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 C. Conceda-me o destino preservar 
  Piedosa pureza em todas as palavras 
865  E obras minhas — que elas das leis procedam 
  De pés sublimes, no céu nascidas, lá no 
  Éter: dessas o Olimpo 
  É o único pai, pois não gerou-as 
  Natureza mortal dos homens, nem 
870  Esquecimento as deita 
  No escondido: 
  Nelas há um grande deus, que não perde o vigor. 
 
  É soberba que gera o tirano: soberba 
  Locupleta-se em vão de muitas coisas 
875  Nem oportunas, nem convenientes 
  — E depois de subir ao cume das alturas 
  Precípite descamba, como é necessidade 
  Aonde o pé não pode 
  Suster-se. Mas que o belo 
880  Combate em prol da urbe não se relaxe nunca 
  É o que peço a deus. 
  Não deixo de me ater à proteção de deus. 
 
  No entanto, se há quem tome a via da arrogância 
  Com gestos e palavras, 
885  Sem temor de justiça, nem respeito 
  Às imagens dos deuses 
  — Então, que a sina sinistra assalte-o 
  Por conta do orgulho funesto! 
  Sim, se não ganha com justiça 
890  Nem se aparta do sacrilégio 
  E se, insensato, no intocável toca. 
  Que homem, neste caso, pode os dardos da ira 
  Gabar-se de manter longe da alma? 
  Se estas práticas são prezadas, 
895  Porque dançarei em coros? 
 
  Não mais eu vou ao inviolável 
  Umbigo da Terra, com reverência, 
900  Nem ao sacrário de Abas, nem 
  Tampouco ao de Olímpia, 
  Se a repelir essas coisas 



  Os homens não forem unânimes. 
  Mas ó tu, poderoso – se te cabe este nome – 
  Zeus regedor de tudo! Que isso não passe oculto 
905  De ti, de teu poder sempre imortal! 
  Pois como falecidos, de Laio já os 
  Oráculos alijam, 
  Nem mais ilustre tem suas honras Apolo. 
910  O divino se esvai.  
 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 
No Episódio a que esta ode sucede, o coro formado por anciãos de Tebas testemunhara um 
tremendo agón entre Édipo e Creonte, um debate que culminou em doloroso kómmos, com o 
soberano irado ameaçando de morte seu cunhado. A breve interferência aflita do Corifeu nessa 
discussão deixou claro o abalo sofrido pelos circunstantes. Graças ao apelo do corifeu e à 
intervenção de Jocasta, a discussão cessou e a ameaça de violência extrema foi atenuada: 
Édipo, a contragosto, decidiu em vez de uma sentença de morte contentar-se com o exílio de 
Creonte. A retirada oportuna deste e o discurso da rainha que chegou apaziguando prometiam 
alívio na tensão; mas uma lembrança por ela evocada (uma frase evocativa da morte de Laio 
numa encruzilhada)  transtornou Édipo, que se viu aflito por ter terrível suspeita: o receio de 
ter sido ele mesmo o matador de Laio, o assassino por sua própria boca amaldiçoado. A 
argumentação de Jocasta, que no seu discurso proclamou a inanidade dos oráculos, há de ter 
escandalizado as testemunhas do seu diálogo com o soberano. O canto do coro neste Segundo 
Estásimo transcorre logo depois que o rei e a rainha se retiram da cena; sem dúvida, reflete a 
tensão crescente no drama, exprimindo a angústia, os receios, o espanto dos tebanos com o que 
presenciaram. Seu teor desafia os intérpretes, que lhe atribuem motivos e sentidos distintos: 
este vem a ser um dos trechos mais discutidos da peça. Jebb (1952) sugeriu que o coro 
manifesta na ode uma velada suspeita: desconfia de Édipo, suspeita de sua implicação na morte 
de Laio. Já Errandonea (1952) sustentou que as alusões feitas à soberba do tirano no sombrio 
canto coral em apreço não podem referir-se a Édipo nem a Jocasta. Segundo a interpretação do 
sábio jesuíta, é a Laio que o coro alude, acusando indiretamente seus erros, causa das desgraças 
de Tebas. Mas isto contradiz a perspectiva sofocleana: Em OT Sófocles simplesmente ignora 
o tema da maldição que Laio fez recair sobre si mesmo e sua descendência, por conta do rapto 
de Crísipo. Knox (1971:99-100) concorda com o jesuíta na parte negativa de seu argumento, 
mas refuta sua identificação do personagem aludido nos versos 884-91: a seu ver, nessa 
passagem Sófocles refere-se a... Atenas: faz um discurso político em que critica a hýbris da 
pólis týrannos. Ora, isto só se pode admitir como uma co-notação, um efeito indireto do 
enunciado a verificar-se na recepção do público, como um subentendido: uma referência 
alegórica, por assim dizer. (Mas para que a alegoria funcione, continua sendo necessário um 
referente primeiro, substituível pelo conotado). Por seu turno, Winnington-Ingrams (1980: 79 
sq.), acatando emenda de Blaydes ao verso 873 (cf. adiante nota ad locum), vê no trecho uma 
manifestação do espanto do coro face à violenta soberba que o rei Édipo ostentara no episódio 
precedente, na feroz altercação com seu cunhado. Já Sidwell (1992) formula uma hipótese um 
tanto fantástica: o coro, ainda confiante no oráculo, estaria imaginando que o filho de Laio e 
Jocasta (dado por morto pela rainha sua mãe no Segundo Episódio) teria sobrevivido ao 
abandono no Citerão e estaria a conspirar contra o filho de Pólibo, ou seja, contra Édipo, nessa 
altura ainda considerado por todos um rebento dos soberanos de Corinto. Assim argumenta o 
helenista, à p. 113 do estudo citado: 



