágrafos 1 e 8. É nesse
sentido que o autor contrasta os termos ™pie…keia (idoneidade) e ∙htore…a
(eloquencia), mostrando sua preocupação maior com a moral envolvida na prática
oratória do que com seus aspectos técnicos.
Entretanto, é no mínimo curioso o uso do termo filosof…a para designar aquilo
que, em geral, entendemos hoje por retórica ou oratória, na medida em que a acepção
platônico-aristotélica perpassou os séculos seguintes como o sentido próprio do termo.
É justamente em relação a esse aspecto do pensamento isocrático que há maiores
divergências por parte da crítica contemporânea. Especialistas no estudo de retórica
clássica, como George A. Kennedy, tendem a ver a paideia de Isócrates de uma maneira
mais convencional, seguindo uma linha teórica mais voltada para a concepção platônica
de “filosofia”. Kennedy diz27:
“Isocrates himself has often been thought of as a sophist: he resembles the sophists in accepting
payment for teaching, in offering instruction in the skills needed for success in public life, and in writing
speeches that were models for imitation by others.”

Mais adiante em seu texto, Kennedy reconhece que Isócrates é entendido por
muitos como “distinto dos sofistas e de outros educadores da época” e que ele
“considera seu ensinamento como „filosofia‟”28. Entretanto, ao longo de suas
considerações sobre Isócrates, o autor tende a interpretá-lo segundo as leituras mais
convencionais que seguem a linha do pensamento platônico-aristotélico. Isócrates é
entendido por ele como alguém que poderia ser definido como um “sofista”, aquele
professor que promete ensinar a discursar bem, oferecendo instruções em habilidades
27
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necessárias ao sucesso na vida pública, e escrevendo discursos modelos para imitação
de seus discípulos, sem, contudo, ser verdadeiramente um grande mestre de alguma arte
ou sabedoria, i.e., sem efetivamente transmitir uma verdadeira ™pist»mh. Assim, se
Isócrates diz ensinar tal “arte do discurso”, interessado em formar os jovens atenienses
para a política, isso talvez já seja suficiente para alguns estudiosos, como Kennedy,
classificarem Isócrates como um sofista.

Outro estudioso que segue a mesma linha teórica é Brian Vickers. Em seu livro
In Defense Of Rhetoric, o autor disserta sobre Isócrates chamando-o categoricamente de
sofista29:
“...for Isocrates, the leading representative of the Sophists (the rival tradition of Plato and
Aristotle), rhetoric was the primary tool in education, and education was directed towards political
activity and practicality.”
“One of the targets of Plato‟s criticism was the Sophist Isocrates, who replied to Plato in several
works, but indirectly, never mentioning him by name.”
“Although Isocrates regards himself as one of the Sophists (Antidosis, 220), he prefers to call his
activity philosophia (Antidosis, 270)”

Vickers considera em muitos momentos Isócrates como sofista, segundo a
perspectiva platônica. No entanto, as afirmações do autor parecem inconsistentes no
momento em que menciona o parágrafo 220 do discurso Antídosis para justificar o fato
de Isócrates dizer-se sofista. Na passagem, Isócrates pode não estar se referindo a si,
mas genericamente a qualquer sofista:
220. Suponho que, sem dúvida, todos sabem que a maior e mais bela recompensa para um sofista
é a de que alguns de seus discípulos tornem-se belos, bons, sensatos e bem reputados entre seus
concidadãos. Pois tais discípulos instauram em muitos homens o desejo de participar da educação, ao
passo que os discípulos ruins afastam-na dos que antes imaginavam estar junto dela. Por conseguinte,
quem ignoraria o melhor, quando a diferença é grande entre as duas coisas?
220. νἶκαη γὰξ δήπνπ ηνῦηό γε πάληαο γηγλώζθεηλ, ὅηη ζνθηζηῇ κηζζὸο θάιιηζηόο ἐζηη θαὶ
κέγηζηνο, ἥλ ηῶλ καζεηῶλ ηηλεο θαινὶ θἀγαζνὶ θαὶ θξόληκνη γέλσληαη θαὶ παξὰ ηνῖο πνιίηαηο
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εὐδνθηκνῦληεο: νἱ κὲλ γὰξ ηνηνῦηνη πνιινὺο κεηαζρεῖλ ηῆο παηδείαο εἰο ἐπηζπκίαλ θαζηζηᾶζηλ, νἱ
δὲ πνλεξνὶ θαὶ ηνὺο πξόηεξνλ ζπλεῖλαη δηαλννπκέλνπο ἀπνηξέπνπζηλ. ὥζηε ηίο ἅλ ἐλ ηνύηνηο
ηὸ θξεῖηηνλ ἀγλνήζεηελ, νὕησ κεγάιελ ηὴλ δηαθνξὰλ ηῶλ πξαγκάησλ ἐρόλησλ;

Além disso, em textos como Contra os Sofistas, fica evidente que Isócrates
busca se distanciar dos sofistas de seu tempo, utilizando o termo “filosofia” não apenas
por preferência, mas para legitimar sua paideia; mais ainda, para determinar que
filosofia é, por assim dizer, a sua paideia.

John M. Cooper apresenta diversas considerações acerca da educação e da
filosofia em Platão e em Isócrates, em seu ensaio sobre a independência da oratória em
relação à filosofia30. Em linhas gerais, Cooper faz uma defesa da concepção platônica
de filosofia, descrita sobretudo na República e no Fedro, a qual opor-se-ia ao que
Isócrates concebia e defendia como filosofia. Cooper diz assim31:
“If „speaking well‟ means discovering the truth in some such matter and showing that it is true,
Plato equips himself in the Republic with an elaborate theory claiming that that cannot be done without
philosophical insight into the nature of certain „forms‟, and that that insight cannot be acquired except
precisely in the process of dialectic that Isocrates deprecates. And if „speaking well‟ means speaking so as
to persuade others, who are not philosophically trained, that some decision or action in the right or the
best one to take in their private or the communal life, then we have seen that Plato has in the Phaedrus an
impressive theory maintaining that this too depends essentially on the kind knowledge of good and bad,
right and wrong, that only dialectic can provide.”

Nesse excerto, Cooper expõe a teoria platônica sobre a arte retórica presente no
Fedro. Ao contrário de Kennedy, o autor recorre a diálogos posteriores da carreira de
Platão para demonstrar o que ele defendia ser a melhor maneira de discursar, como, por
exemplo, o que no diálogo Fedro é definido como “retórica filosófica”, que teria como
condição a formação do aluno na dialética. Ao final, Cooper conclui que Isócrates,
diferentemente de Platão, apesar de se utilizar de termo “filosofia” para defender sua
paideia, não expõe de fato uma teoria embasada nem uma explicação satisfatória para o
que seja exatamente essa “filosofia” 32:
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“...he does not develop even the beginnings of a theory about how such judgments are to be
justified, or offer any coherent general explanation at all of what it is on. This total failure to explain the
methodology of oratorical argument, the theoretical foundations of oratory, is presumably what Plato had
in mind by saying Isocrates mind exhibited only filosof…a tij, and not filosof…a tout court. For
Plato, philosophical ideas without a philosophical methodology conferred only a limited and dubious title
to the status of philosopher. The unfortunate fact seems to be that Isocrates‟ teaching was so spectacularly
popular and so successful in producing recognized leaders in the political and intellectual life of fourthcentury B. C. Greece that he felt no need to examine the theoretical foundations of his own brand of
oratory or to attempt seriously to undermine those of his dialectical competitors.”

Dessa forma, Cooper coloca-se decididamente como defensor da ideia de
filosofia a qual Platão elabora em seus diálogos, opondo-a à de Isócrates. À luz dessa
discussão, a diferença entre ambos no que concerne à concepção de “filosofia” pode ser
entendida como uma divergência em torno da possibilidade ou não de aquisição de
“conhecimento” (™pist»mh) sobre questões morais fundamentais. Primeiramente,
segundo o pensamento de Platão, o “conhecimento” do bem e do mal torna o filósofo
apto a governar a cidade (República) e a praticar a verdadeira retórica – filosófica –,
orientada para a promoção do bem comum (Fedro). No Fedro (262c), Platão coloca na
fala de Sócrates o seguinte:
Sócrates - Ora, amigo, aquele que não possui o conhecimento da Verdade e se alimenta da
Opinião, fará com que a arte dos discursos pareça algo ridículo, e, na verdade, não seja arte.”
ΣΩ. – Λόγσλ ἄξα ηέρλελ, ὦ ἑηαῖξε, ὁ ηὴλ ἀιήζεηαλ κὴ εἰδώο, δόμαο δὲ ηεζεξεπθώο,
γεινίαλ ηηλά, ὡο ἔνηθε, θαὶ ἄηερλνλ παξέμεηαη.

Por outro lado, para Isócrates a moral e a política estão confinadas ao âmbito da
“opinião” (dÒxa), na medida em que não há possibilidade de conhecimento relativo ao
domínio prático, como fica claro no parágrafo 271 de seu discurso Antídosis:
271. Uma vez que não é possível à natureza humana adquirir o conhecimento por meio do qual
saberíamos o que se deve fazer ou dizer, só resta a mim considerar sábios, por um lado, aqueles homens
que são capazes de, através de opiniões, descobrir na maior parte dos casos aquilo que é melhor, e
filósofos, por outro lado, aqueles que se ocupam com aquilo por meio do que adquirirão tal tipo de
inteligência o mais rápido possível.
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271. ἐπεηδὴ γὰξ νὐθ ἔλεζηηλ ἐλ ηῇ θύζεη ηῇ ηῶλ ἀλζξώπσλ ἐπηζηήκελ ιαβεῖλ, ἣλ ἔρνληεο ἅλ
εἰδεῖκελ ὅ ηη πξαθηένλ

ἤ ιεθηένλ ἐζηίλ, ἐθ ηῶλ ινηπῶλ ζνθνὺο κὲλ λνκίδσ ηνὺο ηαῖο

δόμαηο ἐπηηπγράλεηλ ὡο ἐπὶ ηὸ πνιὺ ηνῦ βειηίζηνπ δπλακέλνπο, θηινζόθνπο δὲ ηνὺο ἐλ ηνύηνηο
δηαηξίβνληαο ἐμ ὧλ ηάρηζηα ιήςνληαη ηὴλ ηνηαύηελ θξόλεζηλ.

Isócrates, portanto, ao contrário de Platão, não conceitualiza nenhuma ™pist»mh,
pois ela não é um bem a ser adquirido através da educação. Em última instância, o
“conhecimento” que Platão defende não é capaz de prover as necessidades das ações
práticas humanas, sobretudo no âmbito da política. A dÒxa, por sua vez, não só diz
respeito a uma experiência prática, como também torna-se um dos pilares de sua teoria
filosófica. Ela ganha um status de importância justamente para tais ações políticas
totalmente oposta ao que se observa em diálogos platônicos, como no trecho citado do
Fedro. Brian Vickers discorre sobre o assunto33:
“Mankind must work with doxa, (opinion) or theory, (for no system of knowledge can possibly
cover all occasions). Thus doxa is redeemed from the wholly negative implications given it by Plato, and
seen, … , as a working theory based on practical experience judgement or insight in dealing with the
uncertain contingencies of any human situation which presents itself.”

Nas últimas décadas, outra linha teórica de estudos isocráticos tem feito esforços
na tentativa de rever o pensamento do autor a partir de seus próprios termos,
reinterpretá-lo segundo sua própria concepção de “filosofia” - estabelecida por
Isócrates, no parágrafo 180 do discurso Antídosis, como

• lÒgwn - e, com isso,

redefinir o lugar de Isócrates na história do pensamento ocidental. Edward Schiappa
afirma que o ensinamento de Isócrates é filosófico e que ele se utiliza do termo para
legitimar seu ensinamento de retórica. Schiappa diz34:
“Isocrates was essentially a rhetorician, but that he tried to give his teaching of rhetoric a
philosophical grounding….Isocrates‟ use of term philosophia to describe his teaching, therefore, is
interpreted as proof that he wanted to legitimize his rhetorical training by aligning it with the better
known and respected discipline of philosophy…Isocrates established his own school of rhetoric which he
advertises under the name of another institution: Philosophy.”

33
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Ao longo de seu ensaio sobre a “Filosofia de Isócrates”, querendo redefinir sua
contribuição para a história do pensamento ocidental, Schiappa tem inicialmente a
pretensão de “demolir a barreira que há entre Filosofia e Retórica” 35 (barreira essa tão
consolidada, evidentemente, pela influência do pensamento platônico-aristotélico), em
oposição ao que foi visto anteriormente no texto de George Kennedy. Uma vez que
Isócrates utiliza o termo “filosofia” para designar seu modo de educação baseado no
ensino dos discursos, Schiappa busca, então, compreendê-lo de uma maneira mais
próxima daquela que o próprio Isócrates se define. Schiappa afirma36:
“Isocrates‟ vision of philosophia can be summarized as follows: philosophy provides training for
the psyche just as gymnastics provides training for the body. The goal of Isocrates‟ schooling, logon
paideia, is to produce leaders of high moral worth to provide counsel and advice on matters of civic
importance. Philosophy is not above or apart from civic affairs…”

Se Isócrates diz que a boa instrução de jovens se dá através de uma paideia
denominada por ele como “filosofia”, deve-se, primeiramente, investigar como ele
então concebe o termo “filosofia”, para, depois, tentar compreender em que sentido esse
autor se afasta e/ou, ao mesmo tempo, se aproxima do que Platão definiu como
“retórica” ou “filosofia” em seus diálogos, no mesmo período histórico, seja pela fala de
Sócrates ou de seus interlocutores.

Stephen Halliwell, apesar de não fazer uma crítica tão incisiva quanto à de
Schiappa, fala a respeito da separação existente entre filosofia e retórica e o modo como
isso influenciou decisivamente a interpretação dos textos, e, consequentemente, do
pensamento de Isócrates. O autor diz37:
“...The separation of philosophy and rhetoric did indeed become an institutionalized fact in the
Greek world, with immense and lasting consequences for educational practice and the demarcation of
intellectual activity. The history of that separation has generated the near-unanimous conclusion that
Isocrates‟ rightful status can be unambiguously judged to lie on the rhetorical side of the division. This
conclusion, with its paradoxical contradiction of Isocrates‟ own ostensible claims to the contrary, has
been partly sustained by philosophical upholders of the division who – on the basis of conceptions of the
subject stemming from Plato and Aristotle – can find no appropriate place for Isocrates within domain of
philosophy.
35
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É possível, então, concluir desta discussão que, se o termo filosofia é, no séc. IV,
em Atenas, motivo de disputa por parte dos homens que ali viveram e constituíram o
pensamento político da polis, é necessário, na medida do que for possível àqueles que
estudam e lêem Isócrates, buscar delimitar o modo como tal termo e suas acepções se
relacionavam a determinadas práticas sociais e políticas bem definidas naquele
momento. Se Isócrates é um sofista, na visão de Platão e dos platonistas, ou se ele é um
filósofo por chamar sua paideia de filosofia, no entendimento de críticos mais recentes,
então seria no mínimo lícito classificá-lo simples e genericamente como um pensador de
seu tempo, preocupado com sérias questões de seu momento histórico. Tais questões
eram, sobretudo, relativas à prática política e, principalmente, à educação moral que não
era direcionada aos jovens como ele considerava correto, jovens esses que viriam a ser
futuros participantes da política ateniense. Por conseguinte, é razoável dizer, portanto,
que a classificação de filósofo ou sofista para Isócrates torna-se, nesse sentido,
desnecessária. John Poulakos explica bem essa questão38:
“Clearly, Isocrates is neither a pure sophist nor a pure philosopher. Even a casual reading of his
compositions shows that he sees merit both in rhetoric and philosophy. However, and this may be the
biggest difficult with the Isocratean reception, his uses of such terms sophist, rhetoric, and philosophy
throughout his works are neither unequivocal nor consistent.”
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Capítulo 2

O Elogio de Helena: o gênero epidítico e a unidade do discurso
2.1 – Comentários sobre o discurso

Segundo a crítica, o Elogio de Helena é provavelmente um discurso
imediatamente posterior ao Contra os Sofistas, ou pelo mesmo da mesma época, escrito
também por volta de 390 a. C.39. Em particular, este discurso de Isócrates é, desde o
título, uma provável resposta ao Elogio de Helena de Górgias, havendo ainda outras
possibilidades menos defendidas pelos estudiosos, como Anaxímenes ou Alcidamante 40.
De todo modo, aceitemos, para este estudo, a interpretação mais corrente de que o
Elogio de Helena de Isócrates seja uma réplica ao Elogio de Helena de Górgias,
conforme argumentos que serão apresentados adiante.
Este discurso consiste fundamentalmente em um “verdadeiro” encômio a
Helena, personagem mítica do ciclo troiano, tão bem conhecida por nós, e ainda mais
para os gregos do período clássico, através preponderantemente da épica homérica e da
tragédia ateniense. “Verdadeiro encômio”, no caso, pois aquele de Górgias é criticado e
não é considerado por Isócrates um elogio, mas sim uma defesa – discurso do âmbito
judiciário. No parágrafo 14 Isócrates diz:
14. [...] [Górgias] não se atentou a um pequeno detalhe: diz ter escrito um encômio sobre ela,
mas acabou fazendo uma defesa das coisas feitas por ela.
14. ...νὐ κὴλ ἀιιὰ θαὶ ηνῦηνλ κηθξόλ ηη παξέιαζελ· θεζὶ κὲλ γὰξ ἐγθώκηνλ γεγξαθέλαη πεξὶ
αὐηῆο, ηπγράλεη δ᾽ἀπνινγίαλ εἰξεθὼο ὑπὲξ ηῶλ ἐθείλῃ πεπξαγκέλσλ.

Todavia, o problema é que a motivação de Isócrates para compor o Elogio de
Helena vai também além desta importante questão, e divide muitas opiniões a serem
expostas nesse estudo. Assim como em Contra os Sofistas, tanto classes de professores
quanto correntes filosóficas são criticadas veementemente no proêmio do Elogio de
Helena, sem que haja também o apontamento nominal desses. Nesse último, Isócrates
39
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busca demonstrar como fazer corretamente um elogio de Helena, enquanto, no primeiro,
como foi visto no estudo anterior, ele buscou apresentar seu programa pedagógico e sua
concepção de filosofia. O presente estudo deste capítulo tentará estabelecer
considerações acerca do gênero epidítico no qual o discurso é geralmente classificado,
para que, a partir delas, possa ser discutido, com o apoio de alguns críticos, a questão
que versa sobre a existência ou não de uma unidade genérica ou temática no Elogio de
Helena.

O discurso pode ser dividido nas seguintes partes:
I – Proêmio
01-13 – Crítica a educadores, oradores ou filósofos contemporâneos.
14-15 – Alusão ao Elogio de Helena de Górgias e justificativa da escolha do
tema mítico.
II – Elogio (ou, o corpo do discurso)
16-17 – Linhagem mítica de Helena.
18-37 – Elogio a Teseu.
38-40 – Helena e seus pretendentes.
41-48 – Helena e Páris.
49-53 – Helena em meio aos conflitos entre gregos e troianos.
54-60 – Elogio à beleza.
61-66 – Elogio ao poder de Helena.
III – Peroração
67-69 – O sucesso dos gregos ante os bárbaros graças a Helena e a infinidade de
argumentos para elogiá-la.

Como será visto, o discurso é rico de informações e multifacetário, abrindo
assim a possibilidade para diversas interpretações. O problema de unidade discursiva ou
temática do texto quanto à relação entre o proêmio (I) e o restante do discurso, ou seja,
30

o elogio em si e sua peroração (II e III), constitui indubitavelmente a questão central
para o estudo deste texto. As diversas interpretações dos estudiosos baseiam-se
justamente nisso, bem como nas intenções de Isócrates, desde a escolha do tema até
questões de gênero e possíveis ideias políticas presentes no Elogio de Helena.
2.2 – O gênero epidítico do discurso: problemas de classificação

O proêmio do Elogio de Helena é muito semelhante ao do Contra os Sofistas:
são feitas diversas referências a pensadores, sofistas ou professores, contemporâneos de
Isócrates, sendo eles atacados quanto a seus métodos e teorias de ensino. Inicialmente,
sofrem suas acusações (i) “aqueles que afirmam não ser possível dizer mentiras, nem se
contradizer, nem falar acerca dos mesmos assuntos em dois discursos antagônicos”, (ii)
“aqueles que dizem que a coragem, a sabedoria e a justiça são a mesma coisa, e que nós
não obtemos nenhuma delas por natureza, mas que há somente um conhecimento que
agrega todos”, e, por fim, (iii) os que “perdem seu tempo em disputas verbais que não
servem para nada, mas que podem trazer problemas a seus discípulos”. Kennedy41
reconhece nesses três grupos atacados como sendo (i) Antístenes e seus seguidores, (ii)
Platão e sua Academia, o qual defende a unidade das virtudes e sua identidade com o
conhecimento, e (iii) um grupo de dialéticos da escola de Mégara, ou os chamados
erísticos. Isócrates, ao longo do proêmio, considera que esses homens reproduzem um
pensamento obsoleto, comparando-os aos famosos sofistas mais antigos, de outra
geração, como Protágoras, Górgias, Zenão e Melisso. A preocupação nos parágrafos
seguintes reside no fato de que essa educação transmitida pelos homens dos três grupos
que Isócrates delimita não está em nada preocupada com assuntos verdadeiramente
sérios e com a política, e os discursos ensinados não têm utilidade prática alguma. Sob
esse aspecto, com relação ao que já foi visto no estudo de Contra os Sofistas, as críticas
são muito semelhantes.

No final do proêmio, antes de iniciar o elogio propriamente dito, Isócrates faz
menção ao Elogio de Helena de Górgias pelo seguinte modo:
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14. Por isso que também exalto, sobretudo, dentre aqueles que quiseram falar bem sobre algum
assunto, aquele que escreveu sobre Helena, porque recordou de tal mulher que se distinguiu muito por sua
origem, beleza e fama. No entanto, não se atentou a um pequeno detalhe: diz ter escrito um encômio sobre
ela, mas acabou fazendo uma defesa das coisas feitas por ela.
14. δηὸ θαὶ ηὸλ γξάςαληα πεξὶ ηῆο Ἑιέλεο ἐπαηλῶ κάιηζηα ηῶλ εὖ ιέγεηλ ηη βνπιεζέλησλ, ὅηη
πεξὶ ηνηαύηεο ἐκλήζζε γπλαηθόο, ἣ θαὶ ηῷ γέλεη θαὶ ηῷ θάιιεη θαὶ ηῇ δόμῃ πνιὺ δηήλεγθελ. νὐ κὴλ
ἀιιὰ θαὶ ηνῦηνλ κηθξόλ ηη παξέιαζελ· θεζὶ κὲλ γὰξ ἐγθώκηνλ γεγξαθέλαη πεξὶ αὐηῆο, ηπγράλεη
δ᾽ἀπνινγίαλ εἰξεθὼο ὑπὲξ ηῶλ ἐθείλῃ πεπξαγκέλσλ.

A alusão a Górgias parece ser direta. De fato, Górgias, apesar de chamar seu
discurso de ™gkèmion (elogio), faz esse elogio, do ponto de vista estrito do termo, em
apenas três parágrafos de seu discurso (3-5). No mais, sua intenção fundamental é (i)
eximir Helena do fardo de ter sido culpada pela Guerra de Tróia por ter fugido com
Páris42, (ii) e refutar e desmascarar seus acusadores, (iii) libertando-a assim da culpa que
a impuseram por tanto tempo, como se ela estivesse ante o tribunal. Isócrates utiliza o
substantivo ¢polog…a (defesa) para definir o tipo de discurso praticado por Górgias em
seu Elogio de Helena; o próprio Górgias se refere ao escopo de sua argumentação como
uma espécie de “defesa” de Helena, tendo em vista a ocorrência do verbo de mesma raiz
daquele substantivo: ¢polog»sasqai (defender):
Mas se foi o discurso que a persuadiu e enganou sua mente, não é difícil defendê-la disso, nem
libertá-la da culpa.43
e„ d lÒgoj Ð pe…saj ka• t¾n yuc¾n ¢pat»saj, oÙd• prÕj toàto calepÕn ¢polog»sasqai
ka• t¾n a„t…an ¢polÚsasqai ïde.

Segundo a alusão isocrática, Górgias se propõe a fazer um encômio, mas acaba
fazendo uma defesa, modalidade discursiva que, a priori, pertence ao gênero judiciário,
e não ao encomiástico (subgênero do epidítico, segundo a classificação aristotélica
presente na Retórica44). É evidente, portanto, que Isócrates faz, no parágrafo 14 do
Elogio de Helena, uma breve reflexão sobre a questão do gênero de discurso do Elogio
de Helena de Górgias, numa tentativa, talvez, reclassificatória que desautorizaria seu
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próprio autor. O Elogio de Helena de Isócrates se propõe, portanto, a fazer um
verdadeiro encômio sobre Helena, superando as deficiências por ele observadas no
Elogio de Górgias, o qual se propunha a tratar do mesmo tema.
De acordo com John Poulakos, em sua análise sobre o Elogio de Helena45, a
contraposição entre o autor e outros pensadores, sobretudo Górgias, é intencional, pois
Isócrates busca salientar que a educação só é possível através da retórica – aquela
preocupada com os assuntos sérios e a política. Isócrates opor-se-ia a Górgias por
compreender a forma correta do gênero encomiástico, o qual ele põe em prática em seu
Elogio. Poulakos diz46:
In effect, Isocrates has distinguished himself from a) Gorgias by virtue of his own correct
understanding of the form of encomium, b) inferior rhetoricians by virtue of his choice of significant and
serious topics, and c) eristic philosophers by virtue of his preference for matters that benefit the welfare of
the whole society. All three distinctions point to the same conclusion: education in rhetoric, as Isocrates
conceives it, is the best kind of education available.

Diversos críticos modernos e estudiosos de retórica clássica concordam que é
“universal na análise de discursos” basear-se na categorização ternária dos gêneros de
Aristóteles exposta no capítulo 3 do livro I da Retórica: judiciário, deliberativo e
epidítico47. O filósofo delimita como principais “subgêneros” do epidítico o encômio –
ou, elogio, epainos – e o vitupério – psogos48. A princípio, segundo essa categorização,
não seria difícil classificar o Elogio de Helena de Isócrates como um discurso epidítico,
uma vez que este é, por definição de seu próprio título, um encômio (entendido aqui
como sinônimo de “elogio”).

