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TRADUÇÃO E COMENTÁRIO 
 

ORDEP SERRA 
 
 

O primeiro episódio se inicia com um solene pronunciamento de Édipo, que começa por 
referir-se à dolorosa prece do Coro no párodo recém concluído. Segue-se um breve diálogo 
entre Édipo e o corifeu. Este diálogo se interrompe com a chegada de Tirésias, o cego vidente, 
guiado por uma criança e acompanhado por servos. O núcleo do episódio é o tremendo debate 
(o agón) que se desenvolve entre Tirésias e Édipo, com uma breve interferência do corifeu. 
Destaco a primeira fala de Édipo e a primeira resposta do Corifeu, assim como as falas iniciais 
com que Édipo e Tirésias iniciam seu duro colóquio, mas depois indico os nomes dos 
personagens só pelas abreviaturas (E. C.  T.)    

 
 

 
 

ÉDIPO :  
 

Assim rezais —  e eu, que escuto vosso rogo 
  Digo que me acateis, obedecendo à peste: 
  Assim tereis alívio das mazelas. 
  Falarei como estranho ao que se diz 
220  E ao fato tratado: não vou longe 
  Por mim mesmo, se indício não tiver. 
  Sendo, pois, cidadão recente da Cidade, 
  Lanço proclamação a todos os cadmeus: 
  Se qualquer um de vós sabe Laio Labdácida 
225  Por obra de que homem pereceu 
  Pronto lhe ordeno denunciar-me tudo —  
  Té se teme que a culpa se revele 
  Como sua. Garanto: sem vexame 
  E em segurança, há de partir daqui. 
230  E se sabe ser outro, ou de outra terra 
  O assassino, não cale, pois o prêmio 
  Eu lhe darei, com minha gratidão. 
  Porém se emudeceis, se é que alguém 
  Repele meu apelo, receoso por outro 
235  Ou por si mesmo, saiba o que farei: 
  A esse, quem quer que seja, interdito na terra 
  Onde detenho o mando e ocupo o trono: 
  Proíbo que o receba, ou lhe fale qualquer; 
  Proíbo que o incluam nas preces e oferendas 



240  E lhe ofereçam lustral para ablução. 
  Para fora das casas lançai-o, como sendo 
  Poluição de nós todos: isso mesmo o divino 
  Oráculo da Pítia, faz pouco, revelou-me. 
  Assim, quero eu agora à divindade 
245  E ao homem morto, válido aliar-me. 
  Voto quem esta morte fez, quer tenha sido 
  Um só, às escondidas, ou com muitos, 
  A roer-se o ruim de uma vida sem graça. 
  Se eu mesmo, em minha casa, à beira do meu fogo 
250  Aceitar-lhe o convívio, consciente, 
  Em mim recaia o mal das pragas que roguei. 
  Tudo isso determino que façais 
  Por mim, e pelo deus, e pela terra 
  Que estéril no desdém do divino perece. 
255  Mesmo sem terdes o ditame de um deus 
  Lícito não vos tolerar a impureza 
  Da morte de um varão, de um excelente rei, 
  Mas a fundo inquirir; eu agora o sucedo 
  E tenho não somente o poder que foi seu 
260  Como o leito e a mulher que ambos inseminamos, 
  A qual filhos comuns aos dois, se a raça dele 
  Malograda não fosse, era de ter parido. 
  Mas a sina saltou-lhe à cabeça de Laio. 
  De agora em diante, como por meu pai, 
265  Eu lutarei por ele, com todos os recursos, 
  Zeloso na procura do autor do assassinato 
  Desse filho de Lábdaco, fruto de Polidoro 
  E de Cadmo antigo, e do prisco Agenor. 
  A quem não me atender, aos deuses rogo 
270  Da terra nunca mais lhe brotem messes 
  Nem filhos de mulheres: da má morte de agora, 
  Ou de sorte pior, há de morrer; 
  Mas a todos os outros cadmeus, a vós todos 
  Prontos a obedecer-me, assistam-vos Justiça 
275  Aliada nas lutas, e os deuses, para sempre. 
 

CORIFEU  
Ó rei, como me impõe tua imprecação, respondo:  

  Essa morte não fiz, e o matador não posso 
  Mostrar. Esta demanda era do mandador: 
  A Febo competia dizer quem fez o crime. 

 
28 E. Falas certo. Porém, os deuses não se força 
  Àquilo que não querem — não há homem que o possa. 
 C. Quisera dar ainda uma outra opinião. 
 E. E mais outra, se tens, não deixes de contar-me. 
 C. Sei que um vidente com a visão do real   
285  Febo, é Tiresias, o real: com ele 
  Investigando, se veria o vero. 



 E. Não deixei de fazer, fiz isso mesmo: 
  Como Creonte propôs, mandei buscá-lo 
  Dois homens. Pelo tempo, era pra ter chegado. 
290 C. Ainda outra coisa... São boatos velhos... 
 E. Falam o que? Tudo que é dito, estudo. 
 C. Que ao morto o acabaram viajantes. 
 E. Também o ouvi dizer —  mas quem viu, ninguém vê. 
 C. Porém, se o matador é passível de medo, 
295  Ouvindo tua praga, não há de se agüentar. 
 E.  A quem o ato não custa, a fala não assusta. 
 C. Mas será confundido —  pois agora 
  Conduzem para aqui o divino adivinho, 
  O único dos homens em que a verdade é viva. 
 
[Entra Tirésias, guiado por uma criança e acompanhado por dois servos. Fala Édipo, 
voltando-se para ele].  
 
300 ÉDIPO:  

Tirésias, que tudo divisas, tanto o que pode ensinar-se   
  Como o indizível, seja do céu ou da terra! 
  Ainda que não enxergues, tu percebes a Cidade 

Por que mal é assolada. Contra ele só achamos 
  Um amparo e salvador: Tu mesmo, ó soberano! 
305  Sabe — se não soubestes já dos mensageiros —: 
  Febo, que consultamos, em resposta mandou-nos 
  A única solução que nos livre da peste: 
  Achar os matadores de Laio, e depois  
  Matá-los, como é justo — ou da terra expulsá-los. 
310  Com ciúme não nos prives de agouro das aves, 
  Ou, se acaso a tiveres, de outra via divina.  
  Salva-te, salva a urbe e a mim também.  

