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Tal como o anterior, este segundo episódio da "mais trágica das tragédias" se divide claramente 
em duas partes. Na primeira delas, o herói cede a uma suspeita que o desvia do inquérito sobre 
o assassínio de Laio: imagina uma conspiração tramada por Creonte - com a suposta ajuda de 
Tirésias - para tomar-lhe o trono. Ocorre, então, o segundo agón da peça. (Indiquei o kómmos 
que lhe marca o termo com emprego de itálico). A marcação do drama é simples, mas muito 
convincente. Entra Creonte pela esquerda e principia um diálogo com o corifeu. Logo surge 
Édipo e com sua aparição tem início o segundo agón da peça, testemunhado pelo coro: a 
querela de Édipo e Creonte, a quem o rei, vindo do palácio, se dirige de imediato. No termo do 
seu áspero diálogo, interfere brevemente o corifeu, que lhes faz um apelo e lhes anuncia a 
chegada de Jocasta. Esta chega do palácio e faz encerrar-se a discussão, que se conclui com a 
retirada de Creonte. Tem lugar então a última cena do episódio: um longo diálogo de Édipo e 
Jocasta, testemunhado pelo coro. Na cena seguinte, em que dialoga com a rainha, o herói vê-
se abalado pelo receio nascido de uma referência ocasional de Jocasta e passa a afligir-se com 
a suspeita de que fora ele mesmo o matador de Laio. A rainha tenta tranquilizá-lo, sustentando 
a inanidade dos oráculos.  
 
Indico os nomes dos personagens pelas letras Cr. (Creonte), C. (Corifeu), E (Édipo), J. 
(Jocasta). Assinalo as lacunas por meio da convenção usual (reticências centralizando a linha 
vazia) tal como fazem os filólogos responsáveis pela edição oxoniana de que me sirvo 
(LLOYD-JONES; WILSON 1990). Dá-se que eles acatam, no particular, uma conjetura de 
Brunck. As lacunas ocorrem num trecho do diálogo entre o herói e Creonte: uma entre o verso 
622 e 623 e outra entre os versos 623 e 624.  
 
 
TEXTO 
 
 
 Cr. Ó Cidadãos, ó homens! Como ouvi que em medonhos 
  Termos me acusa Édipo, meu rei, 
  Estou que não me aguento: se na situação 
  Presente ele imagina sofrer por minha causa 
  Injúria de palavras ou atos — se é assim, 
  Não tenho mais desejos de uma vida comprida 
  A levar esta fama. Para mim não é leve 
520  O castigo que pechas desse teor infligem. 
  Grande pena será, se infame na Cidade 
  Eu me ouço chamar por ti, por meus amigos. 
 
 C. Essa injúria parece que lhe saiu da boca 
  À força mais de raiva que de raciocínio. 
 
525 Cr. Claramente afirmou que pelo meu conselho 
  O adivinho lhe disse palavras mentirosas? 



 
 C. Ele o disse em voz alta —  eu não sei com que senso. 
 
 Cr. Com firmeza no olhar e no ânimo, então 
  Proferiu contra mim a tal acusação? 
 
530 C. Não sei. Eu não reparo nos atos de meus amos. 
  [Mas lá vem ele mesmo saindo do palácio.]  
 
 E. Tu, que fazes aí? Será que tens tamanha 
  Ousadia de vir à minha casa, 
  Comprovado homicida do homem que te fala,  
535  Assaltante que o trono me cobiças? 
  Pelos deuses, me diz: tolice ou covardia —  
  O que vistes em mim, pra intentar-me atentado? 
  Incapaz me julgastes de ver o teu apronto 
  Rastejante de treita — e de dar-lhe rechaço? 
540  Não será tua manobra que é tola, de caçar 
  Sem apoio de ouro e amigos, realeza 
  Que somente se toma com séquito e riqueza? 
 
 Cr.  Sabes que é de  fazer? Àquele a quem falou 
  Hás de ouvir — e julgá-lo de acordo com a resposta. 
 
545 E. Ó, sim, tu falas bem... Mas eu te escuto mal, 
  Porque te sei ingrato, e não suporto mais. 
 
 Cr. Escuta, quanto a isso o que tenho a dizer. 
 
 E. Quanto a isso, não queiras negar-me que não prestas. 
 
 Cr. Se dás valor a insolência vazia 
550  De espírito, não pensas muito bem. 
 
 E. Se acreditas que homem nocivo a seu parente 
  Não padece castigo, não pensas muito bem. 
 
 Cr. Neste ponto, concordo. Mas agora revela-me 
  o dano que alegas sofrer de minha parte. 
 
555 E. Tu me persuadistes, ou não, de que eu devia 
  Mandar alguém à busca do augusto adivinho? 
 
 Cr. Sim. E mantenho ainda o parecer que dei. 
  
 E. E quanto tempo faz desde que Laio... 
 
 Cr. ... Teria feito o que? Já não te entendo. 
 
560 E. ... É desaparecido, por obra de assassínio? 



 
 Cr. Desde então se contaram muitos e longos anos. 
 
 E. Já então o adivinho exercia o ofício? 
 
 Cr. Com o mesmo saber, com o mesmo prestígio. 
 
 E. E referiu-se a mim naquela ocasião? 
 
 Cr. Em minha presença, pelo menos, não. 
 
 E. Não abristes inquérito acerca dessa morte? 
 Cr. Sim, como não? E nada descobrimos. 
 
 E. Porque então este sábio não disse o que hoje fala? 
 
 Cr. Não sei. Do que não faço idéia, nada digo. 
 
570 E. O que sabes, dirás sem negar, se tens juízo... 
 
 Cr. O que? Se eu o souber, não vou mesmo negá-lo. 
 

E. Que sem tratar contigo, jamais ele diria 
  Ser eu o causador da ruína de Laio. 
 
  Cr. Tu sabes se ele o disse; mas é justo 
575  Que agora eu te interrogue, tal como tu a mim. 
 
 E. Interroga: não vais revelar-me assassino! 
 
 Cr. Diz, então: não desposastes minha irmã? 
 
 E. Isso que me perguntas é impossível negar. 
 
 Cr. No reger esta terra, parte igual não lhe dás? 
 
