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I. TEXTO (TRADUÇÃO) 

 
 
TERCEIRO ESTÁSIMO 
 
 Coro Se sou adivinho, hábil 
  Na arte, se tenho ciência 
  Tu —  pelo Olimpo! —  não serás sem vulto 
  Ó, Citerão! Amanhã, à luz 
  Do plenilúnio, compatriota 
1090  De Édipo 
  E mãe, e nutriz ainda  
  Te declararei 
  E meus coros te dançarão 
  Por graças feitas a meus reis. 
1095  A ti, oh Febo dos alaridos 
  Que seja isto grato também! 
 
  Filho, quem fez-te, qual das 
  Ninfas de longa vida, com 
1100  Pan, o pai que bate os montes? 
  Ou foi ela amante 
  De Loxias? Das planuras ricas de pastos 
   Este é amigo. 
  Ou foi de Cilene o soberano? 
1105  Ou o báquico nume 
  Que habita os 
  Píncaros acolheu-te 
  De uma das helicônidas ninfas 
  Com que muitas vezes brinca? 
 
 
QUARTO EPISÓDIO 
 
 
1110 E. Se posso também eu, que nunca o deparei, 
  Conjeturar, anciãos, julgo que lá vem ele, 
  O pastor que buscamos há muito. Na avançada 
  Idade, a esse homem se iguala, junto a nós. 
  Além disso, na escolta reconheço meus servos. 
1115  Mas disso tendes vós melhor ciência que eu: 
  Podeis antecipar, pois já o vistes antes. 



 
 C. Saiba que o reconheço, por certo. Era de Laio 
  Entre todos fiel guardador de rebanhos. 
 
 E. Primeiro te pergunto, estrangeiro coríntio: 
1120  É deste que falavas? [M]. Sim, é este que vê. 
 
 E. Agora tu, ó velho, sem desviar os olhos 
  Responde o que te indago: eras servo de Laio? 
 
 Servo Sim, Senhor. Não comprado, mas cria do palácio. 
 E. Em que labor lidavas? Com que tipo de vida? 
 
1125 S.  Apascentei rebanhos maior parte do tempo. 
 
 E. Em que sítios, de preferência, jornadeavas? 
 
 S. No Citerão e em suas cercanias. 
 
 E. E lembras-te de lá ter conhecido este homem? 
 
 S. Qual era seu ofício? De quem estás falando? 
 
1130 E. Desse aí. Lá estivestes, alguma vez, com ele? 
 
 S. Não tanto que a memória me dê logo  resposta. 
 
 M Senhor, não admira! Mas farei com certeza 
  Quem me esqueceu lembrar-se, pois sei que ele recorda 
  O tempo quando nós no Citerão andamos 
1135  Ele com dois rebanhos, eu com um. 
    . . . . 
  Vizinho deste homem estive três inteiros 
  Semestres, desde primavera a outono; 
  No inverno, ao meu redil o que era meu tangia, 
  E ele tocava pra os currais de Laio. 
1140  Então? Digo a verdade? Ou isso não se deu? 
 
 S. É verdadeiro, sim. Só que faz muito tempo! 
 
 M Diz agora se lembras que me deste um menino 
  Pra criar como meu? 
 
 S. De que estás falando? Que queres, afinal? 
 
1145 M. Aqui está, meu caro, a criança de então! 
 
 S. Maldito! Cala a boca! 
 
 E. Oh velho, não o increpes! São as tuas palavras 



  Que merecem castigo, não as dele! 
 