Esconjura o funesto que nos polui do morto. 
  Estamos em tuas mãos. Nada há de mais nobre 
315  Pra um homem que ajudar os outros, quando o pode. 
 

TIRÉSIAS:   
Ai! ai! Como é terrível o saber que não serve 

  A quem sabe! E eu, que o vejo claro, todavia 
Perdi-me essa visão — ou aqui não viria. 

 
E.  Que foi? Porque agora, aqui vindo, esmoreces?     

  
320 T. Manda-me para casa: assim será mais leve 
  Tua sorte — e a que me toca, a mim também. 

E.  É anormal o que dizes, sem amor à Cidade 
  Que te criou: negar-lhe profecia! 
 T. Ora te vejo a ti  que nada conveniente  
325  Dizes — receio sofrer do mesmo mal. 
 E.  Pelos deuses, não partas, se alguma coisa sabes. 
  Dar as costas a nós, a teus pés suplicantes! 



T.  Mas é que tu ignoras... Não queiras que eu revele 
  Meu mal... Pra não dizer: o teu. 
330 E. Que dizes? Pois tu sabes e calas? Não percebes 
  Que assim nos atraiçoas, e nos perdes a Urbe? 
 T. Não quero magoar-te, nem a mim... Porque, então 
  Me interpela? De mim, não há de saber nada. 
 E.  Ó pior dos perversos! — Pois até um rochedo 
335  Tu enfurecerias! — Hás de silenciar 
  Permanecendo assim, duro e obstinado? 
 T.  Tu  me acusas de fúria, e não vês o furor  
  Que em ti se acumula — e é a mim que censuras! 
 E.  Mas quem com estas palavras não se encolerizara 
340  Ouvindo como tu desprezas nossa pólis? 
 T.  O que há de vir, virá —  mesmo se o calo e cubro. 
 E.   Deves, por isso mesmo, dizer-me o que virá. 
 T. Não falarei mais nada. Se quiseres, 
  Podes abrir teu peito à fúria mais feroz. 
345 E. Pois bem! No meu furor, eu nada esconderei 
  Do que percebo: saiba que, a meu ver, 
  Concebestes o crime e o cometeste, embora 
  Não com as próprias mãos; se tu enxergasses, 
  Eu diria que fostes o seu único autor 
350 T. É mesmo? Pois te ordeno obedecer ao édito 
  Que há pouco proclamastes — e, de hoje em diante, 
  Não mais falar comigo, nem com estes à volta, 
  Pois tu és o impuro empesteador da terra. 
 E. És, pois, tão descarado que me atiras a injúria! 
355  E onde pensas que vais, depois, achar refúgio? 
 T. Inatingível sou, com o vigor da verdade. 
 E. E isso, quem te ensinou? A arte é que não foi.  
 T. Fostes tu, ao fazer-me falar contra a vontade. 

E. O que, então? Repete, pra que eu saiba melhor! 
360 T Já antes não pegaste? Ou me intentas um teste? 
 E.  Não foi claro o bastante, que eu declare. Repete! 
 T.  Eu digo que és tu mesmo o assassino a quem buscas. 
 E. Impune, não dirá duas vezes esse horror! 
 T. E devo falar mais, pra aumentar teu furor? 
365 E. Pois fale o que quiser: será em vão! 
 T. Digo que com os mais caros vives, inconsciente 
  Em união vergonhosa — e não vê scomo é vil. 
 E.  Julgas que hás de falar assim sem que te doa? 

T.  Sim, se a verdade alguma força tem. 
370 E. Tem, sim, mas não contigo: não para ti que és 
  Cego de entendimento, dos olhos e de ouvidos. 

T. E tu, ó desgraçado, me injurias do jeito 
  Como, em breve, por todos, vais ser injuriado!  
 E. Vives dentro da noite: nem a mim, nem a outro 
375  Homem que a luz enxergue, jamais atingirás. 
 T. Não, não é tua sina por mim ser derrubado. 
  Apolo tem poder para tudo cobrar-te.  



 E.  A tramóia, afinal, foi tua ou de Creonte? 
 T. Quem te arruína não é Creonte, mas tu mesmo.  
380 E. Ó fortuna! Ó poder! Ó talento aos talentos 
  Superior, numa vida invejável... 
  Como é grande o ciúme que os ronda de tocaia! 
  Por causa do governo, que a Cidade 
  Nas minhas mãos me pôs, sem que eu o pedisse, 
385  O Creonte leal, meu amigo de sempre, 
  Sorrateiro, às ocultas pretende derrubar-me! 
  Subornou este mago maquinador de intrigas 
  Charlatão embusteiro, que somente pra lucros 
  Tem os olhos acesos, pois é cego na arte! 
390  Diga-me: quando fostes verídico adivinho? 
  Porque, quando a cadela cantora aqui andou 
  Não dissestes ao povo palavra de salvar? 
  O enigma não era de jeito que qualquer 
  Passante o decifrasse: era coisa de arte 
395  Mântica que mostrastes, na altura, nem das aves 
  Nem dos deuses saber — mas eu, recém-chegado, 
  Eu, Édipo insciente de tudo, eu a calei, 
  Com a inteligência minha, sem aviso das aves; 
  É quem agora queres derrubar, porque ao trono 
400  Já te vês achegado, à beira de Creonte! 
  Mas acho que tu hás de chorar com teu cúmplice 
  O zelo dessa purga. Se eu não te visse velho, 
  Você já provaria o que intenta pra mim. 
 C. Nós ponderamos que as palavras suas 
405  Com ira foram ditas, ó Édipo —  e as tuas. 
  Disso não carecemos, mas do melhor conselho 
  Sobre a revelação do deus: é o que há de ver. 
 T.   Um príncipe tu és, mas de igual para igual 
  Me cabe replicar-te, com a mesma autoridade. 
410  Sirvo Loxias, não sou servo teu; 
  Tampouco sou cliente de Creonte. 
  Eu digo, já que tu me escarneces por cego, 
  Que embora tendo a vista, não vês tua desgraça, 
  Não sabes onde moras, nem com quem. 
415  Sabe de quem procedes? É inimigo inconsciente 
  Dos teus — e tanto em cima como embaixo da terra! 
  Praga de pai e mãe, praga de açoite duplo 
  E de pés de terror, te enxotará daqui, 
  Com a escuridão na vista que agora vê bem. 
420  Por teus gritos, que praia não ressoará 
  Que Citerão remoto deixará de ecoar 
  Quando Édipo souber que inabordável boda 
  Nesta Casa o atracou, após feliz viagem! 
  Oh, não, tu não percebes a multidão de males 
425  Sob cujo vexame com os filhos te nivelas. 
  Ande, agora enlameia Creonte, e minha boca! 
  Não há mortal nenhum mais infame que tu 