 
 Unlike Jokasta and Oedipus, the chorus may be represented as considering that the 
Laius oracle can come true still, partly because of his respect for Delphic Apollo... 
partly because exposure of infants is a traditionally risky venture... and Jokasta’s 
account left room for doubting the outcome. 
 

Já Carey (1986) postula que 
 

  ... the ode does not offer a detailed comment of the preceding scene. The chorus 
is not passing judgment in any character in the play, but offering a broad emotional 
response, as they do thorought the play. 

 
Em todo o caso, é difícil negar que nessa passagem se reflete o espanto dos cidadãos tebanos, 
contagiados pela angústia de Édipo e escandalizados pela descrença de Jocasta nos oráculos. 
Não é impossível que se associe a este sentimento uma reação negativa ao tratamento dado por 
Édipo a Tirésias no primeiro episódio: embora no primeiro estásimo o coro quisesse recalcá-
la, a desconfiança gerada pela conduta desequilibrada do soberano bem pudera aflorar de novo, 
face ao espetáculo de sua nova explosão de ira. Há mais. Mesmo não sendo decisivo o fato de 
que o próprio Édipo exprimiu receio de ter sido o criminoso que condenou (versos 726-7, 744-
5, 820-9 do Segundo Episódio), sua suspeita bem pode ter reforçado uma ponta de desconfiança 
com relação ao rei, embora ela se mantenha vaga. Já a fala de Jocasta negando o valor dos 
oráculos (versos 707-725 e 857-8 do Segundo Episódio) com certeza terá perturbado os 
cidadãos que os coreutas representam. Mesmo sem fazer um julgamento expresso dos 
soberanos, o coro certamente reage a suas falas e sua conduta, sentindo-se abalado: intui que 
algo de muito errado acontece. Percebe vagamente que há qualquer coisa de nefasto, ainda 
oculto, na raiz do drama: algo ominoso, que o faz pensar em soberba e em transgressão. 
Percebe-o de modo incerto, porém acerta para além do que imagina: frequentemente sucede 
aos personagens de Sófocles dizerem mais do que conscientemente pensam. E isto se dá 
também com o coro.  
 
 
NOTAS 
 
 
VERSOS 863-4: O apelo à santa Pureza (hagneía) torna evidente que  o coro sente algo de 
impuro no ar, quiçá em palavras e atos por si testemunhados, visto como exprime o voto de 
conservar-se puro em ambos os aspectos. Difícil não pensar, no caso, na atitude violenta de 
Édipo, ou na fala em que Jocasta desvaloriza os oráculos. Mas não parece que eles sejam 
visados de modo direto, que a eles se cinja a increpação iniciada com estes versos. 
 
VERSOS 865-73:  As “leis de pés sublimes, nascidas no éter", fruto do Olimpo,  imortais, 
divinas, correspondem às “infalíveis leis inescritas dos deuses” de que fala a protagonista da 
tragédia sofocleana Antígona em uma passagem famosa (v. 444). Neste Segundo Estásimo de 
OT o coro receia a transgressão de tais leis supernas; quer manter-se fiel aos sagrados nómoi 
que entende desrespeitados. A propósito, cabe lembrar também o fragmento 114 (DK) de 
Heráclito, com sua referência à lei divina de que se nutrem todas as humanas.   
 