580 E. Tudo quanto deseja, ela alcança de mim. 
 
 Cr.  Não lhes sou um terceiro, aos dois igual? 
 
 E. Nisso mesmo tu vens a ser amigo mau. 
 

Cr. Não, se em teu pensamento te pões meu lugar.    
  Primeiro, considera se acreditas que alguém 

585  Antes preferiria reinar em sobressalto 
  Que, com valia igual, dormir em paz! 
  Eu não nasci assim, com mais gana de ser 
  Um rei, do que gozar das regalias; pensa 
  Como eu qualquer pessoa ajuizada. 
590  Sem receios, agora, de ti eu tenho tudo; 



  Regente, muitas coisas faria sem vontade. 
  Como pudera dar-me mais gosto a realeza 
  Se gozo, sem fadiga, poder e autoridade? 
  Tão doido não estou de querer mais 
595  Honras que as desfrutáveis com vantagem. 
  Hoje, dou-me com todos, e todos me festejam 
  Hoje, chama por mim quem precisa de ti 
  — E minha intercessão sucesso lhes garante. 
  Como iria buscar o que tal me tirasse? 
600  Não se perverte a mente que tem um bom pensar. 
  Amante nunca fui dessa idéia — portanto 
  Com quem a praticasse, não poderia estar. 
  Se uma prova quiseres, vai à Pítia  
  Saber se fui fiel na passagem do oráculo. 
605  Caso proves, depois, que conspirei com o vate, 
  Isso visto, com um voto somente não me mates 
  Mas com dois, por sentença: o teu, e mais o meu. 
  Sem prova não me inculpes, todavia. 
  Justo não é, à toa 
610  Ter os ruins por bons, os bons por maus. 
  Repelir nobre amigo, isto equivale 
  A descartar a vida: o bem mais caro. 
  Mas com certeza só o tempo o ensina, 
  Que só o tempo mostra o homem justo —  
615  O ruim, se conhece num só dia. 
 
 C. O homem sem preconceito dirá que ele falou 
  Certo, Senhor. No juízo, quem se apressa, 
         tropeça. 
 
 E. Se um traidor velado, ligeiro, contra mim 
  Avança, devo eu contrarrestar ligeiro. 
620  Se demoro quieto, há de ser o meu golpe 
  Falho — e o dele, entretanto, certeiro. 
 
 Cr. Que pretendes? Banir-me desta terra? 
 
 E. Mais —  não te quero expulso —  que pereças. 
     .     .     .      .     .  
 Cr. Mostra primeiro porque me detestas. 
     .     .     .      .     . 
625 E. Não me atendes, rebelde? Não me acatas? 
 
 Cr. É que não pensas bem.  
 
     [E]. Penso em meu próprio bem. 
 
 Cr. Pense no meu, também.  
     [E]. Mas és ruim! 
 



 Cr. E se nada percebea?  
 
     [E]. Obedecer te cabe, ainda assim. 
 
 Cr.       Não, se o comando é mau.  
 
     [E]. Ó cidade, ó cidade! 
 
630 Cr.       Também sou cidadão, não só tu. 
 
 C. Ó príncipes, já chega! Em boa hora pros dois 
                        Vejo que vem saindo Jocasta do palácio. 
  Convém que ela intervenha e lhes finde a querela. 
 
 J. Ó infelizes, porque travais peleja absurda 
635  De línguas? Com a peste na pátria, não corais 
  De incrementar mágoas particulares? 
  Entra, Édipo! E tu, Creonte, vai pra casa! 
  Não me façais de um nada uma pena danada. 
 
 Cr. Ai, mana, é teu marido, Édipo, a quem parece 
640  Justo aqui me danar, e entre duas desditas 
  Decidir: se me bane da pátria, ou me dá morte! 
 
 E. Pois sim: porque o peguei, ó mulher, preparando 
  Perverso plano contra a minha vida. 
 
 Cr. Que eu me desgrace e morra, por minha própria jura, 
645  Se fiz alguma coisa do que ora me acusas! 
 
 J. Ó, em nome dos deuses, tem respeito a esta jura 
  Primeiramente aos deuses acatando, 
  Édipo! E a mim, e ao povo aqui presente! 
 
 C. Rogo, cede à que pede, ó rei 
650  E ao bom senso! 
 
 E. Ao rogo teu, o que concederei? 
 
 C. A quem antes não era incapaz de argumento 
  E agora ajuda a grande jura, atende! 
 
 E. Sabes o que pretendes?  
 
   [C].  Sei.  
 
   [E].  Fala, então.  
656  
 C. Não afrontes com acusação um parente 
  Sem causa manifesta. 



 
 E. Pois fica certo de que se o reclamas 
  Queres a minha morte, ou meu exílio. 
 
660 C. Não, pelo deus que os deuses antecede, 
  Por Hélio! Morra eu sem deus e sem amigo 
  No pior dos fins, se tenho esta idéia comigo! 
665  Em desgraça me esgarça a alma a terra gasta 
  E acumulam-me os dois mais males com os antigos! 
 
 E. Pois então, que este parta —  inda que eu morra 
670  Ou venha a ser, por força, banido e desonrado. 
  Não dele, mas de tua boca aflita 
  Tenho dó. Ele, por onde for, será odiado. 
 
 Cr. É óbvio que cede com ódio que adiante 
  Vai-lhe pesar, passado; naturezas assim 
675  A si mesmas torturam, justiçando. 
 
 E. Então, não vasi embora, não me deixas? [Cr]. Irei; 
  Só tu me desconheces; para eles, sou o mesmo. 
 
 C. Mulher, porque não o levas já pra casa? 
 
680 J. Quero saber o que houve. 
 
 C. Cismas de incertos ditos; mas também 
  O infundado fere. 
 
 J. Foi recíproco?  [C]. Sim.  [J]. E a questão, qual foi? 
 
685 C. Basta! Basta-me a mim — pois me importa o país — , 
  Este assunto deixar onde parou! 
 
E.  Tu vês o que fizestes, homem de boa fé, 
  Detendo-me e embargando minha gana? 
 
690 C. Senhor, mais de uma vez eu declarei: 
  Um demente, sem sombra de juízo, 
  Eu me revelaria, se de ti me apartasse: 
  Pois quando a minha pátria em máguas afundava, 
695  Para a salvar, tu bem a mareastes. 
  Hoje, um bom timoneiro sê outra vez, se podes! 
 