No entanto, alguns estudiosos, como Schiappa, fazem determinadas críticas à
categorização de Aristóteles, sobretudo no que concerne ao gênero epidítico 49:
“Aristotle‟s description of epideictic in I.3 arguably does not do justice to the range of rhetorical
objectives and activities previously described by enkomion, panegyrikos logos, and epitaphios logos.
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E, ainda50:
“...it is misleading to treat enkomion, panegyric, epitaphios, and epideictic as interchangeable
categories, as Aristotle and some of his commentators did...The two most significant characteristics to
emphatisize are how the audience members are conceptualized as passive spectators and how the
relationship of the speaker to the “ends” of epideictic are described in terms that minimize the social and
political importance of enkomia, panegyrics, and epitaphioi.”

Schiappa aponta para uma relevante questão não mencionada por Aristóteles. A
importância do gênero epidítico para o filósofo, e, consequentemente, dos três
“subgêneros” já citados, seria talvez a de constituir-se como mero exercício retórico, e
essa seria a única finalidade de um orador ao compor um texto segundo os preceitos de
tal gênero. Todavia, segundo o argumento do crítico, Aristóteles não faz menção à
importância social e política que um gênero como o encomiástico tem, assim como o
panegíricos e o epitáfio. Mais adiante, Schiappa conclui em seu texto51:
“By focusing on the aesthetic and performance aspects of certain rhetorical practices (enkomia,
panegyrics, epitaphioi), the social and political dimensions were neglected, and the degree of overlap with
other rhetorical practices minimized.”

É evidente, portanto, que a classificação de um texto como o Elogio de Helena
foi, desde sua composição, e ainda é, de acordo com ensaios de estudiosos modernos,
motivo de disputa e polêmica. Se o texto de Górgias sobre Helena não é
verdadeiramente um encômio, mas sim uma defesa (¢polog»sasqai), como aponta
Isócrates, e, se a categorização e definição aristotélicas sobre o gênero epidítico são
insuficientes para compreender os diversos aspectos dos discursos epidíticos, cabe então
investigar os limites que qualquer “gênero retórico” encontra na prática da oratória
ateniense anterior a Aristóteles enquanto “gênero puro”, tendo em vista os preceitos de
seu tratado. Assim, uma interpretação do Elogio de Helena de Isócrates no tocante à
existência de uma unidade temática do discurso ou de uma mistura de temas implica
necessariamente uma investigação sobre o entendimento do próprio autor sobre o
“gênero” de discurso ao qual se dedica.
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2.3 – A questão da unidade no discurso e outras considerações

Após o proêmio, Isócrates passa a fazer propriamente o encômio de Helena,
pois, “para que não pareça que estou fazendo o discurso mais fácil, ou seja, criticar os
outros sem mostrar a minha própria versão, tentarei falar dessa mesma mulher, deixando
de lado tudo que já foi dito por outros.” (parágrafo 15). O elogio em si começa com a
descrição da linhagem de Helena (16-7), o qual precede um longo elogio a Teseu – mais
de um quarto do discurso (18-37). Posteriormente, o discurso se segue com a descrição
das relações de Helena com seus pretendentes (38-40) e depois com Páris (41-8). Ao
final, há a descrição de Helena ante o conflito entre gregos e troianos (49-53), um elogio
da beleza de Helena (54-60), e, depois, de seu poder (61-6). A peroração (67-9) reafirma
a soberania helênica sobre os bárbaros já exposta no Elogio a Teseu, e, em geral, ao
longo de todo o discurso.

Uma série de questões acerca do sentido da composição do Elogio de Helena e
da disposição de suas partes forma a base da discussão já realizada pela crítica. Uma
dessas questões refere-se à unidade que há ou não no conjunto da obra, na composição
de todo o texto. Se o encômio é praticado de fato só a partir do parágrafo 16, qual o
motivo de haver, dentro do mesmo texto, um ataque a sofistas e professores de retórica,
semelhante ao que foi feito anteriormente no Contra os Sofistas? O que pode tornar o
Elogio de Helena um discurso uno quanto a seus temas e a seu gênero, se o proêmio é
uma crítica provável a Antístenes, Platão e os erísticos de Mégara do tempo de
Isócrates? Em outras palavras, o que poderia haver de coincidente entre a mítica Helena
de Homero e da tragédia clássica com os erísticos, por exemplo? Essas questões estão
presentes desde a Retórica de Aristóteles até os textos de estudiosos modernos.
Aristóteles – Retórica 3.14 (1414b) – ao expor as características dos proêmios de
discursos epidíticos, afirma ser recorrente o fato de eles não terem um tema em comum
com o elogio em si. Aristóteles diz:
[...] e é preciso escrever os discursos epidíticos da seguinte forma: após dizer diretamente
qualquer coisa que se queira, introduzir o tom do discurso e uni-lo às outras partes, como todos fazem.
Um exemplo é o proêmio do Elogio de Helena de Isócrates: não há nada em comum entre os erísticos e
Helena. Da mesma forma, ainda que o orador se afaste do tema [em alguma das partes], o efeito continua
sendo adequado, para que todo o discurso não seja uniforme.

35

[...] θαὶ ἐλ ηνῖο ἐπηδεηθηηθνῖο ιόγνηο δεῖ νὕησο γξάθεηλ, ὅ ηη [γὰξ] ἅλ βνύιεηαη εὐζὺ εἰπόληα
ἐλδνῦλαη θαὶ ζπλάςαη, ὅπεξ πάληεο πνηνῦζηλ. παξάδεηγκα ηὸ ηῆο Ἰζνθξάηνπο Ἑιέλεο πξννίκηνλ:
νὐζὲλ γὰξ θνηλὸλ ὑπάξρεη ηνῖο ἐξηζηηθνῖο θαὶ Ἑιέλῃ. ἅκα δὲ θαὶ ἐὰλ ἐθηνπίζῃ, ἁξκόηηεη, θαὶ κὴ
ὅινλ ηὸλ ιόγνλ ὁκνεηδῆ εἶλαη.

O filósofo compara o proêmio dos discursos ao prelúdio musical dos tocadores
de aulos, tendo eles a mesma função: introduzir o discurso ou a música com um tom
adequado, para que ele possa se ligar satisfatoriamente ao restante. Semelhantemente,
ainda que o autor disponha temas diferentes entre o proêmio e o elogio, como é o caso
do Elogio de Helena de Isócrates, o discurso não perde seu valor enquanto gênero
epidítico, no intuito justamente de que o discurso não seja uniforme.

Considerando que a pluralidade de assuntos é possível no gênero epidítico no
entendimento de Aristóteles, tendo em vista seu conhecimento do texto de Isócrates e
de outros oradores do período, a mescla de temas dentro de um mesmo discurso
encomiasta não só é possível e aceitável dentro dos limites de composição do gênero
epidítico, como também esse mesmo discurso passa a ter considerável virtude por não
ser monótono, na medida em que, talvez, a uniformidade do discurso, em determinados
casos, pudesse ser fastidiosa.

Todavia, ao contrário do que Aristóteles definiu na Antiguidade, críticos
contemporâneos, como George Kennedy, em seu ensaio sobre o Elogio de Helena52,
defende certa unidade temática no discurso de Isócrates, baseada na ideia do texto
constituir-se num documento pan-helênico – ou seja, uma defesa de valores heróicos, os
quais unifiquem os helenos. Embora essa unidade possa não estar aparente em outros
aspectos do texto, ele conserva em si um assunto sério para os ouvintes e possui, por
esse motivo, um tema político, o qual exalta o valor dos helenos, e, sobretudo, dos
atenienses. Para tanto, Kennedy sustenta sua tese, dentre outros argumentos, ressaltando
a função do Elogio a Teseu e da Peroração do discurso, e recorrendo aos estudos de
Jaeger53.
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Jaeger apontara para o fato de que, em outro discurso de Isócrates – Panegírico
– o autor também fizera uma exaltação aos valores gregos, e, de certo modo, ele se
coloca dentro de uma tradição, desde a Ilíada de Homero e a História de Heródoto. Tais
obras também poderiam ser compreendidas como documentos pan-helênicos, exaltando
os feitos heróicos e a soberania helênica ante os bárbaros. No Elogio de Helena
Isócrates teria feito algo semelhante, pois, ao longo do discurso, ele insiste na ideia de
que a soberania helênica também se dá pela imagem de Helena por diversas formas: seu
valor, sua beleza e sua linhagem, retomando o que no proêmio é considerado um tema
nobre a ser tratado. Por conseguinte, os helenos foram superiores aos troianos na guerra
motivada por ela, e “a Europa ergueu um troféu na Ásia” (parágrafo 67). Jaeger, no
entanto, concorda com a tese de Aristóteles na Retórica: o proêmio não tem conexão
alguma com o restante do discurso 54.

O Elogio de Teseu corrobora a interpretação pan-helênica. Por que motivo ele é
tão extenso – ocupa mais de um quarto da obra – se o elogio é de Helena? Qual o
motivo de Isócrates ter se debruçado sobre Teseu, dando a ele atenção especial no
discurso? De acordo com a hipótese de Kennedy, não por acaso Teseu, herói ateniense,
é comparado por Isócrates com Héracles, herói lacedemômio. Aceitando que o discurso
foi mesmo composto por volta, ou pouco depois, de 390 a. C., Isócrates e seus
contemporâneos viviam aí o recente período pós-guerra do Peloponeso, a qual acabara
em 404 a.C. Uma vez que, antes dessa guerra, Atenas figurava como a principal das
cidades helênicas, e modelo político para as outras, o povo ateniense estaria
provavelmente ainda fragilizado pela derrota nessa guerra, e, consequentemente, não
possuindo mais o mesmo status. Portanto, o Elogio de Teseu constituiria de certa forma
uma revitalização da memória e uma exaltação da grandiosidade dos atenienses ante os
espartanos dentro do mundo helênico. Desse modo, o teor político dado ao tema do
Elogio de Helena persiste. Kennedy diz55:
“...praise of Theseus (21-37) which occupies about a quarter of the work, a considerable portion
of which is in turn devoted to a comparison of Theseus and Heracles. If now, according to my hypothesis,
we regard the speech as concerned somehow with Panhellenism, it seems significant that the principal
Athenian hero is compared to the principal hero of the Peloponnese, to the advantage of the former.”
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E, ainda, para Kennedy, a Peroração do discurso também remete a esse teor
político. Como já mencionado, a reconquista de Helena pelos helenos simbolizou a
soberania deles contra os bárbaros. É por causa de Helena, segundo Isócrates, que, em
seu tempo, os helenos não eram escravizados pelos bárbaros, uma vez que, desde a
Guerra de Tróia, eles demonstraram e consolidaram aquela soberania.
Gunther Heilbrunn, num ensaio sobre a composição do Elogio de Helena56,
replica a tese de Kennedy em muitos aspectos, sobretudo no fato de que, para ele, o
discurso nada mais é do que “um documento retórico-sofístico”, como diz no princípio
de seu texto57:
“The aim of what follows is to demonstrate the untenability of a political interpretation of the
Helen and to recover it as a sophistic-rhetorical document.”

Ao longo de sua argumentação, no tocante à unidade temática do texto entre o
proêmio e o corpo do elogio, Heilbrunn defende que a primeira parte do proêmio (1-7) é
desligada de todo o resto, pois constituiria exclusivamente uma crítica a Platão.
Entretanto, a segunda parte do proêmio (8-15), como o autor estabelece, é totalmente
relacionada ao restante. Heilbrunn diz58:
“…in Part II Isocrates approves his choice of Helen – clearly a useless theme in the terms of Part
I – as the theme of an encomium. Part II [do proêmio] is relevant to the encomium and introduces it
appropriately. In it Isocrates explains the choice of Helen as his theme and the novelty of his approach.
He does not find it necessary to justify the writing of an encomium in terms of utility or for any other
reason; the encomium is simply a given.”

De todo modo, se o proêmio de Elogio de Helena é muito semelhante ao de
Contra os Sofistas e a crítica aos outros educadores se contrapõe ao seu modo de
ensinar, é evidente que Isócrates nos dois discursos demonstra o seu método como uma
superação do que foi feito antes ou até do que está sendo feito por seus contemporâneos:
no caso de Contra os Sofistas, seu programa educacional, e, no Elogio de Helena, como
compor um verdadeiro encômio – na crítica à apologia de Górgias. A introdução do
discurso, sobretudo a segunda parte (8-15), aparentemente desligada do restante,
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aproxima-se do elogio em si como uma forma de primeiro criticar e depois mostrar um
melhor meio para a prática retórica, ou, no caso de Isócrates, para a prática de sua
filosofia, como foi visto no estudo de Contra os Sofistas. Apesar disso, segundo
Heilbrunn, a unidade total não se realiza, nem o tema do discurso é político, mas sim
pedagógico. No mais, a primeira parte do proêmio (1-7) não tem, portanto, conexão
com a segunda (8-15), nem muito menos com o restante do discurso. Logo, haveria
unidade apenas entre a segunda parte do proêmio e o elogio em si. Heilbrunn conclui59:
“The basic reason, then, for the discontinuity in the prooemium is that in Part I Isocrates is
locked in conflict with Plato over the value of rhetorical education, while in Part II he is introducing his
encomium with a polemic against fellow writers of encomia and against Gorgias.”

John Poulakos, em seu artigo de 198660, argumenta em favor da existência de
uma unidade temática no Elogio de Helena. Para o autor, aquilo que foi criticado na
introdução do discurso será posto em prática no corpo do texto, uma vez que o próprio
Isócrates justifica que fará o elogio para não parecer que só criticou e deixou de oferecer
uma alternativa melhor: como praticar o gênero epidítico no discurso efetiva e
eloquentemente.

Segundo o autor, o tema central do Elogio de Helena é a beleza de Helena, uma
beleza que não é contestada, pois constitui a principal característica pela qual ela é
admirada em toda a cultura helênica. Poulakos diz61:
“If the Helen is about one thing, it is about the pursuit of beauty. Helen was pursued by mortals
and gods alike not because she was knowledgeable, rational, or wise but because she was beautiful.”

E, mais adiante62:
“What makes Helen beautiful is of little concern to Isocrates. What constitutes beauty matters
even less. The point is that Helen is beautiful, a point so evident, so apparent, and so universally accepted
no one could contest it.”
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A escolha pelo tema por parte de Isócrates era assunto sério, elevado, um
assunto, como ele mesmo diz, difícil de ser tratado (12-13). Este tema recebe destaque
específico, pois, nos últimos parágrafos do discurso (54-60), Isócrates se volta para um
elogio da beleza. Sendo assim, se o tema da beleza de Helena, ligada a seu valor,
linhagem e fama, é mencionado no proêmio, e executado no corpo do discurso, o Elogio
de Helena possui uma unidade temática para Poulakos: tÕ k£lloj. Poulakos assim
conclui63:
“If the above analysis is correct, the Helen is a rhetorical composition inviting prospective
students to study the kind of rhetoric Isocrates teaches. After criticizing the kinds of discourse taught by
other teachers, Isocrates offers his own version as a superior alternative. In and through the Helen, he
illustrates that that discourse is best which interweaves compelling arguments, elevated notions, and
graceful form, and which aspires to move its listeners to better themselves. As I have shown, the central
argument of the Helen is that beauty is worthy of pursuit.”

Além disso, Poulakos ainda afirma que o objetivo de Isócrates é também ser
capaz de tratar um assunto tão grandioso como os poetas também o foram, segundo a
hipótese de que o orador teria como influência os poetas gregos arcaicos. Poulakos
diz64:
“the choice to write a rhetorical composition that draws from the poetic tradition makes a case
for the philological rather than the philosophical path; and his choice of Helen, a topic that naturally leads
to a discussion of k£lloj (beauty)…”

Terry Papillon, por sua vez, escreveu um artigo que versa especificamente sobre
a questão da unidade no Elogio de Helena65. Para ele, o discurso possui uma unidade
temática progressiva, a qual culmina com o elogio. Inicialmente, o autor aponta para o
fato de alguns estudiosos de Isócrates não terem se atentado para a noção de conceitos
como logos, gênero, ou gênero epidítico, os quais Isócrates teria em sua época. O autor
diz66:
“..we may also add to the recent discussion of how genres are to be understood in early Greek
prose. That is to say, the difficulty in understanding the unity of the speech may arise because we do not
see the flexibility that is possible in lógos at the time the speech was composed…modern scholarship has
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used neo-Aristotelian categories to understand the Helen. Isocrates, however, writes at a time when such
powerful conceptualization has not yet taken control of the intellectual playing field.”

Uma vez que Isócrates escrevera seus discursos muito antes de Aristóteles
compor seu tratado sobre retórica, é evidente que ele não comporia seus discursos aos
moldes dos conceitos aristotélicos, e que, de acordo com o conceito de “encômio” que
ele concebia, fosse ele qual fosse, haveria a possibilidade de seu discurso ter uma
unidade temática. Ainda que Aristóteles não tenha reconhecido essa unidade no Elogio
de Helena, segundo seus conceitos, o próprio Isócrates, pode ter, por outro lado,
atentado-se à necessidade de uma unidade temática nesse discurso, ou mesmo não ter se
preocupado com a questão, já que não podemos saber com exatidão as diretrizes do que
ele e seus contemporâneos entendiam por “encômio”.

Em sua conclusão, Pappilon, após ter contestado as teses de Kennedy, Heilbrunn
e Poulakos, oferece uma nova alternativa para o entendimento da unidade temática no
Elogio de Helena. Para o crítico, todo o elogio é composto em uma progressão lógica,
na qual Isócrates, critica (i) alguns oradores por não tratarem de assuntos sérios, (ii)
Górgias, por ter escolhido um bom tema, sem ter, todavia, praticado com propriedade o
gênero o qual se propusera a escrever, e, finalmente, (iii) apresenta a sua versão bem
feita e eloquente de um tema grandioso, de acordo com a prática encomiasta proposta.
Papillon assim conclui67:
“Isocrates' speech does have a unity, showing a logical progression from authors with bad topics,
through an author with a good topic treated unsuccessfully, to his own example of how a good topic can
be treated well.”

Aceitando, portanto, que Isócrates não deveria ter em mente as considerações
aristotélicas sobre o gênero epidítico, às quais a crítica moderna está habituada a
recorrer para analisar seus discursos e de outros autores da oratória grega do período
clássico, e que, como foi defendido por Papillon, ele poderia ter em mente outros
conceitos sobre gêneros discursivos bem determinados em sua época, seria mais
apropriado, então, buscar em outros discursos de Isócrates uma tentativa de
compreensão para a sua prática de escrita, conforme eles eram pensados pelo próprio
orador.
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2.4 – Antídosis e Busíris

Dentre os discursos de Isócrates, Antídosis e Busíris podem ser citados como
bons exemplos para a presente discussão deste capítulo. O primeiro trata-se
provavelmente do último discurso composto pelo autor, de difícil classificação,
justamente por se tratar de um discurso complexo e multifacetário, como será visto. O
segundo, por sua vez, constitui um elogio ao mítico rei do Egito, Busíris, porém com
um proêmio de caráter invectivo muito semelhante ao Elogio de Helena.

No ano de 357 a. C., estabeleceu-se em Atenas a nova lei de Periandro, a qual
ordenava o pagamento de um imposto, a trierarquia, que, por sua vez, consistia na
obrigação de que os cidadãos atenienses mais ricos custeassem cada um a manutenção
de um navio de guerra. Um ano depois, em 356 a. C., um cidadão chamado Megaclides
foi um dos designados para o pagamento de uma trierarquia. Todavia, não satisfeito,
argumentou que Isócrates deveria ter sido escolhido, pois sua riqueza e seus bens eram
maiores que os dele. Sendo assim, moveu contra o orador um processo de troca de bens
(antidosis). Este tipo de processo consistia no seguinte: se um cidadão ateniense,
designado para o pagamento de um imposto, alegasse possuir uma riqueza menor que a
de outro cidadão que não fora escolhido para o mesmo pagamento, poderia entrar com
um pedido de “troca de bens”. Deste modo, uma vez que o acusado viesse a perder o
processo, seria obrigado a trocar todo o seu dinheiro e suas posses pelas do acusador.
Assim, este acusador passaria a ter mais dinheiro e, por conseguinte, pagaria o imposto.
Outra possibilidade, ainda, seria simplesmente a transferência da designação do
pagamento do imposto para o acusado. No caso em questão, foi o que aconteceu ao final
do litígio entre Megaclides e Isócrates. Este perdeu o processo, e foi, dessa forma,
obrigado a pagar a trierarquia.

Em meio ao processo, outro cidadão, Lisímaco, acusara publicamente Isócrates,
por meio de uma γξαθή68, de possuir muitos bens por ter enriquecido corrompendo os
jovens com sua paideia. Isócrates, por esse motivo, compõe o discurso Antídosis, como
forma de defesa contra a acusação de Lisímaco. Nesse discurso, escrito ao final de sua
carreira, Isócrates traça um largo panorama de sua vida como educador e de seu
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pensamento: ele justifica sua atividade como professor de oratória e defende seu tipo de
paideia como “filosofia”, de uma maneira muito mais ampla e fundamentada que em
Contra os Sofistas.
Sendo assim, Isócrates escreve um discurso fictício – por ter sido composto
somente após o litígio - não só como sua defesa, mas também traça um largo retrospecto
de sua carreira, caracterizando dessa forma um discurso variado, com muitos temas.
Dentre diversos aspectos do pensamento isocrático apresentados em Antídosis, é
possível perceber, já em seu proêmio, como Isócrates concebia naturalmente uma
mistura de temas em um mesmo discurso. Dessa forma, por se tratar de um grande
apanhado de preceitos de seu pensamento e acontecimentos de sua vida, o autor justifica
a possibilidade de uma pluralidade genérica no texto. Ele assim diz no proêmio 69:
12. [...] É necessário aos que vão examinar esse discurso estarem atentos ao fato de que ele é
escrito como sendo um discurso misto e aberto a todos os temas.

12. [...]ρξὴ δὲ ηνὺο δηεμηόληαο αὐηὸλ πξῶηνλ κὲλ ὡο ὄληνο κηθηνῦ ηνῦ ιόγνπ θαὶ πξὸο ἁπάζαο
ηὰο ὑπνζέζεηο ηαύηαο γεγξακκέλνπ πνηεῖζζαη ηὴλ ἀθξόαζηλ, [...]

Considerando, então, que o discurso misto – κηθηνῦ ηνῦ ιόγνπ – é uma prática
comum em Isócrates, é razoável supormos, portanto, que, anteriormente, na composição
do Elogio de Helena, início de sua carreira como professor de oratória, ele também já o
tenha escrito pensando nesses termos. Seu discurso, de certa forma, pode ser
compreendido como um discurso plural, mesclado e, além de tudo, aberto a muitos
temas, segundo suas próprias palavras em Antídosis. Portanto, se o próprio Isócrates
reflete sobre a prática de discursos genericamente mistos, é possível conjecturar que ele
mesmo não considerasse haver uma unidade temática no Elogio de Helena, sem que
isso, no entanto, implicasse qualquer problema de ordem discursiva.

Outro discurso, o Busíris, datado provavelmente da mesma época que o Elogio
de Helena70, demonstra, semelhantemente, como Isócrates já compunha seus discursos
em caráter misto. Trata-se de outro elogio, dessa vez para o mítico rei do Egito, Busíris,
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o qual era conhecido por não ser muito amistoso com seus hóspedes, e muito violento
com seu povo71. Assim, o discurso constitui um elogio que tenta demonstrar o quanto
essa má fama de Busíris é infundada, por ter se tratado, segundo Isócrates, de um grande
rei.

Isócrates, porém, antes de tecer imediatamente o elogio, compõe o proêmio
(parágrafos de 1 a 9) num tom invectivo contra o sofista ateniense Polícrates. Este,
anteriormente, compusera outro elogio a Busíris, o qual não foi muito bem escrito aos
olhos de Isócrates72:
4. Então, por ter percebido que estás um tanto orgulhoso de sua Defesa de Busíris e de sua
Acusação de Sócrates, tentarei esclarecer-te que, em ambos os discursos, tu te equivocaste mais do que o
necessário. [...]
4. αἰζζόκελνο νὖλ νὐρ ἥθηζηά ζε κεγαιαπρνύκελνλ ἐπί ηε ηῇ Βνπζίξηδνο ἀπνινγίᾳ θαὶ ηῇ
Σσθξάηνπο θαηεγνξίᾳ, πεηξάζνκαί ζνη πνηῆζαη θαηαθαλὲο ὅηη πνιὺ ηνῦ δένληνο ἐλ ἀκθνηέξνηο
ηνῖο ιόγνηο δηήκαξηεο. [...]

5. [...] dizendo defender Busiris, não apenas não o libertas da calúnia inicialmente existente,
como também atribui a ele um delito tão grande que não seria possível a ninguém descobrir algo pior: [...]
5.Βνπζίξηδνο ἀπνινγήζαζζαη θάζθσλ, νὐρ ὅπσο ηῆο ὑπαξρνύζεο αὐηὸλ δηαβνιῆο ἀπήιιαμαο,
ἀιιὰ θαὶ ηειηθαύηελ αὐηῷ ηὸ κέγεζνο παξαλνκίαλ πξνζῆςαο ἧο νὐθ ἔζζ᾽ὅπσο ἄλ ηηο δεηλνηέξαλ
ἐμεπξεῖλ δπλεζείε. [...]

Polícrates, o qual exercia a profissão de sofista em Chipre, é duramente atacado
por Isócrates ao longo de todo o proêmio de seu discurso Busíris. A invectiva é muito
semelhante àquela realizada contra Górgias, no Elogio de Helena, como já visto neste
estudo: tal como naquele discurso, Isócrates critica aqui um outro de mesmo título feito
anteriormente por um sofista, no sentido de argumentar e demonstrar, no proêmio, o
quanto aquele era um discurso deficiente em vista de seus propósitos, ou seja, um
discurso que busque convencer os ouvintes: neste caso, convencer o quanto foram
injustas as difamações feitas ao rei Busíris por tanto tempo. Em seguida, em ambos os
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discursos, Isócrates se propõe a fazer verdadeiramente um elogio, lá para Helena, e,
aqui, para Busíris.

Nesse sentido, portanto, ambos os discursos, e até por terem sido compostos
provavelmente na mesma época, são notoriamente semelhantes, e, do mesmo modo que
no Elogio de Helena, o Busíris também não possui, a priori, unidade, pois, antes de o
discurso se estabelecer propriamente como um elogio, ele é composto, em seu proêmio,
por uma crítica invectiva. Assim, seria possível supor que Isócrates, além de ter pensado
evidentemente os dois discursos nos mesmos moldes, não julgava impossível escrever
um discurso epidítico que se constituísse inicialmente em uma invectiva, e,
posteriormente, em um elogio.

