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A tragédia ática promove a atualização do material simbólico do passado
mítico nos valores da pólis democrática e esse processo de atualização opera
como uma espécie de iniciação das figuras do mito na cidade, como o que Arnold
van Gennep identificou ser um rite de passage, que se articula em três etapas:
separação, margem e agregação. A dissertação pretende verificar tal hipótese na
análise da tragédia Ájax, de Sófocles. O Telamônio é, desde o prólogo, lançado
em uma situação liminar que, confrontada com um modelo estrutural da cultura,
é representada de três modos no decorrer do drama. Como situação nãoestruturada, a margem em que se encontra o herói acusa em sua figura traços de
um passado da pólis visto sob a perspectiva de uma alteridade radical, que o
distanciam da idéia de civilizado dos atenienses do séc. V e o associam ao
bárbaro e ao selvagem. Como situação interestrutural, a margem se faz ambígua e
tal ambigüidade se estende ao próprio estatuto do herói. Como situação préestruturante, que é simultaneamente desestruturante, a liminaridade de Ájax se
reveste de traços que o aproximam do presente da cidade, sobretudo através de
referências ao culto que o herói recebia na Atenas clássica e da constatação do
herói de que seus valores e convicções tornaram-se inoperantes. Essa dissolução
do universo axiológico de Ájax leva-o ao ato de auto-destruição, ao suicídio. Mas
é justamente através da morte que o herói dá início ao processo de sua agregação
à cidade, que se finda com seu sepultamento nos últimos versos da peça.
Palavras-chave: Ájax, de Sófocles; Rito de passagem; Conflito de valores:
passado e presente; Culto heróico.
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Attic tragedy promotes an updating of the symbolical material from the
mythical past to the polis' values and this updating process works like an
iniciation of the mythic figures to the city-state, like what Arnold van Gennep
has identified as a rite de passage, which is marked by three phases: separation,
margin and aggregation. This dissertation intends to verify this assumption in the
analysis of Sophocles' Ajax. Since the prologue Ajax is thrown in a liminal
situation which, when confronted with a structural model of culture, is
represented by three different ways throughout the play. As an unstructured
situation, the margin in which Ajax is confined shows in his character traces of
the polis' past seen under a perspective of radical otherness, distancing him from
the idea of civilization elaborated by the fifth century Athenians and associating
him with barbarism and savagery. As an interstructural situation, the margin is
ambiguous and such ambiguity is spread out to the very status of the hero. As a
prestructured situation, which is at once destructured, Ajax' liminality presents
traces which approach him to the city's present, mainly by references to the cult
he received at Classical Athens, in which his death is foreseen, and by the hero's
recognition that his values and convictions became inoperative. This dissolution
of Ajax' axiological universe pushes him to the act of self-destruction, to suicide.
However, it is precisely through death that the hero starts his process of
aggregation into the city, which is completed by his burial at the last lines of the
play.
Key-words: Sophocles' Ajax; Rite de passage; Conflicting values: past and
present; Hero worship.
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1. INTRODUÇÃO
A presente dissertação tem como corpus a tragédia Ájax de Sófocles, que foi por
mim estudada desde os anos em que participei do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (PIBIC-CNPq), sob a orientação da Profa. Dra. Nely Maria
Pessanha. Nesse período, que se estendeu de agosto de 1999 a junho de 2002, foram
examinadas, em diversas etapas, as figuras de Ulisses e Ájax Telamônio nas epopéias
homéricas, nas Neméias 7 e 8, de Píndaro, e na referida tragédia sofocliana. Tal
pesquisa teve grande valia para a leitura do Ájax aqui proposta, visto serem as tradições
homérica e pindárica referenciadas por Sófocles e amplamente conhecidas pelo público
que assistiu à peça no séc. V a.C.
Em Ájax, Sófocles põe em cena o episódio mítico que segue à contenda entre
Ulisses e o Telamônio pelas armas de Aquiles. Tal contenda, referida nos versos 543 a
567 do canto XI da Odisséia assim como nas passagens das Neméias 7 e 8 que Píndaro
dedica ao tema de Ájax, constitui uma competição de aristéia: as armas de Aquiles,
recentemente morto nos campos troianos, deveriam ser entregues ao melhor dos
Aqueus depois do Pelida. Esse, de acordo com a tradição homérica, era Ájax (Il. II, vv.
768-769; XVII 279-280; Od. XI, vv. 469-470.). No entanto, couberam as armas ao
filho de Laertes, o que desperta a cólera do Telamônio.
Para facilitar a exposição das questões a serem abordadas, faz-se, à maneira dos
argumentos antigos, um resumo do enredo do drama sofocliano. A peça tem como
ponto de partida o momento subseqüente à tentativa de Ájax de assassinar os chefes
Aqueus, considerados os responsáveis pelo destino dado às armas de Aquiles, para
vingar-se da derrota que lhe negara o primeiro lugar no exército argivo. A vingança, no
entanto, é frustrada pela intervenção de Palas Atena. A deusa envia ao herói uma
nósos, uma doença que lhe atormenta os sentidos – faz com que Ájax veja seus
inimigos no espólio do exército, que ele mata e tortura como se fossem homens – e, em
uma demonstração do poder divino, o expõe, enlouquecido, a seu maior rival, Ulisses,
que, apesar da inimizade, se comove com a ruína do Telamônio.
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Ao recuperar a lucidez, Ájax se vê em uma situação ainda mais grave que a
anterior. Além de privado das armas do Pelida, torna-se motivo de riso dos argivos.
Tamanha desonra lhe parece um fado insuportável e, a despeito das súplicas de
Tecmessa e do coro formado por seus conterrâneos, Ájax decide pelo suicídio. Antes,
porém, que os demais personagens da peça tenham notícia da decisão do herói, surgelhes um mensageiro, trazendo as recomendações do adivinho Calcas: o Telamônio não
deve sair de sua tenda durante aquele dia, pois durante esse período persegue-o a cólera
de Atena. De fato, Palas, ao frustrar a vingança de Ájax contra os Atridas, vinga-se, ela
mesma, do Telamônio. O herói, ao partir para Tróia e durante os combates, por demais
confiante em suas habilidades guerreiras, recusara o auxílio da deusa, julgando-o
desnecessário.
Mas o mensageiro, como é freqüente em uma tragédia, chegara tarde demais. Na
cena seguinte, Ájax lança-se sobre a espada que recebera de Heitor em um duelo
interrompido. O coro e Tecmessa saem à procura do herói e, ela, a presa de guerra com
quem o Telamônio tivera um filho, encontra o corpo. Chega Teucro, irmão do herói, e,
em meio aos lamentos que profere em companhia do coro, aproxima-se Menelau que
lhes anuncia a decisão dos Atridas de privar Ájax do sepultamento. Instaura-se, então,
o debate entre Teucro, que insiste em garantir ao irmão as honras fúnebres, e os
Atridas, que o impedem de executá-las. A situação é resolvida pela mediação de
Ulisses, que convence os Atridas a permitir o sepultamento, reconhecendo o valor do
Telamônio. Assim, a peça é finda com a execução das honras fúnebres de Ájax e com a
recuperação da timé do herói.
Em seus ensaios sobre o drama ático, Jean-Pierre Vernant descreve o espetáculo
trágico como o espaço em que se confrontam os valores do passado mítico e do
presente da pólis ateniense. A tragédia encena diante dos cidadãos, durante um festival
cívico-religioso em honra a Dioniso, os mitos que, segundo Vernant (1990: 24-25),
constituem um dos modos de expressão do pensamento religioso grego e que, portanto,
fazem parte da pólis. No entanto, esses mesmos mitos são associados a valores por
vezes antitéticos aos da Atenas democrática; os heróis que os protagonizam são
"sempre mais ou menos estranhos à condição comum de cidadão" (VERNANT, 1999:
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12). De fato, o confronto de valores pressupõe que entre o passado e o presente se
instaure um hiato que os separa e, até mesmo, os opõe. O olhar que a tragédia lança
sobre o passado mítico assume, pois, duas perspectivas, aparentemente opostas, a da
identidade e a da alteridade.
Ainda de acordo com Vernant, tal confronto promove um questionamento
axiológico acerca do passado. A esse questionamento, penso, subjaz um projeto de
autodefinição da pólis: ao evidenciar os valores do passado, a tragédia delineia os
valores vigentes na cidade, seja por antítese ou por similitude, e elabora,
simultaneamente, sua própria representação desse passado.
Considerando-se a definição proposta por Nobert Elias para o conceito de
civilização, segundo a qual "este conceito expressa a consciência que o Ocidente tem
de si mesmo" (ELIAS, 1990: 23), pode-se afirmar que no teatro de Dioniso constrói-se
a idéia de civilização dos atenienses do séc. V a.C. A definição de Elias permite, ainda,
substituir, na antinomia entre gregos e bárbaros, o primeiro elemento pelo termo
"civilizado", sem que o segundo elemento adquira outro significado que "não-grego".
Entre os atenienses do séc. V, estabelece-se, por vezes, uma relação analógica
entre o par civilizado e bárbaro, indispensável à noção de "grego", e o par presente e
passado. Tal analogia encontra sua expressão mais patente na Arqueologia de
Tucídides. Nos capítulos V e VI do primeiro livro de sua obra, após apontar
semelhanças entre os gregos do passado e os bárbaros – tais como a prática da pirataria
e da pilhagem, o costume de andar armado, de usar trajes luxuosos e de disputar provas
atléticas vestindo uma espécie de tapa-sexo – o historiador ático conclui: Poll¦ d' ¨n
kaˆ ¥lla tij ¢pode…xeie tÕ palaiÕn `EllhnikÕn ÐmoiÒtropa tù nàn barbarikù diaitèmenon.
[Com efeito, muitas outras coisas demonstrariam que os helenos de antigamente viviam
de modo semelhante aos bárbaros de hoje] (TUC. I, VI, 6).
Ao aproximar os gregos do passado aos bárbaros do presente, Tucídides não faz