 J. Pelos deuses me diz, soberano: o que foi 
  Que cólera tamanha te causou? 
 
700 E. Direi, pois considero mais a ti do que a todos: 
  As coisas que Creonte contra mim intentou. 
 



 J. Se tens a queixa clara, expõe a intriga. 
 
 E. Diz ele que fui eu o matador de Laio. 
 
 J. Por prova que teria, ou de outros informado? 
 
705 E. Subornou um adivinho, um malfeitor, e assim 
  Guardou a própria boca muito bem. 
 
 J. Absolve-te já das coisas de que falas 
  E, me escutando, aprende que não há 
  Um mortal que conheça a arte de adivinhar. 
710  Disso vou dar a prova cabal e manifesta. 
  Um oráculo foi dado a Laio, certa vez, 
  Por Febo não direi, mas por seus servidores: 
  Seria sua sorte morrer às mãos do filho 
  Que lhe era de nascer de mim e dele. 
715  A Laio — é voz corrente — mataram estrangeiros 
  Bandidos, numa bifurcação de caminhos. 
  O menino, três dias não tinha de nascido 
  Quando o pai o amarrou pelas juntas dos pés 
  E o lançou, por alheias mãos, em terra erma.   
720  Assim Apolo não o pôde fazer 
  O matador do pai, nem a Laio lhe impor 
  O horrendo que temia: morrer às mãos do filho —  
  E era isso o que as vozes proféticas ditavam. 
  Não ligues, pois, a elas, que se acaso um deus quer 
725  Uma coisa, bem pode por si manifestá-la. 
 
 E. Ai mulher! Como agora te ouvindo, de repente 
  Minha alma varia, meu coração desanda! 
 
 J. Que aflição te transtorna, para falar assim? 
 
 E. Penso ter escutado de tua boca que Laio 
730  Foi morto numa bifurcação de caminhos. 
 
 J. É isso o que foi dito, e ainda se fala. 
 
 E. E qual foi o lugar onde se deu o drama? 
 
 J. Fócida a terra chama-se: foi lá na encruzilhada 
  Dos caminhos que vêm de Delfos e de Dáulis. 
 
735 E. Quanto tempo já faz que se passou o caso? 
 J. Pouco antes de te ser reconhecido o mando 
  Nesta terra, isto se apregoou na Cidade. 
 

E.         Ó, o que queres, Zeus, fazer de mim?  
  



 J Que preocupação te aflige, Édipo? 
 
740 E Não me indagues; mas conta-me o aspecto 
  De Laio, e sua idade. 
 
 J. Alto, os cabelos a embranquecer na fronte, 
  Aparência da tua não muito diferente. 
 

E.         Pobre de mim! Parece que atirei-me 
745  Há pouco, horríveis pragas, sem saber. 
 

J.         O que dizes?! Dá medo te contemplar, ó rei! 
E. Temo tremendamente que o adivinho é vidente. 

  Você o mostrará melhor, dizendo mais. 
 
 J. Receio também sinto; mas que queres que eu diga? 
 
750 E. Quando Laio viajou, tinha pequena escolta 
  Ou muitos de cortejo, como usa um governante? 
 
 J. Os pagens eram cinco; entre eles, um arauto. 
  Mas transportava Laio uma só carruagem. 
 
 E. Ai, ai! É tudo claro! Mas quem foi 
  Ó mulher, que te fez este relato? 
 
755 J. Um servo, o único a voltar-nos salvo. 
 
 E. Estará ele agora no paço, por acaso? 
 
 J. Não. Assim que ele chegou, quando soube que tu 
  Estavas no poder, tendo Laio morrido, 
760  Tomou da minha mão e suplicou-me 
  Que aos campos o mandasse, à guarda de rebanhos 
  O mais longe possível da vista da cidade. 
  E eu mandei-o ir, que era merecedor 
  Embora sendo escravo, de graça até maior. 
 
765 E. É possível fazer que aqui nos venha, urgente? 
 
 J. Sim, mas por que o queres? 
 
 E. Temo por mim, mulher; e temo ter falado 
  Demais. Por esta causa o quero ver. 
 
 J. Virá. Mas sou também merecedora 
770  Ó senhor, de saber o que te aflige. 
 
 E. Não será mais privada disso, tanto os receios 
  Já me levaram longe. A quem melhor 



  Falar eu poderia, neste transe que passo? 
  Pólibo de Corinto é meu pai, e a minha 
775  Mãe é a dória Mérope; fui feito 
  Príncipe na Cidade, até que deu-se 
  Este caso comigo, que devia espantar-me 
  Mas não incomodar-me tanto assim. 
  Num banquete, um homem bêbado, ao libar-se 
780  O vinho, me chamou “filho postiço”. 
  Com tal peso, mal pude nesse dia 
  Me conter; já no outro procurei 
  Meus pais, e interpelei-os; mostraram-se eles muito 
  Irados contra quem me disse tal injúria. 
785  Satisfez-me a atitude deles. Ainda assim, 
  Aquilo continuava a ferir-me, profundo. 
  Escondido de mãe e pai, tomei o rumo 
  De Pito. Febo, à minha demanda sem dignar-se 
  Responder, despediu-me – porém ao desgraçado 
790  De mim, fez predição de horror e lástima: 
  Que eu era de juntar-me com minha mãe, e expor 
  Aos homens uma prole que não toleram ver, 
  E assassino seria do pai de quem nasci. 
  Tendo-o ouvido, da terra de Corinto fugi 
795  Saindo ao léu dos astros 
  Rumo a onde não visse 
  A infâmia de meus fados malfadados cumprir-se. 
  Cheguei andando ao sítio em que – tu o dissestes – 
  Esse rei pereceu.  
800  Tudo vou te contar, mulher: no que me aproximei 
  Seguindo meu caminho, daquela encruzilhada, 
  Vieram no meu rumo um arauto, e sobre uma 
  Carruagem, um homem como o que descrevestes. 
  O guia, e o próprio velho, procuraram 
805  À força, me arredar do caminho. Mas eu 
  No tal que me empurrava, no cocheiro, 
  Com raiva, dei um golpe; e o velho, quando viu-me 
  Junto da carruagem, a mirar-me, no meio 
  Da cabeça atingiu-me com seu açoite duplo. 
810  Não teve igual o troco: num instante 
  Por báculo golpeado que brandiu esta mão, 
  Rolou da carruagem, de revés, para o chão. 
  E seus pagens matei. Mas se, com esse estranho, 
  Laio tem de comum a natureza, 
815  Qual dos homens será mais infeliz do que eu? 
  E quem mais detestado pelos deuses? 
  Nem estrangeiro, nem cidadão a este 
  Aqui receberá em casa, ou falará – 
  Antes expulsará do lar. E não foi outro 
820  Senão eu que estas pragas me atirei! 
  A esposa do morto maculo com as minhas 
  Mãos, a que ele morreu. Não sou perverso? 