 S. Mas onde foi que errei, meu ótimo Senhor? 
 
1150 E. Em não falar da criança que ele mencionou. 
 
 S. Mas não sabe o que diz, esse aí! Perde tempo! 
 
 E. Tu logo falarás, ou por gosto, ou chorando. 
 
 S. Não, pelos deuses! Não maltrates o velho! 
  
 E. Ora, andem logo atar-lhe as mãos às costas! 
 
1155 S. Pobre de mim! Por que? Que desejas saber? 
 
 E.  Tu destes a criança, como diz esse aí? 
 
 S. Dei. Antes eu tivesse morrido nesse dia! 
 
 E. É isso que te espera, se o que deves não dizes! 
 
 S. E se falo, mais certa ainda é minha morte! 
 
1160 E. Pelo jeito, este homem teima, ganhando tempo... 
 
 S. Não, não! Pois eu já disse que dei aquela criança! 
 
 E. E de onde a pegastes? Da tua, ou de outra casa? 
 
 S. Minha, não era não. De outro a recebi. 
 
 E. Mas de que cidadão, de que teto de Tebas? 
 
1165 S. Não, amo! Pelos deuses, não me perguntes mais! 
 
 E. Se eu tiver de indagar outra vez, morrerás. 
 
 S. Era uma criança das de Laio. 
 
 E. Era um escravo, ou um parente seu? 
 
 S. Ai de mim! Chego ao que é horrível de dizer! 
 
1170 E. E de ouvir, para mim! No entanto, ouvirei. 
 
 S. Um filho seu, diziam. No entanto a mulher 
  Dentro de tua casa, melhor pode explicar. 
 
 E. Foi ela quem te deu o menino? [S]. Sim, amo. 



 
 E. E pra fazer o que? [S]. Pra que o matasse! 
 
1175 E. A mãe, a desgraçada? [S]. Foi por medo que tinha, de coisa ruim 
          deusdita. 
 S. De que sorte? [E].Que ele mataria os pais, era a sentença. 
 
 E. E então, porque o destes a este velho? 
 
 S. Tive pena, Senhor; e esperava que este 
  O levasse pra longe, à sua terra. 
1180  Mas pra males maiores o guardou. Se é quem disse, 
  Sabe agora que nascestes desgraçado. 
 
 E. Ai, ai! Tudo que foi predito confirmou-se! 
  Seja-me a última vez de te ver, luz do dia! 
  Revelei-me que vim dos que não me convinha, 
1185  Vivo com quem não devo, matei quem não podia! 
 
 
QUARTO ESTÁSIMO 
  
 
 Coro Ai, gerações dos mortais! 
  A sua vida tenho eu 
  Na conta de nada. 
  Pois quem, dentre os homens, tem 
1190  Um tanto de felicidade 
  Mais do que a fama de feliz 
  — Um parecer, que desaparece? 
  Teu exemplo se considero 
  e teu destino, ó Édipo, 
1195  desgraçado! Mortal nenhum 
  Nunca mais direi venturoso.   
 
  A meta máxima este visou 
  e logrou o prêmio 
  melhor da rica fortuna  
  sim, ó Zeus, pois eliminou 
  a virgem dos versos-adivinhas 
1200  de unhas aduncas — e contra a morte 
  na minha terra, fez-se uma uma torre: 
  Por isso, meu rei aclamado, 
  com máximas honras 
  então o mando tu conquistastes, 
  ó Édipo, em Tebas, a magnífica. 
 
  Agora, de quem mais mísero fala-se? 
1205  Quem com agruras e dor convive 
  tão rude, no revertério da vida? 



  Ai, gloriosa cabeça de Édipo! 
  Enorme porto, o mesmo porto 
  deu abordagem 
  a pai e filho —  ai! — 
1210  na barra das bodas! 
  Como é que tanto as sementeiras 
  do teu pai te suportaram 
  —- Oh, desditado! — sem revoltar-se? 
 
  Mau grado teu, o tempo, que tudo vê, achou-te 
1215  e acusa há muito o exagero da núpcia inúbil em que o mesmo  
  é genitor onde foi gerado. 
  Ai, filho de Laio! 
  Antes a ti eu nunca, nunca, 
  Tivesse visto! 
  Pois só me desolo 
  E desvairados gritos rompem 
1220  De minha boca. Mas é verdade:  
  Graças a ti recobrei  alento 
  e adormeceram meus olhos.  
 
 
 

II. COMENTÁRIO: CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 
 
O reconhecimento (anagnórise) veio a constituir uma tópica privilegiada tanto no teatro - onde 
Aristóteles assinalou seu papel ao falar da peripécia - como na novelística: reconhecimentos 
caprichosamento trabalhados abundam em dramas e romances, desde a Antiguidade. Este que 
ocorre na peripécia de OT representa um marco poderoso: tornou-se um paradigma sempre 
contemplado com inveja, poucas vezes imitado com efetivo sucesso. E continua a ser objeto 
de infindáveis estudos, de ricas análises no horizonte dos estudos clássicos. Sua espetacular 
originalidade está no fato de que na "mais trágica das tragédias" coincidem o sujeito e o objeto 
do reconhecimento: é o próprio Édipo quem descobre a si mesmo, quem se faz revelar, 
insistindo de forma obstinada na procura por sua identidade, até mesmo quando já percebe que 
essa revelação o destruirá. A rigor, isto ocorre em definitivo no termo do quarto episódio. Mas 
limitar o tópos de modo tão estrito revela-se inadequado, a meu ver. Procedendo assim, corre-
se o risco de obliterar a riqueza de todo o processo. Parece mais acertada a perspectiva oposta, 
que impõe considerar toda a peça como a produção do reconhecimento. Todavia é preciso 
considerar-lhe o núcleo dramático. Mas como delimitá-lo?  
 