Como foi visto, o Elogio de Helena de Isócrates é suscetível a diversas
interpretações. Os problemas que envolvem a questão de gênero epidítico, e, por
conseguinte, da unidade do discurso, estão abertos às mais variadas leituras, desde
Aristóteles até a crítica moderna. A alternativa, entretanto, proposta no final deste
estudo para as questões levantadas no início, foi a de tentar encontrar algumas respostas
na obra do autor através de suas próprias reflexões metarretóricas, e tomar como
fundamento para isso a devida atenção aos termos que o autor se utiliza – como em
Antídosis, κηθηνῦ ηνῦ ιόγνπ – ou aos moldes semelhantes utilizados na composição de
seus elogios – como nos proêmios de Busíris, de Elogio de Helena e de Contra os
Sofistas - pois eles podem de algum modo, levar os leitores a outros caminhos para a
interpretação desses problemas.
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Capítulo 3

A relação entre Contra os Sofistas e Elogio de Helena:
fórmula fixa e estrutura dos discursos

Após o estudo introdutório de ambos os discursos em questão, torna-se forçoso,
portanto, tratar das possíveis relações entre eles, levando em consideração, sobretudo, a
primeira parte de Contra os Sofistas e o proêmio do Elogio de Helena. Primeiramente,
será preciso observar o uso de uma específica fórmula discursiva recorrente em ambos
os textos, para que, deste modo, notemos o uso de um molde fixo na composição desses
discursos. Por fim, caberá, como conclusão, estender um pouco mais a discussão feita
no primeiro capítulo sobre o modo como é vista a filosofia isocrática, e, como ela se
insere na história do pensamento Antigo.
3.1 – “Ina d m¾ dokî: uma fórmula fixa

Ambos os discursos aparentam, em princípio, ser de gêneros distintos: Contra os
Sofistas constitui grosso modo uma invectiva73; Elogio de Helena, por outro lado, é um
encômio. No entanto, se considerarmos que o texto de Contra os Sofistas que
sobreviveu até o presente pode não estar completo, mas é apenas o início fragmentado
de um todo, é possível ao menos notar que os dois discursos apresentam um mesmo
molde discursivo aplicado pelo autor. Sendo assim, Contra os Sofistas e Elogio de
Helena são, em certo sentido, discursos muito similares, pois foram pensados e
compostos seguindo os mesmos percursos discursivos.

Há uma tese muito defendida pelos estudiosos que afirma uma evidente
parcialidade do texto de Contra os Sofistas74. Pela maneira como o discurso termina,
acredita-se que, na verdade, Isócrates fosse, a partir dali, passar a expor suas diretrizes
educacionais, sua tão defendida paideia ou filosofia. Até o parágrafo 22, como já visto
ao longo do primeiro capítulo, Isócrates está, na maior parte do texto, compondo uma
invectiva às duas classes de sofistas já mencionadas, e, naquele momento, parece que irá
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discurso como a exposição de sua paideia.
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iniciar uma nova parte de seu discurso, passando a expor agora a sua versão para tudo
aquilo que criticou:
22. Portanto, para que não pareça que eu destruo as promessas dos outros e que falo mais do que
aquilo que me é possível falar, penso que posso esclarecer com facilidade também aos demais as razões
pelas quais eu próprio estou persuadido de que elas assim são.
22. ἵλα δὲ κὴ δνθῶ ηὰο κὲλ ηῶλ ἄιισλ ὑπνζρέζεηο δηαιύεηλ, αὐηὸο δὲ κείδσ ιέγεηλ ηῶλ
ἐλόλησλ, ἐμ ὧλπεξ αὐηὸο ἐπείζζελ νὕησ ηαῦη᾽ ἔρεηλ, ῥᾳδίσο νἶκαη θαὶ ηνῖο ἄιινηο θαλεξὸλ
θαηαζηήζεηλ.

É muito possível que Isócrates não pretendesse acabar seu texto aqui. Se fosse o
caso, estaria deixando de “esclarecer tais razões”, ou seja, de demonstrar, através de sua
própria proposta educacional, porque os outros professores estão errados em suas lições.
O texto que temos do que sobrou de Contra os Sofistas, portanto, parece constituir
somente o seu proêmio. Não por acaso, inclusive, a edição de Drerup, utilizada para a
tradução do discurso neste trabalho, diz ao final: Le•pei poll£75 - “ainda restaria muita
coisa a ser dita por Isócrates”.

Semelhantemente, no Elogio de Helena, a mesma estrutura para a composição
do discurso é encontrada ao final do proêmio. Após fazer a provável crítica ao Elogio de
Helena de Górgias, Isócrates, do mesmo modo, conclui seu proêmio dizendo que, a
partir dali, irá compor a sua própria versão aprimorada de um verdadeiro encômio para
Helena:

15. [...] E para que não pareça que estou fazendo o discurso mais fácil, ou seja, criticar os outros
sem mostrar a minha própria versão, tentarei falar sobre essa mesma mulher, deixando de lado tudo que já
foi dito por outros.
15. ἵλα δὲ κὴ δνθῶ ηὸ ῥᾷζηνλ πνηεῖλ, ἐπηηηκᾶλ ηνῖο ἄιινηο κεδὲλ ἐπηδεηθλὺο ηῶλ ἐκαπηνῦ,
πεηξάζνκαη πεξὶ ηῆο αὐηῆο ηαύηεο εἰπεῖλ, παξαιηπὼλ ἅπαληα ηὰ ηνῖο ἄιινηο εἰξεκέλα.

Isócrates parece estar, nesse momento, preocupado em não ser confundido com
os erísticos. Se ele apenas os criticasse, sem que “oferecesse a sua própria versão”,
poderia ser facilmente apontado como apenas mais um dentre eles, já que estaria
75
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concentrado em somente refutá-los, como era habitual nas práticas erísticas. No entanto,
seu discurso se constitui diferentemente: não apenas há um proêmio invectivo, mas é o
corpo do discurso o seu objetivo final, tanto em Contra os Sofistas, quanto no Elogio de
Helena, i. e., a parte do texto em que o autor apresenta seu próprio pensamento: no
primeiro caso, suas diretrizes pedagógicas – parte do discurso que, como foi visto,
infelizmente não sobreviveu; no segundo, demonstrar como compor verdadeiramente
um encômio a Helena.

Nessa comparação, é de vital importância perceber o uso de uma mesma
expressão recorrente nos excertos citados acima: “Ina d m¾ dokî - “Para que não
pareça que eu...”. A expressão ainda ocorre outras vezes em Isócrates, em contexto em
que ele se mostra preocupado por não ser tachado de sofista, ou erístico. Por exemplo,
no Elogio de Helena, mais uma vez a estrutura aparece:

38. E aquela que nasceu de Zeus, e conquistou tal virtude e temperança, como não elogiá-la,
honrá-la e considerá-la a mais distinta das mulheres que já existiram? De fato, nós não conseguiremos
apresentar uma testemunha mais confiável, nem um juízo mais competente acerca das qualidades de
Helena, do que a opinião de Teseu. No entanto, para que não pareça que eu perco o tempo com o
mesmo assunto por falta de recursos, nem que a elogio fazendo uso da reputação de apenas um homem,
quero discorrer também sobre as coisas que aconteceram depois.
38. ηὴλ δὴ γελλεζεῖζαλ κὲλ ὑπὸ Δηόο, θξαηήζαζαλ δὲ ηνηαύηεο ἀξεηῆο θαὶ ζσθξνζύλεο, πῶο
νὐθ ἐπαηλεῖλ ρξὴ θαὶ ηηκᾶλ θαὶ λνκίδεηλ πνιὺ ηῶλ πώπνηε γελνκέλσλ δηελεγθεῖλ; νὐ γὰξ δὴ κάξηπξά γε
πηζηόηεξνλ νὐδὲ θξηηὴλ ἱθαλώηεξνλ ἕμνκελ ἐπαγαγέζζαη πεξὶ ηῶλ Ἑιέλῃ πξνζόλησλ ἀγαζῶλ ηῆο
Θεζέσο δηαλνίαο. ἵνα δὲ μὴ δοκῶ δη᾽ ἀπνξίαλ πεξὶ ηὸλ αὐηὸλ ηόπνλ δηαηξίβεηλ, κεδ᾽ ἀλδξὸο ἑλὸο
δόμῃ θαηαρξώκελνο ἐπαηλεῖλ αὐηήλ, βνύινκαη θαὶ πεξὶ ηῶλ ἐρνκέλσλ δηειζεῖλ.

Essa passagem também marca a mudança para uma nova parte do discurso. No
final do Elogio a Teseu, Isócrates preocupa-se em fornecer mais uma forte autoridade
para glorificar o nome de Helena. Além de sua história com Teseu, a história sobre Páris
e Helena também servirá como argumento para amplificar o elogio, e é sobre essa nova
personagem dentro do discurso em quem o autor se debruça a partir do parágrafo 39.
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Ainda vale lembrar que, além das citadas ocorrências da expressão “Ina d m¾
dokî, ela ocorre também em pelo menos mais um de seus elogios. Em Busíris, após já
ter criticado outro discurso sobre o mítico rei egípcio escrito pelo sofista ateniense
Polícrates, Isócrates passa, a partir do décimo parágrafo, a compor uma versão
aprimorada de como aquele autor deveria ter tecido seu discurso, chamando a atenção
para os erros por ele cometidos. Nesse discurso, tal como no Contra os Sofistas e no
Elogio de Helena, é justamente na passagem do proêmio para o corpo do elogio de fato
(parágrafo 9) que encontramos a fórmula fixa em questão:
9. Para que não pareça que eu faço o mais fácil – criticar o que tu disseste sem mostrar a minha
própria versão – tentarei te esclarecer, por intermédio de um breve discurso, o mesmo assunto, embora ele
não seja sério nem tenha argumentos esplêndidos os quais são necessários no elogio e na defesa.
9. ἵλα δὲ κὴ δνθῶ ηὸ πξνρεηξόηαηνλ πνηεῖλ, ἐπηιακβάλεζζαη ηῶλ εἰξεκέλσλ κεδὲλ
ἐπηδεηθλὺο ηῶλ ἐκαπηνῦ, πεηξάζνκαί ζνη δηὰ βξαρέσλ δειῶζαη πεξὶηὴλ αὐηὴλ ὑπόζεζηλ, θαίπεξ νὐ
ζπνπδαίαλ νὖζαλ νὐδὲ ζεκλνὺο ιόγνπο

ἔρνπζαλ, ἐμ ὧλ ἔδεη θαὶ ηὸλ ἔπαηλνλ θαὶ ηὴλ

ἀπνινγίαλ πνηήζαζζαη.

Novamente Isócrates reforça sua preocupação em não ser identificado como
erístico, ao argumentar que não compõe o discurso apenas para refutar Polícrates, mas
também para demonstrar-lhe como desenvolver verdadeiramente um elogio ao mítico
rei Busíris.
A partir da identificação do uso da expressão “Ina d m¾ dokî para introduzir
parágrafos ou sentenças em que Isócrates busca marcar (i) a mudança de uma invectiva
para a sua versão própria do assunto e (ii) distanciar-se para não ser confundido com um
sofista erístico, pode-se perceber, então, o uso de um determinado molde estrutural para
toda a composição de alguns de seus discursos. Em suma, o esquema “invectiva - “Ina
d• m¾ dokî - versão isocrática” constitui uma espécie de molde recorrente em textos
como os que foram citados.
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3.2 – A estrutura do discurso isocrático em Contra os Sofistas e Elogio de Helena

Retomando a discussão sobre as classes de professores às quais Isócrates dirige
diversas críticas em ambos os discursos, lembremos que, no Contra os Sofistas, há
principalmente duas classes apontadas, a saber, os erísticos (1-8), e aqueles que compõe
discursos políticos (9-22)76. Já no Elogio de Helena, há três classes imediatamente
enumeradas e identificadas no primeiro parágrafo, as quais Isócrates também criticará
até o décimo terceiro parágrafo. Por não se referir nominalmente a nenhuma delas,
conjectura-se que seja, 1º - a escola de Antístenes, 2º - a Academia de Platão, 3º - os
erísticos da Mégara77.

Embora as duas primeiras classes criticadas no Elogio de Helena não tenham
aparecido no discurso anterior, há, por outro lado, uma insistência de Isócrates em
criticar os sofistas erísticos em ambos os discursos. Se no Contra os Sofistas os erísticos
foram apontados como aqueles que corrompem os jovens por prometerem a eles
diversas vantagens que, na verdade, não podem cumprir, no Elogio de Helena eles são
comparados aos antigos sofistas do séc. V, por professarem ensinamentos que, no tempo
de Isócrates, já estavam obsoletos. Segundo Isócrates, tais sofistas julgam estarem
sempre a encontrar novas soluções e desenvolver novas ideias, hipóteses, teorias,
quando, na verdade, o que ocorre é simplesmente a reprodução idêntica de ideias,
hipóteses ou teorias já descobertas ou propostas por sofistas mais antigos.

Como se nota, a invectiva aos erísticos e aos sofistas em geral não é uma
característica restrita a apenas um discurso. Evidencia-se, em Isócrates, uma
preocupação insistente em criticar as práticas educacionais desses professores. Essa
insistência se deve, sobretudo, a pelo menos dois motivos: Isócrates busca marcar
definitivamente suas diferenças e seu distanciamento em relação aos sofistas, e, a patir
disso, expor, ensinar e consolidar a sua paideia, a qual julga ideal sob a alcunha de
“filosofia”. John Poulakos disserta sobre esses dois motivos em um ensaio sobre a
recepção dos sofistas por parte de Isócrates78:
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ênfase: os primeiros sofistas, do séc. V, que compuseram os primeiros “manuais” de retórica, ou, “as
chamadas Artes” (19).
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“ … Isocrates followed the sophists‟ tracks and refined the tradition they had started. (…). Like
the sophists, he glorified rhetoric‟s capacity to bring and hold people together, to accomplish what
physical power cannot, and to invent and satisfy human desires.”
“ … commentators who stress his denunciation of the sophists see him as departing from the
sophistical tradition and instituting new rhetorical practices. …he also had competed with philosophy for
cultural supremacy, battle against extreme forms of contemporary sophistry, and reshape public
perceptions about sophistry, oratory and philosophy.”
“In particular, he critiques some oratorical practices without dismissing all orators, and without
disparaging the art of rhetoric on account of the dubious practices of some. Next, he disassociates himself
from orators in general and from those teachers of oratory whose program he considers unacceptable or
unprofitable. Lastly, he speaks positively about rhetoric as he himself understands, practices and teaches
it.”

O percurso metodológico assumido por Isócrates na construção de seus
discursos parece estar mais uma vez claro, tomando por base a última citação de John
Poulakos. O autor primeiro critica os sofistas; depois, busca demonstrar seu afastamento
em relação a eles; e, por fim, trata a retórica da maneira como ele a considera correta 79.
Deste modo, entendemos, assim, que esse tipo de construção perpassa as etapas
elencadas, com o objetivo talvez de demonstrar, da maneira mais completa e
convincente possível, todos os aspectos de seu pensamento. Nesse sentido, Contra os
Sofistas e Elogio de Helena constituem dois discursos em que se pode perceber o uso de
tal estrutura de composição.
3.3 – A reinterpretação de Isócrates

Neste último capítulo, tentei mostrar o que minimamente há de coincidente entre
ambos os discursos de Isócrates estudados neste trabalho. A partir de todas as
conclusões propostas até aqui, bem como das considerações colocadas ao longo dos
outros dois capítulos, os quais particularizaram o estudo específico de cada um dos
discursos, ainda caberia, como conclusão, retomar a discussão da última parte do
primeiro capítulo, na tentativa de estabelecer novas interpretações sobre a filosofia
isocrática e de seu lugar dentro dos estudos sobre a filosofia na Antiguidade, à luz de
79
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exposto, ao longo deste trabalho, pela sua paideia, intitulada “filosofia”.
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autores que tendem a reinterpretar Isócrates em oposição à visão mais corrente dele
como sofista.

Thomas Cole, em seu livro sobre as origens da retórica na Grécia Antiga, traça
um histórico da literatura e filosofia gregas buscando mostrar como a retórica
propriamente dita só pôde ser de fato reconhecida e categorizada a partir dos trabalhos
de Platão e Aristóteles. Cole diz80:
“I argue, however, against the unanimous tradition derived from antiquity, that rhetoric so
conceived and defined is neither the creation of a group of professors of public speech in the late fifth
century, nor a system that emerged gradually out of attitudes toward speech and poetry well attested in
Greece at a much earlier date. It is rather, a typically forth-century phenomenon. Plato and Aristotle being
the earliest authors to recognize its existence or recommend (with certain restrictions) its use.”
“It is of course in Plato (using the prose of the perfect Socratic dialogue for his illustrative
models) and in Aristotle (using Isocrates and his contemporaries for the same purpose) that the notion of
rhetoric is first clearly attested.”

Se tomarmos por base a tese de Cole, perceberemos que, se Isócrates não utiliza,
em nenhum de seus discursos, o termo “retórica” para falar de sua paideia, sua
classificação como sofista torna-se problemática, sobretudo quando o autor também se
apropria do termo “filosofia”. Platão e Aristóteles, por sua vez, tiveram suas teorias
filosóficas canonizadas ao longo dos séculos até nossos dias, o que fez com que outras
teorias sobre “filosofia” de autores contemporâneos a eles fossem negligenciadas ou
deixadas em segundo plano, como a de Isócrates, por exemplo. Assim, de certa forma,
torna-se difícil afirmar ou defender com exatidão o que quer que de fato tenham
significado “filosofia” e “retórica” no período clássico para os atenienses em geral, se
para Platão, Isócrates e outros de seus contemporâneos, tais termos, apesar de muito
técnicos e específicos, são tratados - ou não81 - de maneira tão distinta nesses autores.

80
81

Cole, T., p. X da introdução, e 120, respectivamente.
No caso de “retórica”, em Isócrates.
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Stephen Halliwell aponta para o problema gerado com a separação entre
filosofia e retórica no séc. IV em Atenas, e o lugar que Isócrates passou a ocupar nessa
separação segundo os platonistas82:
“ ... The separation of philosophy and rhetoric did indeed become an institutionalized fact in the
Greek world, with immense and lasting consequence for educational practice and the demarcation of
intellectual activity. The history of that separation has generated the near-unanimous conclusion that
Isocrates‟ rightful status can be unambiguously judged to lie on the rhetorical side of the division. This
conclusion, with its paradoxical contradiction of Isocrates‟ own ostensible claims to the contrary, has
been partly sustained by philosophical upholders of the division who – on the basis of conceptions of the
subject stemming from Plato and Aristotle – can find no appropriate place for Isocrates within the domain
of philosophy.”

A análise de Halliwell reforça a discussão do que já havia sido dito por Cole. O
juízo que Isócrates acabou sofrendo por conta da separação entre os dois domínios,
Filosofia e Retórica, à luz da visão platônica sobre a segunda, como uma prática
sofística e corrupta ao contrário da primeira, fez com que ele acabasse sendo visto como
quem não pratica a “verdadeira filosofia” e, consequentemente, interpretado
simplesmente como mais um sofista. É exatamente essa conclusão que fez com que o
trabalho do autor perpassasse tanto tempo sem ser, muitas vezes, conceituado, ou, ao
menos, revisto a partir de seus próprios termos.

Embora na maioria das vezes classificado como um orador, Isócrates não o foi
propriamente, pois não participou de maneira ativa da democracia em Atenas, ainda que
tenha buscado aprimorar técnica e moralmente seus alunos para a prática política. Além
disso, ele não pode ser considerado um sofista como Górgias ou Protágoras, ou como os
erísticos que critica, uma vez que os condenou e tentou distanciar-se desses através de
uma nova proposta educacional ou de outras fórmulas para a composição de discursos.
A alcunha de filósofo no sentido platônico, mais próximo do sentido segundo o qual
normalmente concebemos o termo, também não cabe a Isócrates, pois ele não
fundamenta com razões as suas opiniões de caráter filosófico do mesmo modo como
Platão em diálogos como a República e o Fedro83. Como no primeiro capítulo, a única
classificação talvez mais razoável seja a de pensador ou a de educador. No entanto, não
82

Halliwell, S. Philosophical Rhetoric or Rhetorical Philosophy? The Strange Case of Isocrates. In:
Shildgen, B. D., 1997, p. 115-6.
83
Cf. Cooper, J., 2004, p. 77.
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se deve desconsiderar a posição daqueles estudiosos que buscam reclassificá-lo como
filósofo, como Edward Schiappa e Stephen Halliwell, uma vez que Isócrates nomeia seu
trabalho pedagógico, em diversos momentos, de filosof…a.

Portanto, justamente por ser um autor que foi e ainda é motivo de tantas
divergências por parte da crítica, o mais importante é reconhecer o valor de obras tão
ricas como Contra os Sofistas e Elogio de Helena, tanto para a compreensão de seu
momento histórico, quanto para a reinterpretação das origens, funções e usos que
instituições como a Filosofia e a Retórica possuíam no período clássico em Atenas.
Assim, novas interpretações poderão levar ainda a outros caminhos, a partir da
problematização da separação categórica que esses dois domínios basilares acabaram
sofrendo.
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Tradução de Contra os Sofistas
KATA TWN SOFISTWN
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1. Se todos os que querem educar tentassem dizer a verdade ao invés de fazer
maiores promessas do que aquelas que podem cumprir, não seriam difamados pelos
cidadãos comuns. Ao contrário, aqueles que têm a imensa ousadia de se vangloriar disso
indiscriminadamente fizeram com que os que preferem ser indolentes parecessem
melhor deliberar do que aqueles que dedicam seu tempo à filosofia.
Ora, quem não odiaria e, ao mesmo tempo, desprezaria, primeiramente, os que
dedicam seu tempo às disputas verbais 84, os quais pretendem procurar a verdade, mas, já
no início dos seus ensinamentos, intentam dizer mentiras? 2. Pois imagino ser evidente
a todos que não é da nossa natureza saber de antemão sobre o futuro, mas que estamos
de tal modo afastados dessa sabedoria que Homero, o sábio de maior reputação, fez com
que até mesmo os deuses deliberassem sobre o futuro85, ainda que não conhecesse o
pensamento deles, mas querendo nos mostrar que isso é uma das coisas impossíveis aos
homens86. 3. De fato, esses homens chegaram a tamanha ousadia a ponto de buscar
persuadir os mais jovens de que, se conviverem com eles, saberão fazer as coisas
devidas, e se tornarão felizes por intermédio desse conhecimento87. E mesmo que se
coloquem como professores e autoridades de tais valiosos bens, não se envergonham de
cobrar três ou quatro minas por isso88. 4. Todavia, se vendessem alguma outra riqueza89
por um preço inferior ao seu valor, eles não contestariam o fato de estarem em juízo
perfeito; ao contrário, honrando tão pouco a virtude e a felicidade, eles se consideram
84

I. e., “erísticas”. Referência à primeira classe de sofistas que o autor critica, os erísticos, homens afeitos
às discussões em vista da refutação do interlocutor. Platão discute diversos tipos de erísticos em seu
diálogo Sofista (225-226), e dedica o Eutidemo a uma sátira da pretensa “sabedoria erística” das
personagens Eutidemo e Dionisodoro. Cf. Mirhady, D. & Too, Y., 2000, p. 62. Tais erísticos podem
provavelmente ser Antístenes, Euclides e a escola de Mégara, aludida também no Elogio de Helena. Cf.
Jebb, R., 1899, p. 293.
85
Homero, Ilíada, XVI 431 ss. e 652 ss; XXII 168 ss.
86
O argumento aqui presente é o de que, se nem mesmo os próprios deuses têm o conhecimento sobre o
futuro, uma vez que, segundo Homero, eles têm de deliberar a seu respeito, muito mais distante, então, os
homens estão de adquirir esse conhecimento. Aristóteles também faz uso desse argumento na Retórica
(2.23.4). Cf. Mirhady, D. & Too, Y., 2000, p. 62.
87
Possível alusão a filósofos socráticos. Cf. Jebb, R., 1899, p. 294.
88
Uma mina, moeda de conta, valia cem dracmas. Cf. Flacelière, R., 1961, p. 82.
89
O termo ktÁma não designa somente um objeto material (um bem ou uma posse), mas também uma
aquisição, mesmo que de ordem intelectual. Cf. Tucídides , I, 22, 4; Cf. Flacelière, R., 1961, p. 83.
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dignos, como se fossem inteligentes 90, de se tornarem professores dos outros. E dizem
que eles não precisam de dinheiro, ao chamarem pequena porção de prata ou ouro de
riqueza, mas, aspirando a um pequeno lucro, só não prometem tornar seus alunos91
imortais. 5. E o mais engraçado de tudo isso é que, àqueles de quem é preciso receber
um pagamento, aos quais pretendem transmitir a justiça, eles não dão crédito a esses,
enquanto daqueles de quem jamais foram professores, exigem as mesmas garantias
cobradas de seus discípulos, deliberando em benefício de sua segurança, mas fazendo
coisas contrárias aos seus ensinamentos. 6. Convém, aos que ensinam outras coisas,
pormenorizar sobre aquilo em que há divergência, uma vez que nada impede os que são
prodigiosos em outras coisas de serem desonestos com relação aos contratos. Como não
seria ilógico, no entanto, que aqueles que produzem a virtude e a temperança não
confiem, sobretudo, em seus discípulos 92? Pois, de fato, sendo eles belos, bons e justos
para com os outros, não enganarão de modo algum aqueles por meio dos quais se
tornaram o que exatamente são. 7. Então, quando homens comuns, após terem refletido
sobre todas essas coisas, vêem que aqueles que ensinam a sabedoria e transmitem a
felicidade carecem de muitas coisas e cobram de seus discípulos uma pequena quantia
em dinheiro, e que buscam contradições nos discursos, mas descuidam delas nas ações;
e, ainda, 8. que pretendem saber sobre o futuro, mas acerca do presente nada daquilo
que é preciso são capazes de dizer ou aconselhar; e que são mais coerentes e mais
corretos os que fazem uso das opiniões do que aqueles que ensinam deter o