uso de uma idéia de progresso, segundo a qual seus conterrâneos seriam mais
avançados e os bárbaros, no futuro, passariam a ter costumes semelhantes aos seus. É
bem provável que um tal raciocínio lhe parecesse desprovido de sentido. O que torna
possível a conclusão do historiador ático é que entre os gregos de seu tempo e os de
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outrora se instaura a percepção de uma alteridade que é análoga à relativa aos bárbaros,
de modo que Tucídides não hesita em evocá-los como "modelo de inteligibilidade",
para usar a expressão de François Hartog (1999 passim). Essa analogia encontra-se
patente, ainda, mas em um movimento inverso, em Os Persas de Ésquilo, tragédia em
que, ao invés de heróis do passado mítico, figuram como protagonistas os bárbaros
recentemente derrotados em Salamina.
Tal analogia, quando traçada na Arqueologia, traz, implícita, a noção de que os
costumes dos homens outrora habitantes das regiões da Hélade passaram por mudanças
até assumirem a forma vigente no séc. V. Esse processo de tornar-se grego, porém, não
interessa muito a Tucídides: na medida em que seu método historiográfico baseia-se na
autopsía, em uma história do presente, o espaço em sua obra conferido aos homens de
outrora é limitado, e, nesse espaço, a alteridade diante do passado é apresentada de um
modo estático, no qual basta estabelecer que o passado se opõe ao presente (tal qual os
bárbaros aos gregos), sem ser necessário deter-se nos elos entre um e outro.
No drama ático, porém, parece-me que os elos entre o passado e o presente
ocupam uma posição de destaque. À percepção estática da alteridade diante do
passado, sem a qual não haveria conflito de valores, justapõe-se uma outra, mais
dinâmica, a da identidade, voltada justamente para o hiato que se estende entre o
passado e o presente: ao lidar com mitos, a tragédia evidencia uma permanência do
passado no presente, ao mesmo tempo em que os questiona; e, ao fazê-lo, torna-se uma
das manifestações culturais que promove esse próprio processo de permanência. A
tragédia atualiza o material simbólico do passado mítico, remaneja seus significados de
acordo com os valores do presente da pólis.
Dada a dimensão religiosa das peças encenadas no teatro de Dioniso, tanto no
que se refere ao festival de que faziam parte quanto em relação aos mitos que
constituem seus enredos, esse processo de atualização opera como uma espécie de
iniciação do material simbólico do passado mítico nos valores da Atenas democrática,
como um rito de passagem, tal qual descrito por van Gennep, em uma obra que tem o
mérito de, em meio ao cientificismo classificatório e preocupado com detalhes isolados
que lhe é contemporâneo, propor uma análise do processo ritual, visando a:
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agrupar todas as seqüências cerimoniais que acompanham a passagem de
uma situação à outra e de um mundo (cósmico ou social) a outro. Dada a
importância dessas passagens, creio ser legítimo distinguir uma categoria
especial de Ritos de Passagem, que se decompõem, para a análise, em
Ritos de separação, Ritos de margem e Ritos de agregação. Essas três
categorias secundárias não são igualmente desenvolvidas em uma mesma
população nem no mesmo conjunto cerimonial. (...) Portanto, se o
esquema completo de ritos de passagem comporta, em teoria, ritos
preliminares (separação), liminares (margem), e "pós-liminares"
(agregação), não é necessário que na prática haja uma equivalência dos
três grupos, seja pela importância, seja pelo grau de elaboração (VAN
GENNEP, 1981: 13-14).
Victor Turner, em seus estudos acerca dos rituais Ndembu (TURNER, 1967),
sublinha a posição privilegiada que o período de margem (ou liminaridade) ocupa no
processo de transição de um estado –"uma condição relativamente fixada ou estável" –
a outro, na medida em que é esse período que promove a passagem. No quarto capítulo
da referida obra, intitulado Betwixt and between: the liminal period in Rites de
Passage, Turner dedica-se às propriedades socioculturais da liminaridade e afirma que
"se nosso modelo de sociedade é aquele de uma 'estrutura de posições', devemos
considerar o período de margem ou 'liminaridade' como uma situação interestrutural"
(TURNER, 1967: 93). A liminaridade caracteriza-se pela ambigüidade, não admite as
categorias estáticas de classificação aplicadas aos estados anterior ou posterior, já que,
se por um lado não mais possui os atributos do primeiro, por outro ainda não possui os
do segundo. A margem adquire uma posição central no pensamento trágico por colocar
o material simbólico do passado mítico nessa situação interestrutural, lançando-o em
um vácuo, suspendendo-o da "estrutura de posições", das classificações antinômicas.
Quando encenados, os mitos não são nem passado nem presente, ou melhor, são
simultaneamente passado e presente.
Confrontada com a "estrutura de posições", essa situação interestrutural torna-se
"essencialmente não-estruturada (que é a um só tempo desestruturada e préestruturada)", de modo que o ser e o objeto liminares "são, com freqüência, segregados,
parcial ou completamente, do reino dos estados e status culturalmente definidos e
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ordenados" (TURNER, 1967: 98); são estruturalmente "invisíveis". A tragédia grega,
no entanto, constrói uma representação da liminaridade. Precisa tornar visível o
invisível e inteligível o que está fora do culturalmente definido e para isso não tem
outro meio que fazer uso de categorias culturalmente definidas. Afinal, como sublinha
Marshall Sahlins (1990: 182), "a classificação formal é condição intrínseca da ação
simbólica".
Sendo a liminaridade uma situação não-estruturada, seria comum associá-la à
noção de natureza, que segundo Lévi-Strauss (1982: 46) se opõe à cultura pela ausência
de normas. A natureza é a categoria cultural para a não-cultura, propícia, portanto, para
uma representação da margem. A tragédia grega, ao servir-se dessa oposição, efetua
uma espécie de entrecruzamento entre seus elementos e os de outro par antitético,
civilização e barbárie.
Penso que isso decorre da articulação das perspectivas que denominei estática e
dinâmica, ou da necessidade de utilizar categorias já estabelecidas para representar a
liminaridade. Sob a perspectiva estática, que sublinha a alteridade, tudo o que antecede
o presente a ele se opõe sob a denominação de passado, inclusive a margem, e torna-se
análogo ao que é bárbaro. Assim a margem aproxima os conceitos de natureza – a
ausência de normas – e barbárie – normas diferentes das vigentes em uma cultura
particular. De fato, nas peças de Sófocles, heróis como Filoctetes e Ájax epitomam, a
princípio, valores de um passado – como a reciprocidade entre famílias e a afirmação
da superioridade individual – adversos aos valores do presente, o que os lança para fora
da pólis e os exclui da imagem que os atenienses do V séc. tinham de si mesmos, ou
seja, da noção de civilizado. Análogos aos bárbaros, esses heróis que a tragédia coloca
em uma posição liminar são caracterizados como selvagens, conforme explicitam, por
exemplo, a nósos agría, a doença selvagem de Filoctetes, e a nósos lyssódes, a doença
furiosa de Ájax, que o faz confundir homens e animais.
A essa aproximação entre os conceitos de natureza e barbárie, corresponde uma
identificação das noções de cultura e civilização, em um movimento que transforma a
auto-representação de uma cultura particular no único sistema de normas válido, de
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modo que a natureza se opõe à civilização e a cultura à barbárie. Ou, definindo-se a
cultura segundo Clifford Geertz (1989: 66), como
um padrão de significados transmitido historicamente, incorporado em
símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas
simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e
desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida,
esse entrecruzamento das antinomias (civilização e barbárie; cultura e natureza) traz
como conseqüência a noção de que, para uma cultura particular, os símbolos de uma
cultura diferente não são eficazes, não significam. Ao sublinhar a alteridade do
passado, identificando-o com o bárbaro e, a partir de então, com o selvagem, a tragédia
grega evidencia que significados simbólicos do passado já não condizem com os
valores da pólis democrática.
Mas a representação trágica da liminaridade não se esgota nessa aproximação
entre as noções de margem, passado, barbárie e natureza, que parte da caracterização
da primeira noção como situação não-estruturada. No drama ático, a margem é também
representada como situação interestrutural. Para tanto, a tragédia serve-se sobretudo da
ambigüidade: os significados simbólicos flutuam de um código de valores a outro.
Tema de copiosa fortuna crítica, a ambigüidade na tragédia grega é analisada por JeanPierre Vernant (1999: 7-24) em um ensaio em que o helenista mostra como, na língua
dos trágicos, o sentido de certos vocábulos varia entre acepções contrárias quando
pronunciados por personagens diversos. A tragédia dinamiza os significados, tanto os
lingüísticos quanto os de signos não lingüísticos (como por exemplo as próprias figuras
míticas); faz oscilar as posições fixadas na estrutura, de modo que elementos antitéticos
como presente e passado, civilizado e bárbaro ou natureza e cultura convivem lado a
lado sem excluírem-se mutuamente, sendo estruturalmente instáveis.
Essa flutuação ocorre, ainda, nos significados dos ritos encenados nas peças.
Richard Seaford (1994: 367-405) demonstra como a tragédia perverte os ritos,
sobretudo os de reciprocidade entre famílias, fundamentais para a ordem social anterior
à pólis. Por exemplo, o dom, que em geral personifica os laços de amizade, traz como
resultado o efeito inverso, prejudicando o destinatário, ou, até mesmo, levando-o à
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morte: o manto que Dejanira envia a Héracles para trazê-lo de volta, mata-o em As
Traquínias; o arco que Filoctetes recebera de Héracles lhe trouxe sofrimentos (Fil. vv.
777-778); e Ájax se mata com a espada que recebera de Heitor, assim como este morre