Na presente tentativa, ultrapasso um pouco os limites do foco usual, que corresponde ao quarto 
episódio. Começo com o terceiro estásimo e concluo  com o estásimo quarto. Neste último, é 
o coro (ou seja, Tebas inteira, representada, em cena, por seus anciãos) quem confirma o 
reconhecimento e o sanciona pesarosamente. Quanto ao terceiro estásimo, justifico sua 
inclusão ponderando o contraste que ele oferece à anagnórise,  como um clímax a preparar-lhe 
o anticlímax. Nele chega ao auge a grande ilusão que a pavorosa descoberta de Édipo dissipará.  
 
Reconheço o custo de minha escolha: ao incluir no corpo da anagnórise os estásimos terceiro 
e quarto, se aparentemente dilatei o campo de análise (indo além do quarto episódio, seu locus 



tradicional), também o estreitei. O argumento que usei para validar meu insólito recorte me 
coloca em risco de contradição: dá-se que o reconhecimento levado a cabo no episódio quarto 
tem uma clara antecipação no terceiro. Só uma uma coisa justifica deixá-la de parte: a tragédia 
singular aqui considerada exige que mantenhamos o foco no protagonista e levemos em conta 
tanto o modo com ele se vê quanto sua pública imagem. Este imperativo vige de um modo 
ainda mais rigoroso no que toca ao reconhecimento: trata-se, afinal da identidade do herói, o 
verdadeiro eixo da peça. No caso do infeliz soberano, o processo dramático envolve sua 
revelação a si mesmo e ao povo. A "antecipação" a que me refiro é a descoberta feita por 
Jocasta. Mas este achado da rainha permanece invisível, inexistente, tanto para o próprio Édipo 
como para o Coro.  
 
Pode-se arguir que a identificação de Édipo já ocorrera no Primeiro Episódio, no vaticínio de 
Tirésias. Todavia esta identificação não é acolhida, nem sequer advertida pelos circunstantes; 
não produz efeito imediato na consciência de quem escuta a sentença do vate. Seu 
procedimento não resulta esclarecedor para o interessado nem tampouco para o povo (os 
coreutas). De resto, o vaticínio corresponde a um saber transcendente, divino: constitui, 
literalmente, uma divinatio. A anagnórise por força se efetiva como descoberta realizada no 
horizonte humano, no campo das interações humanas.  Nesses termos,  ela é antecipada no 
episódio terceiro, mas não chega a realizar-se então, pois não se completa. Refiro-me ao trecho 
entre os versos 1056-1072, um curto diálogo entre Édipo e Jocasta. Ocorre de forma velada 
essa antecipação do reconhecimento quando Jocasta insta o soberano a não ouvir o servo. Ela 
recomenda-lhe, então, esquecer o assunto, abandonar a busca em que o infeliz se se obstina, 
sua teimosa procura de saber quem é. Em vão Jocasta aconselha e roga. Édipo se encarniça em 
sua demanda e a rainha se retira transtornada. O Corifeu percebe o sofrimento atroz que a 
aflige, mas Édipo não lhe dá atenção. Despreza o apelo de Jocasta porque o interpreta mal e 
prossegue no inquérito sinistro, na busca que o destruirá. Jocasta então já sabe, sim, quem é 
seu esposo, seu filho. Mas tal como Tebas,  ele ainda o ignora.  
 
Por conhecerem previamente a história, os espectadores veem o que não enxergam nem Édipo 
nem o coro: entendem o inexpresso, ou seja, o reconhecimento que Jocasta efetuou, só ela.  
Silencioso embora, este reconhecimento, mesmo ainda ignorado, não dito, mostra-se efetivo: 
quem assiste (ou lê) a peça não pode deixar de ouvi-lo. Assim é que a retirada de Jocasta tem 
um impacto duradouro sobre o público atento: pode-se dizer que sua ausência constitui um 
elemento decisivo da composição do quarto episódio. Contrasta com sua percepção 
horrivelmente clara - que os espectadores comungam - a insciência tanto do coro como de 
Édipo. Ela é enfatizada com ironia trágica: no estásimo terceiro, o coro chega a imaginar-se 
adivinho; no início do episódio quarto (versos 110-116), Édipo exibe, com ingênua ênfase, sua 
capacidade de prever, quando faz um simples conjetura. A partir desse momento, o soberano 
toma a inciativa de desenvolver a trama da sua peripécia: conduz os diálogos, dirige as 
perguntas e confronta as informações de seus interlocutores. De inferência em inferência, chega 
ao indesejado reconhecimento.    
 