VERSO 873: É soberba que engendra o tirano... Lloyd-Jones & Wilson (1190) rejeitam a 
emenda de Blaydes, portanto leem neste verso hýbris phyteúei týrannon, de acordo com a 
tradição codicológica. Sua escolha goza do consenso da maioria dos estudiosos, embora no 



particular discrepem alguns grandes helenistas, a exemplo de Dawe (1975) e Winnigton-
Ingrams (1980), que acatam a referida emenda e portanto lêem:  hýbrin phyteúei tyrannís. É 
verdade que “týrannos meaning ‘tyrant’ in the modern sense is unnatested before Sophocles or 
elsewhere in Sophocles.” Mas, como pondera Minadeo (1994: 261, nota 28),  
 
 “the sense of the passage imposes a pejorative meaning in this place. Heaven begets the 
 holy laws who walk on the high, avers the chorus, while hýbris begets týrannon. As an 
 antithesis obviously obtains between the objects begotten, ‘tyrant’ in its negative 
 meaning not only fits the sense but is demanded of it.”   
 
Ao que tudo indica, o coro intui na passagem a natureza soberba do týrannos e faz esta 
constatação em tom de desengano timorato. O sinal do desengano se lê numa mudança 
semântica: conquanto nesta mesma tragédia o nome týrannos se encontre usado positivamente 
por mais de uma vez, neste caso não há como ignorar-lhe o sentido negativo.  
 
VERSOS 883-91: Ainda que a atitude de Édipo irado, em seguida suspicaz e depois vacilante 
tenha deflagrado a reflexão desenvolvida nesses versos, e ainda que o ceticismo de Jocasta 
tenha ajudado a precipitá-la, não é certo que o coro os tenha em mira, não é certo que os vise 
no trecho. Segundo observa com justiça Giuseppe Serra (1994 p. 26), embora o verso 883 de 
OT seja um dos mais famosos da tragédia, multicitado sempre,  
 
 "... nessuno a saputo adattarlo a Edipo o a Giocasta. Che a colmare quella 'dismisura' 
 [scilicet a hýbris apontada no trecho] no basti un acceso d'ira, un tratto che non ha la 
 costanza del carattere, è evidente; né fu un atto di dismisura, almeno per la mentalità 
 dei Greci, l'omicidio commesso 'dove la strada si divide per Delfi e per Daulide' (v.v. 
 733-734): fu legittima difesa e naturale reazione di un uomo giustamente orgoglioso. 
 Edipo è un 'tiranno' dalla fisionomia imperfetta, insolito e strano, per certi aspetti 
 addiritura democratico: ha ricevuto il potere in dono da una città ch lo venera; condivide 
 il regno con la moglie e con il cognato Creonte, specie di 'tiranno'in seconda, che non 
 teme perché non appare; del potere è geloso come qualsiasi demagogo; come qualsiasi 
 democratico egli sa che 'senza volontà di popolo e senza amici non si può conquistare 
 il potere, che si ottiene solo col favore di molti e col denaro ' (vv. 540-542). Forse quella 
 dismisura se è di Edipo, deve essere identificata col parricidio e col incesto? Ma 
 parricidio e incesto, anche si già notti al pubblico, non sono stati definitivamente 
 scoperti quando il coro intona il secondo stasimo. E quando quei delitti verrano 
 scoperti, essi risulteranno anche involontari." 
 
Está certo. Mas cabem algumas observações complementares. Em primeiro lugar, mesmo 
reconhecendo que a figura do tirano desenhada neste estásimo não descreve a pessoa de Édipo, 
para fazer justiça à aguda sensibilidade teatral de Sófocles há que reconhecer no drama - em 
especial no desenho da persona do protagonista e em seu entorno  - elementos capazes de 
sugerir a pintura sombria  em exame. A imagem tenebrosa emergente do estásimo é motivada. 
Não se insere no trecho de forma gratuita. Não cai de para-quedas no texto. Devemos indagar-
nos por que motivo ela surge precisamente neste ponto, neste exato momento da peça, embora 
de algum modo ela exceda o momento. Por outras palavras: mesmo que então ultrapasse  a 
circunstância dramática, o estásimo tem nela um "engate" nada desprezível. O coro reage ao 
exposto no drama, e de modo especial ao que acabou de testemunhar. Os acessos de furor de 
Édipo e o ceticismo de Jocasta assustam muito os cidadãos que formam este conjunto. Eles 
vêm nos seus soberanos aflorarem traços "tirânicos". No curso dramático até essa altura 
percorrido já apareceram outros "fantasmi tirannici", na feliz expressão de Giuseppe Serra. 