preso ao carro de Aquiles pelo cinturão que recebera do Telamônio (Áj. vv. 10251035). Mas o sentido oposto que o rito adquire exclui o seu significado original; a
perversão do rito não é ambígua por não admitir mais de um significado a um só
tempo. Assim, nesses casos, a liminaridade é representada como situação
desestruturante, que é, simultaneamente, pré-estruturante, já que a destruição dos laços
de reciprocidade entre famílias, contrários à organização social da pólis, é etapa
necessária para o estabelecimento da democracia.
A margem figura, pois, na tragédia grega como situação culturalmente nãoestruturada, interestrutural e pré-estruturante, e, em cada um desses casos, associa-se de
um modo diferente a categorias temporais tal como percebidas pelos atenienses do V
séc. Como situação não-estruturada, a margem se relaciona a um passado que é
representado como algo distante e estranho ao presente, um passado mítico cujo
material simbólico já não condiz com a visão de mundo da pólis democrática; como
situação interestrutural, a margem é simultaneamente passado e presente; e como
situação pré-estruturante, ela se associa ao presente, na medida em que destrói aquilo
contra o que a cidade teve de lutar para se estabelecer. Ainda, esses três modos de
representar a liminaridade são concomitantes. Se na presente dissertação os apresento
separadamente, é porque busco, aqui, aplicar o conceito de kr…nein, em seu sentido mais
abrangente: separar, dividir para pensar, discernir. Assumo, portanto, os inevitáveis
riscos da artificialidade a que estão sujeitos todos os esquemas teóricos.
O caráter liminar do drama ático em geral e do herói sofocliano em particular foi
tema dos comentários de Charles Segal (1999: 47), em um dos mais importantes livros
sobre a obra do dramaturgo de Colono publicado nos últimos anos:
Ao passar entre e confundir as polaridades básicas entre deus e animal,
rei e vítima sacrificial, o herói sofocliano encena, de modo poderoso, o
que antropólogos, a partir de Arnold van Gennep, chamaram de
"liminaridade", as situações fronteiriças da vida humana, a experiência do
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nada ao se mover entre ou para além das categorias familiares passando
ao irregular, ao intersticial, ao ambíguo, ao ímpar e ao inclassificável.
Essa experiência (...) não só confunde as divisões espaciais entre o
interior e o exterior, a cidade e o selvagem, mas também perturba as
fronteiras fixadas entre natureza e cultura. Como observa Victor Turner,
a liminaridade também força a cultura a se transformar em natureza e a
renunciar a suas estruturas em favor da potencialmente frutífera negação
da estrutura.
Segal, no entanto, faz uso do conceito de liminaridade para descrever a situação
trágica sem dar muita ênfase à separação e à agregação. Creio, porém, que a
liminaridade é uma das etapas de um processo, o rito de passagem, e, como tal, não
deve ser pensada isoladamente. É justamente na atribuição desse caráter processual e
dinâmico ao rito que reside a originalidade da obra de van Gennep. A liminaridade se
delineia entre duas outras etapas, e esse "entre" lhe é fundamental.
O lugar pouco privilegiado do conceito de separação e, sobretudo, do conceito
de agregação na obra do renomado helenista talvez decorra do fato de, nela, o conflito
trágico ser analisado por meio de estruturas binárias que entram em choque com o
esquema tripartite do rito de passagem apresentado por van Gennep. De acordo com
Segal, "a ação trágica, o dromenon, o drama, 'a coisa encenada', é parte de um rito que
afirma a ordem e a estabilidade" (1999: 48), mas tal afirmação ocorre por antítese, ou
seja, por uma oposição binária:
Ao assistir à negação de sua ordem a comunidade passa pela mais
profunda experiência de sua consciência cosmológica. Na lógica dos
paradoxos que nós temos explorado, a confrontação trágica com a
negação da civilização é uma experiência profundamente civilizadora.
Isso leva Segal a postular que "o conteúdo da tragédia contradiz seu contexto ritual e
social" (1999: 50). Tal caráter contestatório é, para o autor, condizente com a figura de
Dioniso, deus do festival trágico. Porém, como observa Seaford, a liminaridade a que o
deus se associa não se opõe diretamente a pólis:
a reversão das normas sacrificiais [sparagmós e omophagía nos mitos e
cultos dionisíacos] não expressa a rejeição de um sistema encerrado em si
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mesmo por outro sistema, mas a mediação dentro de um complexo de
identidades potencialmente contraditórias que não é bipolar mas tripolar,
que inclui não apenas thíasos e pólis mas também a família (household).
(SEAFORD, 2000: 298).
Assim, é ao mediar as oposições entre a cidade e o poder de famílias aristocráticas, e ao
dissolver a ordem desse último, que a liminaridade trágica afirma a ordem da primeira.
O conflito ocorre entre a pólis e seu passado, não em seu cerne. Na análise de Segal, no
entanto, as relações de Atenas com os valores do passado e os do presente não possuem
grande destaque.
Vale notar, ainda, que a definição empregada por Segal para o conceito de
civilização difere da que adoto nesta dissertação, postulada por Elias. Para Segal,
civilização é:
a totalidade das realizações do homem ao modelar sua vida
distintivamente humana, sua dominação e exploração da natureza, sua
criação de organizações familiais, tribais e cívicas, seu estabelecimento
de valores éticos e religiosos, e essa subordinação do instinto à razão, da
"natureza" à "convenção", que é pré-condição de tudo isso (SEGAL,
1999: 2).
Ao utilizar essa definição, que tem suas raízes na sociologia clássica (cf. por ex.
DURKHEIM & MAUSS, 1913), Segal acaba identificando o conceito de civilização
com o de cultura e opõe o primeiro ao conceito de selvageria (cf. SEGAL, 1999: 13-42
passim); ou seja, perfaz o mesmo entrecruzamento de antinomias que sugeri ocorrer na
tragédia. Tal entrecruzamento tem respaldo na tradição homérica, sobretudo na
Odisséia, em que Ulisses, metonímia do homem (grego), se opõe ao selvagem, à nãocultura (cf. Hartog, 1996: 29-34). Mas a tradição homérica é anterior à oposição entre
gregos e bárbaros, oposição entre duas culturas, que é construída a partir das Guerras
Médicas (cf. ROMILLY, 1993 e HALL, 1991: 16), e que julgo ser de grande
pertinência na tragédia, na medida em que a alteridade diante de uma cultura diferente
funciona como modelo para a alteridade diante do passado.
A percepção da distinção entre uma axiologia do passado e uma axiologia do
presente é necessária para a aplicação das demais etapas do rito de passagem, a
separação e a agregação, pois são as categorias temporais que instauram a noção de
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processo. Sob uma perspectiva dinâmica, a tragédia não nega a ordem da pólis, mas
aponta uma confluência de códigos distintos em um mesmo símbolo. Ao ser lançado
em uma situação liminar através de um ato de separação (seja uma doença, como em
Ájax, Filoctetes, Édipo Rei e As Traquínias, um luto, como em Antígona e Electra, ou
o exílio em Édipo em Colono), o herói sofocliano experimenta a dissolução dos
códigos do passado e passa a ser associado aos do presente, mesmo que isso implique
sua autodestruição. A liminaridade, promovendo o deslocamento de códigos, propicia a
agregação do herói à pólis. Tratar-se-ia, como sugeri acima, de um processo de
atualização. Tal processo é o que esta dissertação, vinculada à linha de pesquisa
"Modos e Tons do Discurso Grego", pretende mostrar em Ájax, de Sófocles.
O primeiro capítulo, Valores em conflito em Ájax de Sófocles, se inicia por
breves considerações acerca das dimensões religiosa e cívica do drama ático, em que
argumento ser a tragédia um dos principais loci do discurso de autodefinição da pólis,
do qual a religião participa (2.1). A partir de então, o capítulo dedica-se à análise do
texto sofocliano, tomando como base a edição de Lloyd-Jones & Wilson (1990),
cotejada com as de Dain (1997), Romilly (1976), Jebb (1907), Stanford (2002), Garvie
(1998), e com os comentários de Kamerbeek (1963). No segundo sub-capítulo (2.2),
busco demonstrar a representação da liminaridade como situação culturalmente não
estruturada. Sugiro que Ájax é acometido por duas nósoi: uma decorrente da ira que o
oprimiu após a derrota na contenda pelas armas de Aquiles; outra enviada por Atena.
Ambas constituem atos de separação que lançam o herói na liminaridade, uma
associando-o a um passado análogo ao bárbaro e a outra aproximando-o do selvagem.
No terceiro sub-capítulo (2.3), a margem é analisada como situação interestrutural,
marcada pela ambigüidade, que se instaura no próprio estatuto heróico do Telamônio.
Após demonstrar que as ações de Ájax se apresentam coerentes com os valores
"homéricos", enfatizo o caráter axiológico dessa ambigüidade através do exame do
emprego de alguns conceitos-chave.
No segundo capítulo, Ájax em Atenas, teço alguns comentários sobre as relações
entre o culto heróico, os ritos fúnebres e a constituição da pólis, no intuito de precisar o
lugar que a cidade democrática confere a práticas e valores aristocráticos (3.1). Em
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seguida (3.2), perfaço a análise da representação da liminaridade como situação des- e
pré-estruturante. A margem em que Ájax se encontra começa a delinear os novos
significados que a figura do herói assumirá na cidade através de referências ao culto do
Telamônio e da dissolução das convicções do próprio herói, que o leva a decidir-se
pelo suicídio. O último sub-capítulo (3.3), dedica-se à agregação de Ájax à pólis, que
compreende o restabelecimento da timé do herói e a plena associação entre ele e
Atenas. Tal associação estabelece a reconfiguração do significado simbólico de Ájax, o
que implica a atribuição de novos significados também a outras figuras da peça,
sobretudo aos Atridas.
A partir desse estudo, espero conseguir demonstrar que o esquema dos rites de
passage constitui uma das linguagens que a tragédia ática utiliza para articular os
símbolos mítico-religiosos de acordo com os valores da pólis democrática.