  Não sou de todo impuro? Se tiver de exilar-me 
  Não posso, em meu desterro, ver os meus 
825  Nem pôr os pés na pátria, sob pena 
  De desposar minha mãe e assassinar meu pai 
  Pólibo, que me deu a vida e me criou. 
  Quem disser que de crua divindade recai 
  Sobre mim tudo isso, não falará bem certo? 
830  Nunca, nunca, ó dos deuses augusta majestade 
  Veja eu esse dia! Do meio dos mortais 
  Antes eu vá-me embora inviso do que veja 
  Atingir-me esta mancha infame de vexame! 
 

C. Nós também o receamos, ó rei. Antes, porém, 
  De ouvir a testemunha, a esperança mantém! 
 
E. É toda a esperança que guardo, realmente: 

  A espera desse homem, desse pastor – e só. 
 
 J. Mas porque tanta ânsia de vê-lo aparecer? 
 
 E. Já o explicarei: se apuramos que ele 
840  Confirma o que te disse, eu das penas escapo. 
 
 J. O que me ouviste assim de tão especial? 
 
 E. Segundo tu disseste, esse homem contou 
  Que bandidos mataram Laio. Se ele agora 
  Tal número repete, não sou o matador 
845  — Pois um a muitos nunca fora igual. 
  Contudo, se falar de um viajante só, 
  Será, então, que em mim recai o crime. 
 
 J. Mas não! Estejas certo: é o que ele declarou 
  E não tem como volte atrás do dito 
850  Pois a Cidade o ouviu, não fui só eu. 
  Mesmo que torça um pouco a fala anterior, 
  Nunca essa morte assassina de Laio 
  Ajustará de jeito: fatal, disse Loxias, 
  Laio às mãos de um meu filho morreria 
855  — E este infeliz bem certo não o pôde 
  Matar, pois antes disso faleceu. 
  Assim, por profecias não vou eu 
  Importar-me de ver pra que lado olharei. 
 
 E.  Pensa bem. Mesmo assim, atrás daquele servo 
860  Manda algum mensageiro: não o esqueças! 
 
 J. Já mandarei. Mas vamos para casa. 
  Nada do que te agrada eu deixo de fazer. 
 



 
NOTAS 
 
Versos 584-589: Primeiro, considera se acreditas que alguém / Antes preferiria reinar em 
sobressalto / Que, com valia igual, dormir em paz! / Eu não nasci assim, com mais gana de 
ser / Um rei, do que gozar das regalias; pensa / Como eu qualquer pessoa ajuizada. Na 
tradução do trecho, acatei observações de Maurice Pope (1991) , ao menos em parte. No verso 
586,  tomei o devido cuidado para fugir de um engano comum, contra o qual Pope adverte. Aí, 
de fato, 
  
 “... the final word ‘krate’ is always translated by ‘powers’ or the equivalent. This makes 
 Creon base his argument on the assumption that he has the same authority as Oedipus. 
 Countless readers must have wondered at this. So far in the play everything has shown 
 Oedipus to be possessed of absolute power and the  idea that he shares it equally with 
 Creon is particularly absurd when Creon is pleading with Oedipus for his life. The path 
 to the right interpretation was pointed out long ago by Jebb in a note on OT 54, in which 
 he demonstrated that ‘kratos’ and ‘arche’ were not synonyms. ‘Kratos’ (in Herodotus 
 and Plato as well as in Sophocles) implies status in general, ‘arche’ specific office. 
 Unfortunately when he came to these lines Jebb failed to listen to his better self, and 
 his successors have all followed his example. Yet his distinction is as clear as in the 
 earlier passage, and observing it removes all contradiction. Creon, being Jocasta’s 
 brother, is equal to Oedipus in status (ékhei tà aúta kráte) but not in power... Oedipus 
 alone rules”.  
 
Estou de acordo com esta ponderação. Mas se eu traduzisse o verso 586 empregando a palavra 
status para verter kráte, ficaria ridículo... Minha opção seguiu outro caminho. Entende-se logo 
que status comungam Édipo e Creonte: ambos são nobres. Porém é óbvio que a sentença não 
compara os dois: compara a condição atual de Creonte com a que ele hipoteticamente teria, se 
assumisse o mando. Creonte diz que nessa hipótese não teria aumentada sua capacidade de 
fazer valer seus intentos, seus desejos. Optei pelo nome “valia” evitando a confusão com a 
idéia de poder (régio). Está claro que Creonte reconhece em Édipo o detentor da autoridade 
suprema. Dela o týrannos se apresenta investido, enquanto seu antagonista se mostra, então, 
sem poder efetivo de resistir-lhe: é salvo por terceiros. Além do mais, nessa altura Creonte está 
justamente negando sua ambição de reinar, de exercer a régia potestade. Mantenho assim a 
distinção que Pope sublinhou. (De resto,  Creonte se gaba também de valer a outros...).  
 
Quanto aos versos 587-9, não segui a indicação de Pope. Até certo ponto, concordo com ele - 
mas não em toda linha. Pode mesmo parecer que ignoro por completo seu argumento. Não é o 
caso. Vou esforçar-me para mostrar como o  aproveito: em que medida, e de que forma. Afasto-
me de Pope numa instância decisiva, quando transponho o texto discutido. Renego então sua 
tese, ao menos em grande parte. Mas quero aqui, no comentário, resgatar um elemento 
importante dela.  Eis a tradução que o citado helenista propõe para o trecho em apreço:  
 
 “But in fact I personally have no innate yearning to be tyrant any more than I yearn to 
 behave tyrannically — nor does any other sane man.”   
 