  E moído de modo mais cruel. 
E.  Quem pode tolerar o que ele diz? 

430  Porque não vai danar-se bem depressa? 
 Porque não dáS as costas e toca desta casa? 
T. Se tu não chamasses, eu nem teria vindo. 

 E.  Soubesse eu que tu só diria loucuras, 
  Não perderia tempo a tua procura.   
435 T.  Portanto, para ti temos jeito de louco... 
  Mas teus pais nos julgavam com ótimo juízo.  

E.  Quem? Espera! Que mortais me deram vida? 
 T.  Este dia vai dar-te o nascimento e a morte.  

E.  Arre, tudo que falas é obscuro, enigmático!  
440 T. Ora, não és tu o bom decifrador? 
 E. Oh, tu me escarneces no que me faz maior! 
 T.  Esta mesma fortuna grandiosa te arruinou. 
 E.  Não importa, se assim eu salvei a Cidade.   

T.  Arre, já vou embora. Anda, menino, guia-me! 
445 E.  Sim, leva-o! Pois aqui,  Tirésias, tu molestas; 
  Partindo, no entanto, não me vexas.   
 T.  De partida, direi a que vim — pois de fato 
  Não temo teu sobrolho: mal não me faz, a mim.   
  Digo-te, pois: o homem a quem buscas 
450  Com toques e proclamas sobre o assassinato 
  De Laio, está aqui mesmo: 
  Tem nome de estrangeiro, mas nativo 
  Tebano vai mostrar-se — e não se alegrará 
  Por esta circunstância: cego, depois de são 
455  Dos olhos, e mendigo, depois de afortunado, 
  Irá por terra estranha tateando com um bastão. 
  A todo mundo vai, a uma vez, revelar-se, 
  Irmão e pai daqueles que gerou 
  Marido da mulher de que é filho, e do pai 
460  Sócio no dar semente de si — e matador. 
  Pensa nisso; e depois, se em mentira me pegas, 
  Fala que nada sei das artes de adivinho! 
 
 

COMENTÁRIO. NOTAS 

 

Entende-se que Édipo entra em cena na altura em que a última antístrofe do Párodo 

estava a concluir-se. O Primeiro Episódio começa com a solene proclamação aos 

tebanos do édito do tyrannos que exige a denúncia do assassino de Laio e determina 

sua proscrição. Segue-se um famoso agón, o confronto entre Édipo e Tirésias. A 

cena do confronto é “preparada” com sutileza por um diálogo entre o Rei e o Corifeu 

(versos 275-299).  

 



Versos 216-20: Note-se a ironia trágica que pontua um assomo de hýbris heroica 

do protagonista [Assim rogais — e eu, que escuto vosso rogo / digo que me acateis, 

obedecendo à peste]. Édipo toma para si os rogos (dirigidos aos deuses) e reclama 

obediência do povo. Diz mais verdade do que desejava, quando pede que os tebanos 

obedeçam à peste. Ele sente-se alheio à história de que vai tratar [falarei como 

estanho ao que se diz], mas neste mesmo episódio o adivinho indicará sua íntima 

relação com o assunto. De novo, ironia trágica.  

 

Verso 224: Começa a grande imprecação de Édipo, que se estende até o verso 275. 

Trata-se de um discurso fortemente ritualístico, que seu enunciador e seus ouvintes 

consideram dotado de eficácia mágica, segundo bem se percebe. Entre o verso 224 

e o 233, acha-se o apelo; entre o 234 e o 243 está a proscrição; nos versos 244-5, 

sucede a invocação que o rei dirige à divindade e ao próprio morto. Em seguida, ele 

passa à imprecação propriamente dita. Note-se que Édipo se envolve diretamente 

no enunciado da imprecação. Assim, sem perceber, ele se maldiz.    

 

Versos 225-8: [Té se teme... (v. 225) ] O particípio hypexélon, de hypexaíro, remete 

a diferentes sentidos deste verbo, que significa “retirar, trazer para fora, extrair” —  

donde, metaforicamente, “expor”, “revelar”, mas também “subtrair”, “descarregar”, 

“esgotar” etc. A locução autós kat’autoû indica a ação reflexa. Digo “té se teme...” 

pensando na correlação kai mèn.. kai dè... e na estratégia cominatória que inicia a 

exortação pela possibilidade mais espinhosa. Édipo quer dizer que até mesmo na 

pior hipótese (a de que a culpa recaia no denunciante), há alguma vantagem em 

falar. Em seguida, ele recorre à ameaça, expondo (e impondo) a desvantagem,  o 

efeito negativo do silêncio, que torna danoso através das pragas e da excomunhão 

pronunciada com base nos sagrados poderes da realeza. Minha interpretação dos 

versos 226-8 acompanha a lição dos responsáveis pela edição oxoniana. Outros 

leem no verso 227 hypexéloi, como é o caso de Alphonse Dain. Consequentemente, 

Paul Mazon traduz: “S’il craînt pour lui-même, qu’il se libère sans éclat de 

l’accusation qui pèse sur lui...” A leitura de Lloyd-Jones & Wilson justifica-se 

melhor, do ponto de vista do sentido geral do trecho: permite entender a passagem 

com mais economia sintático-semântica. Tournier (1886:238) acha que se deve 

subentender, no verso 227, o imperativo semaíneto (do verbo semaínein, o mesmo 

da oração objetiva direta pela qual se conclui o verso anterior), e evoca o sentido de 



“subtrair”, que também tem o verbo hypexaíro. Eis como interpreta, portanto, o 

trecho em apreço: “Qu’il révèle tout, dérobant ainsi (aux autres, à ceux qui pouraient 

le dénoncer, s’il ne le prévenait par un aveu), l’accusation à porter contre lui, 

encourue par lui.” Bollack (1995) entende o trecho tal como Tournier, pois traduz: 

“Et s’il a peur, lèvera l’accusation, / Parlant contre lui-même...” Na edição a que me 

reporto, vê-se a indicação de uma possível lacuna entre os versos 227-8.  