90

O termo grego noàj pode possuir diversos significados desde Homero, como “mente”, “alma”,
coração”, “prudência”. A crítica presente nessa passagem é que evidentemente eles não possuem
inteligência para dotar seus alunos de tamanha capacidade.
91
O particípio sunÒntaj designa aqui semanticamente “aqueles que convivem e estão sempre juntos”.
92
O mesmo tópico é retomado em Platão, Górgias (519c-d e 460e).
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conhecimento, com razão, penso eu, eles desprezam e consideram tais ocupações
tagarelice e mesquinharia, e não cuidado com a alma 93.
9. Não só eles como também os que prometem ensinar discursos políticos 94
merecem ser repreendidos, pois não têm compromisso algum com a verdade, mas
defendem que a arte é o seguinte: agregar o maior número de pessoas possível mediante
ínfimo salário e grandiosos ensinamentos, e conseguir absorver delas alguma coisa. Eles
mesmos se comportam de maneira tão insensível e pensam que os outros também o
fazem que, ainda que escrevam discursos piores do que alguns dos que são
improvisados por cidadãos comuns, prometem mesmo assim tornar oradores seus
alunos, de modo que nenhuma possibilidade lhes escape nos casos em questão. 10. E
nenhuma parte deste poder eles atribuem às experiências e à natureza do discípulo, mas
dizem que podem transmitir o conhecimento dos discursos da mesma forma que o das
letras95. Eles não examinam cada um desses minuciosamente, considerando que, por
causa dos exageros de seus ensinamentos, eles mesmos serão admirados e que a
educação do discurso parecerá de maior valia, não percebendo que quem torna as artes
grandiosas não são aqueles que ousam se vangloriar delas, mas sim aqueles que forem
capazes de descobrir tudo o que há em cada uma delas.
11. Eu antes teria preferido que a filosofia tivesse tamanho poder quanto eles
dizem a ter uma enorme quantia de dinheiro, pois provavelmente nós não teríamos sido

93

David C. Mirhady aponta para a discussão de dÒxa (opinião) e ™pist»mh (conhecimento) entre Platão
e Isócrates. Cf. Mirhady, D., e Too, Y., 2000, p. 63, e os discursos de Isócrates Panegírico (184 e 262), e
Para Felipe (9). Para Platão, ao contrário de Isócrates, dÒxa está no âmbito da aparência, sem valor real
de conhecimento (™pist»mh). Cf. Hermida, J., 1979, p. 160.
94
A partir desse parágrafo, Isócrates passa a criticar uma segunda classe de sofistas, os que se dedicam
aos discursos políticos (politikoÝj lÒgouj). Cf. Mirhady, D., & Too, Y., 2000, p. 63; Jebb, R., 1899, p.
295. A menção a esses sofistas aparece também em outros discursos, como o Para Nícocles (51) e o
Antídosis (260).
95
Primeira menção de Isócrates ao trinômio Experiência, Natureza e Conhecimento (na ordem e com os
termos em que aqui aparece), o qual será mais adiante explorado enquanto base para sua filosofia. A
crítica aqui consiste no fato de que tais sofistas negligenciam ™mpeir…a e fÚsij no ensino dos discursos.
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tão renegados, nem teríamos aproveitado uma parte insignificante dela96. Mas, uma vez
que não é deste modo que ocorre, eu gostaria de cessar o discurso dos que dizem tais
asneiras, pois vejo que as blasfêmias surgem não somente para os que cometem erros,
mas que são também caluniados todos os outros que dedicam seu tempo às mesmas
coisas. 12. Admiro-me quando os vejo considerarem-se dignos de possuir discípulos, os
quais não percebem que eles mesmos tomam como paradigma de prática criativa uma
arte ordenada97. Pois quem não sabe, com a exceção deles, que aquilo que se refere às
letras é estável e permanece o mesmo, de modo que seguimos usando as mesmas letras
sempre com relação às mesmas coisas, enquanto ocorre totalmente o contrário com
aquilo que se refere aos discursos98? Pois aquilo que é proferido por alguém não é
igualmente útil para quem venha a falar em seguida, mas parece ser o mais habilidoso
aquele que falar com propriedade dos assuntos em questão, e for capaz de descobrir
outras coisas diferentes daquelas usadas pelos outros. 13. E este é o maior sinal da
diferença entre as duas artes: não é possível existir belos discursos se eles não
compartilharem daquilo que é oportuno, conveniente e novo, ao passo que as letras não
precisam de nenhuma dessas coisas. Logo, seria muito mais justo que aqueles que se
utilizam de tais paradigmas pagassem ao invés de receber dinheiro, porque eles
intentam educar os outros, quando na verdade precisam de um cuidado maior.
14. No entanto, se é preciso não somente acusar os outros, mas também expor a
minha própria reflexão, creio que todos os homens sensatos concordariam comigo que
muitos dos que se dedicaram à filosofia continuaram sendo homens comuns, ao passo
que alguns outros, mesmo sem jamais terem convivido com os sofistas, tornaram-se
96

“Filosofia” em Isócrates coincide com o que ele chama de “educação dos discursos” (paideia logōn).
Cf. Nícocles (1) e Panegírico (10). Em Panegírico (47), o que se diz como tarefa da filosofia, atribui-se
aos discursos, em Antídosis (254) ss., e Nícocles (5-9). Cf. Hermida, J., 1979, p. 161.
97
Cf. Platão, Protágoras (326d). A crítica de Isócrates vai na mesma direção que a de Aristóteles, em
Refutações Sofísticas (183b). Cf. Hermida, J., 1979, p. 161.
98
I.e., as letras (gramm£twn), ou aquilo que se refere à gramática, estão relacionadas sempre a regras
fixas, estáveis. Os discursos (lÒgwn), por outro lado, referem-se ao uso público dessas letras, o esforço
criativo e dinâmico da língua. Cf. Jebb, R., 1899, p. 296.
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prodigiosos no discurso e na prática política. Pois o poder dos discursos e de todos os
outros ofícios surge naqueles que têm boa natureza e são treinados na experiência 99, 15.
enquanto a educação100 os torna mais habilidosos e mais engenhosos na atividade de
investigação, pois, quando eles por acaso se encontram errantes em determinadas
situações, ela os ensina a captá-las de prontidão101; por outro lado, os que têm uma
natureza inferior, ela não poderia torná-los bons competidores102 ou compositores de
discursos103, embora poderia fazê-los progredir e torná-los homens mais inteligentes em
muitas coisas104. 16. Já que cheguei até aqui, quero falar sobre tais assuntos de modo
ainda mais claro. Declaro, então, que deter o conhecimento das formas 105, a partir das
quais falamos e compomos todos os discursos, não é tarefa das coisas mais difíceis em
absoluto, desde que o sujeito se entregue não para os que fazem promessas com
facilidade, mas para aqueles que conhecem alguma coisa sobre elas 106. Mas, dentre cada
um dos assuntos, escolher as formas devidas, misturá-las umas às outras e ordená-las
sob um determinado critério, e ainda não se equivocar quanto às situações oportunas
para usá-las, como também ornar convenientemente o discurso inteiro com
raciocínios107 e proferi-lo melodicamente com palavras bem ritmadas, 17. são essas

99

Isócrates cita todo esse parágrafo em Para Felipe (194). O autor defende aqui que, ainda que não
tenham aprendido o conhecimento dos discursos com os sofistas, muitos alunos tornam-se aptos para a
vida política quando possuem, por natureza, habilidade para compor discursos. O trinômio já mencionado
é aqui retomado: natureza, conhecimento e prática.
100
A educação (pa…deusij) propriamente dita, ou o que Isócrates chama também de filosof…a, seus
ensinamentos. Cf. Flacelière, R., 1961, p. 88.
101
Uma ideia similar está presente no início da Retórica de Aristóteles (I.1). Cf. Mirhady D., & Too, Y.,
2000, p. 64.
102
O discurso de Cleon, em Tucídides (III, 37-8) refere-se ao debate verbal como uma competição, uma
disputa (¢gwn). Cf. Jebb, R., 1899, p. 297.
103
Essa expressão (lÒgwn poiht¦j) ocorre também no Contra os Sofistas de Alcidamante (I, 4, I2). Cf.
Mirhady, D., & Too, Y., 2000, p. 64.
104
Isócrates reforça que ainda que o aluno não possua uma natureza propensa à arte dos discursos, a
educação que propicie o conhecimento e a prática podem fazê-los homens mais inteligentes.
105
O campo semântico do termo „dša é amplo: “as formas”, “as ideias”, “os elementos”, especificamente,
“os tipos”, “as classes” de argumentos ou ornamentos que a composição prosaica pode se utilizar. Cf.
Jebb, R., 1899, p. 297.
106
Cf. Elogio de Helena, 11.
107
Na Retórica de Aristóteles (1.1), os “entimemas” (™nqum»mata), traduzidos aqui por “raciocínios”,
são definidos como “silogismos retóricos”. Cf. Jebb, R., 1899, p. 297.
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coisas que precisam de muito cuidado e que são trabalho para alma viril e opinativa 108.
E é necessário que o discípulo, além de ter a natureza como ela deve ser, aprenda as
formas dos discursos e exercite o uso delas 109, enquanto o professor tem de ser capaz de
dissertar com precisão de modo a não deixar de lado nenhuma das coisas que podem ser
ensinadas, 18. e, por fim, de mostrar-se de tal forma como modelo, que os discípulos, os
quais são moldados por ele e têm a capacidade de imitá-lo, pareçam imediatamente mais
exuberantes e mais graciosos do que outros quando discursam. E, quando todas essas
coisas se fundirem, aqueles que se dedicam à filosofia estarão completos; porém, se
algo do que foi elencado não for levado em conta, os discípulos permanecerão
necessariamente inferiores neste aspecto.
19. Portanto, dos sofistas que recentemente surgiram e ultimamente têm se dado
às charlatanices110, eu bem vejo que, mesmo que agora eles exagerem nisso, todos se
inclinarão a essa minha tese. Os restantes são os que surgiram antes de nós e que
tiveram a soberba de escrever as chamadas Artes111, os quais não devemos permitir que
fiquem impunes: eles prometerem ensinar a dar sentenças no tribunal, escolhendo as
palavras mais desagradáveis112, - o que seria trabalho para invejosos e não para
defensores de tal educação - 20. e esta prática, enquanto ensinável, pode ser útil tanto
para os discursos jurídicos quanto para todos os outros. E eles se tornaram piores do que

108

Cf. Platão, Górgias (463a). Nessa passagem, Platão pode estar ridicularizando Isócrates por não aceitar
que a retórica seja arte justamente pelos mesmos termos presentes no discurso isocrático. Sócrates afirma
que a retórica só necessita de uma alma incisiva e viril (stocastikÁj ka• ¢ndre…aj), e que, por natureza
(fÚsei) seja prodigiosa em lidar com os homens. Cf. Mirhady, D., & Too, Y., 2000. p. 65.
109
Explicitamente aqui Isócrates descreve o trinômio basilar para sua paideia: Natureza, Educação e
Experiência. Cf. Antídosis, 186-191.
110
¢lazone…aij. O verbo de mesmo raiz já aparecera no parágrafo 1 (¢lazoneÚesqai), “vangloriar-se”.
111
Tais Artes (tšcnaj) são antigos “manuais de retórica”, compostos pelos antigos sofistas do séc. V a. C.
Aristóteles (Retórica I.1 1354b24) também critica as chamadas Artes por concentrarem-se apenas sobre o
discurso forense. Thomas Cole (1991) argumenta que essas antigas tšcnai consistem sobretudo de textos
práticos e demonstrativos. Cf. Mirhady, D., e Too, Y., 2000, p. 65. Jebb aponta que esses escritores são
Córax de Siracusa, e seu pupilo Tísias, bem como talvez Antifonte. Górgias, Trasímaco e Polo, mais
próximos historicamente de Isócrates, também compuseram tšcnai. Cf. Jebb, R., 1899, p. 298.
112
Talvez Isócrates possa ter em mente os termos criticados por Platão no Fedro (266e-267a). Cf.
Mirhady, D., e Too, Y., 2000, p. 65.
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os que se dedicam às disputas verbais 113: ao discorrerem sobre coisas de pouco valor, o
que pode tornar imediatamente maléficos em tudo os discípulos que guiarem as próprias
ações por intermédio desses discursos, ensinaram, contudo, a virtude e a temperança
acerca de tais assuntos, ao passo que aqueles, exortando os demais aos discursos
políticos e negligenciando os outros bens presentes a eles, colocam-se como professores
de intriga e ambição.
21. Ademais, os que anseiam por obedecer aos preceitos desta filosofia tirariam
proveito muito mais rapidamente com relação à idoneidade do que com relação à
eloquência 114. E que ninguém pense que eu afirmaria que a justiça possa ser ensinada 115!
Pois eu considero em absoluto que não há nenhuma arte tal que poderia ser capaz de
infundir temperança e justiça nos que são naturalmente ruins com relação à virtude.
Penso, porém, que o cuidado pelos discursos políticos poderia mais do que tudo instruílos e ampará-los. 22. Portanto, para que não pareça que eu destruo as promessas dos
outros e que falo mais do que aquilo que me é possível falar, penso que posso esclarecer
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Isócrates retoma os erísticos – criticados nos parágrafos 1 a 8 – para compará-los aqui aos autores de
tais Artes que agora critica.
114
Essa proposição, de certo modo categórica, denuncia decisivamente a maior preocupação de Isócrates,
i.e, a questão moral envolvida no processo pedagógico. Se um jovem seguir corretamente os
ensinamentos de sua filosofia, será antes de tudo mais idôneo, conveniente e moralmente correto, do que
apto para os discursos. O termo ™pie…keian (idoneidade) pode mostrar, então, que Isócrates quer formar
sobretudo cidadãos adequados para a vida pública, e não apenas oradores no sentido técnico. ∙htore…an
(eloquência), por sua vez, indica a capacidade oratória do aluno para discursar publicamente. O autor
jamais se utiliza do termo ∙htorik», cunhado provavelmente por Platão - primeiramente no diálogo
Górgias - e, posteriormente, empregado por Aristóteles. Para outros sentidos dessa dicotomia. Cf.
Schiappa, E. In: Mailloux, S., 1995, p. 42; Para ∙htorik» em Platão, cf. Schiappa, E., 1990, p. 42. 457470.
115
A questão sobre a possibilidade de ensino de dikaiosÚnh (justiça) aparece muitas vezes em Platão.
Cf. sobretudo o Protágoras (328d) e o diálogo Mênon. A posição de Isócrates quanto ao problema é mais
clara nesta passagem do Antídosis: 271. “Uma vez que não é possível à natureza humana adquirir o
conhecimento por meio do qual saberíamos o que se deve fazer ou dizer, só resta a mim considerar
sábios, por um lado, aqueles homens que são capazes de, através de opiniões, descobrir na maior parte
dos casos aquilo que é melhor, e filósofos, por outro lado, aqueles que se ocupam com aquilo por meio do
que adquirirão tal tipo de prudência o mais rápido possível.” - “Epeid¾ g¦r oÙk œnestin ™n tÍ fÚsei tÍ
tîn ¢nqrèpwn ™pist»mhn labe‹n, ¿n œcontej ¨n e„de‹men Ó ti praktšon À lektšon ™st•n, ™k tîn
loipîn sofoÝj men nom…zw toÝj ta‹j dÒxaij ™pitugc£nein æj ™p• tÕ polÝ toà belt…stou
dunamšnouj, filosÒfouj d toÝj ™n toÚtoij diatr…bontaj, ™x ïn t£cista l»yontai t¾n toiaÚthn
frÒnhsin.”
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com facilidade também aos demais as razões pelas quais eu próprio estou persuadido de
que elas assim são116.

116

Conjectura-se que, pela maneira como o texto acaba, é provável que ele não terminasse nesse ponto,
pois Isócrates parece introduzir uma nova parte do discurso e que, em seguida, fosse esclarecer tais
razões, como parece sugerir a sentença introduzida por “Ina d• m¾ dokî. Cf. Mirhady D., & Too, Y.,
2000, p. 66.
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Tradução de Elogio de Helena
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1. Há alguns que se vangloriam quando, ao estabelecer uma hipótese insólita e
paradoxal, conseguem falar sobre dela de maneira tolerável. E estão ultrapassados, em
primeiro lugar, aqueles que afirmam não ser possível dizer mentiras, nem se
contradizer, nem falar acerca dos mesmos assuntos em dois discursos antagônicos 117, e,
em segundo lugar, aqueles que dizem que a coragem, a sabedoria e a justiça são a
mesma coisa, e que nós não obtemos nenhuma delas por natureza, mas que há somente
um conhecimento que agrega todos118; e outros, ainda, perdem seu tempo em disputas
verbais que não servem para nada, mas que podem trazer problemas a seus
discípulos119. 2. E eu, se tivesse visto que tal futilidade surgira recentemente nos
discursos e que tais homens se orgulham da originalidade de seus descobrimentos, não
me admiraria da mesma forma com eles. Mas quem hoje seria tão pedante, a ponto de
não saber que Protágoras120 e os sofistas que viveram naquele tempo nos deixaram
obras tais como essas, e ainda muito mais laboriosas? 3. Como alguém poderia superar
Górgias121, o qual ousou dizer que nenhuma coisa existe; ou Zenão122, o qual intentou

117

Isócrates arrola três classes de sofistas, os quais irá criticar. Este primeiro grupo refere-se
provavelmente a Antístenes e seus seguidores. Ele era aluno de Sócrates, mas tornou-se rival de Platão.
Acreditava em uma forma austera de felicidade e defendia essa tese paradoxal sobre a linguagem,
também referida por Aristóteles, Metafísica, 1024b32-4. Escritores posteriores identificam Antístenes
como o fundador da escola dos Cínicos. Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000, p. 32. Cf. também Platão,
Sofista, 240c.
118
A segunda classe diz respeito, sobretudo, a Platão e sua Academia. Cf. Platão, Protágoras, 333b. A
crítica destina-se, de certo modo, aos seguidores de Sócrates. Cf. Protágoras, 329b-330e. Cf. Flacelière,
R., 1961, p. 17.
119
Assim como em Contra os Sofistas, 1, Isócrates retoma aqui sua crítica aos sofistas erísticos de
Mégara, a qual teve como fundador Euclides, também seguidor de Sócrates. Os erísticos eram famosos
por seus “questionamentos” acerca das coisas, os quais outros chamavam de “erística”, ou seja,
discussões, disputas, refutações. Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000, p. 32.
120
Protágoras de Abdera, cidade da região da Trácia (490-420 a. C.). Era tido como o mais célebre dos
sofistas do séc. V a. C. Cf. o homônimo diálogo de Platão.
121
Górgias de Leontine, cidade da ilha da Sicília (485-380 a. C.). Outro grande sofista da época de
Protágoras, e tido por muitos como o mestre de Isócrates. Deixou obras como o Tratado do Não-Ser, A
Defesa de Palamedes e um Elogio de Helena. Cf. Antídosis, 268. Górgias possivelmente foi aluno de
Tísias, e veio a Atenas em uma embaixada, em 427 a. C. Cf. Hook, L., 1954, p. 61.
122
Zenão de Eléia, cidade grega na península itálica, na Lucânia (475-? a. C.). Foi aluno do filósofo-poeta
Parmênides de Eléia. Conhecido por ilustrar os princípios de contradição na aplicação de noções de
infinito e contínuo, de número, de tempo, de espaço e de movimento. Cf. Flacelière, R., 1961, p. 18. Seus
paradoxos são reportados por Aristóteles, Física 6.9, o qual viu nele o fundador da dialética. Cf. Mirhady
D., & Too, Y., 2000, p. 33. Não deve ser confundido com o Zenão fundador da Escola Estóica de
filosofia. Cf. Hook, L., 1954, p.62-3.
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mostrar uma mesma coisa como possível, e, depois, como impossível; ou Melisso123, o
qual, uma vez sendo infinito o número das coisas por natureza, buscou descobrir provas
de que tudo é uma coisa só? 4. Todavia, ainda que esses homens tenham demonstrado
com tamanha clareza que é fácil construir um discurso falso acerca daquilo que
qualquer um possa propor, aqueles pedantes ainda dedicam seu tempo a esse mesmo
tópico124. É necessário que tais homens abandonem tal charlatanice, a qual pretende nos
discursos refutar, mas nas ações já está refutadas há muito tempo, e busquem a verdade;
5. quanto às práticas pelas quais participamos da política, devem ensiná-las aos alunos,
e ainda exercitar a experiência que têm dessas práticas 125, tendo em mente que é muito
melhor opinar acerca de coisas úteis do que ter o conhecimento exato de coisas
inúteis126, e que é muito melhor se distinguir pouco nas coisas de suma importância, do
que se diferir muito nas coisas insignificantes, as quais em nada servem para a vida 127.
6. No entanto, - ao invés de fazer todas essas coisas - não se ocupam de outra coisa
senão de enriquecer às custas dos jovens. E é a filosofia128 erística que tem a capacidade
de fazer isso: aqueles que não se preocupam com os assuntos privados, nem tampouco
com os assuntos públicos, comprazem-se mais do que tudo com esses discursos
erísticos, os quais não têm utilidade alguma. 7. Há de se ter muita condescendência com
o pensamento dos jovens, pois, em todas as práticas, permanecem inclinados às que são
extraordinárias e maravilhosas. Mas é válido repreender os que pretendem educar,

123

Melisso de Samos, também aluno de Parmênides, e o último dos filósofos eleatas. Foi general e
defendeu sua pátria contra os atenienses e Péricles, entre 442-1 a. C. Isócrates também o cita ao lado de
Górgias em Antídosis, 268. Cf. Flacelière, R., 1961, p. 19.
124
Retomando a crítica a seus contemporâneos, as três classes de sofistas criticadas no início deste
discurso.
125
Retomada de parte do trinômio isocrático, presente Contra os Sofistas: paideÚein e ™mpeir…a.
126
Outra retomada de Contra os Sofistas, agora da dicotomia entre dÒxa e ™pist»mh, e provável crítica a
Platão. Essa dicotomia Sófocles já apresentara nas tragédias Ájax, 942 e Traquínias, 590 ss. Cf. Hermida,
J., 1979, p. 168.
127
Para Isócrates, “as coisas de suma importância” são a formação prática do futuro orador e homem
político; para Platão, a busca pela verdade absoluta, qualificada aqui por Isócrates como “coisas
insignificantes”. Cf. Flacelière, R., 1961, p. 20.
128
Isócrates talvez use aqui ironicamente o termo filosof…a. Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000. p. 33.
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porque, apesar de acusarem aqueles que burlam os contratos privados e se utilizam dos
discursos de forma injusta, fazem coisas piores do que esses, pois esses prejudicam
alguns outros, enquanto que os que pretendem educar enganam, sobretudo, seus
próprios alunos. 8. E eles têm se dedicado tanto a fazer falsos discursos que já alguns,
vendo que esses homens têm tirado proveitos dessas práticas, atrevem-se a escrever que
a vida dos mendigos e dos exilados é mais invejável do que a dos outros homens 129, e a
prova que dão disso é que, se eles conseguem dizer algo sobre assuntos perniciosos,
com certeza discursariam facilmente sobre nobres assuntos130. 9. E o mais engraçado
disso tudo me parece ser o fato de buscarem persuadir, através de tais discursos, de que
possuem o conhecimento acerca dos assuntos políticos, quando lhes é possível
demonstrá-lo nesses mesmos discursos que proclamam. Ora, aos que disputam o saber e
aos que dizem ser sofistas131, convém diferirem e serem melhores do que os cidadãos
comuns, não nos assuntos que são negligenciados pelos outros, mas naqueles em que
todos são antagonistas. 10. E agora eles fazem semelhante coisa, como se alguém
fingisse ser o mais forte dos atletas, indo até a competição da qual nenhum outro acharia
digno de participar. Pois que homem sensato intentaria louvar infortúnios? Na verdade,
é evidente que eles se refugiam aqui por causa dessa deficiência. 11. Dessas obras, só há
um método a ser seguido, o qual não é difícil descobrir, nem aprender, nem imitar.
Todavia, os discursos comuns, confiáveis e semelhantes a esses são descobertos e

129

Condena-se aqui o individualismo e o cosmopolitismo éticos dos socráticos radicais, Antístenes e
Arístipo. Cf. Hermida, J., 1979, p. 169. Aristóteles, Retórica II, 24, faz alusão ao mesmo elogio paradoxal
da vida dos mendigos e dos exilados. Cf. Flacelière, 1961, p. 21.
130
Essa é uma das críticas mais comuns aos sofistas: tentam transformar um argumento fraco em forte.
Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000, p. 34.
131
Isócrates se utiliza do termo “sofista” aqui de maneira mais genérica, pensado em seu sentido mais
arcaico: sábio, e não no sentido técnico que o termo adquiriu a partir do quinto século, quando a palavra
passou a ser usada para designar os professores estrangeiros e itinerantes. Tal desígnio foi consagrado
sobretudo por causa dos diálogos de Platão, como Protágoras e Mênon, por exemplo. Cf. Mirhady D., &
Too, Y., 2000, p. 34.
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pronunciados por meio de muitas formas e situações de difícil aprendizado 132, e a
composição deles é tão difícil quanto é mais penoso elogiar do que zombar, e ser sério
do que brincar. 12. E a maior prova é a seguinte: dentre aqueles que quiseram elogiar os
mosquitos, o sal133, e coisas do gênero, nenhum jamais ficou sem palavras; no entanto,
os que intentaram falar sobre coisas reconhecidamente boas, belas e diferenciadas pela
sua virtude134, todos esses têm falado de modo muito inferior do que lhes é possível. 13.
Pois não é digno de um mesmo pensamento falar a respeito de cada uma dessas coisas,
mas, ao contrário: é fácil amplificar com palavras as coisas pequenas, porém é difícil
alcançar a grandeza de coisas importantes135. Também é raro encontrar pensamentos
que ninguém os tenha expressado anteriormente, quando se trata de assuntos famosos;
entretanto, no tocante às coisas vis e grotescas, o que alguém diz é plenamente original.
14. Por isso que também exalto, sobretudo, dentre aqueles que quiseram falar
bem sobre algum assunto, aquele que escreveu sobre Helena 136, porque recordou de tal
mulher que se distinguiu muito por sua origem, beleza e fama. No entanto, não se
atentou a um pequeno detalhe: diz ter escrito um encômio sobre ela, mas acabou
fazendo uma defesa das coisas feitas por ela137. 15. O discurso não se constitui a partir
das mesmas idéias, nem através das mesmas ações, mas, pelo contrário: convém
defender os que são acusados de cometerem injustiças, e elogiar os que são