A argumentação com que  Pope justifica esta leitura é em princípio correta do ponto de vista 
gramatical. Neste, temos caso (para usar-lhe a terminologia) uma estrutura sintática  passível 
de conformar-se tanto ao modelo da “double rejection” quanto ao da “positive preference”.  O 
problema está em que a interpretação de Pope absolutiza a escolha do primeiro esquema de 



leitura (o que se conforma ao padrão da “double rejection”).  Vejamos o seu arrazoado (op. 
cit., p. 161):  
 
 “What causes the problem is that the sentence is ambiguous in form. It is like the kind 
 of optical illusion that can be gestalted in either of two ways and where the right way 
 can only be determined, if it can be determined at all,  by the help of outside knowledge. 
 ‘I’d sooner die than dance’ means that I want to die; but ‘I’d sonner die than dance’ 
 does not mean that I want to die. In pattern the two sentences are identical, and a 
 computer operating on a pureley grammatical program could not be expected to 
 translate each with its correct nuance. It would need to be told that the actions in cause 
 were all adiaphora but that within this category dying was an apoproegmenon and 
 dining a proegmenon — information we already possess by virtue of our human 
 nature.”  
 
Pope  é feliz ao mostrar que os dois esquemas assertivos existem em grego, que “coabitam” a 
mesma estrutura frasal,  e que Sófocles se vale de ambos: “double rejection” é sem dúvida o  
que ocorre em Ajax 280, “positive preference” aplica-se a OC 1143 etc. O helenista acrescenta, 
com base nos exemplos por ele evocados, que “what determines a double rejection is the 
manifestly negative value of one of the terms.” Portanto, prossegue ele, a decisão quanto ao 
presente caso (i. e. OT 587-9), depende de como se apreciará (em termos axiológicos) týranna 
drân: 
 
  “What we need to know is how an Athenian rated the ambition ‘to do tyrant things’.  
 Would it in his scale of values be negative or positive? If he was an ordinary Athenian 
 accustomed to using language in the ordinary way the question is answered as soon as 
 asked. As well might we wonder how a Spartan rated the ambition to throw away his 
 shield.  It was manifestly the worst behaviour conceivable. Nor does it help to think of 
 an intellectual Athenian inured to tough-nosed arguments on realpolitk. Admitedly to 
 such an Athenian ‘act tyranously’ might imply ‘exercise power’, and he might maintain 
 that this was something necessary in the world, not something to be squeamishly 
 avoided.  But this will not do for Creon, who is arguing on the level of personal desire 
 and who three lines later (591) claims that office would make him less happy because 
 he would often act against his will.  He cannot conceivably have just said that exercising 
 power is what he enjoys.”  
 
Pope preocupou-se em investigar a origem da interpretação que contesta, hoje praticamente 
generalizada. Conforme observa, para encontrar uma edição de OT na qual se ache 
argumentada a escolha de traduzir os versos 587-9  como “todo o mundo” agora os traduz, é 
preciso recuar aos inícios do século XIX  (e mais ainda),  visto como os editores  do período 
sequer justificam a leitura que todos aceitam (de OT 587-9), limitando-se a reportar-se a uma 
edição anterior: a de Brunck (1786).* Este explana com  segurança o sentido da citada fala de 
Creonte como equivalendo a basiliká poieîn kai mé basileús eînai hósper autòs ékhon nûn 
(“fazer obras de rei sem ser rei, como é a minha presente situação” ; esse basiliká poieîn 
Musgrave, em 1800, transpôs para “regia agere, i. e. regia potestate frui”. Porém para chegar à 
origem última da interpretação de Brunck é necessário um recuo bem maior. “Brunck’s 
interpretation was not his own”, avisa Pope: ele a colheu nas Variae Lectiones do sábio 
florentino Pietro Vettori (professor de grego de Cosme de Medici), portanto numa obra datada 

                                                             
* A famosa edição do Oedipus Tyrannos de Richard-François-Philippe Brunck, que marcou 
época e teve por base a Aldine, de 1502, foi republicada por J. Prendergast em 1839.    



de 1572. Esta é a fonte última de um entendimento do trecho que acabou por cristalizar-se e se 
manteve, segundo Pope, por inércia. Mas a dita linha de interpretação não me parece assim 
indefensável. Começarei observando que a argumentação de Pope é rica, mas falha em um 
ponto decisivo. Ele está certo quando verifica que é preciso sair dos limites da gramática, volver 
os olhos rumo ao contexto da comunicação, sondando um consenso “prévio” onde se acham as  
balizas indispensáveis ao discernimento da orientação semântica do enunciado. Esta passagem 
é necessária, mas ao ensaiá-la é preciso levar em conta que o campo a explorar se acha 
estruturado em diferentes planos. Pope “salta” alguns desses espaços. É fácil ver como ele 
concebe seu trabalho hermenêutico: vê-se que, a seu juízo,  a interpretação se faz (ou se 
encontra) remontando ao horizonte linguístico/ ideológico  do público para o qual Sófocles 
escreveu a peça. Está certo. Mas é preciso cuidado neste lance. Admitamos que o texto do 
drama não se limite sempre ao horizonte das expectativas semânticas dos receptores 
contemporâneos da obra; admitamos que ele tenha características de organização linguística  e 
ideológica “próprias”,  enquanto um drama  singular. Não é pedir muito. Aceito isto, porém, 
torna-se necessário reconhecer ainda que a lógica interna da peça merece consideração.  A 
pergunta “como pensava o  ateniense do século V  a respeito de týrannos e tyrannís?” não nos 
dispensa de indagar como a tragédia em apreço “pensa” essas coisas. Pois a obra pode ser que 
saia, quando nada em alguns momentos, do esperado por seu público.  Ora, o próprio Pope 
verificou que em OT o nome týrannos é empregado de formas que não correspondem 
exatamente ao uso “normal” do ateniense do século V: aplica-se aí a um legítimo basiléus, 
assim como o nome basileús se dá, no mesmo texto, a quem só caberia chamar de týrannos. 
Além disso, týrannos se emprega muitas vezes, em OT, de forma que está longe de ser  
negativa: de forma axiologicamente neutra. Em face disso, já não parece um equívoco tão 
tremendo que Brunck tenha equacionado týranna drân a basiliká poieîn nesse horizonte 
textual. Há também que considerar o discurso todo em que o trecho se insere, a construção do 
arrazoado de Creonte. Ele se defende da acusação de cobiçar um cargo com o argumento de 
que se acha melhor estando, como está, próximo deste. Primeiro, assinala desvantagens  que a 
assunção do dito cargo lhe traria; simetricamente, aponta vantagens que tem na condição atual 
(de valido, por assim dizer). Por esta situação presente ele tem preferência, segundo argumenta. 
A positive preference acha-se marcada, pois; a intepretação de Musgrave o leva em conta, e 
por isso ele entendeu o týranna drân como regia agere.  Por fim, tendo-o em vista, isto é, tendo 
em vista que a ponderação de vantagens desfrutadas configura, nessa argumentação, o fator da 
preferência, ele explanou melhor a expressão como “regia potestate frui”. A intuição de Vettori 
verifica-se justa a quem considera a lógica do discurso analisado, como fez Musgrave.  
 