 

Verso 240 [E lhe ofereçam água lustral para ablução]: Édipo proíbe que se admita 

o criminoso nos ritos de sacrifício celebrados por famílias e fratrias (ou pela urbe) 

e também o exclui de banquetes — pois proíbe que lhe ofereçam a kherníps. A 

palavra kherníps tanto pode significar a água consagrada nos ritos de sacrifício 

como a oferecida aos  comensais para lavar as mãos antes das refeições (cf. Od. 

I:136). Quem não pudesse participar dos sacrifícios da fratria, da tribo e da pólis, 

nem  fazer-se comensal de cidadão algum, estaria, a rigor, “dessocializado”, expulso 

do convívio social. Sofreria uma espécie de morte cívica.  

 

Verso 260: [... e a mulher que ambos inseminamos. ] Homósporos deriva de hómos, 

equivalente ao latim simul, e de speíro, semear. O adjetivo qualifica a mulher, 

Jocasta, por ambos, Laio e Édipo, inseminada. Muitos tradutores fogem, com 

rodeios de falso pudor, da expressão direta e forte deste verso, terrível por sua ironia 

trágica. Procurei manter-lhe o sentido, de uma beleza tremenda, apesar da 

dificuldade da versão de um adjetivo para o qual não temos correspondente em 

português. A imagem da seara sexual tem grande recorrência na obra de Sófocles, 

em particular nesta peça. Faz parte de um imaginário religioso a que o poeta se 

reporta e que não se pode ignorar sem grande prejuízo na aproximação da tragédia. 

 

Versos 267-8: [ ... Desse filho de Lábdaco, fruto de Polidoro / E de Cadmo antigo, 

e do prisco Agenor]: Karl Reinhardt (1971) observou que esta enumeração dos 

ancestrais é canônica nas maldições régias, lembrando o discurso de Xerxes em 

Herod. VII, 11.  

 

Versos 284-6: Tirésias tem, tradicionalmente, o título de ánax: algo como “grão-

senhor”, “soberano”. Muitas vezes pode traduzir-se este nome por “príncipe” (no 

sentido mais genérico do termo).  De acordo com o DELG (Chantraîne, 1990, s. v.), 



ánax tem a conotação de “protetor”. Este majestoso título é dado com frequência a 

divindades, sobretudo a Apolo e Zeus. Seria possível traduzir assim (e cheguei a 

preferir esta opção, que depois abandonei: | Sei que um vidente com a visão do real 

/ Febo é Tirésias, o real; com ele / Investigando, se veria o vero. | Recorri, então, 

ao termo “real” jogando com a correspondência desta palavra de nosso vernáculo, 

derivada de regalis -e, com seu homófono derivado de realis-e (< res) — um nome 

adjetivo muito usado como substantivo. Para induzir a “ressonância” lógica, vali-

me da quebra do verso: o leitor só “chegaria” ao sentido adjetivo (e “majestoso”) de 

“real” (=“régio”) [“escondido” no v. 284 da tradução], quando, no verso seguinte 

(285), lesse o nome substantivo com que ele concorda: —  Febo —; e também aí, 

veria (de novo) “real” usado adjetivamente (para qualificar Tirésias). Então o leitor 

compreenderia logo que se fala da realeza de Febo: uma realeza de que seu sacerdote 

é partícipe, por representá-lo entre os homens. Reconheço o peso do artifício. Porém 

é certo que nos versos em apreço o Corifeu atribui a Tirésias uma visão da realidade 

(quase) idêntica à de Apolo. A (quase) coincidência parece enfatizada pela 

justaposição das formas repetidas do título atribuído a um e outro, ao deus e ao 

homem simultaneamente: anákt’ anákti...  Há aqui uma sugestão fonética, uma 

imagem falada, do sobrepor-se das vistas do deus e do seu intérprete. Logo depois, 

na fala de Édipo ao adivinho (v. 300), o famoso cego é saudado como quem tudo 

conhece (vigia, divisa): um “avistador” de tudo. Fica implícito que sua vista ausente 

é “coberta” pela (oni)visão de Apolo. É quando Tirésias entra em cena como um 

cego típico: vem  conduzido por um guia. Acabei optando por outra solução, pois o 

poeta tando identifica Tirésias com Apolo como o diferencia do deus... Na fala do 

corifeu, o profeta tem, em alto grau (málista) visão semelhante à de Febo; ora, uma 

semelhança em alto grau já implica diferença, desdiz a identidade. Ou seja: o corifeu 

pensa que Tirésias é vidente, por assim dizer,  à luz do deus.  

 

Verso 297 [Mas será confundido... ] De novo, a ironia trágica: o corifeu profetiza 

sem saber.  

 

Verso 300: Nomón tem aqui, conforme adverte Tournier (op. cit.) —  

acompanhando Schneidewin — o mesmo sentido de krínon, skopôn, exetáxon. 

Acho que seria também uma bela tradução “Tirésias, pastor de tudo...” Ou ainda 

“avistador”: o poeta atribui ao profeta cego a capacidade de divisar todos os entes, 



advertindo dicenda et tacenda) entre os seres celestes e os que se movem na terra. 