 
II. 1. OBSERVAÇÕES SOBRE O TERCEIRO ESTÁSIMO 
 
 
Esta surpreendente ode coral constitui um estásimo bem singular: a rigor, vem a ser um 
hipórquema, ou seja, um cântico alegre, agitado, próprio para o movimento esfuziante de uma 
dança ligeira, entusiástica. O coro se julga iluminado e reage de modo jubiloso à revelação que 
lhe parece entrever. Sente-se inspirado, dotado da percepção aguda de um adivinho - e assim 



mesmo se qualifica, justo no momento em que mais erra, obnubilado por completo. No campo 
do entendimento, ele comunga a escuridão de Édipo. Espantosa ironia: o canto jubiloso e 
arrebatado representa o clímax da ilusão que em seguida se volverá em tremendo desengano. 
A ironia do lance lírico torna-se um elemento dramático poderoso: uma antítese que acentua, 
por contraste, a tragicidade do reconhecimento, conduzido em ritmo loxíaco, num jogo 
desconcertante.  
 
O estásimo começa com uma esperançosa exclamação. Imaginando-se imbuído de dom 
profético, o coro exprime um wishful thinking, com base em simples conjetura. Celebra sua 
suposta descoberta. Agrada-lhe a notícia de que Édipo foi encontrado no Citerão, montanha 
que ao menos em parte era território de Tebas. Seu júbilo transbordante não se deve apenas ao 
fato de reconhecer um conterrâneo na pessoa do seu querido rei, até então considerado um 
ádvena. Há outro motivo. Uma criança encontrada  no ermo selvagem da serrania podia muito 
bem ser de origem divina, como no caso dos gêmeos Anfião e Zetos. Segundo era crença 
comum, ninfas da montanhas costumavam entregar-se a deuses frequentadores dos pagos 
selváticos, a exemplo de Hermes, Pan, Apolo e Dioniso - todos eles lembrados na antístrofe.  
Era um pressuposto mítico bem estabelecido que desses amores nasciam heróis. O coro exalta 
Édipo e lhe atribui origem divina, festeja e glorifica o soberano, justo no momento em que está 
para revelar-se a profunda miséria dele, sua extrema humilhação. No final da calorosa estrofe 
(versos 1095-6), os dançarinos empolgados exprimem o voto de que Febo também se alegre 
com a novidade: justamente Febo, revelador do destino sinistro.   
 
Segundo bom número de intérpretes, quando promete ao Citerão (nos versos 1086-90) que o 
celebrará ...  amanhã, à luz / do plenilúnio..., o coro faz (ou melhor, fazia) uma sutil ligação 
sincrônica: enlaçava o tempo da narrativa dramática e o da representação do drama, 
“transportando-se”, no mesmo salto, de Tebas para Atenas: nesta pólis é que o dia seguinte ao 
das Dionísias, em que as tragédias eram representadas, vinha a ser a efeméride chamada 
Pándia, com a lua cheia. Isto se passava nos meados do mês Elafebólion (princípios de abril).1  
 
A antístrofe tem sido objeto de muitas discussões. Falta uma sílaba no verso 1100. Esta lacuna 
soma-se a outros fatores que induzem a necessidade de conjeturas para a interpretação de todo 
o trecho.  Na edição que acompanho, Lloyd-Jones & Wilson lêem patrós pelastheís' nos versos 
1100-101, onde Jebb conjetura léktrois pelastheís' , entendendo que a ninfa se aproximaria do 
leito de Pan; já o escoliasta ad locum deixe sem complemento o pelastheis(a), pressupondo, 
segundo nota Bollack (1995, p. 175), que a aproximação diz respeito ao lugar, ao recesso do 
Cieterão a que ela chega.  
 
Há outros pontos críticos. Lloyd-Jones & Wilson subentendem, assim como Sir Richard C. 
Jebb e outros filólogos, que o adj. makraiónon  no verso  1099 se reporta às ninfas. Muito a 
propósito, Jebb, em seu comentário, cita o verso 260 do Hino Homérico IV. Já Bollack 
relaciona  makraiónon com os deuses do páramo. Aceito, no caso, a interpretação de Jebb, 
embora não acolha sua conjetura acima referida (léktrois pelastheís').  

                                                
1 É o que afirma, entre outros, Sir Richard C. Jebb em nota ao verso 1090. A hipótese vem de longe. Mas 
Willamowitz-Moellendorf (1899 p. 75) já descartava essa referência ao calendário das representações dramáticas. 
Bollack (1995, p. 169-72)) também a rejeita e associa o esplendor da lua evocado pelo coro com a nova glória do 
Citerão, magnificado por essa imagem. Não me parece que se deva escolher entre as supostas alternativas. 
Acredito que Sófocles terá promovido a coincidência que atualizava o drama para seu público, enquanto fazia o 
coro glorificar às cegas o Citerão. O deslumbramento do coro é assim acentuado.  
  