2. VALORES EM CONFLITO EM ÁJAX, DE SÓFOCLES.

2.1. Considerações preliminares: tragédia, religião e pólis ateniense.
A tragédia ática promove a atualização do material simbólico do passado mítico
nos valores da pólis democrática e esse processo de atualização opera como uma
espécie de iniciação do mito na cidade, como o que Arnold van Gennep identificou ser
um rite de passage. Tal hipótese, que pretendo demonstrar através de uma análise do
Ájax sofocliano, tem como pressuposto a dimensão religiosa das peças trágicas
encenadas no teatro de Dioniso1. As relações entre tragédia e religião (seja a religião da
pólis ateniense em geral ou o culto dionisíaco em particular) tornaram-se tema muito
profícuo entre os helenistas, sobretudo na última década. A questão das origens do
drama ático, que tanto Louis Gernet (1982a: 97) quanto Jean-Pierre Vernant afirmavam
ser "em certo sentido um pseudo-problema" (VERNANT & VIDAL-NAQUET, 1999:
1), ganhou grande importância em obras como a de Richard Seaford (2000[1994]) e a
de Christiane Sourvinou-Inwood (2003), que, não sem divergências, reconstroem, de
modo extremamente sofisticado e instigante, a gênese da tragédia em seu contexto
religioso e mostram, entre outras coisas, como as peças que nos chegaram articulam
ritos do presente e do passado da pólis. As relações entre a tragédia e Dioniso são,
ainda, objeto de estudo de Pat Easterling (1999 [1997]) e a coletânea de artigos editada
por John Winkler e Froma Zeitlin (1992 [1990]) traz em seu título (Nothing to do with
Dionysos?) a preocupação de apontar interações entre a tragédia e a vida religiosa da
pólis.
Essas obras são alguns exemplos do atual debate em torno do caráter religioso
do drama ático, debate que, abordado em seus pormenores, ultrapassaria os limites da
presente dissertação. Apresento aqui, portanto, de forma resumida, os principais
indícios da presença de uma dimensão religiosa na tragédia ateniense: a) O próprio fato
de as peças serem encenadas nas Grandes Dionisíacas, de estarem inseridas em um
conjunto de ritos, já evidencia a existência de tal dimensão (cf. VERNANT & VIDALNAQUET, 1999: 161).
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b) Como observa Sourvinou-Inwood (2003: 20), freqüentemente os
personagens das tragédias são objetos de culto na cidade. Em um outro ensaio
(SOURVINOU-INWOOD: 1997), a mesma autora propõe que, na tragédia, os deuses
não figuram apenas como artifícios dramáticos, mas evocam, de forma complexa e
variada em cada peça, a experiência religiosa dos espectadores. Evidentemente, isso
não implica que, para a audiência, os deuses no teatro de Dioniso fossem verdadeiras
aparições. Há que diferenciar o factual e o simbólico, ambos verdadeiros, cada um em
sua "modalidade de crença", para usar o termo de Paul Veyne (1987). Inseridas no
universo do simbólico – em particular dos símbolos religiosos, que sintetizam e
sustentam o êthos e a visão de mundo de um povo (cf. GEERTZ, 1989: 66-67) – onde
se enquadram as encenações trágicas, as divindades no teatro são representações das
mesmas divindades cultuadas em Atenas. E o fato de serem representações não diminui
sua força simbólica, ainda mais em um contexto ritual como o festival de Dioniso.2
A questão das "modalidades de crença" também subjaz a outro argumento a
favor da dimensão religiosa das peças: c) o fato de seus enredos serem retirados da
tradição mítico-poética, tradição que Vernant (1990: 24-25 e 1996b: 241-242) afirma
ser, ao lado dos ritos e das representações figuradas, meio de expressão do pensamento
religioso grego, dotada, portanto, de autoridade e credibilidade. A veracidade dos
mitos, tal qual a representação de deuses, se apóia em uma realidade simbólica, não
factual, mas que não é menos real; "a meu ver, não havia sequer um grego que
pensasse que as coisas ocorreram realmente como os poetas as descrevem, mais isso
não quer dizer, de modo algum, que isso era falso para eles", escreveu Vernant (1996b:
242). A autoridade religiosa da tradição mítico-poética provém da inspiração divina:
"presença direta no passado, revelação imediata, dom divino, todos esses traços (...)
definem a inspiração pelas Musas" (VERNANT, 1996a: 112); os poetas inspirados são,
como propôs Marcel Detienne (1988), mestres da verdade. No entanto, os versos da
tragédia não são ditados pelas Musas. Sua autoridade provém da própria pólis; possui,
por assim dizer, outra natureza, mas que se impõe com igual força. Louis Gernet, ao
descrever a representação do mundo na religião grega, postula:
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O mundo é ordenado: a idéia dessa ordem, desse cosmos, poderá adquirir
um desenvolvimento particular em certa especulação, mas ela se exprime
espontaneamente na poesia, ou seja, em uma espécie de filosofia popular
em que os conceitos de "lei" e de "justiça" encontram uma aplicação,
com efeito, mais ou menos cósmica. É sobretudo pela percepção dessa
ordem que o pensamento humano entra em relação com o mundo divino.
(GERNET, 1982a: 15).
Essa ordem, que se cumpre pela lei e pela justiça e cuja percepção aproxima o
pensamento humano do mundo divino, é, na Atenas do séc. V, a própria pólis, onde o
religioso integra indissociavelmente o social (cf., p.ex. VERNANT, 1990:15). A
relação entre a cidade e a religião foi bem sintetizada por Sourvinou-Inwood:
a pólis grega articulava a religião e era por ela articulada; a religião
tornou-se a ideologia central da pólis, estruturando e conferindo
significado para todos os elementos que constroem sua identidade, seu
passado, seu ambiente físico e as relações entre as partes que a
constituem (2000a: 22)3.
Ao substituir a autoridade das Musas pela autoridade da pólis, a tragédia tornase um dos principais loci do discurso religioso da cidade4. De fato, a tradição míticopoética dotada de autoridade religiosa, seja a épica, a lírica ou a poesia sapiencial5, nem
sempre é mediada pela cidade. A inclusão, e fixação, dos poemas homéricos no
programa das Panatenéias comprova o esforço da pólis, sob a tirania de Pisístrato, de
mediar e articular a veiculação dos mitos de acordo com os valores da Atenas de então
(cf. SEAFORD, 2000: 144-190). Ao utilizar os mitos narrados pela épica e fazer
referências a temas da lírica, a tragédia ática de certo modo se apropria deles,
construindo, a partir de uma tradição de status pan-helênico, um discurso que é
específico da cidade6. Discurso religioso por seu conteúdo e pelo contexto em que (e
para que) é criado, mas, de modo algum, apenas religioso. Como nota Pat Easterling, a
"complexa relação [da tragédia] com a literatura do passado é, talvez, melhor entendida
no contexto de uma licitação por hegemonia cultural" (1997: 25).
Hegemonia cultural e política, eu acrescentaria. Todo o festival das Grandes
Dionisíacas (as encenações trágicas incluídas) constitui uma exibição da própria

25

cidade, tal como ela se idealiza, para todo o mundo helênico. Assim, a tragédia é locus
do discurso de autodefinição da cidade, do qual a religião faz parte; é locus de
construção de um projeto civilizatório7. A organização política da cidade democrática é
reproduzida no festival: as divisões das tribos clistenianas se mantêm tanto no concurso
dos coros de ditirambos, formados, separadamente, por cidadãos adultos e meninos,
quanto na disposição da audiência no teatro, tal qual na Pnýx e na organização das
falanges atenienses (cf. WINKLER, 1992: 38-39). Dado que um dos objetivos desse
projeto civilizatório é "consolidar a identidade social, manter a coesão da comunidade
cívica" (LONGO, 1992: 14), nele, a pólis é representada como uma unidade, sem
stásis, sem dissensão, sem conflitos internos8.
Pode-se objetar que o universo da tragédia ática é, sobretudo, conflitual (cf.
VERNANT & VIDAL-NAQUET, 1999: 1-24). No entanto, os conflitos apresentados
pela tragédia estão localizados em um tempo específico: o passado heróico, percebido
sob uma dupla perspectiva, da alteridade e da identidade. Essa última faz-se necessária
por tornar relevantes as questões abordadas no drama, por relacioná-las ao presente da
audiência e à própria cidade; e a perspectiva da alteridade é, proponho, um imperativo:
é através dela que os conflitos trágicos se tornam possíveis, de modo que opõem a pólis
a um outro (seja ele seu próprio passado heróico ou os persas), mantendo a sua unidade
fora de questão9. O mundo do passado heróico, predominante na tragédia, é, grosso
modo, um mundo sem pólis, instituição que, a partir das Guerras Médicas, é o principal
elemento de definição dos gregos em oposição aos bárbaros (cf. ROMILLY, 1993;
HALL, 1991: 16; SEGAL, 1999: 3). São os valores desse passado, quando análogo ao
bárbaro pela ausência da pólis democrática10, que entram em choque com a cidade.
"Toda tragédia ateniense é uma reflexão sobre o estrangeiro, sobre o outro, sobre o
duplo", afirmou Vidal-Naquet (1997: 199).
Com isso, é possível atribuir às cerimônias que, no teatro, antecediam as
encenações trágicas – as libações feitas pelos dez strategoí, a exibição do tributo das
cidades aliadas, a enumeração dos nomes daqueles que beneficiaram a pólis e o desfile
dos órfãos cujos pais morreram lutando pela pólis, que se encarregara de sua educação
(cf. GOLDHILL, 1992: 100-106) –, repito, é possível atribuir a essas cerimônias ao
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menos duas funções simultâneas: a de exibir e afirmar a hegemonia Ateniense e a de
evidenciar, por contraste, a alteridade do passado heróico apresentado nas peças. Para
que a atualização do material simbólico desse passado seja efetuada por meio da
representação de um rito de passagem, de uma iniciação nos valores da pólis, é preciso
situá-lo, a princípio, em uma axiologia alheia à cidade.

2.2. Quando o herói trágico é análogo ao bárbaro e ao selvagem: a margem
como situação não-estruturada.

Para os cidadãos da Atenas do séc. V, a figura de Ájax Telamônio revestia-se de
três significados: um dos principais heróis homéricos, o único associado a sua cidade11;
o herói que auxiliou os atenienses a derrotar os persas na batalha de Salamina (cf.
Heródoto, VIII, 64); o herói epônimo de uma das tribos instituídas por Clístenes (cf.
Heródoto, V, 66). Dos três, o estatuto homérico do Telamônio é o mais propício para
instaurar, em sua figura, a alteridade diante dos valores da pólis democrática, o que é
confirmado pela primeira menção ao herói na peça, quando Atena, dirigindo-se a
Ulisses, situa o local em que se inicia a ação:
kaˆ nàn ™pˆ skhna‹j se nautika‹j Ðrî
A‡antoj, œnqa t£xin ™sc£thn œcei
E, agora, vejo-te junto às tendas dos marinheiros
de Ájax, onde ele ocupa o posto extremo nas linhas.
(vv. 4-5)
Tais versos remetem a Ilíada, VIII, 222-226, em que é descrita a localização das
tendas dos Aqueus em Tróia. No contexto homérico, a disposição das tendas é
estratégica: ocupam as extremidades os melhores guerreiros, Aquiles e Ájax, de modo
a assegurar a defesa do exército, enquanto Ulisses instala-se no centro, para que sua
voz seja ouvida por todos. Ocupar o posto extremo nas linhas é, portanto, para os
heróis da Ilíada, um ato de reconhecimento público de sua tim»12 [honra], cuja
manutenção é, de acordo com Adkins (1975: 63), a principal meta do homem
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homérico. Na tragédia, porém, esse mesmo ato sublinha a posição liminar do herói em
relação ao exército (cf. SEGAL, 1999: 122 e 126; GASTI, 1992: 83), da mesma forma
que a localização das tendas de Ulisses (ainda que não mencionada explicitamente, mas
evocada pela referência à Ilíada) simboliza todo um ideal de equilíbrio muito caro à
Atenas do séc. V.
Referida desde a abertura da peça e associada ao estatuto homérico do herói, a
liminaridade em que Sófocles representa Ájax é, se percebida como etapa de um rito de
passagem, antecedida por um ato de separação. É a nÒsoj, a doença que acomete o
herói, que o segrega dos demais, que o lança em uma situação marginal. Ou melhor,
são as nÒsoi: no verso 59, Atena se refere a Ájax como foitînt' ¥ndra mani£sin nÒsoij
[homem conturbado por enlouquecedoras doenças13]. O emprego do plural na primeira
ocorrência da palavra na peça permite pensar que o herói foi afligido por, pelo menos,
duas doenças: uma enviada pela deusa (v. 66), outra decorrente do cÒloj [ira] que o
oprimiu após a derrota na contenda pelas armas de Aquiles, mencionado no v. 41. De
fato, Proclo, em sua Crestomatia, ao resumir o quarto livro da Pequena Ilíada,
atribuída a Lesques de Mitilene, qualifica Ájax de ™mman»j [enlouquecido] sem
considerar tal estado resultante de uma intervenção da deusa14.
Ambas as nÒsoi se relacionam com a tentativa do Telamônio de assassinar os
chefes Aqueus. Uma o motiva a fazê-lo, a outra o impede. A tentativa de assassinato
constitui um ato de vingança privada e distancia o herói da pólis, que possui outros
meios – os tribunais – de praticar justiça. Ájax não reconhece a autoridade do
julgamento da contenda pelas armas de Aquiles, que o privara do prêmio de aristéia e,
conseqüentemente, de sua tim». Nas palavras do herói, o julgamento foi desonesto, o
que tornaria legítima sua atitude de contestá-lo:
nàn d' aÜt' 'Atre‹dai fwtˆ pantourgù fršnaj
œpraxan, ¢ndrÕj toàd' ¢pèsantej kr£th.
ke„ m¾ tÒd' Ômma kaˆ fršnej di£strofoi
gnèmhj ¢pÍxan tÁj ™mÁj, oÙk ¥n pote
d…khn kat' ¥llou fwtÕj ïd' ™y»fisan.