Por outro lado, no mesmo discurso de Édipo se acentua que o voo das aves ensina 

a Tirésias as revelações. “Avistador” parece sugeri-lo. Considerei a alternativa: 

Tirésias, avistador de tudo, assim do ensinável / Como do que é de silêncio, seja do 

céu ou da terra  | ... Mas torno ao sentido básico de nomón. O sábio pastoreia os 

seres, a sentir seus movimentos,  na terra e no céu, com vista tenebrosa que abrange 

tanto o dizível quanto o inefável. Na tragédia Os Sete contra Tebas, Ésquilo põe na 

boca de Etéocles um discurso em que Tirésias é chamado (cf. Sept. 24) de oionôn 

botér, “pastor das aves”... É “pastoreando as aves” que tudo discerne o cego 

avistador. (Recorde-se que “pastor” em grego se diz também epískopos: aquele que 

vigia, de olhos bem abertos). O oionôn botér, observando as aves, avista... o que 

ninguém mais vê. Não seria má a alternativa cogitada. Mas acabei preferindo outra 

solução, mais simples, que também joga com os múltiplos sentidos palpitantes no 

texto:  Tirésias que tudo divisas... “Divisar” é também discernir, distinguir. Uma 

distinção (ou divisão do existente) a  que Édipo alude —  mas logo se oculta de sua 

consciência —  vem a ser a que se verifica entre dicenda e tacenda, o dizível e o 

inefável. Ora, logo depois, o profeta louvado como conhecedor da totalidade que a 

saudação de Édipo mostra assim dividida, o áugure exaltado como quem tudo 

compreende e discerne, experimenta a confusão. Isto sucede quando Tirésias 

reconhece que seu saber (seu discernimento) se lhe ocultou: cf. versos 316-19.  A 

ironia do trecho é tremenda: Édipo começa exaltando a capacidade do vidente cujo 

“olhar” compreende tudo, tanto o que ao céu pertence como o que na terra se arrasta; 

acabará por considerá-lo cego de tudo. Há excesso em ambos os momentos. Se o 

corifeu chega perto de igualar Tirésias a Apolo, Édipo, em sua saudação ao profeta, 

perde a medida. O que diz dele apenas se aplica ao deus.  

 

Verso 304: “Um amparo e salvador” corresponde a prostáten sotêra t’... Ao pé da 

letra, prostátes significa “aquele que se posta na dianteira”. É um termo empregado 

militarmente para designar quem comanda, à vanguarda, uma fileira de soldados, 

quem capitaneia um grupo de defensores de uma posição. Daí os significados de 

“protetor”, “defensor”. O prostátes equipara-se a um baluarte de uma cidade sitiada. 

É sem dúvida com este sentido básico que o termo se aplica aqui.  Mas no direito 

ateniense prostátes significa ainda “patrono”, responsável por um meteco, que lhe 

fica subordinado feito um cliente. Um toque sutil da ironia sofocleana marca a 



mudança das atitudes no decorrer do agón entre Édipo e Tirésias com recurso ao 

deslizamento dos sentidos que a mesma palavra/imagem comporta. Cf. o verso 411, 

em que Tirésias diz não estar inscrito sob o patronato de Creonte, ou Kréontos 

prostátou gegrápsomai. 

 

Verso 316-18: [Ai! ai! Como é terrível o saber que não serve/ A quem sabe! E eu, 

que o vejo claro, todavia/ Danei-me essa visão: ou aqui não viria]. No v. 318, quase 

todos os tradutores traduzem dióles’[a] por “esqueci” ou “deixei escapar-me”. 

Assim, Mazon [1981 (1958): 83]: “Hélas! Hélas! Qu’il est terrrible de savoir, quand 

le savoir ne sert de rien à celui qui le possède! Je ne l’ignorais pas, mais je l’ai 

oublié. Je ne fusse pas venu sans cela. ” Veremos logo como é tímido esse “Je ne 

l’ignorais pas...” Passo a Jebb: “Alas, how dreadful to have wisdom where it profits 

not the wise! Aye, I knew this well, but I let it slip out of mind; else would I have 

never come here.”  Vejamos... “I knew this well” pelo menos acentua a positividade 

do conhecimento que Tirésias afirma (kalôs egò). Paul Mazon preferiu uma fórmula 

negativa, que enfraquece muito a ênfase da declaração do profeta. Quanto ao mais, 

“je l’ai oublié” e “I let it slip out of mind” se equivalem.  Bollack (1990) preferiu 

um outro caminho, na tradução do v. 318; reproduzo em seguida sua versão do 

trecho, grifando o termo em que incide sua inovação: “Hélas, quelle chose affreuse 

pour celui qui a la connaissance que de l’avoir/ Si elle n’a pas d’efficace. Cela, je le 

savais bien, / Mais je l’ai reprimé.” Na minha tradução, preferi reportar-me a um 

sentido mais imediato de dióllumi: “fazer perecer, destruir, arruinar.” O termo 

“danar” pode traduzi-lo bem. O Liddel & Scott, quando registra como segunda 

acepção de dióllumi “to blot out of one’s mind, forget”, cita um único exemplo: 

exatamente o v. 318 de OT. Reafirma, assim, um consenso estabelecido, que 

exprime o  grande êxito de uma interpretação da passagem: uma exegese proposta 

por Brunck em 1786.  Vou proceder de modo progressivo à  explicação do modo 

como entendo estes versos 317-18: ... E eu, que o vejo claro, todavia /  Danei-me 

essa visão — ou aqui não viria. | [Tauta gàr] kalós egó eidós é o que traduzo por 

“vejo claro”, com o pronome oblíquo “o” correspondendo a taûta [= “essas coisas”, 

“isso”]. Reporto assim taûta ao enunciado dos versos 316/17, i.e., à a sentença 

antecedente: Como é terrível o saber que não serve / a quem sabe! Segundo opina 

a imensa maioria dos tradutores, creio que taûta é o objeto direto tanto de eidós 

como de dióllumi. Neste caso, portanto, o profeta diz ter consciência de que  é 



terrível o saber, quando inútil a quem sabe. Mas diz ainda outra coisa: afirma que 

embora a tivesse muito clara a seus olhos [kalôs... eidôs],  desfez [arruinou, danou] 

esta consciência, esta percepção. Eidós é um particípio presente de eído, que 

significa “ver” e também “conhecer”.  O perfeito de eído, a forma oîda, pode 

traduzir-se como “eu sei”. Nesta tragédia, Sófocles joga de forma irônica com o 

duplo sentido de eído. Tirésias é cego e vidente (adivinho); sabe de tudo quanto 

acontece. Édipo, ao ver (conhecer) quem é, trata de cegar-se. O agón entre esses 

antagonistas mostra-os em uma oposição “especular”. Em nossa língua, há também 

situações semânticas em que ver se emprega com o sentido de saber, conhecer. 