 



 
No tocante ao verso 1101, a grande maioria dos editores adota a emenda de Arndt que propôs 
ler eunáteira ("amante") onde os códices trazem thygáter ("filha"): ἢ σέ γ᾽ εὐνάτειρά τις. 
Minha tradução se acorda ao texto assim emendado. Bollack (op. cit. p. 175) rejeita essa 
emenda. Sua tradução do início da antístrofe resulta assim: 
 

Enfant, qui donc t'enfante 
des dieux longévifs? Peut-être 
Une fille de Pan 
 qui court la montagne s'est elle approchée?  
Ou allors une fille de Loxias?  
 

O mestre de Lille entende ainda que na fantasia do coro o deus Hermes (o soberano de Cilene) 
ou senão Dioniso (o báquico nume) terá recebido o achado (a criança) de outra ninfa helicônia. 
Essa leitura me parece que complica muito as coisas. 2 
 
 Mas é preciso passar agora ao trecho do drama em que o reconhecimento ocorre com toda a 
clareza, ou melhor, tem seu desenlace. Isto se dá passo a passo, com o desenvolvimento do 
inquérito que o próprio Édipo conduz. A última fala dele explicita a sua constatação.  
 
 
II. 2. OBSERVAÇÕES SOBRE O QUARTO EPISÓDIO:  
 
 
Relembrando: o Terceiro Episódio (vv. 911-1085) tivera início com uma mudança de foco no 
andamento da tragédia: um evento inesperado deixara em suspenso a questão que angustiava 
Édipo na etapa precedente (“Serei eu o assassino de Laio?”). A mudança decorreu da chegada 
do mensageiro coríntio. Ao dar-lhe a pista de seu achamento no Citerão, o núncio fez com que 
Édipo se dedicasse por inteiro  à questão radical que desde muito o atormentava — “Quem sou 
eu?” —. A resposta lhe parece  quando o episódio se conclui. Logo  em seguida, o arrebatado 
Estásimo Terceiro traduz a esperança ilusória do coro, que imaginava aproximar-se da 
descoberta de uma origem divina do rei. No Episódio Quarto (vv. 110-1185), por fim, dá-se o 
desengano, a culminação da anagnórise: é quando todas as indagações de Édipo encontram 
resposta inesperada e terrível, que ele mesmo suscita,  num inquérito obstinado.  
 
Nos versos iniciais deste fulminante episódio, o próprio Édipo apresenta ao público, de maneira 
indireta (como se "adivinhasse" de quem se trata), um personagem chave, que pela primeira 
vez entra em cena: o velho servo de Laio, detentor do segredo da identidade do rei. O infeliz 
soberano procede ao inquérito, confrontando os depoimentos do mensageiro coríntio e do velho 
escravo, que o monarca interroga com aspereza até arrancar-lhe a indesejável resposta. O coro 
apenas assiste. A única intervenção do corifeu dá-se logo após a  primeira fala de Édipo e 
apenas completa a informação sobre o personagem trazido à cena, confirmando o acerto da 
conjetura do soberano. A ênfase deposta nessa conjetura (110-16), assim como a pronta 
confirmação que lhe dá o coro, velam uma ironia: a miúda perspicácia exibida pelo soberano 
contrasta fortemente com sua ignorância essencial. Vem a propósito o comentário de Vicenzo 
di Benedetto (1983 p. 88):  
                                                
2 BOLLACK, 1995. Cf. p. 62-3, para a tradução do trecho citado e p. 173-80, para o comentário da passagem. O 
Hélicon era consagrado a Apolo e as Musas.  
 



 
“Può sembrare sproporzionato che venga attribuito tanto rilievo a la indentificazione da parte di Edipo 
del bovaro, che poteva benissimo essere riconosciuto del Coro. Questa insistenza intteletualistica da parte 
di Edipo sul modo como egli individua il bovaro acquista dunque una risonanza patetica, dal momento 
che sarà proprio il bovaro com le sue parole a fornire ad Edipo la prova inoppugnabile della sua sciagura. 
E pur tuttavia è significativo che proprio nel momento in cui Edipo si illude di pervenire a una solluzione 
della vicenda che lo dovrebbe lasciare indenne riafiori com forza, attraverso la insistita  messa in 
evidenza degli strumenti concettuali di cui egli si serve, quella caratterizazione intellettualistica del 
personaggio che era venuta fuori già nella prima parte della tragedia.” 