445

445
Mas, agora, os Atridas beneficiaram de modo corrupto15
o homem inescrupuloso, desconsiderando os meus triunfos.
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Se os olhos e o senso contrafeitos
não me tivessem afastado de minha real convicção,
jamais decidiriam por votos uma causa contra outro homem.
(vv. 445-449)

Também Teucro se refere ao resultado do julgamento como desonesto, acusando
Menelau no verso 1135: klšpthj g¦r aÙtoà yhfopoiÕj hØršqhj. [Pois tu foste
reconhecido um fabricador de votos, um ladrão]; mas a resposta do Atrida, no verso
seguinte, rejeita a acusação: ™n to‹j dikasta‹j, oÙk ™mo…, tÒd' ™sf£lh. [Foi entre os juízes,
não por mim, que ele caiu]. Agamêmnon, por sua vez, descreve o julgamento nos
seguintes termos:
pikroÝj œoigmen tîn 'Acille…wn Óplwn
¢gînaj 'Arge…oisi khràxai tÒte,
e„ pantacoà fanoÚmeq' ™k TeÚkrou kako…,
koÙk ¢rkšsei poq' Ømˆn oÙd' ¹sshmšnoij
e‡kein § to‹j pollo‹sin ½resken krita‹j,
¢ll' a„n ¹m©j À kako‹j bale‹tš pou
À sÝn dÒlJ kent»seq' oƒ leleimmšnoi.
™k tînde mšntoi tîn trÒpwn oÙk ¥n pote
kat£stasij gšnoit' ¨n oÙdenÕj nÒmou,
e„ toÝj d…kV nikîntaj ™xwq»somen
kaˆ toÝj Ôpisqen ™j tÕ prÒsqen ¥xomen.

1240

1245

Parece que a contenda cruel pelas armas
de Aquiles aos Argivos então anunciamos,
1240
se nós formos considerados ignóbeis, em toda parte, por
[causa de Teucro;
já não vos bastará, mesmo derrotados no litígio,
não ceder ao que escolheu a maioria dos árbitros,
mas, sem dúvida, sempre contra nós atirareis maledicências
ou, por um ardil, nos apunhalareis, vós os que ficaram para
[trás. 1245
De certo, a partir de tais comportamentos, jamais
seria possível a estabilidade de qualquer norma,
se rejeitarmos os que venceram pela justiça
e conduzirmos à frente os que estão atrás.
(vv. 1239-1249)
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Bernard Knox (1986: 146) observa que dikasta‹j [juízes] (v. 1136), yhf…zein [decidir
por votos] (v. 449) e krita‹j [árbitros] (v. 1243) são palavras que não ocorrem em
outras peças de Sófocles que nos chegaram e que evocam procedimentos dos tribunais
atenienses do século V. As acusações de Ájax e Teucro, por outro lado, ecoam versos
das Neméias 7 e 8, de Píndaro. Os versos 445ssq. citados acima remetem à Neméia 8:
Kruf…aisi g¦r ™n y£foij 'OdussÁ Danaoˆ qer£peusan:
crusšwn d' A‡aj sterhqe…j
Óplwn fÒnJ p£laisen.
Pois, em votos secretos, Ulisses
os Dânaos estimaram;
e Ájax, privado das armas de ouro,
lutou com a morte.
(Nem. 8, v. 26-27)
Vale observar que, na Neméia 7, é justamente referindo-se ao julgamento das armas de
Aquiles que Píndaro afirma: tuflÕn d' œcei/ Ãtor Ómiloj ¢ndrîn Ð ple‹stoj. [a multidão
de homens, em sua maioria, tem o coração cego] (Nem. 7, vv. 23- 24). Tal qual esse
verso pindárico, o que Ájax contesta ao não acatar o resultado do julgamento é o
próprio procedimento democrático: a decisão por votos da maioria. As reses pelo herói
assassinadas, resultado dessa contestação, são duas vezes descritas como um bem
comum a todos: sÚmmeikt£ te / le…aj ¥dasta [conjunto misturado do rebanho, ainda não
distribuído] (vv. 53-54) e ¼per dor…lhptoj œt' Ãn loip» [tomadas com a lança e ainda
não repartidas] (v. 146). Assim, a vingança que refuta o procedimento democrático
prejudica não apenas Ulisses e os Atridas, mas todo o exército.
De fato, o que está em jogo aqui são diferentes concepções de justiça e os
valores a elas adjacentes. Como nota Mary W. Blundell, "A visão de Ájax da justiça é
simples: ele é o maior guerreiro em Tróia e, portanto, lhe é devida a maior honra"
(BLUNDELL, 1991: 69). A atitude retaliatória do Telamônio contra os Atridas e
Ulisses é característica do que Louis Gernet chamou de pré-direito grego (1982b
passim), anterior aos tribunais do século de Péricles, fundamentado em práticas que
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estabelecem relações de reciprocidade (fil…a e xen…a, p. ex.), sobretudo as trocas de
dom e contra-dom. A obrigação de retribuir o dom "é exatamente correlativa ao dever
de vingança" (GERNET: 1982b: 16).
Esse código de reciprocidade governa as relações sociais entre okoi no "mundo
homérico", que se caracteriza "pela solidariedade da família e pela quase ausência de
organizações coletivas que transcendam as famílias" (SEAFORD, 2000: 13)16. Tal
código pode ser resumido no tópos ToÝj mn f…louj eâ poie‹n, toÝj d' ™cqroÝj kakîj
[Fazer bem aos amigos e mal aos inimigos]. É essa a norma de conduta que Ájax segue
não apenas ao tentar assassinar os Atridas mas no decorrer de toda a peça. Para ele, a
permanência da fil…a é o ÑrqÕj nÒmoj, a norma reta (v.350). E tal qual a fil…a, a
inimizade passa de pai para filho17; no caso da inimizade de Ájax por Ulisses e os
Atridas, do Telamônio para Eurísaques:
ð pa‹, gšnoio patrÕj eÙtucšsteroj,
t¦ d' ¥lla Ðmo‹oj: kaˆ gšnoi' ¨n oÙ kakÒj.
ka…toi se kaˆ nàn toàtÒ ge zhloàn œcw,
ÐqoÚnek' oÙdn tînd' ™paisq£nV kakîn.
™n tù frone‹n g¦r mhdn ¼distoj b…oj,
›wj tÕ ca…rein kaˆ tÕ lupe‹sqai m£qVj.
Ótan d' †kV prÕj toàto, de‹ s' Ópwj patrÕj
de…xeij ™n ™cqro‹j oŒoj ™x o†ou 'tr£fhj.

550

555

Filho, que tu sejas mais afortunado que teu pai
550
mas, no restante, igual; não poderias, portanto, ser ignóbil.
Aliás, já agora tenho motivos para invejar-te,
porque tu não percebes nenhum desses males.
Pois no não ter senso consiste a mais prazerosa vida,
até que aprendas o regozijar-se e o afligir-se.
555
Mas, quando chegares a isso, é preciso que, entre os inimigos
te mostres como és e de que pai foste nutrido.
(vv. 550-557)
Tanto o código de reciprocidade quanto a hereditariedade das relações de
inimizade (e de amizade) integram-se à concepção aristocrática da família. Eurísaques
não será ignóbil porque Ájax não o é, assim como Ájax não o é porque Telamon não o
foi. Diz o herói:

31

Ótou pat¾r mn tÁsd' ¢p' 'Ida…aj cqonÕj,
t¦ prîta kalliste‹ ' ¢risteÚsaj stratoà
prÕj okon Ãlqe p©san eÜkleian fšrwn:
™gë d' Ð ke…nou pa‹j, tÕn aÙtÕn ™j tÒpon
Tro…aj ™pelqën oÙk ™l£ssoni sqšnei,
oÙd' œrga me…w ceirÕj ¢rkšsaj ™mÁj,
¥timoj 'Arge…oisin ïd' ¢pÒllumai.

435

440

Meu pai, desta terra de Ida,
ganhou, por ser o melhor, o primeiro e mais belo prêmio do
[exército
435
e para casa voltou levando toda a glória.
Eu, o filho dele, que vim para a mesma região
de Tróia não com menos vigor
e que de minhas mãos obtive obras não menores que as dele,
desonrado de tal modo pelos Argivos eu pereço.
440
(vv. 434-440)