Aproveitei esta correspondência que nos aproxima de um modo de ver helênico. 

Além do mais, por certo não foi sem propósito que Sófocles colocou na primeira 

fala do cego este eidós de que a ideia de visão é inseparável. Assim ele se afirma 

vidente.  Nós usamos a palavra vidente com o sentido de adivinho, por razões que 

um grego daquela época compreenderia muito bem. Pelas mesmas razões, justifico 

a escolha que fiz ao verter os vv. 317-318, quando dei nova forma concreta ao 

relatum de taûta, com o emprego do termo “visão” (“essa visão”). Junto assim a um 

demonstrativo um nome que faz referência ao campo semântico de eído: na extensão 

assim feita do relatum de taûta, apenas desdobro a ideia de eído. Já para verter 

dióles’, empreguei o vernáculo danar. Ele tem a força de dióllumi. Mas percebo que 

só justificarei melhor minha tradução expondo um argumento hermenêutico que 

leva em conta o horizonte mais amplo do drama.  A oposição especular entre Édipo 

e Tirésias, neste famoso agón de OT, é muito marcada: elabora o contraste entre o 

cego que vê a realidade (ou seja Tirésias, cego vidente) e um vidente (no sentido 

fraco do termo: homem dotado de visão)  “cego”. Tal é aqui Édipo, que enxerga, 

mas não reconhece o essencial, não vê o vero. Ora, esta oposição se mostra poderosa 

porque se estriba no emergir de uma semelhança profunda, cuja percepção o poeta 

provoca. Tirésias prefigura Édipo: segundo o vate profetiza, o soberano com quem 

disputa será como ele [será escarnecido do mesmo modo como o escarnece (vv. 

376-7, será cego, depois de ter enxergado]. Mas Tirésias também prefigura o 

antagonista num outro sentido. Segundo Reinhardt mostrou, na cegueira é que 

Édipo enxergará a verdade. Pois bem: o público para o qual Sófocles escreveu esta 

peça não podia deixar de lembrar-se, à simples vista do personagem Tirésias, do 

enunciado mítico que relacionava sua vidência com sua cegueira, sua veracidade 

com sua escuridão:  scilicet no mito, desde muito corrente, que Calímaco poetizaria 



no Lavacrum Palladis. Em suma, nos versos ora comentados Tirésias de algum 

modo espelha Édipo em sua paradoxal realização do enlace de ciência com 

insciência. Confusão sucede ao profeta no momento em que ele aparece na tragédia 

—  e se evidencia quando ele toma a palavra. Nos versos 316-318, o próprio vate se 

acusa de ter desconhecido uma coisa que bem conhecia. Mas no mesmo instante ele 

mostra sua lucidez superior: mostra-o ao verificar de imediato sua turbação. Isso o 

distingue do rei Ainda assim, a semelhança persiste.  Édipo, o hábil decifrador, fica 

perplexo diante da cifra que corresponde a ele mesmo. As primeiras palavras de 

Tirésias assinalam um paradoxo semelhante: o adivinho mostra-se perplexo pois dá-

se conta de que nele mesmo, e por obra dele mesmo, arruinou-se um conhecimento 

relativo ao conhecimento. Sublinho a violência da expressão eleita pelo poeta: seu 

emprego da forma  dióles[a]. Sófocles teria  muitos outros modos, menos 

complicados, de fazer dizer “esqueci” a seu personagem, se quisesse fazê-lo dizer 

somente isso: se quisesse apresentar Tirésias dizendo tão só  que esqueceu algo bem 

sabido. Com sua escolha, o poeta realizou uma outra prefiguração. Seu conato 

também explica o emprego de um verbo que exprime conhecimento com clara 

conotação visual (eidós) para a função de predicado numa assertiva crítica: na 

sentença em que Tirésias se afirma ciente (sabedor) do que veio a ignorar. O 

particípio eidós significa “ciente” e também “vidente”. Na tradução, para maior 

clareza e melhor adequação ao uso vernáculo, substituí a forma participial por um 

verbo no indicativo: |... taûta gàr kalós egó  / eidós dióles’... e eu, que bem o vejo, 

todavia /  danei-me essa visão... | Claro que a frase sublinhada se poderia traduzir 

assim: e eu, que sei disso muito bem... Mas “bem o vejo”, na nossa língua, equivale 

a “sei disso muito bem”.  Escolhi “vejo bem” em razão do trabalho simbólico 

desenvolvido na peça: quem fala é um cego, mas um cego vidente, capaz de 

enxergar o que ninguém vê. Esta antítese é importantíssima na operação poética de 

Sófocles. Ele opõe, então, um homem que não enxerga, mas tudo percebe, a um 

outro que enxerga, mas não percebe nada. Por outro lado, ainda na minha versão, 

em vez do fácil “esqueci” —  que,  eliminaria a metáfora, castraria a força da 

expressão —  preferi transpor diólesa de maneira menos enxuta, porém mais 

enérgica: “danei-me essa visão”...   Em suma, eis minha hipótese: ao fazer dizer a 

Tirésias taûta... / eidós dióles’, Sófocles antecipa metaforicamente, na voz do 

profeta (que então fala de si mesmo) uma violência a verificar-se em Édipo: este 

destruirá, arruinará, sua própria visão. | Posto isso, registro com grande respeito a 



escolha de Giuseppe Serra, baseada nos argumentos expostos por Antonino 

Gianquinto em uma dissertação apresentada à Universidade de Pádua em 1992, Note 

Critiche all’ “Edipo Re” di Sofocle. Eis a tradução de G. Serra: “Ahimè! Come è 

terribile sapere quando non giova / a chi sà! Queste cose infatti avevo fatto bene 

io, / che sapevo, a cancellarle; infatti non sarei venuto qui”. Primeiro, reconheço 

que esta leitura é gramaticalmente possível, tanto quanto a preferida por mim. 