 
O interrogatório proriamente dito começa no verso 1119 e envolve a confrontação dos 
depoimentos que Édipo toma: a espontânea declaração do mensageiro coríntio e a hesitante 
confirmação do servo de Laio, que tenta em vão interromper o processo. O pobre escravo 
tebano vê-se preso ao jogo da identificação no que  aceita os sinais dados pelo  "estranho", ou 
seja, quando é obrigado a reconhecer nele o antigo companheiro das jornadas na montanha 
onde ambos apascentavam rebanhos "desde a primavera a Arturo" (v. 1137).3 Em vão o servo 
recalcitra e impreca, tomado de pavor quando o coríntio alude à criança recebida de suas mãos 
e lhe assinala Édipo. Este o repreende por sua reação e volta a interrogá-lo.4 Como o pobre 
escravo ainda se esquiva, o  rei irado manda atar-lhe as mãos às costas, sinal de que o infeliz 
estava sujeito ao açoite (era de lei arrarcar a chicotadas as confissões dos servos). Assim 
pressionado, o servo é obrigado a confirmar que deu o menino ao coríntio e a dizer a 
procedência da criança. No verso 1167, sua resposta é ainda imprecisa, mas Édipo o obriga a 
precisar.  
 
A esticomitia lancinante entre os versos 1172-6 traduz com dureza o teor patético da revelação. 
No verso 1174, Thesphátos  significa “anunciado pelos deuses”, “predito por um deus”. Deriva 
de theós, “deus”, e phatós, “o que é dito”. Thespháton kakón significa, pois “mal (desgraça, 
infortúnio) (pré)dito por um deus”. Na tradução, a solução que propus me parece a mais simples 
e poética. Na nossa língua, temos “bendito”, “deodato”, e até a expressão “Deus-dará” que 
ocorre substantivada, em frases como "Meireles deixou a fazenda ao deus-dará". Embora 
palavra inventada, “deusdita” se entende rápido. E faz pensar em “desdita” - o que, no caso, 
não é inoportuno. 5  
 
A última fala de Édipo no episódio  (versos 1182-5) registra sua constatação de que tudo se fez 
claro. Entende-se que depois de pronunciá-la o soberano sai bruscamente de cena, entrando no 
palácio.  
 
 
 
 
 
 
                                                
3 Arturo chamavam os antigos gregos (e chamamos nós ainda) à estrela alfa da constelação do Boieiro. No 
hemisfério norte essa estrela se faz visível um pouco antes do equinócio outonal. Era um marcador importante 
para os antigos helenos.  Na passagem em apreço, o poeta indica que os pastores permaneciam no Citerão por um 
período que em nosso calendário  se estenderia de março a setembro. No termo, ou seja, quando Arturo se 
mostrava no céu pouco antes da aurora, eles partiam, levando seus rebanhos, a fim de invernar em estábulos nas 
proximidades de Corinto e de Tebas.  
4 No v. 1147 o mè kóladze é geralmente traduzido como "não lhe batas", mas como explica Jebb em nota ad 
locum, este verbo se aplica também ao ato de "golpear" com palavras, segundo ocorre em Soph. Ajax, 1107.  
5 Ver a propósito SERRA 2007 p. 72-4. 



II. 3. OBSERVAÇÕES SOBRE O QUARTO ESTÁSIMO 
 
 
O reconhecimento se completa nessa ode pungente, que o declara com a voz pública e assim o 
remata. O coro vê dissipar-se sua própria ilusão. O sofrido canto que entoa confere à anagnórise 
um alcance máximo. A primeira estrofe já lhe dá a dimensão extrema: o infeliz Édipo torna-se 
um paradigma aos olhos do coro desiludido, que nele também se vê e leva a refletir-se a 
assistência: a primeira nota que vibra na ode é um lancinante ecce homo. O estásimo lamentoso 
nasce, pois, de um profundo desengano, que radicaliza: a nada se igualam as gerações dos 
mortais, coisa vã é sua vida, a felicidade humana resume-se a um parecer que desaparece, a 
ventura dos homens não tem qualqer consistência, não passa de fama enganosa, um brilho que 
inevitavelmente declina.6 A glória passageira de Édipo e sua ruína dão o exemplo.  
 
Nos incontáveis comentários ao trecho da estrofe primeira em que se acha essa tirada amarga 
(os versos 1186-1193), sempre são evocadas sentenças encontradiças em grandes clássicos 
helenos, v. g. em obras de Simônides (frag. 6 Diehl), Píndaro (Ol. II, v. 31-4 e Pyth. II, 95 -6) 
e Teógnis (I, 129, 30), entre outros. Nessa altura, também é inevitável recordar palavras 
dolorosas que o próprio  Sófocles pôs na boca de Odisseus na tragédia Ájax (v. 125-7), na 
passagem em que o itacense contempla a desgraça do inimigo e sobre ela reflete com amargor, 
espelhando-se na figura miserável.  Diz então Odisseus à terrível deusa Atena, sua protetora:  
"Vejo bem que todos nós aqui [na terra] viventes não passamos de fantasmas, sombras vãs".  
 