A aristéia que Ájax reclama para si é justificada pela aristéia de seu pai. Toda a glória
que Telamon levou para seu okoj é, pode-se afirmar, compartilhada por Ájax. Do
mesmo modo, os sofrimentos de Ájax são compartilhados por todos que lhe são
próximos: Tecmessa denomina-os o„ke‹a p£qh [sofrimentos de sua casa] (v. 260), o que
atesta a solidariedade intra-familiar característica da sociedade homérica.
Essa concepção aristocrática do gšnoj [estirpe, clã] é igualmente verificada nas
falas do coro que, no primeiro estásimo, declama ser Ájax Öj eŒj patróaj ¼kwn gene©j
¥ri-/sta polupÒnwn 'Acaiîn [o único que pela linhagem paterna alcançou tamanha
excelência entre os Aqueus de muitas fadigas] (v. 636). No primeiro verso do párodo, é
pelo patronímico que o coro chama Ájax, Telamènie pa‹ [Filho de Telamon] (v. 134;
cf. Il. II, v. 528). E é notável que, ao ter consciência de seus males, é com os que fazem
parte da estirpe de Telamon que o herói se preocupa: chama por Teucro (v. 342) e por
Eurísaques (v. 527). Ainda, se Ájax invoca Zeus, é porque o deus é progÒnwn pat»r
[pai de seus ancestrais] (v. 387).
É, portanto, a todo um conjunto de valores aristocráticos, sustentáculos de uma
sociedade anterior à pólis, que a atitude vingativa de Ájax se associa. Apresentado
como decorrente de uma nÒsoj motivada pelo cÒloj, pela ira, tal ato de justiça privada é,
tal qual Ájax, segregado da cidade18. Ou seja, remete a um passado visto sob a
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perspectiva da alteridade que não se enquadra na concepção ateniense do civilizado,
tornando-se, pois, análogo ao bárbaro. O castigo que o herói inflige ao que ele julgava
ser Ulisses, descrito nos versos 106 a 110 – a fustigação de seu inimigo amarrado a um
pilar até a morte –, alude, como observa Louis Gernet (1982b: 164), ao
¢potumpanismÒj, forma de punição usual no pré-direito grego, associada à prática da
vingança sobretudo em contrapartida ao roubo, que, no período clássico, tende, senão a
regredir como outros tipos de penalidade infamante, a ser desprovida de suas intenções
retaliatórias originais (GERNET, 1982b: 174). Já as reses que o Telamônio julgava ser
os Atridas, ele as degola (vv. 238-9 e 298-9) e, de acordo com Vidal-Naquet (1992a:
100), "cortar a cabeça de seus inimigos é, para um grego, um procedimento bárbaro". A
analogia entre o herói e o bárbaro também pode ser percebida nos versos 317-325, em
que Tecmessa relata que o herói se entregara à lamentação, prática por ele mesmo
anteriormente repudiada e, na Atenas do séc. V, vista como um costume bárbaro, que
denuncia a falta de swfrosÚnh, de moderação (cf. HALL: 1991, 146; SEAFORD: 2000,
327).
O caráter liminar do ato de vingança é ressaltado pelos vocábulos que
caracterizam o agir de Ájax no verso 47: nÚktwr ™f' Øm©j dÒlioj Ðrm©tai mÒnoj [À noite,
avançava ardilosamente contra vós (Ulisses e os Atridas), sozinho]. A ação noturna,
ardilosa e solitária, assim como a t£xij ™sc£th [posto extremo] que o herói ocupa,
evoca as práticas rituais da efebia, em que os jovens, para se tornarem soldadoscidadãos, se comportam de modo oposto aos hoplitas19. Ájax não é um efebo; mas,
como os efebos, ele se encontra em uma situação liminar que antecede a agregação à
pólis.
De fato, diversos atributos homéricos do herói adquirem, na peça, um caráter
marginal, visto que oferecem um modelo do anti-hoplita (cf. GASTI, 1992). Ájax é
qrasÚj [audacioso] (v. 364), eÙk£rdioj [corajoso] (v. 364), deinÒj [terrível] (v. 205),
mšgaj [grande] (v. 205), ¥trestoj [destemido] (v. 365), qoÚrioj [impetuoso] (v. 212).20
O herói é mšgiston ‡scuse stratoà [o mais forte do exército] (v. 502). Seus fršnej
[sensos, pensamentos] dão origem a tÒlmai e qr£sh [ousadias e audácias] (v. 46).
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Quando julgava estar punindo os Atridas, ele afirma: kÒmpoj p£resti [a vanglória está
ao meu lado] (v. 96).
Tais atributos, que acentuam o valor individual do guerreiro, se opõem ao
caráter coletivo do combate de que participa o hoplita. O Ájax sofocliano só concebe a
atividade bélica através de confrontos singulares, xumpesën mÒnoj mÒnoij [concorrendo
sozinho21 em duelos] (v. 467); inicia empresas ¥klhtoj oÜq' Øp' ¢ggšlwn / klhqeˆj (...)
oÜte tou kluën / s£lpiggoj [sem ser chamado, sem ter sido chamado por mensageiros
(...) e sem ter ouvido soar a tromba] (vv. 289-291). A arma que ele carrega é um s£koj
(no verso 19 ele é sakesfÒroj), o escudo em forma de torre descrito em Ilíada, VII,
219-224, que muito se diferencia do Öplon, escudo redondo e mais leve que portam os
hoplitas.
As diferenças entre as atividades bélicas do homem homérico e do hoplita têm
um alcance muito maior que o aspecto técnico. Entre esses soldados-cidadãos,
a virtude guerreira não é mais da ordem do thymós; é feita de sophrosýne:
um domínio completo de si, um constante controle para submeter-se a
uma disciplina comum, o sangue frio necessário para refrear os impulsos
instintivos que correriam o risco de perturbar a ordem geral da formação
(VERNANT: 2000, 51; cf. ainda, DETIENNE, 1999: 161).
Essa mudança de ordem, que não se limita à virtude guerreira estendendo-se a todos os
aspectos da vida social, é anunciada na fala de Palas Atena que encerra o prólogo: toÝj
d sèfronaj / qeoˆ filoàsi kaˆ stugoàsi toÝj kakoÚj. [os deuses amam os moderados e
repugnam os ignóbeis] (vv. 131-133). Ao opor o kakÒj ao sèfrwn, a deusa efetua uma
"definição persuasiva" do primeiro (cf. ADKINS, 1975: 38-40), alterando o seu
significado corrente: a substituição do esperado ¢gaqÒj por sèfrwn atribui a kakÒj o
sentido de seu usual oposto. Ájax, que reúne os atributos do ¢gaqÒj homérico, tornouse kakÒj. Vale notar que Atena, ao descrever a Ulisses suas ações contra o herói, revela
que ™isšballon e„j ›rkh kak£ [o lançava em tramas maléficas] (v. 60). “Erkh, no plural,
designa "redes de caça" ou, por extensão, "ardis"; mas creio que o emprego desse
vocábulo, que no singular significa "muralha", evoca o epíteto específico do Telamônio
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na Ilíada: ›rkoj 'Acaiîn, muralha dos Aqueus. Com efeito, o herói é "enredado" por
seu próprio estatuto homérico.
Se a nÒsoj decorrente do cÒloj associa Ájax a um conjunto de valores que o
distancia do que a Atenas do século V considera civilizado, tornando-o análogo ao
bárbaro (o que segue nómoi diferentes), a nÒsoj enviada por Atena, ao fazer com que
Ájax veja homens onde há animais (vv. 55-65), associa-o ao selvagem22. Nega-lhe,
portanto, a participação em todo e qualquer nómos, segrega-o de toda e qualquer
sociedade humana. Diversos compostos do vocábulo çmÒj [cru, selvagem] qualificam o
herói na peça: çmokrat»j [de força cruenta] (v. 205), çmÒqumoj [de ímpeto cruento] (v.
885), çmÒfrwn [de senso cruento] (v. 930). Essa identificação de Ájax com animais,
enfatizada pela metáfora da caça que descreve a busca de Ulisses no prólogo (cf. vv. 18; 32-3), reveste-se, ainda, de aspectos rituais: a identificação do iniciando com a
vítima sacrificial é, de acordo com Seaford (2000: 287-289), característica de ritos de
iniciação, sobretudo os dionisíacos.
Note-se, porém, que é somente na fala de Atena que a palavra nÒsoj é empregada
no plural. Nas falas do coro e de Tecmessa, a doença é referida ou pelo verbo nose‹n23
ou pelo substantivo no singular24. A convergência das duas nÒsoi em uma é solidária ao
entrecruzamento dos elementos das oposições entre 'civilização e barbárie' e 'cultura e
natureza', identificando o bárbaro com o selvagem. É esse entrecruzamento que subjaz
à paidéia que Ájax transmite a seu filho, formulada pelo herói nos versos 545 a 549:
ar' aÙtÒn, are deàro: tarb»sei g¦r oÜ,
neosfagÁ toàtÒn ge prosleÚsswn fÒnon,
e‡per dika…wj œst' ™mÕj t¦ patrÒqen.
¢ll' aÙt…k' çmo‹j aÙtÕn ™n nÒmoij patrÕj
de‹ pwlodamne‹n k¢xomoioàsqai fÚsin.
Levanta-o! Levanta-o logo! Ele não se assustará,
ao ver o sangue derramado pela morte recente,
se, justamente, é meu filho pela linhagem paterna.
Desde já nas normas cruas do pai
é preciso domá-lo como a um potro e torná-lo semelhante a
[mim em natureza.

35

A cena ecoa o encontro de Heitor com Astiánax, em Ilíada VI, vv. 467-70, como
diversos helenistas já o notaram25. Mais que as semelhanças, o contraste é notável: se o
filho do melhor dos Troianos estava assustado (tarb»saj, Il., VI, v. 469), o que leva o
pai a retirar o elmo para acalmá-lo, o do Telamônio não se assustará. Ájax segue a
tradição aristocrática de que seu filho será como ele é, ressaltada pela importância que
o herói confere à "linhagem paterna". Mas sua paidéia consiste na fórmula paradoxal
que são os çmoˆ nÒmoi, as normas cruas, que ditariam a ausência de normas. É preciso
domar Eurísaques para que ele se torne, como seu pai, selvagem.
É, ainda, a convergência das duas doenças em uma única que propicia a
confusão feita pelo coro acerca do estado mental do herói. Se a doença enviada por
Atena é temporária, a motivada pela ira, fundamentada na própria visão de mundo do
herói, não o é. Assim, apesar de Tecmessa afirmar que a doença de Ájax cessou (vv.
257-9; v. 306) – e de fato o herói não mais vê homens onde há animais –, o coro tem
motivos para disso duvidar: primeiro, ao ouvir as lamentações de Ájax, afirma nos
versos 337-8: ¡n¾r œoiken À nose‹n, À to‹j p£lai / nos»masi xunoàsi lupe‹sqai parèn [o
homem parece ou estar doente ou ser afligido pelas seqüelas da antiga doença, que
ainda estão com ele em seu atual estado]; em seguida, no verso 344, diz: ¡n¾r frone‹n
œoiken [o homem parece estar em seu senso], opondo nose‹n a frone‹n, como aponta o
paralelismo dos versos 337 e 344; mas, onze versos adiante, tal opinião é
reconsiderada: dhlo‹ d toÜrgon æj ¢front…stwj œcei [a obra (as reses assassinadas)
mostra quão desprovido de senso26 está] (v. 355).
A convergência das duas nÒsoi em uma – e o julgamento do coro de que Ájax
permanece doente – também transparece na primeira antístrofe do primeiro estásimo:
ka… moi dusqer£peutoj A‡aj
xÚnestin œfedroj, êmoi moi,
qe…v man…v xÚnauloj:
Ön ™xepšmpyw prˆn d» pote qour…J
kratoànt' ™n ”Arei: nàn d' aâ frenÕj o„obètvj f…loij mšga pšnqoj hÛrhtai,
t¦ prˆn d' œrga cero‹n
meg…staj ¢ret©j
¥fila par' ¢f…loij œpes' œpese melšoij
'Atre…daij.