Ambas se afastam da tradicional, e o fazem do mesmo modo no tocante à tradução 

de dióles’.  A diferença profunda está na maneira de entender o antecedente de taûta. 

Quanto a isso, acompanho a tradição; já o Professor G. Serra, na sequela de 

Gianquinto, liga taûta não à sentença que Tirésias acabara de proferir, mas ao 

assunto que é objeto da interrogação de Édipo. É do ponto de vista da interpretação 

geral do texto que a divergência se pode esclarecer — e a escolha de uma ou outra 

leitura pode justificar-se. O Professor Giuseppe Serra argumenta muito bem (cf. 

ibidem, pp. 40-41). Segundo ele pondera, Tirésias não viria se Édipo não o tivesse 

chamado (v. 432). Por certo, Tirésias sabia, sempre soube, o que o soberano de 

Tebas queria saber por meio dele: as aves cuja língua o cego entende, manifestam-

lhe qualquer evento, próximo ou distante. O adivinho, tendo saído de sua morada 

mítica muito antes de entrar em cena, já compreendera que seu saber seria inútil, 

pois ninguém no mundo lhe poderia dar crédito; e se lho dessem, nem ele nem 

outrem poderia mudar o decreto do destino. Assim pondera G. Serra. Parece-me que 

esta argumentação tem certas fraquezas e deixa de lado elementos importantes para 

a compreensão do trecho.  A tragicidade da situação de Tirésias é assim diminuída 

e se explica mal a aparição dele no palco. Desse modo também se atenua um traço 

expressivo da confrontação do profeta com Édipo, traço reforçado por Sófocles 

através de investimentos numa analogia: na identificação subliminar dos opostos. A 

hipótese de Serra/Gianquinto mostra-nos Tirésias seguro de seu conhecimento: ele 

sabe e domina seu saber. Mas então, porque atende ao chamado do soberano? O 

profeta não poderia ser coagido, não estava sujeito a constrangimento. Sua posição 

não se compara à do velho servo do palácio, o antigo pastor de Laio, que uma 

simples ordem coloca em cena e que o amo obriga a falar. Tirésias tem plena 

consciência de sua posição: não é servo de Édipo. Tem status equivalente ao do 

soberano. Não estava obrigado a acatar-lhe a convocação. Porque atendeu? Parece-

me claro que o profeta teve um ofuscamento. E não foi por querer, embora haja 

realizado o ato destrutivo, danificando sua clara percepção da natureza “terrível” de 



um seu saber (é ele quem o diz!).  Com isso, encontro mais um paralelo entre 

Tirésias e Édipo: já no êxodo, quando questionado a respeito da violência feita a 

suas vistas, o pobre rei testemunha: foi Apolo quem o cegou... Mas logo em seguida 

esclarece que ele mesmo, Édipo, inflingiu-se o golpe.  Meu pressuposto é claro: 

nesta cena, como em toda a peça, está presente um personagem que nunca aparece 

encarnado por um ator, sob a máscara trágica, nem por ícone providencialmente 

exposto: Apolo. Se alguém coage Tirésias (que se vê constrangido em todo o 

episódio), é o deus, seu único senhor. Também na cena que evoco em paralelo, o 

deus age sobre Édipo sem que este deixe de ser agente ( cf. vv. 1329-1333). No 

agón comentado, Tirésias padece e seu sofrimento principia antes de qualquer 

ataque do antagonista. Pressuponho que os ais do adivinho, no verso 316, são 

sinceros: refletem uma dor real e súbita, fruto da revelação de seus limites. Tirésias 

geme porque realiza o doloroso lance do gnôthi seautón. Uma descoberta o fere: a 

de que  ignorou, um seu valioso conhecimento, danificado por ele mesmo. Tirésias 

espelha, antecipa Édipo. No começo da peça, o protagonista é exaltado de maneira 

perigosa, tratado quase como um deus, num rito de súplica. Também Tirésias é 

objeto de semelhante exaltação, que o alcança, igualmente, no bojo de uma súplica. 

No discurso com que o recepciona, Édipo o celebra de forma desmesurada.  Chama-

o de avistador de tudo quanto se passa no céu e na terra; atribui-lhe o domínio sobre 

dicenda et tacenda. Mas Só a Apolo (e Zeus) se aplicam esses predicados, só a eles 

cabe tamanha  glorificação. Ao ouvir esse discurso, Tirésias “sente o golpe”: a 

exaltação desmedida lhe “abre os olhos” para sua própria inadvertência. O profeta 

enxerga sua turbação. E não consegue estancá-la. Tenta escapar, aconselhando 

discrição ao antagonista, cuja aflição equipara  à sua (vv. 320-1). De começo, 

aproxima-o do páthos de Édipo uma reveladora simpatia (no sentido etimológico 

do termo). Ela declara-se na sua resposta à súplica reiterada do soberano e do povo  

(vv. 328-329): Mas é que ignorais... Não queiras que eu revele / Meu mal... Pra não 

dizer: o teu. Nos versos 324-5, tendo apontado de forma lúcida a akairía das falas 

inquiridoras de Édipo, o profeta mostra-se (vv. 343-4) decidido a calar;  mas não o  

conseguiu. Na sua rhêsis, ele não tem o domínio “do dizível e do indizível”. 