132

Isócrates se utiliza dos mesmos termos e com a mesma finalidade em Contra os Sofistas, 16. „dšai em
Isócrates pode significar figuras de estilo (Panatenaico, 2 e 7), ou os diferentes gêneros do discurso
(Antídosis, 45-6). Cf. Flacelière, R., 1961, p. 22.
133
Esses tipos de elogios são atribuídos ao orador Alcidamante. Ele é aludido por Platão, Banquete, 177b.
Cf. Flacelière, R., 1961, p. 23. Cf. também o elogio cômico de Luciano (Elogio das Moscas) e o
Panatenaico de Isócrates (135), indicados em Hook, L., 1954, p. 66.
134
Isócrates tem claramente um conceito de discurso epidítico que antecipa aquele de Aristóteles na
Retórica, I, 3, 1358b, em que a matéria do elogio não requer um pré-julgamento dos ouvintes desde que
ela já seja uma das coisas “reconhecidamente boas”. Como no esquema de Aristóteles, os elogios de
Isócrates também se focam na ¢ret». Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000, p. 35.
135
Cf. Panatenaico, 36.
136
Provável alusão a Górgias, já mencionado no parágrafo 3, por ter também escrito anteriormente um
Elogio de Helena.
137
Assim como em Demônico, 5, Isócrates faz uma defesa do gênero de seu discurso, o encômio. Ele
prossegue aqui antecipando a distinção de Aristóteles entre o discurso judiciário e o epidítico já
mencionada acima. Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000, p. 35.
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diferenciados em algo bom. E para que não pareça que estou fazendo o discurso mais
fácil, ou seja, criticar os outros sem mostrar a minha própria versão138, tentarei falar
sobre essa mesma mulher, deixando de lado tudo que já foi dito por outros.
16. Farei do início do discurso o início de sua linhagem. Dos numerosos filhos
semi-deuses de Zeus139, somente por ela ele julgou digno ser chamado de pai. E mesmo
que ele se interessasse sobretudo pelo filho de Alcmena140 e pelos filhos de Leda141,
ainda assim preferia Helena a Héracles142, visto que deu a este o poder com o qual pôde
dominar os outros pela violência, e a ela, por outro lado, concedeu a beleza, a qual, por
natureza, comanda inclusive essa mesma força. 17. E Zeus, sabendo que as glórias e os
esplendores não provêm dos momentos de paz, mas sim das guerras e das disputas, e
querendo não somente elevá-los fisicamente ao nível de deuses143, mas também deixar
suas reputações dignas de eterna memória, designou a Héracles uma vida penosa e
afeita a perigos, enquanto fez, da natureza de Helena, célebre e digna de disputa.
18. Primeiramente, houve Teseu, o conhecido filho de Egeu, mas, na verdade,
nascido de Poseidon144. Ao ver que Helena não estava ainda no auge de sua juventude,
mas que já se distinguia das outras mulheres, ele, ainda que estivesse acostumado a
138

Como já visto no último parágrafo de Contra os Sofistas, Isócrates recorre com frequencia à fórmula
“Ina d m¾ dokî, com a intenção de se defender de algumas acusações por não oferecer sua versão sobre
o assunto tratado. Se Isócrates não apresentasse seu próprio pensamento, poderia ser acusado de
motivação “erística”, ou seja, de visar apenas a refutação de seus adversários. Cf. a mesma construção em
Busíris, 9.
139
De fato, a lista é muito extensa: Éaco, Héracles, Anfíon, Zeto, Perseu, Dárdano, Jasio, Minos,
Radamanto, Épafo, Arcadio, Sarpédon, Helena, os Dióscoros, Hermes, Argos, Pelasgo, Tântalo, Dioniso,
Lacedêmon. Cf. Hermida, J., 1979, p. 170.
140
I.e., Héracles.
141
Cástor e Pólux, os chamados Dióscoros, jovens guerreiros, também conhecidos por Tindáridas.
Nasceram dos amores adúlteros de Zeus, esposo de Hera, e Leda, quando Zeus transformou-se em cisne
para desposá-la. Cf. Grimal, P., 2005, p. 123.
142
Héracles, filho de outra traição de Zeus, dessa vez com Alcmena, tomando a forma de seu marido
Anfitrião. Cf. Grimal, P., 2005, p. 205-21.
143
Na mitologia e na religião, ambos se tornam de fato deuses. Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000, p. 36.
144
Teseu é o principal herói ático, e tão importante para os atenienses como era Héracles para os
espartanos. A dúvida sobre a paternidade de Teseu se faz pela versão mítica de sua origem que diz que, na
noite em que Egeu deitou-se com Etra, mãe de Teseu e filha de Piteu, rei de Trezena (Argólida), Atena
enviara um sonho enganoso para Etra. Esta fora para uma ilha oferecer um sacrifício, e ali foi desposada à
força por Poseidon. A partir desta união, Teseu teria sido gerado, imaginando Egeu, por engano, que o
futuro herói era seu filho. Cf. Grimal, P., 2005, p. 439-43. Cf. também Eginêtico (22) de Isócrates,
Apolodoro, III, 216, Pausânias, II, 33-38, Plutarco, Teseu, 3, e Eurípides, Hipólito, 887 ss.
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dominar os outros, fraquejou tanto por sua beleza que, apesar de comandar a imensa
terra-pátria e um reinado estável, considerou que não seria digno de uma vida repleta
dos bens que o cercavam se não tivesse a companhia dela. 19. Visto que não era
possível tomá-la de seus guardiões, os quais aguardavam a maturidade da menina e o
oráculo de Pítia145, desdenhou do poder de Tíndaro 146 e subestimou a força de Cástor e
Pólux147, e, não se preocupando com todos os perigos existentes na Lacedemônia148,
tomou-a deles à força, e a instalou em Afídna149, na Ática. 20. E Teseu teve tamanha
gratidão a Pirito150, seu cúmplice no rapto, que, quando Pirito quis desposar a virgem
Perséfone151, filha de Zeus e Deméter152, e o convidou a descer ao Hades153 em busca
dela, Teseu o acompanhou nessa jornada, mesmo que o infortúnio fosse evidente, pois,
ainda que tenha tentado aconselhá-lo, não fora capaz de dissuadi-lo. Imaginava ter a
obrigação de retribuir o favor154, sem poder recusar as coisas que fossem ordenadas por
Pirito, em restituição àquelas em que ele se arriscara por sua causa.
21. Portanto, se ele, ao fazer tais coisas, fosse um homem comum, e não muito
distinto, não seria totalmente evidente se o discurso é um elogio de Helena ou uma
145

Pítia, ou Pitonisa, refere-se à sacerdotisa do mais famoso oráculo grego: o Oráculo de Apolo, em
Delfos. Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000, p. 36. Os guardiões aguardavam seu oráculo para saber de seu
futuro.
146
Herói espartano, pai humano de Helena, dos Dióscoros e de Clitemnestra, e que exerceu papel
importante na vida dos Atridas, Menelau e Agamêmnon. Cf. Grimal, P., 2005, p. 449.
147
Os Dióscoros, filhos de Zeus, já mencionados.
148
Região onde se situa a cidade de Esparta, também conhecida por Peloponeso.
149
Uma tradição dizia que o nome dessa localidade vem de Afídno, para quem Teseu confiou Etra, sua
mãe, e Helena, antes de acompanhar Pirito ao Hades, como será mencionado logo em seguida no texto de
Isócrates. Cf. Plutarco, Teseu, 31; Hermida, J., 1979, p. 170 e Mirhady D., e Too, Y., 2000, p. 36.
150
Pirito é um herói natural da Tessália, que progressivamente foi integrado ao ciclo de Teseu. Aparece
na Ilíada como um dos filhos de Zeus e Dia, embora seja na maior parte das vezes apresentado como filho
de Ixíon e Dia. É descendente e rei da raça dos lapitas. Cf. Grimal, P., 2005, 376-7.
151
O termo em grego que aparece aqui é KÒrh, usado para designar “menina”, “donzela”, “virgem”,
epítetos de Perséfone. Foi raptada por Hades, tornando-se esposa dele. Cf. Grimal, P., 2005, p. 369.
152
Deméter é a deusa “mãe-terra”, filha de Cronos e Réia, da segunda geração divina, a dos Olímpicos,
irmã de Hera, Héstia, Zeus e Hades. Cf. Grimal, P., 2005, p. 114-6.
153
Hades é o nome do deus dos Mortos, do mundo subterrâneo. O próprio espaço hipoctônico é
denominado também como Hades. É irmão de Zeus, Deméter, Hera e Hestia, todos filhos de Cronos e
Réia. Desposou Perséfone ao raptá-la de sua mãe, Deméter, na planície de Ena, na Sicília. Cf. Grimal, P.,
2005, p. 189-90.
154
O termo œranoj designa um presente que implica uma restituição, a existência de responsabilidades
para suporte mútuo. Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000, p. 37. Cf. também a ocorrência do termo em
Busiris, 1, e Platão, Simpósio, 177c.
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acusação contra Teseu. Mas agora descobriremos que, dentre os outros homens
famosos, um era privado de coragem, outro, de sabedoria, outro, de qualquer outra
qualidade semelhante, e que somente Teseu não carecia de nenhuma, mas adquiriu a
completa virtude. 22. Parece-me conveniente falar mais amplamente a respeito dele,
pois acredito que esta seja a maior prova para aqueles que querem elogiar Helena:
demonstrar que os que a amaram e a admiraram são mais dignos de admiração do que
os outros. Por um lado, em relação às coisas que têm acontecido em nossos tempos,
seria razoável que as julgássemos por meio de nossas opiniões; mas, no tocante aos
acontecimentos de tempos passados, convém mostrarmo-nos com a mesma sensatez dos
sábios daquele tempo.
23. Portanto, a coisa mais bela que eu tenho a dizer a respeito de Teseu é que,
por ter sido contemporâneo de Héracles, obteve uma fama que rivalizava com a dele,
pois não somente dispunham de armas similares, mas também seguiam os mesmos
costumes, fazendo cada um aquilo que convinha à sua linhagem. Pois, sendo eles filhos
de dois irmãos, um de Zeus, outro de Poseidon, irmãos também eram os seus desejos.
Eles foram os únicos de nossos antepassados que se apresentaram como vencedores em
defesa da vida dos seres humanos. 24. Aconteceu que Héracles enfrentou os maiores e
mais conhecidos perigos, enquanto Teseu, os mais úteis e adequados para os helenos155.
Pois, para Héracles, Euristeu156 ordenou buscar os bois da Eritéia 157, trazer as maçãs das
Hespérides158, trazer o Cérbero159 do Hades, e outros trabalhos do gênero, os quais não

155

Isócrates começa a comparar os dois heróis na tentativa de atribuir superioridade ao herói ateniense em
relação ao herói espartano.
156
Euristeu é neto de Perseu, filho de Estéleno e Nicite, filha de Pélops. É primo-irmão de Anfitrião e
Alcmena. Reinava em Tirinte, Micenas, Mídea, na Argólida. Cf. Grimal, P., 2005, p. 160. Euristeu era
primo de Héracles, a quem designou os famosos Doze Trabalhos para reparar o mal que fez ao matar os
próprios filhos. Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000, p. 38. Cf. também Panegírico, 56; Hook, L., 1954, p.
73.
157
Eritéia é uma ilha na costa da Espanha. Cf. Heródoto, IV, 8.
158
As Hespérides são as Ninfas do Poente, filhas da Noite. Habitavam o Extremo Ocidente, às margens
do Oceano. Cf. Grimal, P., 2005, p. 226.
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trariam benefícios a ninguém, mas somente perigos a ele próprio. 25. Teseu, ao
contrário, sendo dono de si mesmo, preferiu dentre os combates aqueles que fariam com
que ele se tornasse benfeitor dos helenos e de sua própria pátria. E o touro 160 solto por
Poseidon, o qual devastou a região e que ninguém ousou enfrentar, Teseu sozinho o
capturou e libertou os habitantes da cidade de um grande medo e de muita dificuldade.
26. E, depois disso, ao tornar-se aliado dos lapitas161, lutou contra os Centauros, seres de
natureza dupla, os quais se distinguem pela rapidez, força e ousadia, que arruinaram
algumas cidades, estiveram prestes a fazê-lo a outras, e ameaçaram ainda outras. Teseu,
então, após vencer os Centauros em batalha, pôs fim imediatamente à impetuosidade
deles, e não muito tempo depois fez desaparecer sua raça entre os homens. 27. Por volta
da mesma época, a cidade de Atenas enviava como pagamento, segundo um oráculo,
sete meninos e sete meninas para o monstro criado em Creta 162, gerado por Pasifae163,
filha de Hélio 164. Teseu, assim que os viu sendo levados e escoltados por todo o povo
rumo a uma morte injusta e eminente - ainda vivos já eram lamentados - indignou-se
tanto que pensou ser melhor morrer do que viver comandando uma cidade impelida por
seus inimigos a pagar um tributo tão lamentável. 28. E, após ter embarcado junto com
eles e ter vencido o monstro, uma mistura de natureza viril e taurina, o qual possuía a
força correspondente a tais corpos unidos, devolveu as crianças para seus pais, uma vez
que as tinha salvo, e libertou assim a cidade daquela obrigação tão injusta, terrível e
interminável.
159

É o Cão de Hades, um dos monstros que guardavam o reino dos mortos. Tinha três cabeças e cauda de
serpente. Cf. Grimal, P., 2005, p. 83.
160
O Touro de Maratona. Cf. Plutarco, Teseu (14) e Flacelière, 1961, p. 29. Era o pai do Minotauro e foi
trazido para a Ática por Héracles. Teseu o sacrificou em honra a Apolo. Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000,
p. 38.
161
Lapitas era um povo mítico da Tessália. Durante o casamento de seu rei Pirito, foram atacados pelos
Centauros. Teseu então defendeu os lapitas e Pirito, e daí a aliança e amizade de ambos. Cf. Hermida, J.,
1979, p. 173.
162
Ou seja, o Minotauro; sobre o pagamento, cf. Platão, Fédon (58a).
163
Pasifae era esposa de Minos e filha de Hélio com Perseide. Cf. Grimal, P., 2005, p. 358.
164
Hélio, deus do Sol, era o filho de Perseu e Andrômeda, nascido em Micenas. Cf. Grimal, P., 2005, p.
201-2.
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29. Não sei como tratarei o que ainda resta ser dito; pois, tendo me atido aos
feitos de Teseu e começado a falar sobre eles, eu hesito em parar no meio e deixar de
lado os crimes de Esquíron165, de Cerquíon166, e de outros como esses, contra os quais
ele lutou e, assim, libertou os helenos de grandes e numerosas desgraças. No entanto,
percebo que sou levado para além daquilo que é oportuno e temo parecer a alguns que
estou dando mais atenção a Teseu do que àquela mulher que mencionei no início do
discurso. 30. Portanto, dessas duas opções, eu prefiro deixar de lado a maioria das
coisas por causa daqueles que as têm ouvido de má vontade, e progredirei no discurso
da forma mais concisa possível acerca de outras questões, para que eu agrade tanto aos
outros quanto a mim mesmo, e não seja completamente vencido por aqueles que se
habituaram a vituperar e a repreender tudo o que se diz.
31. De fato, Teseu demonstrou valentia nas façanhas em que correu perigo
sozinho; conhecimento, o qual obteve para a guerra, nas batalhas em que lutou junto
com toda a cidade; piedade aos deuses, perante as súplicas de Adrasto167 e dos filhos de
Héracles168 - estes Teseu salvou após vencer os peloponésios em batalha, e a Adrasto
entregou os homens que pereceram ao pé da Cadmeia para serem sepultados contra a
vontade dos tebanos169; e, por fim, outra virtude também demonstrou, a temperança, nos
feitos já relatados e, sobretudo, no modo como governou nossa cidade. 32. Pois, ele
percebeu que aqueles que procuram comandar as cidades pela violência são escravos de
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Esquíron era um bandido de Mégara, que arremessava viajantes do alto de um desfiladeiro entre a
Ática e Mégara, para que uma enome tartaruga os devorasse. Cf. Hermida, J., 1979, p. 174; Hook, L.,
1954, p. 76.
166
Cerquíon era um lutador de Elêusis, filho de Poseidon, que compelia todos os visitantes a lutar até a
morte contra ele. Teseu venceu ambos, Esquíron e Cerquíon, desse mesmo modo como eles matavam
muitos homens. Esses foram dois dos lendários Seis Trabalhos de Teseu. Cf. Mirhady D., & Too, Y.,
2000, p. 39.
167
Adrasto, rei de Tebas, foi o único sobrevivente da expedição dos Sete Contra Tebas. Cf. a peça
homônima de Ésquilo e As Fenícias de Eurípides.
168
Cf. Eurípides, Heraclidas, e Isócrates, Panegírico (56).
169
Cf. Eurípides, As Suplicantes, e Isócrates, Panatenaico, 168-171. A Cadmeia era a cidadela de Tebas,
nomeada assim por causa de seu fundador, Cadmo, o qual será citado mais adiante nesse discurso, no
parágrafo 68.
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outros, e que os que põem em perigo a vida de outros vivem eles próprios com muito
medo, e são obrigados a guerrear junto com os seus concidadãos contra inimigos
externos, mas, junto com outros, guerreiam contra seus concidadãos. 33. E esses
homens ainda destroem os bens divinos, matam os melhores cidadãos, desconfiam dos
mais próximos, não vivem com mais comodidade do que aqueles que estão condenados
à morte, mas invejam as coisas externas a eles, e se aflingem consigo mesmos mais do
que outros. 34. Pois o que há de mais doloroso do que viver sempre com medo de que
alguém dos que te cercam te mate, e não menos temeroso com os seus próprios guardas
do que com os seus conspiradores? Teseu desprezou todos esses homens, considerou
que não eram governantes, mas sim pragas das cidades170, e demonstrou que é fácil ser
tirano e ao mesmo tempo não ser pior do que os cidadãos que vivem em pé de
igualdade171. 35. Inicialmente, ao reunir a cidade em um mesmo local, antes dispersa e
organizada em aldeias, fez com que Atenas obtivesse tamanha importância que, ainda
hoje, desde aquele tempo, ela é a maior das cidades helênicas 172. Depois disso,
estabeleceu uma pátria comum, libertou as almas de seus concidadãos, e fez com que
disputassem a virtude em condições de igualdade, acreditando que ele suplantaria da
mesma forma tanto os que têm uma ocupação, quanto aqueles que são desocupados, e
sabendo que as honras são mais aprazíveis quando vêm de homens orgulhosos do que
de escravos173. 36. E ele estava tão longe de fazer algo contra a vontade dos cidadãos,
que conferiu ao povo a autoridade do governo, mas o povo considerou que ele merecia
sozinho lhe governar, pensando que a monarquia nas mãos daquele homem era mais
confiável e mais equânime do que a própria democracia nas mãos de si próprios. Pois,
170

O uso de termos próprios da medicina, como nÒshma, é frequente em toda a prosa ática, especialmente
desde Tucídides. Cf. Hermida, J., 1979, p. 175.
171
De certa forma, Isócrates mostra aqui um traço de seu pensamento político. Ele não vê conflito entre
ter um único comandante e a igualdade entre os cidadãos. Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000, p. 40.
172
Referência ao sunoikismÒj, unificação das aldeias e vilarejos em uma única pólis, ou cidade-estado,
na Ática, feito atribuído a Teseu. Cf. Tucídides, II, 15; Hook, L., 1954, p. 79.
173
Cf. Panegírico, 38-9.
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diferentemente de outros governantes, Teseu não impunha trabalhos aos homens,
enquanto ele próprio, sozinho, desfrutava dos prazeres; mas tomava os perigos para si
mesmo, e distribuía os proveitos a todos em comum. 37. De fato, Teseu passou a vida
não tendo opositores, mas sendo louvado, e não resguardou seu governo com o auxílio
estrangeiro, mas foi protegido pela benevolência dos cidadãos174, tanto pela licença de
um soberano, quanto pelas benfeitorias de um líder popular. Administrava a cidade de
maneira tão justa e bela que ainda hoje as marcas de sua amabilidade estão guardadas
em nossos costumes.
38. E aquela que nasceu de Zeus, e conquistou tal virtude e temperança, como
não elogiá-la, honrá-la e considerá-la a mais distinta das mulheres que já existiram? De
fato, nós não conseguiremos apresentar uma testemunha mais confiável, nem um juízo
mais competente acerca das qualidades de Helena, do que a opinião de Teseu. No
entanto, para que não pareça175 que eu perco tempo com o mesmo assunto por falta de
recursos, nem que a elogio fazendo uso da reputação 176 de apenas um homem, quero
discorrer também sobre as coisas que aconteceram depois.
39. Após a descida de Teseu ao Hades, quando Helena voltou para a
Lacedemônia e já se encontrava em idade para ser desposada, todos os que eram reis e
tinham algum tipo de poder tiveram a mesma opinião a respeito dela: ainda que lhes
fosse possível, em suas próprias cidades, tomar por esposas mulheres de primeira
estirpe, desdenharam desses casamentos locais e foram pretendê-la. 40. E quando ainda
não havia sido escolhido aquele que se casaria com ela, mas a chance era ainda a mesma
aos pretendentes, tão evidente era para todos que Helena seria objeto de disputa que,
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Cf. Para Nícocles, 21.
Novamente Isócrates recorre à sua fórmula “Ina d m¾ dokî que já aparecera no paráfrafo 15, Contra
os Sofistas, 22, e presente também em Busiris, 9.
176
A palavra dÒxa, que já aparecera neste estudo como termo basilar do pensamento isocrático, com o
sentido de “opinião”, pode também significar “glória”, “reputação”, no sentido da opinião geral que se
tem sobre alguém, sua fama. Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000, p. 41.
175
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reunidos, fizeram um pacto para ajudar aquele que merecesse tomá-la por esposa177, se
alguém a raptasse. Cada um deles imaginou que esta ajuda se preparava para si próprio.
41. Nessa esperança particular, todos os pretendentes se enganaram, exceto um deles,
mas, com relação à opinião comum que tiveram sobre ela, nenhum deles estava errado.
Não muito tempo depois, houve uma disputa entre as deusas pela primazia da beleza, da
qual Alexandre178, o filho de Príamo, foi escolhido como juiz. Hera lhe ofereceu reinar
sobre toda a Ásia; Atena179, prevalecer nas guerras; e, Afrodite180, o casamento com
Helena. 42. Ele, não conseguindo diferenciar as imagens delas, mas se deixando abater
pela visão das divindades, foi forçado a escolher um dos presentes; preferiu o
matrimônio com Helena ao invés de todos os outros, sem ter visado os prazeres, ainda
que isso seja mais preferível do que muitas coisas para homens inteligentes. Contudo,
ele não se deixou levar, mas desejou ser genro de Zeus, 43. considerando que essa é
uma honra muito maior e mais bela do que o fato de reinar sobre a Ásia, e que grandes
domínios e poderes caem, por vezes, nas mãos de homens ordinários, e que nenhum de
seus sucessores seria considerado digno de tal mulher; além disso, que não havia
riqueza mais bela para ser deixada a seus filhos do que torná-los descendentes de Zeus,
não só por parte de pai, como também por parte de mãe. 44. Ora, ele sabia que, se, por
um lado, os outros sucessos rapidamente transmigram, por outro, o nobre nascimento
sempre permanece com aqueles de mesmo parentesco, de modo que tal escolha seria
177

Cf. Eurípides, Ifigênia em Áulis, 55 ss.
Mais conhecido como Páris, príncipe mais novo de Tróia, irmão de Heitor, e filho do rei Príamo e
Hécuba. Pouco antes de gerá-lo, Hécuba teve um sonho no qual ela dava à luz uma tocha que punha fogo
em toda a cidade de Tróia. Imaginando que o novo filho causaria a ruína de Tróia, de acordo com a
explicação do sonho por um oráculo, deixaram a criança abananada no cume do monte Ida. O garoto,
então, foi recolhido e criado por pastores, os quais lhe deram o nome de Alexandre (“o que protege”, ou
“o que é protegido”). Mais tarde, Páris voltaria à realeza troiana. Cf. Grimal, P., 2005, p. 355-6. Outra
explicação é a de que Alexandre pode ser a tradução grega para o nome frígio Páris; nos poemas
homéricos, ele é chamado de ambas as formas, e até mesmo, algumas vezes, com os dois ao mesmo
tempo. Cf. Hermida, J., 1979, p. 177.
179
Atena é filha de Zeus e Métis. Deusa da guerra, são lhe atribuídos os valores de estratégia e sabedoria.
Cf. Grimal, P., 2005, p. 53-4.
180
Afrodite é a deusa do Amor. Cronos cortara os órgãos sexuais de Urano, seu pai, e, do sêmen que caiu
no mar, nasceu Afrodite. Cf. Grimal, P., 2005, p. 10-1.
178
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vantajosa para todos de sua linhagem, enquanto os outros presentes só teriam valor
enquanto ele estivesse vivo.
45. Nenhum homem sensato condenaria esses raciocínios, mas, dentre aqueles
que não refletem sobre o fato e só visam o resultado das coisas, alguns já insultaram
Alexandre; é fácil a todos perceber a insensatez desses homens que o difamaram. 46.
Como eles não estariam em uma condição ridícula, se pensam que a sua própria
natureza é superior àquela que foi escolhida pelas deusas? Pois, certamente, elas não
fizeram com que qualquer juiz ao acaso decidisse sobre tal querela estabelecida entre
elas, mas é evidente que tiveram tanto zelo em escolher o melhor juiz, quanto diligência
nesse mesmo assunto. 47. É preciso examinar o tipo de homem que Alexandre era e
julgá-lo, não a partir da ira daquelas deusas que perderam, mas a partir dos motivos
pelos quais todas as deusas preferiram o julgamento dele. Pois nada impede que
também aqueles que em nada erram não sofram males nas mãos de homens superiores.
Mas não seria possível a ele obter a honra de ter se tornado juiz das deusas sendo um
mortal, não fosse ele um homem que muito se distinguia por sua inteligência. 48.
Espanto-me quando alguém julga que a escolha de viver em companhia de Helena foi
pessimamente deliberada por ele, motivo pelo qual muitos semideuses181 quiseram
morrer. Como ele não teria sido insensato se, sabendo que as deusas rivalizavam entre si
pela primazia da beleza, tivesse desdenhado dela, e não tivesse considerado que tal
mulher era o maior dos presentes 182, vendo que até mesmo as deusas se preocupavam
com Helena?
49. Quem teria desprezado um casamento com Helena, se, quando foi raptada,
os helenos se irritaram tanto, como se toda a Hélade tivesse sido devastada, e os
bárbaros, ao contrário, se entusiasmaram tanto, como se tivessem dominado todos nós?
181
182