Sentenças de igual teor podem ser encontradas com facilidade em obras consagradas de outras 
culturas. (Como não recordar o Eclesiastes?) Trata-se efetivamente de um tópos consagrado. 
Mas na tragédia do Rei Édipo, o duro impacto produzido pela enunciação do lema sombrio é 
multiplicado por força da construção dramática.  
 
O coro representa simultaneamente o povo da Tebas mítica, isto é, da cidade figurada na 
encenação, e o da urbe em que o drama é encenado, o público do teatro. Ou seja: em sentidos 
que diferem (mas ainda assim convergem), o coro representa os tebanos da história evocada e 
também os espectadores. Note-se que o primeiro movimento da estrofe é reflexivo: traz para o 
primeiro plano o simbolizado em seu gesto especular, antes de deter-se na figura tornada 
símbolo. No verso 1193 este jogo se  explicita ao declarar-se a percepção do paradeígma, isto 
é, ao dar-se esta qualificação de exemplo (modelo) ao mísero soberano. Apenas nos versos 
1194-5 se começa a falar diretamente de Édipo e de seu daímon. Logo em seguida (1195-6) 
ocorre uma inversão do macarismo do terceiro estásimo.  
 
Falo agora em "macarismo" embora no estásimo terceiro não apareça esta indicação. Apenas 
no fim da primeira estrofe do estásimo quarto surge o verbo makarídzo. É justo fazê-lo 
retroagir, visto como no quarto estásimo o coro reage  à lembrança de seu canto anterior, aquele 
no qual se dedicara ao jubiloso procedimento do makarídzein, que consiste em declarar alguém 
venturoso, bemaventurado. (Recorde-se que mákar se dizia comumente de um deus). Por 
outras palavras: no terceiro estásimo, Édipo fora bendito com júbilo e fervor, imaginado muito 
próximo do divino. Agora, no estásimo quarto, o coro percebe sua verdadeira condição, de 
maldito: sente a miséria que sobre ele se abate e em face dessa terrível descoberta diz 
amargamente que nunca mais terá por venturoso homem algum, nenhum dos mortais.  
Desdobra-se a evocação da peripécia terrível de Édipo: na primeira antístrofe, evoca-se seu 
                                                
6 O verso 1192 embute uma poderosa metáfora, apenas sugerida com o emprego de apoklînai, termo aplicado 
correntemente a astros e a seu "descenso" no horizonte; por isso falo  aqui em "brilho". 



êxito fantástico, sua gloriosa façanha, seu fastígio; na segunda estrofe, assinala-se com crueza 
sua horrível desgraça.  
 
Note-se que na primeira antístrofe o coro começa falando de Édipo na terceira pessoa, para 
depois dirigir-se a ele numa apóstrofe apenas retórica (pois é claro que o rei não se encontra 
presente).  Logo no verso 1197 surge uma metáfora que deriva do domínio do atletismo: a 
imagem do arqueiro que visa o alvo extremo e alcança atingi-lo, conquistando o prêmio 
máximo. Édipo é comparado ao campeão que excede as expectativas. Deste modo o coro 
reporta-se ao triunfo de herói matador da Esfinge, descrita como "virgem de garras aduncas", 
tremenda cantora de agouros. O poeta lhe dá este epíteto de khresmo(i)dós, porque ela proferia 
enigmas obscuros, de difícil entendimento, cifrados, tal como costumavam ser os oráculos (cf. 
versos 1198-9). De acordo com o mito, quando Édipo acertou a resposta a sua questão 
enigmática, a Esfinge lançou-se ao abismo, do alto de uma penedia  (cf. Apollod. 3,5). A proeza 
valeu ao suposto estrangeiro o trono de Tebas, mediante o casamento com Jocasta.  
 
A estrofe segunda responde à primeira antístrofe num jogo antitético: depois da evocação da 
máxima glória, vem a constatação da miséria absoluta. No primeiro verso da dita estrofe (1204) 
ecoa o mote  da fama, desta vez em negativo. Ela sucede no bojo de uma pergunta retórica que 
os versos 1205-6 desdobram. Ninguém fora mais célebre que Édipo no fastígio de sua aventura;  
ninguém poderá, agora, ter nomeada mais triste, ser afamado pela convivência com maior 
sofrimento, desgraças mais ferozes. Eis o revertério.  
 
De um modo subliminar, o convívio com selvagens penas antecipa a alusão ao nefando do 
incesto: Édipo vive em intimidade abominável com a mãe, nivela-se com os filhos, acaba 
sujeito a vexame imposto por multidão de males, conforme lhe fora declarado por Tirésias nos 
versos 424-5. Uma primeira metáfora, ao mesmo tempo ousada e pudica, cifra a abominação 
do incesto nos versos 1207-10. Outra, de corte mais tradicional, a retoma no termo da antístrofe, 
de novo no seio de uma interrogativa perplexa —  de fato uma proclamação de assombro diante 
do que já se sabe.  
 