Termina falando o que não queria, num arrebato que bem corresponde, de forma 

simétrica, à periergía do antagonista (aludo aqui, evidentemente, ao dito de Plutarco 

no De curiositate 14: 522B, numa passagem em que o escritor atribui a desgraça do 

labdácida a seu “zelo excessivo”, i. e., ao excesso de sua perquirição, que ele, Édipo, 



não consegue deter). O profeta, mesmo sendo verídico, se contradiz pelo simples 

fato de que não cala. Sim, ele padece perturbação e aflição. É realmente uma figura 

trágica. Antecipando Édipo, Tirésias sofre a revelação apolínea: nos versos 316-18, 

geme sob o golpe da iluminação que lhe mostra seus limites.  

 

Versos 334-5 [... até um rochedo/ Tu enfurecerias...]: Trata-se de uma imagem 

tradicional. Cf. Eur. Med. 1279. 

 

Versos 374-5: [Vives dentro da noite: nem a mim, nem a outro / Homem que a luz 

enxergue, jamais atingirás]. Esta fala de Édipo é muito ambígua. A rigor, do ponto 

de vista puramente gramatical, tanto pode traduzir-se como fiz acima, quanto em 

sentido contrário: Vives dentro da noite: nem eu, nem qualquer outro / Homem que 

a luz enxergue, jamais te atingirá. |Ou seja: “jamais alguém dotado de visão irá 

golpear-te”. Pressupõe-se: ninguém se rebaixaria a tanto.  Assim Édipo estaria 

dizendo a Tirésias, para humilhá-lo, que “não bate em cego”. Esta é a interpretação 

de Knox (op. cit.), coerente com sua rejeição da emenda  de Brunck ao verso 

seguinte, o 376. Mas a edição que sigo incorpora a referida emenda. Eis porque 

traduzo como o fiz os versos 374-6. A emenda altera radicalmente o texto dos 

códices, que é também o do Papiro 22 de Oxirrinco. Se seguisse a lição dos 

manuscritos e do papiro, como quer Knox, eu traduziria assim a resposta de Tirésias 

(375-6): Não, não é minha sina por ti ser derrubado:/ É Apolo que pode deste caso 

ocupar-se. (Cf. Knox, 1971:8: “If I am to fall, that’s Apollo business, and he can 

take care of it.”). Mas a escolha de Lloyd-Jones & Nigel Wilson tem muito bom 

fundamento. Complica menos a interpretação geral da passagem. É fácil ver que 

neste ponto há motivo para uma alusão à queda de Édipo, mas não vejo nenhuma 

para uma referência à morte de Tirésias. A propósito, considere-se ainda o que diz 

Cameron, 1986: 86-7, nota 2. 

 

Verso 361. [Não foi claro o bastante que eu declare...] Gellie (1972:85 sq.) chama 

a atenção para a obscuridade de todo o discurso de Tirésias, em que não apenas a 

expressão é críptica, como um elo da cadeia da argumentação vê-se eclipsado. A 

dita cadeia compreende três momentos: Édipo matou Laio; Édipo é filho de Laio; 

Édipo vive uma relação incestuosa. O segundo desses momentos Tirésias não 

explicita. Daí a obscuridade.  



 

Verso 387: “Mago” é exatamente o termo empregado por Sófocles. Mas também 

caberia traduzi-lo, na passagem, por “bruxo”, pois o poeta utilizou com um tom 

despectivo esse nome (mágos), em seu tempo designativo de uma classe de 

sacerdotes persas —  em geral bem reputados. 

 

Verso 411: Sófocles faz referência, aqui, a uma instituição ateniense: em Atenas, 

todo meteco (estrangeiro residente) era obrigado a inscrever-se como cliente de um 

prostátes, de um patrono cidadão.  

 

Verso 418 [E de pés de terror... ]: De novo, a dança semântica com a cifra do pé. 

Nesta tragédia, ela se repete muitas vezes; e não faltam calembours com o nome de 

Édipo, que por vezes desgostam os críticos  e alguns tradutores evitam imitar. Mas 

a participação irônica do que Lacan chamou de “lalangue” não pode ser expurgada 

do texto sofocleano sem injustiça. 

 

Versos 420-3: No verso 421, preservei a metonímia sofocleana que corresponde ao 

signo do Citerão tomado como símbolo de toda e qualquer serra, acrescentando um 

adjetivo (“remoto”) para facilitar o entendimento da frase. No verso 420, 

procurando, antes que um alinhamento literal, uma maneira harmônica de recriar o 

tom solene e a forte sonoridade do discurso profético de Tirésias, passei da simples 

indicação da pessoa pelo morfema verbal ao enunciado explícito do nome de Édipo. 

Esta substituição foi feita para ampliar e solenizar o verso, em português. No trecho 

correspondente aos versos 420-3, fiz alterações de ordem sintagmática no análogo 

que é o esquema da tradução, com o mesmo escopo: gerar ressonâncias que imitem, 

na língua em que trabalho (portanto com timbres diferentes) a estrutura do desenho 

imagético e sonoro criado por Sófocles. 

 

Versos 435-6:  Sófocles usa aqui o plural majestático. 

 

Verso 448:  “Não temo teu sobrolho [= tua face].” quer dizer: “Tua presença não 

me inspira temor”. Em grego, está prósopon, palavra que também tomou os sentidos 

de “máscara” e “pessoa”. A raiz de seu componente nominal, substantivo, dá a ideia 

de vista. Uma tradução igualmente correta seria: Não temo tua presença: mal não 



pode fazer-me... Ou ainda, mais atrevidamente: Não temo tua vista: mal não pode 

fazer-me. 

 

Verso 460: [Sócio no dar semente de si...] De novo, a terrível metáfora. Segundo 

explica um escólio a este verso, homósporos se diz de quem “semeia” (insemina) a 

mesma mulher que um outro. Aplica-se primariamente a quem é sócio de outro no 

semear, no lavrar uma mesma eira, e metaforicamente aos que inseminam uma 

mesma vulva. Sófocles, nesta peça e na Antígona, fez um forte uso da metáfora que 

assimila o sexo da mulher a um campo que é “arado” no ato sexual. 

 

Verso 462: Este verso finaliza o episódio. Assim que acaba de falar, Tirésias sai 

pela esquerda, guiado pelo menino. Édipo sai depois, pela direita, dirigindo-se ao 

palácio.  
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