O termo ¹miqšwn designa os heróis da Ilíada. Cf. Flacelière, R., 1961, p. 38.
Cf. Ilíada, III, 64-5.
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E é evidente como cada um se comportou: mesmo tendo havido muitas contendas
previamente entre eles, celebravam a paz, mas, por Helena, organizaram uma guerra tão
grandiosa, não somente pela magnitude de sua ira, como também pela extensão de seu
tempo e pela quantidade de seus preparativos, que nenhuma outra jamais se lhe
assemelhou. 50. Seria possível aos troianos, se devolvessem Helena, libertarem-se de
seus males presentes, e, aos helenos, se ficassem indiferentes a ela, viverem sem medo
durante o restante do tempo; no entanto, nenhum deles quis assim: ao contrário, os
primeiros viram com indiferença suas cidades sendo arrasadas e sua terra sendo
devastada, a ponto de não entregar Helena aos helenos, ao passo que os segundos, ali
permanecendo, preferiram envelhecer em terras estrangeiras e não ver mais seus entes
queridos a ter de regressar às suas terras pátrias, uma vez que outrora haviam as
abandonado. 51. E faziam tais coisas não porque lutavam por Alexandre ou por
Menelau183, mas uns, pela Ásia, e outros, pela Europa, considerando que a terra em que
a figura de Helena morasse seria mais afortunada. 52. E tamanho amor pelos trabalhos
penosos e por aquela expedição acometeu não somente os helenos e os bárbaros, mas
também os deuses, que eles não afastaram seus próprios filhos dos combates em torno
de Tróia184; pelo contrário, Zeus, mesmo antevendo o destino de Sarpédon185, Éos186, o
de Mêmnon187, Posêidon, o de Cícno188, e Tétis189, o de Aquiles, impeliram-nos e
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Menelau é irmão de Agamêmnon e esposo de Helena. Rei de Esparta, foi ultrajado por Páris quando
este raptou sua esposa, o estopim para a guerra em Tróia. Cf. Grimal, P., 2005, p. 303-5.
184
Cf. Panatenaico, 81.
185
Sarpédon é filho de Zeus e Europa, e herói do ciclo cretense. Em Tróia, combateu do lado troiano. Cf.
Grimal, P., 2005, p. 413. Aparece em destaque no canto V da Ilíada, e sua morte é relatada no canto XVI
pelas mãos de Pátroclo, onde é reconhecido que Zeus teria o poder para evitá-la. Cf. Mirhady, D., & Too,
Y., 2000, p. 43.
186
Éos, mãe de Mêmnon, é a personificação da Aurora, e pertence à primeira geração divina, dos Titãs.
Cf. Grimal, P., 2005, p. 139.
187
Mêmnon, filho de Éos com Titono, era rei dos etíopes e irmão de Príamo. Na Ilíada, foi morto por
Aquiles. Cf. Grimal, P., 2005, p. 302.
188
Cícno, mesmo nome em grego para “cisne”, era filho de Poseidon e Cálice. Combatente do lado
troiano e também morto por Aquiles, foi transformado em cisne, após a morte, por seu pai. Cf. Grimal, P.,
2005, p. 86-7.
189
Tétis é uma das Nereidas, filhas de Nereu, O Velho do Mar, junto com Dóris. É por isso uma
divindade marítima, e a mais célebre de todas as Nereidas. Cf. Grimal, P., 2005, p. 444-5.
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enviaram-nos, contudo, à luta, 53. considerando ser mais belo para eles morrer em
batalha pela filha de Zeus, do que viver distante dos perigos corridos em nome dela. E
por que devemos nos espantar com essas coisas que os deuses pensaram a respeito de
seus filhos? Eles próprios travaram uma batalha muito maior e mais terrível do que a
que houve contra os Gigantes190: contra estes, batalharam uns ao lado dos outros, mas,
por Helena, guerrearam uns contra os outros.
54. Com razão os deuses tomaram essas resoluções, e eu tenho de recorrer a
tamanhas hipérboles para falar a respeito dela: possuiu a maior beleza de todas, a qual é
a coisa mais venerada, honrada e divina dentre as coisas existentes. E é fácil entender o
poder disso: mesmo dentre as coisas que não participam da coragem, sabedoria e
justiça, muitas parecem ser mais honradas do que cada uma dessas qualidades, ao passo
que dentre as coisas que estão privadas de beleza, não encontraremos nenhuma adorada,
mas todas depreciadas, exceto aquelas que comungam dessa idéia de beleza, ao passo
que a virtude é, por isso, a mais estimada, porque é a mais bela das práticas humanas.
55. Qualquer um poderia compreender o quanto a beleza se difere das outras coisas
existentes, a partir de como nós mesmos nos comportamos diante de cada uma delas.
Pois, das outras coisas que porventura precisamos, queremos apenas obtê-las, e não
sofremos demasiadamente por elas em nossas almas; entretanto, o amor pelas coisas
belas nos é inerente, tendo uma força de desejo tão maior quanto maior é a beleza da
coisa desejada. 56. E nós invejamos os que se destacam pela inteligência ou por alguma
outra característica, no caso de eles não buscarem nos beneficiar a cada dia e não nos
impelirem a amá-los. Todavia, tornamo-nos benévolos no mesmo instante em que
vemos pessoas belas, e somente por elas, assim como pelos deuses, nós não nos
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Apesar de haver referências aos Gigantes na Teogonia de Hesíodo (183-185) e na Odisséia de
Homero, VII, 59, não há nenhuma razão canônica para a batalha entre deuses e gigantes, conhecida como
Gigantomaquia, antes de Apolodoro (I, 6, 1) e Ovídio, Metamorfoses, I, 151-162. Mirhady, D., & Too,
Y., 2000, p. 44.
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recusamos a zelar; 57. pelo contrário, é mais aprazível servir aos que são assim do que
comandar outros, e nós somos mais gratos aos que ordenam muitas coisas do que aos
que nada prescrevem. Censuramos e chamamos de bajuladores aqueles que estão
submetidos a algum outro poder, mas consideramos os que adoram a beleza amantes
dela e do trabalho. 58. Usamos tanta reverência e precaução no que diz respeito a tal
ideia que desonramos mais os que se prostituem e descuram da própria juventude,
embora possuam beleza, do que aqueles que praticam maldades contra os corpos de
outros191; e os que guardam a própria flor da idade, inacessível a homens vis, como se
fizesse dela um santuário, honramo-nos durante toda a sua vida da mesma forma como
aqueles que fazem algum bem para toda a cidade.
59. E por que é necessário perder tempo falando das opiniões humanas? Zeus, o
todo poderoso, demonstra sua força em outras coisas, mas considera digno aproximar-se
da beleza, sendo humilde. Pois, sob o espectro de Anfitrião, foi até Alcmena192;
banhado a ouro, visitou Dânae193; tendo se tornado cisne, refugiou-se no seio de
Nêmesis194; e, novamente fazendo a mesma coisa, desposou Leda195. Sempre com
destreza, e nunca com violência, ele se mostrou perseguidor de tal natureza. 60. A
beleza entre os deuses é mais honrada do que entre nós de tal modo que eles perdoam
inclusive suas próprias mulheres quando são vencidas por ela, e qualquer um poderia
apontar muitas deidades imortais que se deixaram seduzir pela beleza de um mortal, e
191

Era ilegal que cidadãos atenienses se prostituissem e depois continuassem a participar como cidadãos,
falando na Assembléia. As leis que se referem a isso são discutidas em Ésquines (Contra Timarco, I). Cf.
Mirhady, D., & Too, Y., 2000, p. 44.
192
Como no mito sobre a origem de Héracles já mencionado, Zeus desposou sua mãe, Alcmena, sob a
forma de Anfitrião, marido dela.
193
Dânae, filha do rei Argos e de Eurídice, foi desposada por Zeus, e gerou o herói Perseu. Cf. Grimal, P.,
2005, p. 110.
194
Nêmesis é filha da Noite e representa a Vingança Divina. Zeus a cortejava, mas ela sempre se recusava
a unir-se a ele. Para despistá-lo, tornou-se uma gansa, mas Zeus também se metamorfoseia, tornando-se
cisne, e finalmente se une a ela. Cf. Grimal, P., 2005, p. 326. Cf. também Hesíodo (Teogonia, 233 e Os
Trabalhos e os Dias, 197-201).
195
Como no mito sobre a origem de Teseu já mencionado, Zeus desposou sua mãe, Leda, também sob a
forma de cisne, para gerar o herói. Dessa união também são gerados os Dióscoros (Cástor e Pólux) e
Helena.
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que jamais procuraram esconder o fato como se tivessem vergonha disso; pelo
contrário, devido à beleza dos acontecimentos, quiseram que eles fossem antes cantados
do que silenciados196. E a maior prova das coisas que eu disse é a seguinte: poderíamos
encontrar mais pessoas que se tornaram imortais por sua beleza do que por todas as
demais virtudes.
61. Helena foi tão superior a elas quanto se destacou das demais por sua
aparência. Pois não somente obteve a imortalidade, como também obteve o poder
semelhante ao de um deus. Primeiramente, levou seus irmãos197 até os deuses, embora
já submetidos ao destino, e, querendo que a transformação fosse crível, deu-lhes honras
tão esplêndidas que, quando são vistos por quem corre perigo no mar, eles salvam
aqueles que os invocam piamente198. 62. Posteriormente, tamanha foi a gratidão que ela
demonstrou a Menelau pelos esforços e perigos que ele suportou por ela, que, quando
estava totalmente aniquilada a linhagem dos pelópidas 199 e abatida por funestos males,
não somente o libertou de tais infortúnios como também o transformou de mortal em
deus, e o fez viver com ela e sentar-se no trono ao seu lado por toda a vida. 63. E, dessas
coisas, eu posso apresentar como testemunha a cidade de Esparta, a qual preserva com o
máximo zelo seus antigos costumes: ainda hoje, em Terapna, na Lacônia, oferecem a
eles sacrifícios sagrados e tradicionais, não como se ambos fossem heróis, mas como se
fossem deuses200.

196

A deusa Tétis, por exemplo, mãe de Aquiles, “deixou-se seduzir” e “foi vencida pela beleza” do mortal
Peleu.
197
Ou seja, Cástor e Pólux.
198
Após suas mortes, os Dióscoros foram transformados em estrelas, a constelação de Gêmeos. Eles são
também associados com o fenômeno conhecido como o fogo de Santo Elmo. Cf. Mirhady D., & Too, Y.,
2000, p. 46.
199
Os filhos de Pélops eram Tiestes e Atreu, pai de Agamémnon e Menelau. Atreu matara os filhos de
Tieste e, sem que este soubesse, serviu-os para ele em um jantar. Após descobrir, Tiestes, por vingança,
amaldiçoou a linhagem dos Atridas, Agamêmnon e Menelau. Cf. Grimal, P., 2005, p. 448.
200
Referência ao santuário de Helena e Menelau, a sudoeste de Esparta, próximo ao rio Eurotas. Cf.
Heródoto, VI, 61; Pausânias, III, 19, 9. Cf. Mirhady, D., & Too, Y., 2000, p. 46.
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64. Helena mostrou também seu poder ao poeta Estesícoro 201: quando, ao iniciar
uma ode, ele a blasfemou, levantou-se desprovido da visão; mas quando, ao saber a
causa do infortúnio, compôs a chamada Palinódia, sua visão natural foi restaurada por
ela. 65. E dizem também alguns homéridas202 que ela se aproximou de Homero à noite e
ordenou-lhe que compusesse um poema sobre os expedicionários que em Tróia lutaram,
querendo tornar a morte desses homens mais invejada do que a vida dos outros homens,
e que sua poesia é assim cativante e conhecida por todos, em parte pela arte de Homero,
mas, sobretudo, por causa dela.
66. Portanto, como Helena tem poder tanto para punir quanto para demonstrar
gratidão, é preciso que os que se destacam por suas riquezas agradeçam-na e honrem-na
com oferendas, sacrifícios, e outras súplicas, e que os filósofos intentem dizer algo a
respeito dela digno de seus atributos, pois convém a homens instruídos oferecer tais
primícias203. 67. Há muito mais coisas que foram deixadas de lado do que aquelas que
foram ditas. Com exceção das artes, das filosofias e de outras coisas benéficas, as quais
alguém poderia atribuir a ela e à Guerra de Tróia, poderíamos considerar com justiça
que Helena é responsável por não sermos escravos dos bárbaros. Pois descobriremos
que, por sua causa, os helenos entraram em acordo e fizeram uma expedição conjunta
contra os bárbaros, e que, naquele instante, pela primeira vez, a Europa ergueu um
troféu na Ásia. 68. A partir de tais acontecimentos, houve tamanha mudança para nós
que, enquanto em tempos remotos, bárbaros desafortunados consideraram-se dignos de
governar as cidades helênicas – Dânao, por exemplo, exilado do Egito, dominou

201

Estesícoro de Himera, na Sicília, foi um poeta mélico coral da tradição dórica (640-555 a. C). Os
poemas Helena e Palinódia, bem como a lenda sobre sua cegueira, são retomados também por Platão
(Fedro, 243). Cf. Hermida, J., 1979, p. 182.
202
Os homéridas eram uma antiga associação de rapsodos, dedicados a recitar a poesia de Homero. Cf.
Mirhady D., & Too, Y., 2000, p. 46.
203
Isócrates pode estar se referindo a seu próprio trabalho, como também pedindo para que outros
intelectuais tratem a respeito da mitologia tradicional e pan-helênica do mesmo modo como ele está
fazendo. Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000, p. 47.
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Argos204; Cadmo, o sidônio, reinou sobre Tebas205; os cários colonizaram as ilhas206; e
Pélops, filho de Tântalo, apoderou-se de todo o Peloponeso 207 – depois daquela guerra
em Tróia, nossa estirpe obteve tamanho progresso que nós tomamos dos bárbaros
grandes cidades e vasto território 208. 69. Portanto, se alguém quiser complementar e
prolongar tais assuntos, não carecerá de recursos para elogiar Helena, além das coisas já
ditas aqui por mim; pelo contrário, encontrará inúmeros argumentos novos a respeito
dela.

204

O egípcio Dânao era o pai das cinquenta Dânaes (Cf. Ésquilo, As Suplicantes). Venceu Gelanor, rei
dos argivos, tornando-se, assim, rei de Argos (Cf. Pausânias, II, 19, 3 ss.). Seus descendentes se
chamaram dânaos (Cf. Homero, Ilíada, I, 42). Cf. Hermida, J., 1979, p. 183.
205
Cadmo era de Sídon, na Fenícia. Ordenado pelo oráculo de Delfos, Cadmo seguiu uma vaca e fundou
uma cidade no lugar em que ela parou. A cidade era a chamada Cadmeia, que mais tarde veio a se chamar
Tebas, na região da Beócia (do grego bous “vaca”). Cf. Hermida, J., 1979, p. 183.
206
Os cários eram um povo que ocupava o sul da Ásia Menor. Dominaram as ilhas do mar Egeu, as
Cíclades, antes do surgimento da talassocracia minoica. Cf. Tucídides, I, 4 e Isócrates, Panatenaicos, 43.
Cf. Flacelière, R., 1961, p. 48.
207
Pélops veio da Lídia, também na Ásia Menor. Parte do sul da Península grega é chamada de
Peloponeso (a “ilha” de Pélops). Cf. Mirhady D., & Too, Y., 2000, p. 48.
208
Cf. Heródoto, I, 1-5.
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ANEXO

KATA TWN SOFISTWN
1. E„ p£ntej ½qelon oƒ paideÚein ™piceiroàntej ¢lhqÁ lšgein, ka• m¾
me…zouj poie‹sqai t¦j Øposcšseij ïn œmellon ™pitele‹n, oÙk ¨n kakîj ½kouon
ØpÕ tîn „diwtîn· nàn d' oƒ tolmîntej l…an ¢periskšptwj ¢lazoneÚesqai
pepoi»kasin, éste doke‹n ¥meinon bouleÚesqai toÝj ∙vqume‹n aƒroumšnouj tîn
per• t¾n filosof…an diatribÒntwn.
T…j g¦r oÙk ¨n mis»seien ¤ma ka• katafron»seien prîton m•n tîn per•
t¦j œridaj diatribÒntwn, o‣ prospoioàntai m•n t¾n ¢l»qeian zhte‹n, eÙqÝj d' ™n
¢rcÍ tîn ™paggelm£twn yeudÁ lšgein ™piceiroàsin; 2. O•mai g¦r ¤pasin e•nai
fanerÕn, Óti t¦ mšllonta progignèskein oÙ tÁj ¹metšraj fÚseèj ™stin, ¢ll¦
tosoàton ¢pšcomen taÚthj tÁj fron»sewj ésq' “Omhroj Ð meg…sthn ™p• sof…v
dÒxan e„lhfëj ka• toÝj qeoÝj pepo…hken œstin Óte bouleuomšnouj Øp•r aÙtîn,
oÙ t¾n ™ke…nwn gnèmhn e„dëj ¢ll' ¹m‹n ™nde…xasqai boulÒmenoj, Óti to‹j
¢nqrèpoij en toàto tîn ¢dun£twn ™st…n. 3. Oátoi to…nun e„j toàto tÒlmhj
™lhlÚqasin, éste peirîntai pe…qein toÝj newtšrouj, æj, Àn aÙto‹j plhsi£zwsin,
¤ te praktšon ™st•n e‡sontai ka• di¦ taÚthj tÁj ™pist»mhj eÙda…monej
gen»sontai. Ka• thlikoÚtwn ¢gaqîn aØtoÝj didask£louj ka• kur…ouj
katast»santej oÙk a„scÚnontai tre‹j À tšttaraj mn©j Øp•r toÚtwn a„toàntej·
4. ¢ll' e„ mšn ti tîn ¥llwn kthm£twn pollostoà mšrouj tÁj ¢x…aj ™pèloun,
oÙk ¨n ºmfisb»thsan æj eâ fronoàntej tugc£nousin, sÚmpasan d• t¾n ¢ret¾n
ka• t¾n eÙdaimon…an oÛtwj Ñl…gou timîntej, æj noàn œcontej did£skaloi tîn
¥llwn ¢xioàsin g…gnesqai.
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Ka• lšgousi mšn æj oÙd•n dšontai crhm£twn, ¢rgur…dion ka• crus…dion
tÕn ploàton ¢pokaloàntej, mikroà d• kšrdouj ÑregÒmenoi mÒnon oÙk ¢qan£touj
Øpiscnoàntai toÝj sunÒntaj poi»sein. 5. „O d• p£ntwn katagelastÒtaton, Óti
par¦ m•n ïn de‹ labe‹n aÙtoÝj, toÚtoij m•n ¢pistoàsin, oŒj mšllousi t¾n
dikaiosÚnhn paradèsein, ïn d' oÙdepèpote did£skaloi gegÒnasin, par¦ toÚtoij
t¦ par¦ tîn maqhtîn mesegguoàntai, prÕj m•n t¾n ¢sf£leian eâ bouleuÒmenoi,
tù d' ™paggšlmati t¢nant…a pr£ttontej. 6. ToÝj m•n g¦r ¥llo ti paideÚontaj
pros»kei diakriboàsqai per• tîn diaferÒntwn· oÙd•n g¦r kwlÚei toÝj per•
›tera deinoÝj genomšnouj m¾ crhstoÝj e•nai per• t¦ sumbÒlaia· toÝj d• t¾n
¢ret¾n ka• t¾n swfrosÚnhn ™nergazomšnouj pîj oÙk ¥logÒn ™stin

m¾ to‹j

maqhta‹j m£lista pisteÚein; OÙ g¦r d» pou per• toÝj ¥llouj Ôntej kalo•
k¢gaqo• ka• d…kaioi per• toÚtouj ™xamart»sontai, di' oÞj toioàtoi gegÒnasin. 7.
'Epeid¦n oân tîn „diwtîn tinej ¤panta taàta sullogis£menoi kat…dwsin toÝj
t¾n sof…an did£skontaj ka• t¾n eÙdaimon…an paradidÒntaj aÙtoÚj te pollîn
deomšnouj ka• toÝj maqht¦j mikrÕn prattomšnouj, ka• t¦j ™nantièseij ™p• m•n
tîn lÒgwn throàntaj, ™p• d• tîn œrgwn m¾ kaqorîntaj, œti d• per• m•n tîn
mellÒntwn e„dšnai prospoioumšnouj, 8. per• d• tîn parÒntwn mhd•n tîn deÒntwn
m»t' e„pe‹n m»te sumbouleàsai dunamšnouj, ¢ll¦ m©llon Ðmonooàntaj ka•
ple…w katorqoàntaj toÝj ta‹j dÒxaij crwmšnouj À toÝj t¾n ™pist»mhn œcein
™paggellomšnouj,
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e„kÒtwj,

o•mai,

katafronoàsin

ka•

nom…zousin

¢dolesc…an

ka•

mikrolog…an ¢ll' oÙ tÁj yucÁj ™pimšleian e•nai t¦j toiaÚtaj diatrib£j.
9. OÙ mÒnon d• toÚtoij ¢ll¦ ka• to‹j toÝj politikoÝj lÒgouj
Øpiscnoumšnoij ¥xion ™pitimÁsai· ka• g¦r ™ke‹noi tÁj m•n ¢lhqe…aj oÙd•n
front…zousin, ¹goàntai d• toàt' e•nai t¾n tšcnhn, Àn æj ple…stouj tÍ mikrÒthti
tîn misqîn ka• tù megšqei tîn ™paggelm£twn prosag£gwntai ka• labe‹n ti
par' aÙtîn dunhqîsin· oÛtw d' ¢naisq»twj aÙto… te di£keintai ka• toÝj ¥llouj
œcein Øpeil»fasin, éste ce‹ron gr£fontej toÝj lÒgouj À tîn „diwtîn tinej
aÙtoscedi£zousin, Ómwj Øpiscnoàntai toioÚtouj ·»toraj toÝj sunÒntaj
poi»sein, éste mhd•n tîn ™nÒntwn ™n to‹j pr£gmasin paralipe‹n. 10. ka• taÚthj
tÁj dun£mewj oÙd•n oÜte ta‹j ™mpeir…aij oÜte tÍ fÚsei tÍ toà maqhtoà
metadidÒasin, ¢ll£ fasin Ðmo…wj t¾n tîn lÒgwn ™pist»mhn ésper t¾n tîn
gramm£twn paradèsein, æj m•n œcei

toÚtwn ˜k£teron oÙk ™xet£santej,

o„Òmenoi d• di¦ t¦j Øperbol¦j tîn ™paggelm£twn aÙto… te qaumasq»sesqai ka•
t¾n

pa…deusin t¾n tîn lÒgwn ple…onoj ¢x…an dÒxein e•nai, kakîj e„dÒtej Óti

meg£laj poioàsi t¦j tšcnaj oÙc oƒ tolmîntej ¢lazoneÚesqai per• aÙtîn, ¢ll'
o†tinej ¨n, Óson œnestin ™n ˜k£stV, toàt' ™xeure‹n dunhqîsin.
11. 'Egë d• prÕ pollîn m•n ¨n crhm£twn ™timhs£mhn thlikoàton
dÚnasqai t¾n filosof…an Óson oátoi lšgousin· ‡swj g¦r oÙk ¨n ¹me‹j ple‹ston
¢pele…fqhmen, oÙd' ¨n ™l£ciston mšroj ¢pelaÚsamen aÙtÁj·
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™peid¾ d' oÙc oÛtwj œcei, boulo…mhn ¨n paÚsasqai toÝj fluaroàntaj·
Ðrî g¦r oÙ mÒnon per• toÝj ™xamart£nontaj t¦j blasfhm…aj gignomšnaj, ¢ll¦
ka• toÝj ¥llouj ¤pantaj sundiaballomšnouj toÝj per• t¾n aÙt¾n diatrib¾n
Ôntaj. 12. Qaum£zw d' Ótan ‡dw toÚtouj maqhtîn ¢xioumšnouj, o‣ poihtikoà
pr£gmatoj tetagmšnhn tšcnhn parade…gma fšrontej lel»qasin sf©j aÙtoÚj. T…j
g¦r oÙk o•den pl¾n toÚtwn, Óti tÕ m•n tîn gramm£twn ¢kin»twj œcei ka• mšnei
kat¦ taÙtÕn éste to‹j aÙto‹j ¢e• per• tîn aÙtîn crèmenoi diateloàmen, tÕ d•
tîn lÒgwn p©n toÙnant…on pšponqen· tÕ g¦r Øf' ˜tšrou ∙hq•n tù lšgonti met'
™ke‹non oÙc Ðmo…wj cr»simÒn ™stin, ¢ll' oátoj e•nai doke‹ tecnikètatoj Óstij
¨n ¢x…wj m•n lšgV tîn pragm£twn, mhd•n d• tîn aÙtîn to‹j ¥lloij eØr…skein
dÚnhtai. 13. Mšgiston d• shme‹on tÁj ¢nomoiÒthtoj aÙtîn· toÝj m•n g¦r lÒgouj
oÙc oŒÒn te kalîj œcein, Àn m¾ tîn kairîn ka• toà prepÒntwj ka• toà kainîj
[œcein] met£scwsin, to‹j d• gr£mmasin oÙdenÕj toÚtwn prosedšhsen. “Wsq' oƒ
crèmenoi to‹j toioÚtoij parade…gmasin polÝ ¨n dikaiÒteron

¢pot…noien À

lamb£noien ¢rgÚrion, Óti pollÁj ™pimele…aj aÙto• deÒmenoi paideÚein toÝj
¥llouj ™piceiroàsin.
14. E„ d• de‹ m¾ mÒnon kathgore‹n tîn ¥llwn ¢ll¦ ka• t¾n ™mautoà
dhlîsai di£noian, ¹goàmai p£ntaj ¥n moi toÝj eâ fronoàntaj suneipe‹n, Óti
pollo• m•n tîn filosofhs£ntwn „diîtai dietšlesan Ôntej, ¥lloi dš tinej
oÙden• pèpote suggenÒmenoi tîn sofistîn ka• lšgein ka• politeÚesqai deino•
gegÒnasin.
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Aƒ m•n g¦r dun£meij ka• tîn lÒgwn ka• tîn ¥llwn œrgwn ¡p£ntwn ™n
to‹j eÙfušsin ™gg…gnontai ka• to‹j per• t¦j ™mpeir…aj gegumnasmšnoij· 15. ¹ d•
pa…deusij toÝj m•n toioÚtouj tecnikwtšrouj ka• prÕj tÕ zhte‹n eÙporwtšrouj
™po…hsen· oŒj g¦r nàn ™ntugc£nousi planèmenoi, taàt' ™x ˜toimotšrou
lamb£nein aÙtoÝj ™d…daxen· toÝj d• katadeestšran t¾n fÚsin œcontaj
¢gwnist¦j m•n ¢gaqoÝj À lÒgwn poiht¦j oÙk ¨n ¢potelšseien, aÙtoÝj d' ¨n
aØtîn proag£goi ka• prÕj poll¦ fronimwtšrwj diake‹sqai poi»seien. 16.
BoÚlomai d' ™peid» per e„j toàto proÁlqon, œti safšsteron e„pe‹n per• aÙtîn.
Fhm• g¦r ™gë tîn m•n „deîn, ™x ïn toÝj lÒgouj ¤pantaj ka• lšgomen ka•
sunt…qemen, labe‹n t¾n ™pist»mhn oÙk e•nai tîn p£nu calepîn, ½n tij aØtÕn
paradidù m¾ to‹j ∙vd…wj Øpiscnoumšnoij ¢ll¦ to‹j e„dÒsin ti per• aÙtîn· tÕ d•
toÚtwn ™f' ˜k£stJ tîn pragm£twn §j de‹ proelšsqai ka• me…xai prÕj ¢ll»laj
ka• t£xai kat¦ trÒpon, œti d• tîn kairîn m¾ diamarte‹n ¢ll¦

ka• to‹j

™nqum»masi prepÒntwj Ólon tÕn lÒgon katapoik‹lai ka• to‹j ÑnÒmasin
eÙrÚqmwj ka• mousikîj e„pe‹n,
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17. taàta d• pollÁj ™pimele…aj de‹sqai ka• yucÁj ¢ndrikÁj ka•
doxastikÁj œrgon e•nai· ka• de‹n tÕn m•n maqht¾n, prÕj tù t¾n fÚsin œcein o†an
cr¾, t¦ m•n e‡dh t¦ tîn lÒgwn maqe‹n, per• d• t¦j cr»seij aÙtîn gumnasqÁnai,
tÕn d• did£skalon t¦ m•n oÛtwj ¢kribîj oŒÒn t' e•nai dielqe‹n éste mhd•n tîn
didaktîn paralipe‹n, per• d• tîn loipîn toioàton aØtÕn par£deigma
parasce‹n, 18. éste toÝj ™ktupwqšntaj ka• mim»sasqai dunamšnouj eÙqÝj
¢nqhrÒteron ka• carišsteron tîn ¥llwn fa…nesqai lšgontaj. Ka• toÚtwn m•n
¡p£ntwn sumpesÒntwn telšwj ›xousin oƒ filosofoàntej· kaq' Ö d' ¨n ™lleifqÍ
ti tîn e„rhmšnwn, ¢n£gkh taÚtV ce‹ron diake‹sqai toÝj plhsi£zontaj.
19.