Há um outro ponto a considerar.  Como já afirmei, Pope funda sua interpretação no conato de 
uma reconstrução histórica, numa volta ao horizonte linguístico e ideológico do público para o 
qual o drama  foi escrito: um conato legítimo, que nenhum filólogo repudiará, um imperativo 
irrecusável por qualquer helenista. Mas é justamente nisso que Pope falha: na observância do 
princípio a partir do qual ele argumenta. Sucede que Pope não leva em conta um dado 
importante: a relação desse mesmo público com o texto em apreço, codificada segundo o  
próprio regime cultural que ele quer considerar. Trata-se de um drama, uma peça de teatro cuja 
recepção (também) no código da época requer um deslocamento. Ninguém negará que este 
deslocamento tinha (sempre tem)  repercussões semânticas, ou seja, repercussões na 
configuração das expectativas semânticas do auditório. No teatro, assistindo uma encenação 
de OT, os atenienses “deslocavam-se” idealmente para um ambiente que não era o da sua pólis, 
para um tempo que não era o seu;  mirando a cena, abriam-se ao “tempo heroico”  (segundo o 
concebiam seus poetas) e contemplavam um lugar outro que sua cidade. Que lugar era esse, no 
caso de OT? Uma resposta simples seria “Tebas”. É natural que se fique insatisfeito: esta 
resposta é demasiado simples. Beira o equívoco. Um helenista contestará de modo mais 



cuidadoso: “Uma Tebas imaginária”. E por certo ainda não ficará contente, sentirá necessidade 
de maior precisão. Dirá melhor:  “A Tebas dos trágicos, a Tebas trágica”. Note-se que esta 
resposta nos leva ao círculo hermenêutico — que só a ingenuidade e a irreflexão consideram 
vicioso (memento Gadamer, memento Heidegger!) pois OT é um dos textos fundamentais entre 
os que edificam essa Tebas, um documento decisivo entre os que nos dão conhecer a Tebas 
Trágica.   Cabe agora uma outra pergunta: que “lugar” é este, para o ateniense da época de 
Sófocles?   
 
Isto foi bem respondido por Fromma Zeitlin (1986), em comunicação feita durante o famoso 
Convegno Inernazionale de Urbino, de 1984: “Thebes... [is]... a particular topos in Greek 
tragedy”... Ou seja, segundo bem viu a helenista, no teatro ateniense do século V Tebas é uma 
“Anti-Atenas”, uma pólis que contradiz (inverte, distorce) a estrutura, a realidade da 
“verdadeira” Pólis:  
 
 “Thebe is the place, I will maintain, that makes problematic every inclusion and every 
 exclusion, every conjunction ande disjunction, every relation between near and far, high 
 and low, inside and outside, stranger and kin. Thus Oedipus is only perhaps the 
 crystallization in purest form of the city of Thebes itself.”  
 
A propósito, cabe uma nota: se a legitimidade outorgada pela ascendência numa linha dinástica 
é o que define o basileús por oposição ao týrannos, Édipo veio a ser um týrannos singular, 
visto como detinha a condição necessária para investir-se na basileía. Claro está que ele a 
detinha de forma perversa.  A monstruosidade de sua  mítica figura “civil” era efeito do modo 
aberrante como ele realizava esta condição ambígua, pois um incesto determinou sua ascensão 
ao trono  e mesmo sendo também involuntário, foi sinistro o gesto (o parricídio) com que ele 
precipitou a sucessão.    
 
O ateniense do século V, no teatro, diante de uma Tebas Trágica, por certo não se surpreendia 
ao ver aí os termos týrannos e tyrannís usados de forma axiologicamente neutra, ainda que ele 
mesmo não os usasse nunca assim. Por suposto, num discurso a seus concidadãos ele jamais 
empregaria os nomes týrannos e basileús como termos intercambiáveis. Nem por isso deveria 
achar inverossímil que “tebanos trágicos” o fizessem.  Sem dúvida, o espectador-cidadão-
ateniense-típico-do-tempo-de-Sófocles pressupunha que týranna drân não era coisa 
apreciável; mas duvido de que ele ficasse surpreso vendo Creonte  referir-se a esta condição 
de modo positivo. Pelo contrário, ficaria muito espantado se, lá no mundo do drama, este 
personagem argumentasse como Pope supõe que ele argumentaria: declarando a um homem 
poderoso e enfurecido a quem chama de týrannos — e diante do qual se defende — que para 
qualquer pessoa razoável týranna drân é coisa despicienda e resulta abominável ser týrannos. 
Segundo penso, aos olhos do imaginado espectador grego essa double rejection não pareceria 
oportuna nem razoável na rhêsis de Creonte. Um ateniense típico do século V, mesmo se não 
fosse um Filoclêon, estaria acostumado a ouvir apologias em assembléias e tribunais; sendo 
assim, por certo não consideraria brilhante um estratégia de defesa tão provocativa. Entre 
outras razões, é por levá-lo em conta que na exegese desta passagem eu acompanho Musgrave, 
sigo com acatamento a Brunck, e reverencio Vettori. Mas não rejeito inteiramente Pope. 
Retomarei agora o que me parece válido em sua análise. Reafirmo o princípio exposto mais 
acima: é indispensável levar em conta a forma da  relação que o público estabelece com o texto 
dramático. Isto implica em tomar duas linhas de referência: o horizonte ficcional que 
circunscreve o mundo do drama e ainda o horizonte pragmático em que se situa o público. 
Embora seja verdade que, como diz Taplin (1983:7) “nowhere in Greek tragedy is there any 
direct addres to the audience or any other reference to it”, nem por isso é menos certo que, na 



Grécia Antiga, o autor trágico, na construção de seu texto, trabalhava também, mais ou menos 
veladamente, “sobre” a linha de referência  em que seu público mantinha a percepção de 
“aquém palco”.  
 