Essas imagens ecoam de maneira pungente a profecia de Tirésias no primeiro episódio: 
recorde-se a "inabordável boda" de que este fala nos versos 422-3 e a sentença (no verso 460) 
em que ele qualifica Édipo de homósporos do próprio pai. Convém lembrar que o nome de 
homósporos era dado a quem semeia o mesmo campo que outro, a quem se fazia sócio de outro 
no semear, lavrando a mesma eira. Aplica-se metaforicamente aos homens que inseminam a 
mesma vulva. O vidente referia-se naquela passagem a Laio e Édipo. Assim denunciava a 
abominação do incesto, sem ser ainda compreendido. A comparação do sexo da mulher a uma 
campo onde o homem "ara" e semeia aparece também no drama Antígone (v. 569).   
 
A última estrofe principia com uma referência ao Tempo, que descobre e acusa Édipo. Bollack 
(1995 p. 185) critica o procedimento usual dos eruditos na interpretação do verso 1204:  
 

"Pour que l' appréhension débouche sur une condamnation, les critiques ont 
unanimement donné à 'juger' [dikádzein] le sens de 'condamner', sans se dissimuler que 
cet emploi du mot (qui ne se trouve qu'ici en Sophocle) est singulier".  

 
Em todo o caso, dikádzein também significa "acusar" e foi esta a minha opção.  
 
No trecho, o Tempo é personificado. Também em dramas de Ésquilo e Eurípides ocorre essa 
personificação. Segundo observou Jacqueline de Romilly (1995 p. 34), embora cada um dos 



grandes tragediógrafos o faça de modo original, nessa caracterização dramática há traços 
comuns que ilustram o modo como os gregos antigos representavam o tempo. E percebe-se 
logo que  
 

"le temps n'est jamais pour eux une véritable personne mythologique, avec son statut fixé par une 
tradition religieuse ou populaire: les tours poétiques qui lui prêtent vie expriment plutôt, tant bien que 
mal,  un sentiment plus au moins net des caractères du temps, qui peut-être se traduisait alors plus 
facilement sous cette forme que sous celle d'une abstraction".    

 
Lembra ainda Jacqueline de Romilly que Cronos nunca foi divinizado.7 Nesta passagem, 
porém, Sófocles atribui ao Tempo a  onividência que era apanágio de divindades como Hélios, 
Zeus, as Erínias. Também no seu Édipo em Colono (v. 1453-4) o poeta registra que o tempo 
vê.  Mas aqui o onividente Tempo faz mais que isso: acusa Édipo. Todavia entendo que neste 
caso a acusação não significa imputação de culpa. Consiste numa revelação que tem a ver com 
a temporalidade em si. Édipo embaralha as gerações, numa discronia assombrosa: é irmão dos 
filhos, esposo da mãe. Esta confusão é desfeita pelo próprio tempo, com o desenrolar-se da 
trama, o progresso da peripécia dramática. O exagero de quem gera no mesmo seio em que foi 
gerado, embora o faça involuntariamente, representa uma violência, um ataque à ordem 
temporal, a que tem de cingir-se a humanidade. É desumano. O paradoxo da "núpcia inubil" 
traduz o intolerável transtorno do incesto.  O coro reage com horror a esse transtorno, desejando 
nunca ter visto o rei que há pouco celebrava.  
 
Por certo, tem razão Jaqueline Romilly quando diz que os gregos não fizeram do Tempo um 
deus. Mas também convém dar atenção a Hölderlin. Nas suas Observações sobre o Édipo, o 
poeta chega a dizer que "deus nada mais é do que o tempo".  
 
Quanto aos versos 1201-2, interpreto-os à maneira de Giuseppe Serra (1994: 50, nota 80) : "per 
opera tuo ho potuto riprender respiro e i miei occhi hanno potutto adormentarsi’(allor che 
vincesti la Sfinge).”8  
 
.Não me parecem justificáveis, neste ponto, as  traduções de Jebb (1952 p. 110) ["sooth to 
speak, t'was thou  that gavest me new life and through thee darkness hatth fallen im my eyes"] 
e de Mazon (1981 p. 116) ["Il faut dire la verité: pour toi jadis j' ai   recouvré la vie et par toi 
aujourd'hui je ferme à jamais les yeux"].  Elas acrescentam ao texto uma oposição de tempos 
que não se encontra no original.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
7 Na época helenística, Aion foi considerado um deus, justamente quando se tornou Eternidade. Apenas em meio 
órfico (e em data imprecisa, provavelmente tardia) ocorreu a identificação Kronos = Khrónos.  
 
8 Tem o mesmo sentido a tradução de Jean Bollack (1995 p. 68). 
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