Oƒ

m•n

oân

¥rti

tîn

sofistîn

¢nafuÒmenoi

ka•

newst•

prospeptwkÒtej ta‹j ¢lazone…aij, e„ ka• nàn pleon£zousin, eâ o•d' Óti p£ntej
™p• taÚthn katenecq»sontai t¾n ØpÒqesin. Loipo• d' ¹m‹n e„s•n oƒ prÕ ¹mîn
genÒmenoi ka• t¦j kaloumšnaj tšcnaj gr£yai tolm»santej, oÞj oÙk ¢fetšon
¢nepitim»touj·

o†tinej

Øpšsconto

dik£zesqai

did£xein,

™klex£menoi

tÕ

dusceršstaton tîn Ñnom£twn, Ö tîn fqonoÚntwn œrgon Ãn lšgein ¢ll' oÙ tîn
proestètwn tÁj toiaÚthj paideÚsewj, 20. ka• taàta toà pr£gmatoj, kaq' Óson
™st• didaktÕn, oÙd•n m©llon prÕj toÝj dikanikoÝj lÒgouj À prÕj toÝj ¥llouj
¤pantaj çfele‹n dunamšnou.
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TosoÚtJ d• ce…rouj ™gšnonto tîn per• t¦j œridaj kalindoumšnwn, Óson
oátoi m•n toiaàta log…dia diexiÒntej, oŒj e‡ tij ™p• tîn pr£xewn ™mme…neien,
eÙqÝj ¨n ™n p©sin e‡h kako‹j, Ómwj ¢ret¾n ™phgge…lanto ka• swfrosÚnhn per•
aÙtîn, ™ke‹noi d' ™p• toÝj politikoÝj lÒgouj parakaloàntej, ¢mel»santej tîn
¥llwn tîn prosÒntwn aÙto‹j ¢gaqîn, polupragmosÚnhj ka• pleonex…aj
Øpšsthsan e•nai did£skaloi.
21. Ka…toi toÝj boulomšnouj peiqarce‹n to‹j ØpÕ tÁj filosof…aj taÚthj
prostattomšnoij polÝ ¨n q©tton prÕj ™pie…keian À prÕj ∙htore…an çfel»seien.
Ka• mhde•j o„šsqw me lšgein æj œstin dikaiosÚnh didaktÒn· Ólwj m•n g¦r
oÙdem…an ¹goàmai toiaÚthn e•nai tšcnhn, ¼tij to‹j kakîj pefukÒsin prÕj
¢ret¾n

swfrosÚnhn

¨n

ka•

dikaiosÚnhn

™mpoi»seien·

oÙ

m¾n

¢ll¦

sumparakeleÚsasqa… ge ka• sunaskÁsai m£list' ¨n o•mai t¾n tîn lÒgwn tîn
politikîn ™pimšleian. 22. “Ina d• m¾ dokî t¦j m•n tîn ¥llwn Øposcšseij
dialÚein, aÙtÕj d• me…zw lšgein tîn ™nÒntwn, ™x ïnper aÙtÕj ™pe…sqhn oÛtw
taàt'

œcein,

∙vd…wj

o•mai

ka•

to‹j

¥lloij

fanerÕn

katast»sein............................................................................
( Le•pei poll£.)
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ELENHS EGKWMION
1. E„s… tinej o‣ mšga fronoàsin, Àn ØpÒqesin ¥topon ka• par£doxon
poihs£menoi per• taÚthj ¢nektîj e„pe‹n dunhqîsi· ka• katageghr£kasin oƒ m•n
oÙ f£skontej oŒÒn t' e•nai yeudÁ lšgein oÙd' ¢ntilšgein oÙd• dÚw lÒgw per•
tîn aÙtîn pragm£twn e„pe‹n, oƒ d• diexiÒntej æj ¢ndr…a ka• sof…a ka•
dikaiosÚnh taÙtÒn ™stin, ka• fÚsei m•n oÙd•n aÙtîn œcomen, m…a d' ™pist»mh
kaq' ¡p£ntwn ™st…n· ¥lloi d• per• t¦j œridaj diatr…bontej t¦j oÙd•n m•n
çfeloÚsaj, pr£gmata d• paršcein to‹j plhsi£zousin dunamšnaj. 2. 'Egë d' e„
m•n ˜èrwn newst• t¾n perierg…an taÚthn ™n to‹j lÒgoij ™ggegenhmšnhn ka•
toÚtouj ™p• tÍ kainÒthti tîn eØrhm£twn filotimoumšnouj, oÙk ¨n Ðmo…wj
™qaÚmazon aÙtîn· nàn d• t…j ™stin oÛtwj Ñyimaq¾j, Óstij oÙk o•den
PrwtagÒran ka• toÝj kat' ™ke‹non tÕn crÒnon genomšnouj sofist¦j, Óti ka•
toiaàta ka• polÝ toÚtwn pragmatwdšstera suggr£mmata katšlipon ¹m‹n; 3.
Pîj g¦r ¥n tij Øperb£loito Gorg…an tÕn tolm»santa lšgein, æj oÙd•n tîn
Ôntwn œstin,
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À Z»nwna tÕn taÙt¦ dunat¦ ka• p£lin ¢dÚnata peirèmenon ¢pofa…nein,
À Mšlisson, Öj ¢pe…rwn tÕ plÁqoj pefukÒtwn tîn pragm£twn æj ˜nÕj Ôntoj toà
pantÕj ™pece…rhsen

¢pode…xeij eØr…skein; 4. 'All' Ómwj oÛtw fanerîj ™ke…nwn

™pideix£ntwn, Óti ∙®diÒn ™stin, per• ïn ¥n tij prÒqhtai, yeudÁ mhcan»sasqai
lÒgon, œti per• tÕn tÒpon toàton diatr…bousin· oÞj ™crÁn ¢femšnouj taÚthj tÁj
terqre…aj, tÁj ™n m•n to‹j lÒgoij ™xelšgcein prospoioumšnhj, ™n d• to‹j œrgoij
polÝn ½dh crÒnon ™xelhlegmšnhj, t¾n ¢l»qeian dièkein, 5. ka• per• t¦j pr£xeij,
™n aŒj politeuÒmeqa, toÝj sunÒntaj paideÚein, ka• per• t¾n ™mpeir…an t¾n
toÚtwn gumn£zein, ™nqumoumšnouj Óti polÝ kre‹ttÒn ™stin per• tîn crhs…mwn
™pieikîj dox£zein À per• tîn ¢cr»stwn ¢kribîj ™p…stasqai, ka• mikrÕn
prošcein ™n to‹j meg£loij m©llon À polÝ diafšrein ™n to‹j mikro‹j ka• to‹j
mhd•n prÕj tÕn b…on çfeloàsin. 6. 'All¦ g¦r oÙdenÕj aÙto‹j ¥llou mšlei pl¾n
toà crhmat…zesqai par¦ tîn newtšrwn. ”Estin d' ¹ per• t¦j œridaj filosof…a
dunamšnh toàto poie‹n· oƒ g¦r m»te tîn „d…wn pw m»te tîn koinîn front…zontej
toÚtoij m£lista

ca…rousin tîn lÒgwn, o‣ mhd• prÕj ›n cr»simoi

tugc£nousin Ôntej. 7. To‹j m•n oân thlikoÚtoij poll¾ suggnèmh taÚthn œcein
t¾n di£noian· ™p• g¦r ¡p£ntwn tîn pragm£twn prÕj t¦j perittÒthtaj ka• t¦j
qaumatopoi…aj oÛtw diake…menoi diateloàsin·
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to‹j d• paideÚein prospoioumšnoij ¥xion ™pitim©n, Óti kathgoroàsi m•n
tîn ™p• to‹j „d…oij sumbola…oij ™xapatèntwn ka• m¾ dika…wj to‹j lÒgoij
crwmšnwn, aÙto• d' ™ke…nwn deinÒtera poioàsin· oƒ m•n g¦r ¥llouj tin¦j
™zhm…wsan, oátoi d• toÝj sunÒntaj m£lista bl£ptousin. 8. Tosoàton d'
™pidedwkšnai pepoi»kasi tÕ yeudologe‹n, ést' ½dh tin•j Ðrîntej toÚtouj ™k
tîn toioÚtwn çfeloumšnouj tolmîsi gr£fein, æj œstin Ð tîn ptwceuÒntwn ka•
feugÒntwn b…oj zhlwtÒteroj À Ð tîn ¥llwn ¢nqrèpwn, ka• poioàntai tekm»rion,
æj e„ per• ponhrîn pragm£twn œcous…n ti lšgein, per… ge tîn kalîn k¢gaqîn
∙vd…wj eÙpor»sousin. 9. 'Emo• d• doke‹ p£ntwn e•nai katagelastÒtaton tÕ di¦
toÚtwn tîn lÒgwn zhte‹n pe…qein, æj per• tîn politikîn ™pist»mhn œcousin,
™xÕn ™n aÙto‹j oŒj ™paggšllontai t¾n ™p…deixin poie‹sqai· toÝj g¦r
¢mfisbhtoàntaj toà frone‹n ka• f£skontaj e•nai sofist¦j oÙk ™n to‹j
ºmelhmšnoij ØpÕ tîn ¥llwn, ¢ll' ™n oŒj ¤pantšj e„sin ¢ntagwnista•, pros»kei
diafšrein ka•

kre…ttouj e•nai tîn „diwtîn. 10. Nàn d• parapl»sion

poioàsin, ésper ¨n e‡ tij prospoio‹to kr£tistoj e•nai tîn ¢qlhtîn ™ntaàqa
kataba…nwn, oá mhde•j ¨n ¥lloj ¢xièseien. T…j g¦r ¨n tîn eâ fronoÚntwn
sumfor¦j ™paine‹n ™piceir»seien; 'All¦ dÁlon, Óti di' ¢sqšneian ™ntaàqa
katafeÚgousin. 11. ”Estin g¦r tîn m•n toioÚtwn suggramm£twn m…a tij ÐdÕj, ¿n
oÜq' eØre‹n oÜte maqe‹n oÜte mim»sasqai dÚskolÒn ™stin·
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oƒ d• koino• ka• pisto• ka• toÚtoij Ómoioi tîn lÒgwn di¦ pollîn „deîn
ka•

kairîn

duskatamaq»twn

eØr…skonta…

ka•

lšgontai,

ka•

tosoÚtJ

calepwtšran œcousi t¾n sÚnqesin, ÓsJ per tÕ semnÚnesqai toà skèptein ka•
tÕ spoud£zein toà pa…zein ™piponèterÒn ™stin. 12. Shme‹on d• mšgiston· tîn m•n
g¦r toÝj bombulioÝj ka• toÝj ¤laj ka• t¦ toiaàta boulhqšntwn ™paine‹n
oÙde•j pèpote lÒgwn ºpÒrhsen, oƒ d• per• tîn Ðmologoumšnwn ¢gaqîn À kalîn
À diaferÒntwn ™p' ¢retÍ lšgein ™piceir»santej polÝ katadešsteron tîn
ØparcÒntwn ¤pantej e„r»kasin. 13. OÙ g¦r tÁj aÙtÁj gnèmhj ™st•n ¢x…wj e„pe‹n
per• ˜katšrwn aÙtîn, ¢ll¦ t¦ m•n mikr¦ ∙®dion to‹j lÒgoij Øperbalšsqai, tîn
d• calepÕn toà megšqouj ™fikšsqai· ka• per• m•n tîn dÒxan ™cÒntwn sp£nion
eØre‹n, § mhde•j prÒteron e‡rhken, per• d• tîn faÚlwn ka• tapeinîn Ó ti ¥n tij
tÚcV fqegx£menoj, ¤pan ‡diÒn ™stin.
14. DiÕ ka• tÕn gr£yanta per• tÁj `Elšnhj ™painî m£lista tîn eâ lšgein
ti boulhqšntwn, Óti per• toiaÚthj ™mn»sqh gunaikÕj, ¿ ka• tù gšnei ka• tù
k£llei ka• tÍ dÒxV polÝ di»negken. OÙ m¾n ¢ll¦ ka• toàton mikrÒn ti
paršlaqen· fhs• m•n g¦r ™gkèmion gegrafšnai per• aÙtÁj, tugc£nei d'
¢polog…an e„rhkëj Øp•r tîn ™ke…nV pepragmšnwn. 15. ”Estin d' oÙk ™k tîn
aÙtîn „deîn oÙd• per• tîn aÙtîn

œrgwn Ð lÒgoj, ¢ll¦ p©n toÙnant…on·

¢pologe‹sqai m•n g¦r pros»kei per• tîn ¢dike‹n a„t…an ™cÒntwn, ™paine‹n d•
toÝj ™p' ¢gaqù tin• diafšrontaj.
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“Ina d• m¾ dokî tÕ ∙´ston poie‹n, ™pitim©n to‹j ¥lloij mhd•n ™pideiknÝj
tîn ™mautoà, peir£somai per• tÁj aÙtÁj taÚthj e„pe‹n, paralipën ¤panta t¦
to‹j ¥lloij e„rhmšna.
16. T¾n mn oân ¢rc¾n toà lÒgou poi»somai t¾n ¢rc¾n toà gšnouj aÙtÁj.
Ple…stwn g¦r ¹miqšwn ØpÕ DiÕj gennhqšntwn mÒnhj taÚthj gunaikÕj pat¾r
ºx…wse klhqÁnai. Spoud£saj d m£lista per… te tÕn ™x 'Alkm»nhj ka• toÝj ™k
L»daj, tosoÚtJ m©llon `Elšnhn `Hraklšouj proÙt…mhsen, éste tù mn „scÝn
œdwken, ¿ b…v tîn ¥llwn krate‹n dÚnatai, tÍ d k£lloj ¢pšneimen, Ö ka• tÁj
∙èmhj aÙtÁj ¥rcein pšfuken. 17. E„dëj d t¦j ™pifane…aj ka• t¦j lamprÒthtaj
oÙk ™k tÁj ¹suc…aj, ¢ll' ™k tîn polšmwn ka• tîn ¢gènwn gignomšnaj, ka•
boulÒmenoj aÙtîn m¾ mÒnon t¦ sèmat' e„j qeoÝj ¢nagage‹n, ¢ll¦ ka• t¦j dÒxaj
¢eimn»stouj katalipe‹n, toà mn ™p…ponon ka• filok…ndunon tÕn b…on
katšsthsen, tÁj d per…blepton ka• perim£chton t¾n fÚsin ™po…hsen.
18. Ka• prîton mn QhseÝj, Ð legÒmenoj mn A„gšwj, genomšnoj d' ™k
Poseidînoj, „dën aÙt¾n oÜpw mn ¢km£zousan, ½dh d tîn ¥llwn diafšrousan,
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tosoàton ¹tt»qh toà k£llouj Ð krate‹n tîn ¥llwn e„qismšnoj, ésq'
ØparcoÚshj aÙtù ka• patr…doj meg…sthj ka• basile…aj ¢sfalest£thj,
¹ghs£menoj oÙk ¥xion enai zÁn ™p• to‹j paroàsin ¢gaqo‹j ¥neu tÁj prÕj
™ke…nhn o„keiÒthtoj, 19. ™peid¾ par¦ tîn kur…wn oÙc oŒÒj t' Ãn aÙt¾n labe‹n,
¢ll' ™pšmenon t»n te tÁj paidÕj ¹lik…an ka• tÕn crhsmÕn tÕn par¦ tÁj Puq…aj,
Øperidën t¾n ¢rc¾n t¾n Tund£rew ka• katafron»saj tÁj ∙èmhj tÁj K£storoj
ka• PoludeÚkouj

ka• p£ntwn tîn ™n Lakeda…moni deinîn Ñligwr»saj, b…v

labën aÙt¾n e„j ”Afidnan tÁj 'AttikÁj katšqeto· 20. ka• tosaÚthn c£rin œscen
Peir…qJ tù metascÒnti tÁj ¡rpagÁj éste, boulhqšntoj aÙtoà mnhsteàsai
KÒrhn t¾n DiÕj ka• D»mhtroj, ka• parakaloàntoj ™p• t¾n e„j “Aidou
kat£basin, ™peid¾ sumbouleÚwn oÙc oŒÒj t' Ãn ¢potršpein, prod»lou tÁj
sumfor©j oÜshj Ómwj aÙtù sunhkoloÚqhsen,

nom…zwn Ñfe…lein toàton tÕn

œranon, mhdenÕj ¢postÁnai tîn ØpÕ Peir…qou prostacqšntwn ¢nq' ïn ™ke‹noj
aÙtù sunekindÚneusen.
21. E„ mn oân Ð taàta pr£xaj eŒj Ãn tîn tucÒntwn, ¢ll¦ m¾ tîn polÝ
dienegkÒntwn, oÙk ¥n pw dÁloj Ãn Ð lÒgoj, pÒteron `Elšnhj œpainoj À
kathgor…a Qhsšwj ™st…n·
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nàn d• tîn m•n ¥llwn tîn eÙdokimhs£ntwn eØr»somen tÕn mn ¢ndr…aj,
tÕn d sof…aj, tÕn d' ¥llou tinÕj tîn toioÚtwn merîn ¢pesterhmšnon, toàton d•
mÒnon oÙd' ˜nÕj ™nde© genÒmenon, ¢ll¦ pantelÁ t¾n ¢ret¾n kths£menon. 22.
Doke‹ dš moi pršpein per• aÙtoà ka• di¦ makrotšrwn e„pe‹n· ¹goàmai g¦r
taÚthn meg…sthn enai p…stin to‹j boulomšnoij `Elšnhn ™paine‹n, Àn ™pide…xwmen
toÝj

¢gap»santaj

ka•

qaum£santaj

™ke…nhn

aÙtoÝj

tîn

¥llwn

qaumastotšrouj Ôntaj. “Osa mn g¦r ™f' ¹mîn gšgonen, e„kÒtwj ¨n ta‹j dÒxaij
ta‹j ¹metšraij aÙtîn diakr…noimen, per• d tîn oÛtw palaiîn pros»kei to‹j
kat' ™ke‹non tÕn crÒnon eâ fron»sasin Ðmonooàntaj ¹m©j fa…nesqai.
23. K£lliston mn oân œcw per• Qhsšwj toàt' e„pe‹n, Óti kat¦ tÕn aÙtÕn
crÒnon `Hrakle‹ genÒmenoj ™n£millon t¾n aÙtoà dÒxan prÕj t¾n ™ke…nou
katšsthsen. OÙ g¦r mÒnon to‹j Óploij ™kosm»santo paraplhs…oij, ¢ll¦ ka•
to‹j ™pithdeÚmasin ™cr»santo to‹j aÙto‹j, pršponta tÍ suggene…v poioàntej.
'Ex ¢delfîn g¦r gegonÒtej, Ð mn ™k DiÕj, Ð d' ™k Poseidînoj, ¢delf¦j ka• t¦j
™piqum…aj œscon. MÒnoi g¦r oátoi tîn progegenhmšnwn Øp•r toà b…ou toà tîn
¢nqrèpwn ¢qlhta• katšsthsan. 24. Sunšbh d tÕn mn Ñnomastotšrouj ka•
me…zouj, tÕn d' çfelimwtšrouj ka• to‹j “Ellhsin o„keiotšrouj poi»sasqai toÝj
kindÚnouj. Tù m•n g¦r EÙrusqeÝj prosštatten t£j te boàj t¦j ™k tÁj 'Eruqe…aj
¢gage‹n ka• t¦ mÁla t¦ tîn `Esper…dwn ™negke‹n ka• tÕn Kšrberon ¢nagage‹n
ka• toioÚtouj ¥llouj pÒnouj, ™x ïn œmellen oÙ toÝj ¥llouj çfel»sein ¢ll'
aÙtÕj kinduneÚsein·
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25. Ð d' aÙtÕj aØtoà kÚrioj ín toÚtouj proVre‹to tîn ¢gènwn ™x ïn
½mellen À tîn `Ell»nwn À tÁj aØtoà patr…doj eÙergšthj gen»sesqai. Ka• tÒn te
taàron tÕn ¢neqšnta mn ØpÕ Poseidînoj, t¾n d• cèran lumainÒmenon, Ön
p£ntej oÙk ™tÒlmwn Øpomšnein, mÒnoj ceirws£menoj meg£lou fÒbou ka• pollÁj
¢por…aj toÝj o„koàntaj t¾n pÒlin ¢p»llaxen· 26. ka• met¦ taàta Lap…qaij
sÚmmacoj genÒmenoj, ka• strateus£menoj ™p• KentaÚrouj toÝj difue‹j, o‣ ka•
t£cei ka• ∙èmV ka• tÒlmV dienegkÒntej t¦j mn ™pÒrqoun, t¦j d' ½mellon, ta‹j
d' ºpe…loun tîn pÒlewn, toÚtouj m£cV nik»saj eÙqÝj m•n aÙtîn t¾n Ûbrin
œpausen, oÙ pollù d' Ûsteron crÒnJ tÕ gšnoj ™x ¢nqrèpwn ºf£nisen. 27. Per•
d toÝj aÙtoÝj crÒnouj tÕ tšraj tÕ trafn mn ™n Kr»tV, genÒmenon d' ™k
Pasif£hj tÁj `Hl…ou qugatrÕj, ú kat¦ mante…an dasmÕn tÁj pÒlewj d•j ˜pt¦
pa‹daj ¢postelloÚshj, „dën aÙtoÝj ¢gomšnouj ka• pandhme• propempomšnouj
™p• q£naton ¥nomon ka• proàpton ka• penqoumšnouj œti zîntaj, oÛtwj
ºgan£kthsen, ésq' ¹g»sato kre‹tton enai teqn£nai m©llon À zÁn ¥rcwn tÁj
pÒlewj tÁj oÛtwj o„ktrÕn to‹j ™cqro‹j fÒron Øpotele‹n ºnagkasmšnhj. 28.
SÚmplouj d genÒmenoj ka• krat»saj fÚsewj ™x ¢ndrÕj mn ka• taÚrou
memigmšnhj, t¾n d' „scÝn ™coÚshj o†an pros»kei t¾n ™k toioÚtwn swm£twn
sugkeimšnhn, toÝj mn pa‹daj diasèsaj to‹j goneàsin ¢pšdwken, t¾n d• pÒlin
oÛtwj ¢nÒmou ka• deinoà ka• dusapall£ktou prost£gmatoj ºleuqšrwsen.
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29. 'Aporî d' Ó ti cr»swmai to‹j ™pilo…poij· ™pist¦j g¦r ™p• t¦ Qhsšwj
œrga ka• lšgein ¢rx£menoj per• aÙtîn Ñknî mn metaxÝ paÚsasqai ka•
paralipe‹n t»n te Sk…rwnoj ka• KerkÚonoj ka• tîn ¥llwn tîn toioÚtwn
paranom…an, prÕj oÞj ¢ntagwnist¾j genÒmenoj ™ke‹noj pollîn ka• meg£lwn
sumforîn toÝj “Ellhnaj ¢p»llaxen· a„sq£nomai d' ™mautÕn œxw ferÒmenon tîn
kairîn ka• dšdoika, m» tisin dÒxw per• toÚtou m©llon spoud£zein À per• Âj
t¾n ¢rc¾n Øpeqšmhn. 30. 'Ex ¢mfotšrwn oân toÚtwn aƒroàmai t¦ mn ple‹sta
paralipe‹n di¦ toÝj duskÒlwj ¢krowmšnouj, per• d tîn ¥llwn æj ¨n dÚnwmai
suntomètata dielqe‹n, †na t¦ mn ™ke…noij, t¦ d' ™mautù car…swmai, ka• m¾
pant£pasin ¹tthqî tîn e„qismšnwn fqone‹n ka• to‹j legomšnoij ¤pasin
™pitim©n.
31. T¾n mn oân ¢ndr…an ™n toÚtoij ™pede…xato to‹j œrgoij, ™n oŒj aÙtÕj
kaq' aØtÕn ™kindÚneusen, t¾n d' ™pist»mhn, ¿n ecen prÕj tÕn pÒlemon, ™n ta‹j
m£caij, ™n aŒj meq' Ólhj tÁj pÒlewj ºgwn…sato, t¾n d' eÙsšbeian t¾n prÕj toÝj
qeoÝj œn te ta‹j 'Adr£stou ka• ta‹j tîn pa…dwn tîn `Hraklšouj ƒkete…aij· toÝj
m•n g¦r m£cV nik»saj Peloponnhs…ouj dišswsen, tù d• toÝj ØpÕ tÍ Kadme…v
teleut»santaj b…v Qhba…wn q£yai paršdwken· t¾n d'