Posto isso, volto a Pope. Mais acima eu disse que sua observação sobre a estrutura da frase in 
OT 587-9 é correta, mas ele se equivoca quando absolutiza um dos sentidos que o padrão frasal 
admite. Sua escolha também acaba sendo infeliz, pois ele toma o sentido relacionado com o 
esquema da double rejection como o único válido para  a inteligência do texto, e este sentido 
conflita com o da rhêsis em discussão. Pope não considerou a possibilidade de que a positive 
preference também  valesse, no caso. Minha tese é de que o sentido relacionado com a positive 
preference é o mais adequado para quem busca entender a passagem no seu horizonte 
dramático imediato (e por isso traduzi  o trecho segundo a exegese de Vettori / Brunck / 
Musgrave); por outro lado, reconheço que o padrão frasal é o mesmo que corresponde a uma 
double rejection, e o dito de Creonte pode ressoar assim... em outro contexto: não mais no 
horizonte da história trágica, mas no mundo da audiência grega, do público contemporâneo de 
Sófocles.  
 
Tentarei explicá-lo melhor. Esse público entendia que Creonte estava dizendo a Édipo: Eu não 
nasci assim, com mais gana de ser / Um rei, do que gozar das regalias; pensa / Como eu 
qualquer pessoa ajuizada. Era este o sentido que convinha à lógica da rhêsis, que “rimava” 
com a situação dramática, condizia com a argumentação do personagem etc. Mas “por trás” 
desse enunciado conveniente à ação em curso, o mesmo público ouvia também outra frase — 
outra porque então as mesmas palavras tinham um sentido diverso,  um sentido que em seu 
mundo (da assistência) era poderoso. Acompanhado Pope, vou transpor agora esta outra frase 
que o público grego ouvia e que não podemos escutar simultaneamente em nossa língua, no 
corpo da tradução: Eu, da minha parte, não nasci cobiçoso/ De ser um ditador e agir com 
prepotência... (No dialeto do sertão da Bahia, a passagem poderia ser vertida de um modo mais 
enfático: Eu não nasci assim com uma gana tirana / De ser um ditador e me dar a 
desmandos...). [Sim, “ditador” soa esquisito aí, mas é só uma aproximação]. Penso que 
Sófocles buscou este efeito de propósito. Era um mestre da polissemia, um poeta que sabia 
como ninguém manipular a ambiguidade em seu proveito. Seus personagens sempre dizem 
mais do que querem. Acredito também que neste ponto o espectador grego poderia captar uma 
ironia sutil, se levasse em conta o intertexto trágico. Para quem se lembra da Antígona 
sofocleana (seria o caso de muitos dos primeiros espectadores de OT), ouvir Creonte dizer uma 
coisa dessas, ouvi-lo protestar que não tinha ganas de ser týrannos provoca um sentimento de 
humor trágico.     
 
Versos 625-30: Um jogo de aliterações e uma rápida batida de rimas repetitivas: assim tentei 
fazer ecoar, de uma forma transposta, os ecos insistentes com que as falas se rispostam nessa 
esticomitia. Quanto aos vv. 629-30, em particular, veja-se o lúcido comentário de Giuseppe 
Serra (1994: 118):  
 
 “Edipo, quasi si già sapesse che egli è nato a Tebe e da Tebani, comanda sui cittadini, 
 perchè come loro ‘partecipa della città’: altro non significa quella sua invocazione: ‘O 
 città! O città!’ comme dichiara inequivocabilmente la reazione di Creonte. (...). La città 
 e il tribunale davanti al quale anche chi commanda deve comparire. Ai cittadini si 
 appella Creonte, che si ritiene colpito da una decisione ingiusta; la città è invocata da 
 Edipo che si vede ingiustamente disobeditto...” 
 
Versos 630-3: O coro anuncia a chegada de Jocasta. A rainha coloca-se entre Édipo e Creonte.   



 
Verso 677: Sai Creonte pela esquerda. A fala seguinte do corifeu (verso 678) refere-se a Édipo, 
evidentemente. 
 
Verso 695 [Você a mareou para salvar... ] Sófocles usa aqui a terminologia naútica, dando 
consequência a uma imagem reiterada. Empreguei na tradução a palavra “marear” no velho 
sentido náutico do termo. Ver o Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque 
de Holanda Ferreira (1975), s. v. 
 
Verso 704: Ao pé da letra, autós xuneidós equivale a: “por ter ciência disso pessoal e 
diretamente”. Trata-se de uma expressão jurídica, empregada quando uma acusação é fundada 
em testemunho (ou alegação) do próprio denunciante. 
 
Verso 706 [... Guardou a própria boca muito bem...]  Ou seja: não se comprometeu, pois não 
fez essas acusações por suas próprias palavras, mas por boca de um outro. Segundo imagina 
Édipo, Tirésias seria porta-voz de Creonte.  
 
Verso 707: Jocasta usa aqui, de novo, um termo técnico da linguagem jurídica. É também do 
mesmo jargão a frase que ela emprega no verso 710. 
 
Verso 711 [ ...Um oráculo foi dado a Laio, certa vez...]: A expressão usada por Jocasta indica 
que o oráculo não foi solicitado. É o que mostra a forma verbal êlthe. Cf. Herod. II, 153. 
 