Como lembra  o citado helenista (SERRA 1994 p. 28 nota 18), no primeiro episodio e no 
segundo, falou-se muito  de parricídio   e até mesmo (embora menos) de incesto, "delitti che la 
tradizione connetteva al tirano e ai suoi sogni." Na altura em que o coro entoa o canto ora em 
comento, os dispersos "fantasmas tirânicos" ganham corpo, se adensam e motivam uma 
tremenda aparição na primeira antístrofe do estásimo. A imagem sombria que aí desponta 
excede Édipo. Tudo indica que o poeta tem uma segunda intenção quando a projeta. Mas ele 
não o faz à toa, sem ligá-la de algum modo ao enredo que tece. Na verdade, Sófocles a ancora 
muito bem no texto. Quando falo em "segunda intenção, refiro-me a uma hipótese que 
Giuseppe Serra comunga com Bernard Knox e outros helenistas: postula o sábio que este 
segundo estásimo de OT alude (à maneira da parábase de uma comédia, diz ele, à página 27 da 
obra citada), "alle circonstanze in cui Atene si trovava al momento della rappresentazione: 
saremmo nel 411, alla vigilia di una restrizione della libertà democratica, in un momento 
capace  di ravvivare la mai sopita, atavica paura della tirannide".   
 
Concordo com esta tese. Mas insisto na conexão que assinalei. E vou um pouco adiante. 
Sustento que uma sombra de Édipo aparece no trecho, através de jogo sonoro encontrável no 
verso 878, com o lembrete de uma palavra evocativa. Em outros momentos da tragédia, o 
estigma do herói é evocado de maneira sutil através de calembours que repisam a marca do pé. 
Assim ocorre no primeiro estásimo, assim acontece neste caso. Outra coisa merece atenção, a 
saber, a ironia trágica que colore profeticamente os enunciados de personagens sofocleanos, 
assim como os cânticos corais de seus dramas: coro e agonistas às vezes profetizam sem ter 
consciência disso, ou seja, sem dar-se conta do sentido divinatório de suas próprias falas. 
Quando chegamos ao fim da peça, temos de reconhecer que Édipo ascendeu a grande altura e 
precipitou-se: tombou de elevado posto aos golpes da desgraça, de que seus pés inchados deram 
testemunho, pois justamente esse estigma fez revelar-se de modo lamentável sua verdadeira 
origem. Mesmo sendo inocente, ele foi sacrílego, tocou no intocável...  
 
VERSO 895 [Porque dançarei em coros?] pode-se entender: “porque me dedicarei a danças 
sagradas...?” ou “...a cumprir ritos?” Ou ainda: “para que representarei tragédias?”  
 
VERSO 899 O “umbigo da terra” mencionado corresponde ao templo de Apolo em Delfos  
 
VERSOS 900- 901 O santuário de Abas, na Fócida , era dedicado a Apolo (cf. Paus. X, 35.  O 
de Zeus, em Olímpia era também famoso por seus oráculos. 
 
VERSOS 906-9: É claro o protesto contra a atitude de Jocasta, que mostrara desprezo para com 
os oráculos, em particular o oráculo dado a Laio em Delfos, por Febo Apolo. Indiscutivelmente, 
acha-se aqui um dos "gatilhos" do estásimo, embora não se  possa dizer que ele vise diretamente 
o casal de soberanos. A rigor, o discurso do coro tem a ver com eles, mas também excede a 
crítica a suas posições.  
 
VERSO 910. Fiz questão de traduzir este verso do modo mais literal possível. De acordo com 
o consenso dos intérpretes, quer dizer o coro que o culto dos deuses está a ser desmerecido, 
abandonado. Esta situação lhe causa horror. Ele encara o fantasma de um mundo anômalo, ou 
seja, em que os nómoi  celestes não valem, os oragos são desacreditados. A rejeição da divinatio 
corresponde a uma negação do divino. Mas como viver num mundo assim, onde nada é seguro? 
O coro está em pânico.  
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