¥llhn ¢ret¾n ka•

swfrosÚnhn œn te to‹j proeirhmšnoij ka• m£list' ™n oŒj t¾n pÒlin diókhsen.
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32. `Orîn g¦r toÝj b…v tîn politîn zhtoàntaj ¥rcein ˜tšroij
douleÚontaj ka• toÝj ™pik…ndunon tÕn b…on to‹j ¥lloij kaqist£ntaj aÙtoÝj
perideîj zîntaj, ka• poleme‹n ¢nagkazomšnouj met¦ mn tîn politîn prÕj toÝj
polem…ouj, met¦ d' ¥llwn tinîn prÕj toÝj sumpoliteuomšnouj, 33. œti d
sulîntaj m•n t¦ tîn qeîn, ¢pokte…nontaj d toÝj belt…stouj tîn politîn,
¢pistoàntaj d to‹j o„keiot£toij, oÙdn d ∙vqumÒteron zîntaj tîn ™p• qan£tJ
suneilhmmšnwn, ¢ll¦ t¦ mn œxw zhloumšnouj, aÙtoÝj d• par' aØto‹j m©llon
tîn ¥llwn lupoumšnouj. 34. t… g£r ™stin ¥lgion À zÁn ¢e• dediÒta m» tij aØtÕn
tîn parestètwn ¢pokte…nV, ka• mhdn Âtton foboÚmenon toÝj ful£ttontaj À
toÝj ™pibouleÚontaj; toÚtwn ¡p£ntwn katafron»saj, ka• nom…saj oÙk
¥rcontaj ¢ll¦ nos»mata tîn pÒlewn e•nai toÝj toioÚtouj, ™pšdeixen Óti ∙®diÒn
™stin ¤ma turanne‹n ka• mhdn ce‹ron diake‹sqai tîn ™x ‡sou politeuomšnwn.
35. Ka• prîton mn t¾n pÒlin spor£dhn ka• kat¦ kèmaj o„koàsan e„j taÙtÕn
sunagagën thlikaÚthn ™po…hsen ést' œti ka• nàn ¢p' ™ke…nou toà crÒnou
meg…sthn tîn `Ellhn…dwn enai· met¦ d• taàta koin¾n t¾n patr…da katast»saj
ka• t¦j yuc¦j tîn sumpoliteuomšnwn ™leuqerèsaj, ™x ‡sou t¾n ¤millan
aÙto‹j per• tÁj ¢retÁj ™po…hsen, pisteÚwn mn Ðmo…wj aÙtîn prošxein
¢skoÚntwn ésper ¢meloÚntwn, e„dëj d t¦j tim¦j ¹d…ouj oÜsaj t¦j par¦ tîn
mšga fronoÚntwn À t¦j par¦ tîn douleuÒntwn. 36. TosoÚtou d' ™dšhsen
¢kÒntwn ti poie‹n tîn politîn ésq' Ð mn tÕn dÁmon kaq…sth kÚrion tÁj
polite…aj, oƒ d mÒnon aÙtÕn ¥rcein ºx…oun, ¹goÚmenoi pistotšran ka•
koinotšran enai t¾n ™ke…nou monarc…an tÁj aØtîn dhmokrat…aj·
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OÙ g¦r ésper ›teroi toÝj mn pÒnouj ¥lloij prosštatten, tîn d' ¹donîn
aÙtÕj mÒnoj ¢pšlauen, ¢ll¦ toÝj mn kindÚnouj „d…ouj ™poie‹to, t¦j d'
çfele…aj ¤pasin e„j tÕ koinÕn ¢ped…dou. 37. Ka• g£r toi dietšlesen tÕn b…on
oÙk ™pibouleuÒmenoj ¢ll' ¢gapèmenoj, oÙd' ™paktù dun£mei t¾n ¢rc¾n
diaful£ttwn, ¢ll¦ tÍ tîn politîn eÙno…v doruforoÚmenoj, tÍ mn ™xous…v
turannîn, ta‹j d' eÙerges…aij dhmagwgîn· oÛtw g¦r nom…mwj ka• kalîj diókei
t¾n pÒlin ést' œti ka• nàn ‡cnoj tÁj ™ke…nou praÒthtoj ™n to‹j ½qesin ¹mîn
katalele‹fqai.
38. T¾n d¾ gennhqe‹san mn ØpÕ DiÕj, krat»sasan d toiaÚthj ¢retÁj ka•
swfrosÚnhj, pîj oÙk ™paine‹n cr¾ ka• tim©n ka• nom…zein polÝ tîn pèpote
genomšnwn dienegke‹n; OÙ g¦r d¾ m£rtur£ ge pistÒteron oÙd• krit¾n
ƒkanèteron ›xomen ™pagagšsqai per• tîn `ElšnV prosÒntwn ¢gaqîn tÁj Qhsšwj
diano…aj. “Ina d m¾ dokî di' ¢por…an per• tÕn aÙtÕn tÒpon diatr…bein, mhd'
¢ndrÕj ˜nÕj dÒxV katacrèmenoj ™paine‹n aÙt¾n, boÚlomai ka• per• tîn
™comšnwn dielqe‹n.
39. Met¦ g¦r t¾n Qhsšwj e„j “Aidou kat£basin ™panelqoÚshj aÙtÁj e„j
Lakeda…mona ka• prÕj tÕ mnhsteÚesqai laboÚshj ¹lik…an, ¤pantej oƒ tÒte
basileÚontej ka• dunasteÚontej t¾n aÙt¾n gnèmhn œscon per• aÙtÁj· ™xÕn g¦r
aÙto‹j lamb£nein ™n ta‹j aØtîn pÒlesi guna‹kaj t¦j prwteuoÚsaj, ØperidÒntej
toÝj o‡koi g£mouj Ãlqon ™ke…nhn mnhsteÚsontej. 40. OÜpw d kekrimšnou toà
mšllontoj aÙtÍ sunoik»sein, ¢ll' œti koinÁj tÁj tÚchj oÜshj, oÛtw prÒdhloj
Ãn ¤pasin ™somšnh perim£chtoj éste sunelqÒntej p…steij œdosan ¢ll»loij Ã
m¾n bohq»sein, e‡ tij ¢postero…h tÕn ¢xiwqšnta labe‹n aÙt¾n, nom…zwn ›kastoj
t¾n ™pikour…an taÚthn aØtù paraskeu£zein.
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41. TÁj mn oân „d…aj ™lp…doj pl¾n ˜nÕj ¢ndrÕj ¤pantej ™yeÚsqhsan, tÁj
d koinÁj dÒxhj, Âj œscon per• ™ke…nhj, oÙde•j aÙtîn di»marten. OÙ polloà g¦r
crÒnou dielqÒntoj, genomšnhj ™n qeo‹j per• k£llouj œridoj, Âj 'Alšxandroj Ð
Pri£mou katšsth krit¾j, ka• didoÚshj “Hraj mn ¡p£shj aÙtù tÁj 'As…aj
basileÚein, 'Aqhn©j d krate‹n ™n to‹j polšmoij, Afrod…thj d• tÕn g£mon tÕn
`Elšnhj, 42. tîn mn swm£twn oÙ dunhqe•j labe‹n di£gnwsin ¢ll' ¹tthqe•j tÁj
tîn qeîn Ôyewj, tîn d dwreîn ¢nagkasqe•j genšsqai krit¾j, e†leto t¾n
o„keiÒthta t¾n `Elšnhj ¢nt• tîn ¥llwn ¡p£ntwn, oÙ prÕj t¦ ¹don¦j ¢poblšyaj,
ka…toi ka• toàto to‹j eâ fronoàsin pollîn aƒretèterÒn ™stin, ¢ll' Ómwj oÙk
™p• toàq' érmhsen, ¢ll' ™peqÚmhsen DiÕj genšsqai khdest¾j, 43. nom…zwn polÝ
me…zw ka• kall…w taÚthn enai t¾n tim¾n À t¾n tÁj 'As…aj basile…an, ka•
meg£laj mn ¢rc¦j ka• dunaste…aj ka• faÚloij ¢nqrèpoij pot• parag…gnesqai,
toiaÚthj d gunaikÕj oÙdšna tîn ™pigignomšnwn ¢xiwq»sesqai, prÕj d• toÚtoij
oÙd•n ¨n ktÁma k£llion katalipe‹n to‹j pais•n À paraskeu£saj aÙto‹j Ópwj
m¾ mÒnon prÕj patrÕj ¢ll¦ ka• prÕj mhtrÕj ¢pÕ DiÕj œsontai gegonÒtej. 44.
'Hp…stato g¦r t¦j mn ¥llaj eÙtuc…aj tacšwj metapiptoÚsaj, t¾n d' eÙgšneian
¢e• to‹j aÙto‹j paramšnousan, éste taÚthn mn t¾n a†resin Øpr ¤pantoj toà
gšnouj œsesqai, t¦j d' ˜tšraj dwre¦j Øpr toà crÒnou mÒnon toà kaq' aØtÒn.
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45. Tîn m•n oân eâ fronoÚntwn oÙde•j ¨n to‹j logismo‹j toÚtoij
™pitim»seien, tîn d mhdn prÕ toà pr£gmatoj ™nqumoumšnwn ¢ll¦ tÕ
sumba‹non mÒnon skopoumšnwn ½dh tinj ™loidÒrhsan aÙtÒn· ïn t¾n ¥noian ™x
ïn ™blasf»mhsan per• ™ke…nou ∙®dion ¤pasi katamaqe‹n. 46. Pîj g¦r oÙ
katagšlaston pepÒnqasin, e„ t¾n aØtîn fÚsin ƒkanwtšran enai nom…zousin tÁj
ØpÕ tîn qeîn prokriqe…shj; OÙ g¦r d» pou per• ïn e„j tosaÚthn œrin
katšsthsan, tÕn tucÒnta diagnînai kÚrion ™po…hsan, ¢ll¦ dÁlon, Óti tosaÚthn
œscon spoud¾n ™klšxasqai krit¾n tÕn bšltiston, Óshnper aÙtoà toà pr£gmatoj
™pimšleian ™poi»santo. 47. Cr¾ d skope‹n, Ðpo‹Òj tij Ãn ,ka• dokim£zein aÙtÕn
oÙk ™k tÁj ÑrgÁj tÁj tîn ¢potucousîn, ¢ll' ™x ïn ¤pasai bouleus£menai
proe…lonto t¾n ™ke…nou di£noian. Kakîj mn g¦r paqe‹n ØpÕ tîn kreittÒnwn
oÙdn kwlÚei ka• toÝj mhdn ™xhmarthkÒtaj· toiaÚthj d timÁj tuce‹n, éste
qnhtÕn Ônta qeîn genšsqai krit¾n, oÙc oŒÒn te m¾ oÙ tÕn polÝ tÍ gnèmV
diafšronta. 48. Qaum£zw d' e‡ tij o‡etai kakîj bebouleàsqai tÕn met¦ taÚthj
zÁn ˜lÒmenon, Âj ›neka pollo• tîn ¹miqšwn ¢poqnÇskein ºqšlhsan. Pîj d' oÙk
¨n Ãn ¢nÒhtoj, e„ toÝj qeoÝj e„dëj per• k£llouj filonikoàntaj aÙtÕj k£llouj
katefrÒnhsen, ka• m¾ taÚthn ™nÒmise meg…sthn enai tîn dwreîn, per• Âj
k¢ke…naj ˜èra m£lista spoudazoÚsaj;
49. T…j d' ¨n tÕn g£mon tÕn `Elšnhj Øpere‹den, Âj ¡rpasqe…shj oƒ mn
“Ellhnej oÛtwj ºgan£kthsan ésper Ólhj tÁj `Ell£doj peporqhmšnhj, oƒ d
b£rbaroi tosoàton ™frÒnhsan, Óson per ¨n e„ p£ntwn ¹mîn ™kr£thsan;
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DÁlon d' æj ˜k£teroi dietšqhsan· pollîn g¦r aÙto‹j prÒteron
™gklhm£twn genomšnwn Øpr mn tîn ¥llwn ¹suc…an Ãgon, Øp•r d• taÚthj
thlikoàton sunest»santo pÒlemon oÙ mÒnon tù megšqei tÁj ÑrgÁj ¢ll¦ ka• tù
m»kei toà crÒnou ka• tù pl»qei tîn paraskeuîn, Ósoj oÙde•j pèpote gšgonen.
50. 'ExÕn d to‹j mn ¢podoàsin `Elšnhn ¢phll£cqai tîn parÒntwn kakîn, to‹j
d' ¢mel»sasin ™ke…nhj ¢deîj o„ke‹n tÕn ™p…loipon crÒnon, oÙdšteroi taàt'
ºqšlhsan· ¢ll' oƒ mn perieèrwn ka• pÒleij ¢nast£touj gignomšnaj ka• t¾n
cèran porqoumšnhn, éste m¾ prošsqai to‹j “Ellhsin aÙt¾n, oƒ d' Åroànto
mšnontej ™p• tÁj ¢llotr…aj kataghr£skein ka• mhdšpote toÝj aÙtîn „de‹n
m©llon À 'ke…nhn katalipÒntej e„j t¦j aÙtîn patr…daj ¢pelqe‹n. 51. Ka• taàt'
™po…oun oÙc Øpr 'Alex£ndrou ka• Menel£ou filonikoàntej, ¢ll' oƒ mn Øpr
tÁj 'As…aj, oƒ d' Øp•r tÁj EÙrèphj, nom…zontej, ™n Ðpotšrv tÕ sîma toÙke…nhj
katoik»seien, taÚthn eÙdaimonestšran t¾n cèran œsesqai. 52. Tosoàtoj d' œrwj
™nšpesen tîn pÒnwn ka• tÁj strate…aj ™ke…nhj oÙ mÒnon to‹j “Ellhsi ka• to‹j
barb£roij ¢ll¦ ka• to‹j qeo‹j, ést' oÙd toÝj ™x aØtîn gegonÒtaj ¢pštreyan
tîn ¢gènwn tîn per• Tro…an, ¢ll¦ ZeÝj m•n proeidëj t¾n SarphdÒnoj
eƒmarmšnhn, 'Hëj d t¾n Mšmnonoj, Poseidîn d• t¾n KÚknou, Qštij d t¾n
'Acillšwj, Ómwj aÙtoÝj sunexèrmhsan ka• sunexšpemyan,
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53. ¹goÚmenoi k£llion aÙto‹j e•nai teqn£nai macomšnoij per• tÁj DiÕj
qugatrÕj m©llon À zÁn ¢poleifqe‹si tîn per• ™ke…nhj kindÚnwn. Ka• t… de‹
qaum£zein, § per• tîn

pa…dwn dieno»qhsan; AÙto• g¦r polÝ me…zw ka•

deinotšran ™poi»santo par£taxin tÁj prÕj G…gantaj aÙto‹j genomšnhj· prÕj m•n
g¦r ™ke…nouj met' ¢ll»lwn ™macšsanto, per• d taÚthj prÕj sf©j aÙtoÝj
™polšmhsan.
54. EÙlÒgwj d k¢ke‹noi taàt' œgnwsan, k¢gë thlikaÚtaij Øperbola‹j
œcw cr»sasqai per• aÙtÁj· k£llouj g¦r ple‹ston mšroj metšscen, Ö semnÒtaton
ka• timiètaton ka• qeiÒtaton tîn Ôntwn ™st…n. `R®dion d• gnînai t¾n dÚnamin
aÙtoà· tîn mn g¦r ¢ndr…aj À sof…aj À dikaiosÚnhj m¾ metecÒntwn poll¦
fan»setai timèmena m©llon À toÚtwn ›kaston, tîn d k£llouj ¢pesterhmšnwn
oÙd•n eØr»somen ¢gapèmenon, ¢ll¦ p£nta katafronoÚmena pl¾n Ósa taÚthj
tÁj „dšaj kekoinènhken, ka• t¾n ¢ret¾n di¦ toàto m£list' eÙdokimoàsan, Óti
k£lliston tîn ™pithdeum£twn ™st…n. 55. Gno…h d' ¥n tij k¢ke‹qen, Óson diafšrei
tîn Ôntwn, ™x ïn aÙto• diatiqšmeqa prÕj ›kaston aÙtîn. Tîn m•n g¦r ¥llwn,
ïn ¨n ™n

cre…v genèmeqa, tuce‹n mÒnon boulÒmeqa, peraitšrw d per• aÙtîn

oÙd•n tÍ yucÍ prospepÒnqamen· tîn d kalîn œrwj ¹m‹n ™gg…gnetai, tosoÚtJ
me…zw toà boÚlesqai ∙èmhn œcwn, ÓsJ per ka• tÕ pr©gma kre‹ttÒn ™stin. 56.
Ka• to‹j mn kat¦ sÚnesin À kat' ¥llo ti prošcousin fqonoàmen, Àn m¾ tù
poie‹n ¹m©j eâ kaq' ˜k£sthn t¾n ¹mšran prosag£gwntai ka• stšrgein sf©j
aÙtoÝj ¢nagk£swsin· to‹j d kalo‹j eÙqÝj „dÒntej eânoi gignÒmeqa, ka• mÒnouj
aÙtoÝj ésper toÝj qeoÝj oÙk ¢pagoreÚomen qerapeÚontej,
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57. ¢ll' ¼dion douleÚomen to‹j toioÚtoij À tîn ¥llwn ¥rcomen, ple…w
c£rin œcontej to‹j poll¦ prost£ttousin À to‹j mhd•n ™paggšllousin. Ka• toÝj
m•n Øp' ¥llV tin• dun£mei gignomšnouj loidoroàmen ka• kÒlakaj ¢pokaloàmen,
toÝj d• tù k£llei latreÚontaj filok£louj ka• filopÒnouj e•nai nom…zomen. 58.
TosaÚtV d' eÙsebe…v ka• prono…v crèmeqa per• t¾n „dšan t¾n toiaÚthn, éste
ka•

tîn

™cÒntwn

tÕ

k£lloj

toÝj

m•n

misqarn»santaj

ka•

kakîj

bouleusamšnouj per• tÁj aØtîn ¹lik…aj m©llon ¢tim£zomen À toÝj e„j t¦ tîn
¥llwn sèmat' ™xamartÒntaj· Ósoi d' ¨n t¾n aØtîn éran diaful£xwsin ¥baton
to‹j ponhro‹j ésper ƒerÕn poi»santej, toÚtouj e„j tÕn ™p…loipon crÒnon Ðmo…wj
timîmen ésper toÝj Ólhn t¾n pÒlin ¢gaqÒn ti poi»santaj.
59. Ka• t… de‹ t¦j ¢nqrwp…naj dÒxaj lšgonta diatr…bein; 'All¦ ZeÝj Ð
kratîn p£ntwn ™n m•n to‹j ¥lloij t¾n aØtoà dÚnamin ™nde…knutai, prÕj d• tÕ
k£lloj tapeinÕj gignÒmenoj ¢xio‹ plhsi£zein. 'AmfitrÚwni m•n g¦r e„kasqe•j
æj 'Alkm»nhn Ãlqen, crusÕj d• ∙ue•j Dan£V sunegšneto, kÚknoj d• genÒmenoj
e„j toÝj Nemšsewj kÒlpouj katšfugen, toÚtJ d• p£lin Ðmoiwqe•j L»dan
™nÚmfeusen· ¢e• d• met¦ tšcnhj ¢ll' oÙ met¦ b…aj qhrèmenoj fa…netai t¾n
fÚsin t¾n toiaÚthn.
™ke…noij À

60. TosoÚtJ d• m©llon protet…mhtai tÕ k£lloj par'

par' ¹m‹n, éste ka• ta‹j gunaix• ta‹j aØtîn ØpÕ toÚtou

kratoumšnaij suggnèmhn œcousin, ka• poll¦j ¥n tij ™pide…xeien tîn ¢qan£twn,
a‣ qnhtoà k£llouj ¹tt»qhsan, ïn oÙdem…a laqe‹n tÕ gegenhmšnon æj a„scÚnhn
œcon ™z»thsen, ¢ll' æj kalîn Ôntwn tîn pepragmšnwn Ømne‹sqai m©llon À
siwp©sqai per• aÙtîn ºboul»qhsan.
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Mšgiston d• tîn e„rhmšnwn· ple…ouj g¦r ¨n eÛroimen di¦ tÕ k£lloj
¢qan£touj gegenhmšnouj À di¦ t¦j ¥llaj ¢ret¦j ¡p£saj.
61. ‘Wn `Elšnh tosoÚtJ plšon œscen, ÓsJ per ka• t¾n Ôyin aÙtîn
di»negken. OÙ g¦r mÒnon ¢qanas…aj œtucen, ¢ll¦ ka• t¾n dÚnamin „sÒqeon
laboàsa prîton m•n toÝj ¢delfoÝj ½dh katecomšnouj ØpÕ tÁj peprwmšnhj e„j
qeoÝj ¢n»gagen, boulomšnh d• pist¾n poiÁsai t¾n metabol¾n oÛtwj aÙto‹j t¦j
tim¦j ™narge‹j œdwken, ésq' Ðrwmšnouj ØpÕ tîn ™n tÍ qal£ttV kinduneuÒntwn
sózein, o†tinej ¨n aÙtoÝj eÙsebîj katakalšswntai. 62. Met¦ d• taàta
tosaÚthn Menel£J c£rin ¢pšdwken Øp•r tîn pÒnwn ka• tîn kindÚnwn, oÞj di'
™ke…nhn Øpšmeinen, éste toà gšnouj ¤pantoj toà Pelopidîn diafqaršntoj ka•
kako‹j ¢nhkšstoij peripesÒntoj oÙ mÒnon aÙtÕn tîn sumforîn toÚtwn
¢p»llaxen, ¢ll¦ ka• qeÕn ¢nt• qnhtoà poi»sasa sÚnoikon aØtÍ ka• p£redron
e„j ¤panta tÕn a„îna katest»sato. 63. Ka• toÚtoij œcw t¾n pÒlin t¾n
Spartiatîn

t¾n

m£lista

t¦

palai¦

diasózousan

œrgJ

parascšsqai

marturoàsan· œti g¦r ka• nàn ™n Qer£pnaij tÁj LakwnikÁj qus…aj aÙto‹j
¡g…aj ka• patr…aj ¢poteloàsin, oÙc æj ¼rwsin ¢ll' æj qeo‹j ¢mfotšroij oâsin.
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64. 'Enede…xato d• ka• SthsicÒrJ tù poihtÍ t¾n aØtÁj dÚnamin· Óte m•n
g¦r ¢rcÒmenoj tÁj òdÁj ™blasf»mhsšn ti per• aÙtÁj, ¢nšsth tîn Ñfqalmîn
™sterhmšnoj, ™peid¾ d• gnoÝj t¾n a„t…an tÁj sumfor©j t¾n kaloumšnhn
palinJd…an ™po…hsen, p£lin aÙtÕn e„j t¾n aÙt¾n fÚsin katšsthsen. 65.
Lšgousin dš tinej ka• tîn `Omhridîn, æj ™pist©sa tÁj nuktÕj `Om»rJ
prosštaxen poie‹n per• tîn strateusamšnwn ™p• Tro…an, boulomšnh tÕn ™ke…nwn
q£naton zhlwtÒteron À tÕn b…on tÕn tîn ¥llwn katastÁsai· ka• mšroj mšn ti
ka• di¦ t¾n `Om»rou tšcnhn, m£lista d• di¦ taÚthn oÛtwj ™pafrÒditon ka•
par¦ p©sin Ñnomast¾n aÙtoà genšsqai t¾n po…hsin.
66. `Wj oân ka• d…khn labe‹n ka• c£rin ¢podoànai dunamšnhn, toÝj m•n
to‹j cr»masin prošcontaj ¢naq»masin ka• qus…aij ka• ta‹j ¥llaij prosÒdoij
ƒl£skesqai ka• tim©n aÙt¾n cr¾, toÝj d filosÒfouj peir©sqa… ti lšgein per•
aÙtÁj ¥xion tîn ØparcÒntwn ™ke…nV· to‹j g¦r pepaideumšnoij pršpei toiaÚtaj
poie‹sqai t¦j ¢parc£j. 67. PolÝ d ple…w t¦ paraleleimmšna tîn e„rhmšnwn
™st…n. Cwr•j g¦r tecnîn ka• filosofiîn ka• tîn ¥llwn çfeleiîn, §j œcoi tij
¨n e„j ™ke…nhn ka• tÕn pÒlemon tÕn TrwikÕn ¢nenegke‹n, dika…wj ¨n ka• toà m¾
douleÚein ¹m©j to‹j barb£roij `Elšnhn a„t…an enai nom…zoimen. EØr»somen g¦r
toÝj “Ellhnaj di' aÙt¾n Ðmono»santaj ka• koin¾n strate…an ™p• toÝj
barb£rouj poihsamšnouj, ka• tÒte prîton t¾n EÙrèphn tÁj 'As…aj trÒpaion
st»sasan· 68. ™x ïn tosaÚthj metabolÁj ™tÚcomen éste tÕn mn ™pškeina
crÒnon oƒ dustucoàntej ™n to‹j barb£roij tîn `Ellhn…dwn pÒlewn ¥rcein
ºx…oun,
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ka• DanaÕj mn ™x A„gÚptou fugën ”Argoj katšscen, K£dmoj d•
Sidènioj Qhbîn ™bas…leusen, K©rej d• t¦j n»souj katókoun, Peloponn»sou d•
sump£shj Ð Tant£lou Pšloy ™kr£thsen, met¦ d' ™ke‹non tÕn pÒlemon tosaÚthn
™p…dosin tÕ gšnoj ¹mîn œlaben, éste ka• pÒleij meg£laj ka• cèran poll¾n
¢felšsqai tîn barb£rwn. 69. ‟Hn oân tinj boÚlwntai taàta dierg£zesqai ka•
mhkÚnein, oÙk ¢por»sousin ¢formÁj, Óqen `Elšnhn œxw tîn e„rhmšnwn ›xousin
™paine‹n, ¢ll¦ pollo‹j ka• kaino‹j lÒgoij ™nteÚxontai per• aÙtÁj.
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