Verso 715 [... A Laio – é voz corrente – mataram estrangeiros...]: Há nesta frase uma 
ambiguidade carregada de ironia trágica: phátis tanto pode significar “rumor”, “boato”, “o  que 
se propala” — em suma, a “voz corrente” a que Jocasta quer referir-se —, quanto um oráculo. 
Ela, sem querer, está dizendo que Laio morreu segundo a sentença do oráculo.  
 
Verso 716: [... numa bifurcação de caminhos...]. A bifurcação é o encontro de três vias. Em 
alguns manuscritos em que o grande drama de Sófocles chegou até nós, comentaristas 
desenharam um Y à margem, nesta passagem, indicando a forma da encruzilhada. Ver a 
propósito Dain & Mazon 1981: 98, nota 1.  
 
Versos 779-780: O incidente no banquete, com o insulto do bêbado indiscreto - lance que gera 
a suspeita de Édipo sobre sua origem -, parece ser uma criação sofocleana: não consta de 
nenhuma outra fonte, em nenhuma outra versão das histórias do herói. 
 
Verso 795: A expressão ekmethreîsthai ástrois (equivalente a ástrois tekmaíreisthai) é 
proverbial e deriva da terminologia náutica. A rigor, signfica “tomar distância de um lugar, 
orientando-se pelos astros”. Seu uso era comum para falar de quem abandona a terra natal, sem 
esperança de retorno. 
 
Versos  726- 727: Ai, mulher! Como agora te ouvindo, de repente / Minha alma varia, meu 
coração desanda! Dou razão a Gregory (1995: 141-2): a expressão psychês plánema não 
assinala um “retorno do reprimido”, como sugerem intérpretes freudianos (Pucci, por exemplo) 
mas “a swift rearrangement of active ideas and associations”. No dialeto da minha terra, 
“variar” tem também significado próximo de “tresvairar”: quando uma pessoa do povo diz, na 
Bahia, que alguém está “variando” sugere que ela tem um desvario brando.  Deixo este sentido 
em segundo plano, pois acho que ele não pode ser suprimido completamente. Gregory (ibidem, 
nota 8). alega que “psychês plánema is not necessarily sugestive of disorientation” pois in OT 



67 “Oedipus refers to  his quest for a solution of the plague as frontídos plánoi.” Na tradução 
do veso 65, usei a expressão “pensamento errante por várias trilhas”,  em que errar não tem 
sentido negativo. Mas é inegável que a busca empreendida por Édipo comportou uma errância 
complicada e que ele, na passagem, refere choro e abalo como coisas que acompanharam sua 
demanda. Quando a anakínesis frenôn, acompanho Gegory e recolho o ensinamento de Long 
(1968:131): aqui, sim, pode-se falar de “mental oscillation”. Registro com respeito a 
interpretação de Bollack (1990, ad loc.) que prefere o segundo  sentido de anakínesis (refluxo, 
“remontée en arrière”).  A tradução que dá Bollack a estes versos (726-7270 de OT reza: “Ah! 
La turbulence qui  s’est emparée, femme, à l’instant / De mes sens, à t’entendre, ah! Le reflux 
dans mon coeur!”         
 
Versos 800-12: Como na maioria das variantes conhecidas,  neste drama o parricídio mítico do 
labdácida ocorre na estrada, vindo Laio de carruagem e Édipo a pé. Mas na versão de 
Apolodoro (Bibl. II, V, 7-9) ambos vinham de carruagem, e o arauto de Laio matou um dos 
cavalos de Édipo, por que este se recusara a dar passagem, originando assim o conflito. São 
escassas as representações plásticas que a Antiguidade nos legou da triste façanha do herói. 
Entre elas, conta-se um fragmento de cratera de Adria BC 104, de Polignoto (Beazley, ARV p. 
1209/19 e pp. 1678-9; Para, p. 422;  Moret, 1984: t. 1, p. 2, pl. I), e alguns testemunhos da arte 
romana. Encontra-se a dita cena figurada  em  um afresco achado numa tumba de Hermópolis 
ocidental, no Egito, monumento datável do século II da presente era. Trata-se de um díptico, 
hoje no Museu do Cairo, com a matrícula JE 63.609. Na primeira cena deste díptico, Édipo 
decifra o enigma da Esfinge, indicando-se com um dedo, em presença da ninfa epônima de 
Tebas e de Zétema (a Perquirição, a “Inteligência Buscadora”); no outro quadro, comete o 
parricídio sob o olhar estupefato de outra figura alegórica, Agnóia (a Inconsciência). O 
combate sinistro dos labdácidas,  pai e filho, é visível no último de uma série de “quadros” 
esculpidos numa tampa de sarcófago trabalhada em relevos, peça do século III  a C., ora no 
Museu Gregoriano do Vaticano,  com a matrícula 10. 408;  é o mesmo o tema de um mural da 
chamada “Casa do Criptopórtico”, em Pompéia (I, 6, 2-4), de circa 30 d. C. (cf. LIMC s. v. 
Laios, cat. 4), e ilustra o mosaico de um pavimento de Abella, sec. I d. C., que hoje se encontra 
no Museo Nazionale, de Nápoles (cf. LIMC, s. v. Laios, cat. 6; Krauskopf, 1987:339). No verso 
800, preferi a tradução “Direi tudo a Você mulher...” onde a maioria dos tradutores  traduzem 
mais literalmente o t’alethés exeurô (cito o exemplo respeitabilíssimo de Jebb: “Now, lady, I 
will tel thee the truth”). Neste ponto, sigo a ponderação de Justine Gregory (1995: 142):  
 
 “The truth-fulness of Oedipus’ disclosure is not at issue here, for there is not the faintest 
 indication in the test that hitherto guity of  mendacity and equivocation. Instead the 
 etymological sense of talethés ‘what is not forgotten’comes to the fore. What Oedipus 
 is promising Jocasta is ‘completeness, non-omission of any relevant detail, whether 
 through forgetting or ignorance’.”  
 
Louvo-me também em Bollack (1990, ad loc.).    
 
Verso 847 [Será então que em mim recai o crime]: ao pé da letra, “... este crime inclina-se para 
mim, pende para mim”. A imagem evocada é a de uma balança, de que um prato desce por 
obra do peso.  
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