610

615

620

36

E o difícil de curar, Ájax,
comigo, próximo, está – ai, ai de mim! –,
610
com a loucura divina convivendo;
Ele, tu [Salamina] o enviaste, outrora poderoso
na impetuosa guerra; agora, porém, alimentando seu
[senso em lugares solitários,
para os seus amigos tornou-se um grande pesar,
615
as obras de suas mãos outrora
da maior excelência
tornaram-se desagradáveis entre os inimigos, os
[miseráveis
Atridas.
620
(vv. 609-620)
Nesses versos, o coro crê que a "loucura divina", a doença enviada por Atena, decorre
da derrota de Ájax na contenda pelas armas de Aquiles, como se depreende do final da
estrofe. O herói de fato enlouqueceu ao não ganhar as armas, mas a deusa só lhe envia
a doença quando ele está prestes a matar os Atridas (cf. v. 49). Da mesma forma, os
sintomas da "loucura divina" (ver homens onde há animais) não mais persistem, mas o
coro qualifica Ájax, com razão, de dusqer£peutoj. A doença difícil de curar, no entanto,
não tem origem divina, mas no cÒloj que oprime o Telamônio.
O coro também tem razão de afirmar, nos já citados versos 337-8, que Ájax é
afligido pelos nos»mata. As seqüelas da(s) doença(s) são justamente a situação liminar
que o afasta tanto da idéia que os atenienses da audiência tinham de si mesmos quanto
de qualquer sociedade humana. E tais nos»mata acompanharão o herói até a morte.

2.3. As gnîmai de Ájax: a margem como situação interestrutural.

A liminaridade decorrente das doenças que acometem o herói reveste-se de um
caráter não-estruturado quando o associa a uma alteridade radical, seja através da
analogia com o bárbaro, seja por meio da identificação com o selvagem. Mas a situação
marginal de Ájax na peça é também representada como o intervalo que medeia dois
códigos de valores e a representação desse caráter interestrutural se faz através da
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ambigüidade. Ambigüidade essa que permeia igualmente as relações de Atenas com o
seu passado.
Com efeito, ao mesmo tempo em que os atributos homéricos de Ájax oferecem
na peça um modelo do anti-hoplita e remetem a um passado aristocrático que se opõe à
pólis, o ideal do ¢n¾r ¢gaqÒj, sofrendo deslocamentos27, não desapareceu da cidade.
Louis Gernet coloca muito bem a questão:

A própria revolução que pôs fim ao poder da nobreza não suprimiu
totalmente o ideal e a concepção da existência que tinham sido os seus:
mais que isso, ela como que permitiu sua difusão. Há no cidadão uma
qualidade de orgulho humano que pode levar a compará-lo ao nobre.
(GERNET: 1982b: 227-8)
Assim, a própria t£xij ™sc£th [posto extremo] ocupada por Ájax, ao mesmo
tempo em que aponta sua posição marginal em relação ao exército, pode evocar a
atuação que os Atenienses atribuíam ao herói, na qualidade de da…mwn, quando da
batalha de Salamina28, na medida em que tal posicionamento das tendas faz referência
à ¢ret» [excelência] guerreira do herói que, na Ilíada, se sobressai principalmente na
defesa do exército Aqueu ante os troianos29, tal como os atenienses, em Salamina, se
sobressaíram na defesa dos helenos contra os persas.
De fato, há um forte contraste entre o Ájax apresentado no prólogo – um herói
arruinado, análogo ao bárbaro pelo ato de justiça privada e identificado com animais
pela intervenção divina – e o Ájax descrito nos versos anapésticos do párodo:
Telamènie pa‹, tÁj ¢mfirÚtou
Salam‹noj œcwn b£qron ¢gc…alon,
s mn eâ pr£ssont' ™pica…rw:
s d' Ótan plhg¾ DiÕj À zamen¾j
lÒgoj ™k Danaîn kakÒqrouj ™pibÍ,
mšgan Ôknon œcw kaˆ pefÒbhmai
pthnÁj æj Ômma pele…aj.
æj kaˆ tÁj nàn fqimšnhj nuktÕj
meg£loi qÒruboi katšcous' ¹m©j
™pˆ duskle…v, s tÕn ƒppomanÁ
leimîn' ™pib£nt' Ñlšsai Danaîn
bot¦ kaˆ le…an,
¼per dor…lhptoj œt' Ãn loip»,
kte…nont' a‡qwni sid»rJ.

135

140

145
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toioÚsde lÒgouj yiqÚrouj pl£sswn
e„j ðta fšrei p©sin 'OdusseÚj,
kaˆ sfÒdra pe…qei. perˆ g¦r soà nàn
eÜpeista lšgei, kaˆ p©j Ð kluën
toà lšxantoj ca…rei m©llon
to‹j so‹j ¥cesin kaqubr…zwn.
tîn g¦r meg£lwn yucîn ƒeˆj
oÙk ¨n ¡m£rtoi: kat¦ d' ¥n tij ™moà
toiaàta lšgwn oÙk ¨n pe…qoi.
prÕj g¦r tÕn œconq' Ð fqÒnoj ›rpei.
ka…toi smikroˆ meg£lwn cwrˆj
sfalerÕn pÚrgou ·àma pšlontai:
met¦ g¦r meg£lwn baiÕj ¥rist' ¨n
kaˆ mšgaj Ñrqo‹q' ØpÕ mikrotšrwn.
¢ll' oÙ dunatÕn toÝj ¢no»touj
toÚtwn gnèmaj prodid£skein.
ØpÕ toioÚtwn ¢ndrîn qorubÍ
cºmeij oÙdn sqšnomen prÕj taàt'
¢palšxasqai soà cwr…j, ¥nax.
¢ll' Óte g¦r d¾ tÕ sÕn Ômm' ¢pšdran,
patagoàsin ¤te pthnîn ¢gšlai:
mšgan a„gupiÕn <d'> Øpode…santej
t£c' ¥n, ™xa…fnhj e„ sÝ fane…hj,
sigÍ pt»xeian ¥fwnoi.

150

155

160

165

170

Filho de Telamon, que, de Salamina,
banhada por todos os lados, tens o trono, do mar próximo, 135
com o teu prosperar regozijo-me;
mas sempre que o golpe de Zeus ou o infenso
discurso dos Dânaos, calunioso, lhe sobrevém,
grande estupor sinto e temo
como o olho de uma pomba alada.
140
E, agora, na noite finda,
grandes rumores nos inundam
para a nossa infâmia, de que tu, após entrar no prado
que enlouquece cavalos, destruíste, dos Dânaos
os animais e o rebanho,
145
tomados com a lança e ainda não repartidos,
matando-os com ígneo ferro.
Tais discursos murmurosos modelando
aos ouvidos de todos leva Ulisses,
e com veemência persuade. Sobre ti, agora,
150
diz palavras que com facilidade persuadem, e cada ouvinte
mais que o locutor se regozija
em cometer hýbris graças a tuas dores.
Pois quando se atira contra grandes índoles
o alvo não se erra; mas, se, contra mim,
155
tais palavras dissesse, não persuadiria.
Contra os que têm, a inveja avança.
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Sem os grandes, os pequenos
são o amparo de uma torre vacilante;
mas, aliado aos grandes, o pequeno melhor
160
se ergueria, assim como o grande seria erguido pelos menores.
Mas não é possível, aos insensatos,
tais convicções ensinar.
É por esses homens que contra ti espalham-se os rumores,
e nós não temos forças para de tais palavras
165
nos defender sem ti, senhor.
Quando de teus olhos escapam,
repenicam como um bando de pássaros,
que logo se encolheriam temendo a grande águia,
se tu, de súbito, aparecesses,
170
e se curvariam em silêncio, sem voz.
(vv. 134-171)
Nesses versos, o coro, que ainda não tem ciência de que os rumores não foram
modelados por Ulisses, faz uma verdadeira exaltação da figura de Ájax. Ana Maria
Gonzalez de Tobia, na comunicação Párodos de Ayax: el outro Ayax, apresentada no
IV Congresso Nacional de Estudos Clássicos/XII Reunião da SBEC, propõe uma
aproximação entre esse párodo e um epinício, ainda que nele se encontrem "elementos
programáticos de um 'epinício atípico', dado que apresenta como circunstância
vitoriosa um feito lamentável" (2001: 53). A influência de epinícios é realmente
notável: além do vocabulário30, o verso 157 remete quase diretamente aos versos 2122 da Neméia 8 de Píndaro e o símile que encerra os anapestos pode estar evocando os
versos 8-11 do epinício 5 de Baquílides.
O temor do coro diante dos rumores que se espalham pelo exército decorre de
sua dependência em relação ao herói e é justamente na grandeza de Ájax, louvada
como em um epinício, que se fundamenta tal relação, assim como suas esperanças.
Note-se a inversão irônica da insensatez, que no v. 162 é atribuída aos que espalham os
rumores. A nobreza do Telamônio é não só exaltada no párodo, mas justificada nos
versos 158-161, e em termos que de modo algum se opõem ao discurso democrático da
pólis. Ao descreverem a relação entre os meg£loi e os mikro… como a de um auxílio
mútuo, tais versos seguem uma concepção da ÐmÒnoia, da concórdia no interior do
corpo social, que me parece estar relacionada com a idéia de eÙnom…a defendida nas
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elegias de Sólon (p. ex. frag. 4 W, vv. 32-39), o pai da democracia no imaginário
grego31. A comparação de Ájax com um pÚrgoj [torre], símile homérico, remete ao
famoso escudo do herói. Na Ilíada, uma das ocorrências da palavra se faz precisamente
na descrição do escudo: A‡aj d' ™ggÚqen Ãlqe fšrwn s£koj ºÚte pÚrgon [Ájax se
aproximou, trazendo seu escudo semelhante a uma torre] (Il. VII, v. 219). Ora, é
justamente um s£koj que Sólon, no frag. 5W (v. 5), sustenta entre o dÁmoj e os
detentores de poder e riquezas, de modo a assegurar o equilíbrio em que se apóia a sua
"boa ordem".
Permeado por ecos da tradição lírica, o párodo apresenta, ainda, vocábulos de
forte teor homérico, tais como: Telamènie pa‹ [filho de Telamon] (v. 134), os epítetos
¢mfirÚtou [banhada por todos os lados] (v. 134), ¢gc…alon [do mar próximo] (v. 135),
pthnÁj [alada] (v. 140), a expressão a‡qwni sid»rJ [ígneo ferro] (v. 146), e ¥coj [dor]
(v.153). Esse último parece-me digno de comentários. A palavra, como demonstrou
Gregory Nagy (1999: 69-83), associa-se, em Homero, ao tema de Aquiles. De fato, na
Ilíada, quando o Pelida cogita sacar de sua espada contra Agamêmnon, ele o faz por
causa do ¥coj que nasce em seu peito após ouvir a decisão do Atrida em relação a
Briseida (Il., I, v. 188; cf., ainda, XVI, vv. 52 e 55). A semelhança entre as situações
dos dois Eácidas é manifesta: ambos, privados por Agamêmnon de um gšraj, do
prêmio que concretizaria suas respectivas tima… guerreiras, encolerizados, tentam
assassinar o Atrida, mas são detidos por Palas Atena (cf. scšqe ce‹ra, Il.,I , 219 e ™pšsce
ce‹ra no v. 50 da peça). No entanto, a intervenção da deusa, ocorre por intenções
opostas em cada caso: amizade em relação a Aquiles, hostilidade em relação a Ájax.
Ainda, o emprego de diferentes vocábulos para designar o sentimento de raiva
que a privação do gšraj suscita em cada herói parece-me significativo. A cólera de
Aquiles é mÁnij, palavra imortalizada por iniciar a Ilíada que, Stanford o observa (2002:
292), implica em geral uma cólera duradoura, acompanhada pelo desejo de vingança.
Gregory Nagy mostra que, na Ilíada, o vocábulo, quando não aplicado aos deuses, tem
seu emprego restrito à cólera mútua entre Aquiles e Agamêmnon, relacionando-se com
o desprezo da tim» (NAGY, 1999: 73). Creio que mÁnij, por ser motivada pelo não
reconhecimento da tim», diz respeito a uma cólera considerada legítima, o que a
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associa com o código de valores homéricos. Já o sentimento do Telamônio é
denominado cÒloj, vocábulo cognato de col» [bile], que enfatiza o aspecto físico ou
orgânico da raiva e, portanto, retira-lhe a legitimidade no interior do grupo social.
Assim, o emprego de cÒloj no verso 41 da peça indica que o tempo e os valores são
outros, os da pólis democrática.
A semelhança das situações de Ájax e Aquiles confere toda uma coerência à
atitude vingativa do Telamônio. De fato, a despeito da ilegitimidade da vingança, que
contesta a decisão "da maioria", Ájax jamais cessará de desejá-la. Sob a perspectiva
dos valores homéricos, que é a do Telamônio, a vingança nada tem de duslÒgistoj
[irracional], adjetivo com que Ulisses qualifica a mão do herói no verso 40. E é
justamente ao defender a legitimidade de seu ato que Ájax menciona Aquiles:
ka…toi tosoàtÒn g' ™xep…stasqai dokî,
e„ zîn 'AcilleÝj tîn Óplwn tîn ïn pšri
kr…nein œmelle kr£toj ¢riste…aj tin…,
oÙk ¥n tij aÜt' œmaryen ¥lloj ¢nt' ™moà.
nàn d' aÜt' 'Atre‹dai fwtˆ pantourgù fršnaj
œpraxan, ¢ndrÕj toàd' ¢pèsantej kr£th.
ke„ m¾ tÒd' Ômma kaˆ fršnej di£strofoi
gnèmhj ¢pÍxan tÁj ™mÁj, oÙk ¥n pote
d…khn kat' ¥llou fwtÕj ïd' ™y»fisan.
nàn d' ¹ DiÕj gorgîpij ¢d£matoj qe¦
½dh m' ™p' aÙto‹j ce‹r' ™peuqÚnont' ™m¾n
œsfhlen ™mbaloàsa lussèdh nÒson,
ést' ™n toio‹sde ce‹raj aƒm£xai boto‹j:

445

450

Mais ainda penso que tenho absoluta certeza disto:
se fosse dado a Aquiles, vivo, acerca de suas próprias armas
atribuir a alguém o triunfo da aristéia,
nenhum outro as teria tomado senão eu.
Mas, agora, os Atridas beneficiaram de modo corrupto
445
o homem inescrupuloso, desconsiderando os meus triunfos.
Se os olhos e o senso contrafeitos
não me tivessem afastado de minha real convicção, jamais
decidiriam por votos uma causa contra outro homem.
Mas, agora, a indomável filha de Zeus, de olhos de górgone, 450
quando eu já erguia a mão contra eles,
frustrou-me, tendo em mim lançado a furiosa doença,
de modo que ensangüentei as mãos naquelas bestas.
(vv. 441-453)
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Para Ájax, foram os Atridas que cometeram uma falta. Desconsiderando os feitos do
Telamônio, eles não observaram o código de valores homérico que postula ser o
melhor guerreiro merecedor da maior tim». É em defesa da manutenção de sua tim» que
Ájax se lança contra os Atridas; é nisso que consiste a sua gnèmh, da qual os sintomas
da doença enviada por Atena o afastaram. De acordo com Chantraine (s.v. gnèmh),
gnèmh "implica simultaneamente a idéia de conhecimento e a de opinião, de decisão
tomada com conhecimento de causa". Daí a tradução por convicção, seguindo a
proposta de Paley (apud STANFORD, 2002: 62). Note-se, ainda, que a nÒsoj lussèdhj,
a doença furiosa, não transforma a gnèmh de Ájax; antes, a substitui por outras: nos
versos 51-52 a deusa diz a Ulisses que lançou sobre os olhos do Telamônio dusfÒroi
gnîmai, convicções enganosas.
A convicção de Ájax, sua inabalável crença no código heróico, resumido na
frase que encerra a ·»sij de que os versos acima citados fazem parte – À kalîj zÁn À
kalîj teqnhkšnai/ tÕn eÙgenÁ cr». [ou belamente viver ou belamente morrer deve o
bem-nascido] (vv. 479-480) –, o coro a compreende, mas não a aprova:
oÙdeˆj ™re‹ poq' æj ØpÒblhton lÒgon,
A‡aj, œlexaj, ¢ll¦ tÁj sautoà frenÒj.
paàsa… ge mšntoi kaˆ dÕj ¢ndr£sin f…loij
gnèmhj kratÁsai t£sde front…daj meqe…j.
Ninguém dirá que um discurso espúrio,
Ájax, falaste, mas proveniente de teu próprio senso.
Cessa, porém; concede que homens amigos
a tua convicção vençam e desiste de tais pensamentos.
(vv. 481-484)
A reação do coro (compreender sem aprovar) deve ter sido próxima à da audiência
ateniense. De fato, o coro, no párodo, já proclamara que suas próprias gnîmai se
baseiam na ÐmÒnoia (cf. v. 163) resultante de um auxílio mútuo. É essa reciprocidade, a
obrigação de Ájax de proteger os f…loi que dele dependem, que o coro evoca ao pedir
permissão para vencer a gnèmh do herói. Mas Ájax não irá atendê-los.
Esse pedido do coro é seguido por um longo discurso de Tecmessa, que ecoa o
encontro de Heitor e Andrômaca no canto VI da Ilíada.32 Ao contrário do coro,
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Tecmessa não tenta fazer com que Ájax abandone suas gnîmai, mas constrói seus
argumentos estrategicamente de acordo com os valores heróicos. Após afirmar a
necessidade de se conformar com a mutabilidade da fortuna humana a partir de sua
própria experiência, já que ela passara de filha de um homem ™leÚqeroj [livre] (v. 487)
a doÚlh [escrava] (v. 489), Tecmessa pede que Ájax considere a situação dela mesma e
de Eurísaques, que se tornariam escravos dos inimigos Atridas caso o herói se decida
pelo kalîj teqnhkšnai [morrer belamente]. Tal como Heitor (Il. VI, vv. 460-465), ela
antecipa o que os outros irão dizer:
"‡dete t¾n Ðmeunštin
A‡antoj, Öj mšgiston ‡scuse stratoà,
o†aj latre…aj ¢nq' Ósou z»lou tršfei."
toiaàt' ™re‹ tij: k¢m mn da…mwn ™l´,
soˆ d' a„scr¦ t¥ph taàta kaˆ tù sù gšnei.
"Vede a companheira de cama
de Ájax, que fora o mais forte do exército,
tamanha servidão ora suporta, ao invés de ser tão invejada."
Tais coisas alguém dirá; então o meu destino me conduzirá,
mas, para ti, tais palavras serão degradantes e também para
[tua estirpe.
(vv.501-505)
Nesses versos, Tecmessa tenciona mostrar que o ato de abandoná-la diminuirá a tim»
de Ájax. O apelo ao que os outros dirão e o uso do adjetivo a„scrÒn [degradante]
remetem ao sentimento de a„dèj, que ela, de fato, evoca nos versos 506 e 508, pedindo
que o herói tenha a„dèj diante de seus pais.
Termo intraduzível, "como ocorre freqüentemente com as palavras mestras que
são palavras-testemunho por excelência" (GERNET, 1982b: 14), a a„dèj "é o
sentimento de indignidade que se experimenta quando uma transgressão ao código de
honra leva ao risco de nos expor ao opróbrio público" (VERNANT, 1996c: 502). Tal
infração no código pode referir-se tanto a um ato que diminua sua própria honra quanto
ao que desconsidere a honra de um outro, seja esse outro um superior, um phílos ou
alguém desprotegido (cf. CAIRNS, 1999: 87). Como nota Douglas Cairns, o
argumento de Tecmessa parte da noção de que
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a aidōs concernente ao outro é apenas o outro lado da moeda em relação
à aidōs concernente a si mesmo, que ela buscou suscitar no início de seu
discurso, já que aidōs diante dos pais pode estar baseada tanto no respeito
pelo status especial deles vis-à-vis a si mesmo quanto na idéia de que tal
respeito é um dever que é desonroso negligenciar; mesmo ao lembrar a
Ájax da aidōs que ele deve a seus pais, então, Tecmessa pode incitar a
preocupação dele por sua própria reputação. (CAIRNS, 1999: 232-233).
Ainda, após demonstrar ao herói que o código heróico inclui aspectos competitivos e
cooperativos, Tecmessa encerra o discurso, tal qual Ájax terminara o seu, com uma
máxima que resume, para ela, a conduta do eÙgen»j: c£rij c£rin g£r ™stin ¹ t…ktous'¢e…
[favor é o que sempre engendra favor] (v. 522). Recorre, portanto, à mesma lógica de
reciprocidade que motivara o herói à vingança.
Esse apelo à reciprocidade da c£rij, no entanto, parece não surtir efeito em
Ájax. O herói só demonstrará alguma piedade por Tecmessa no segundo episódio da
peça (v. 652). Sua reação ao discurso construído a partir dos valores que integram sua
gnèmh manifesta-se somente em preocupações para com Eurísaques e recomendações
para Teucro (vv. 545-582). Ainda, ao fim diálogo que se segue, Ájax afirma: mîr£ moi
doke‹j frone‹n, / e„ toÙmÕn Ãqoj ¥rti paideÚein noe‹j. [Parece-me que pensas de modo tolo/
se planejas educar meu caráter agora.] (vv. 594-595). Como escreve Kirk Ormand
(1996:51), "tem-se observado, geralmente, que esta cena (...) se mantém em detrimento
de Ájax. Ele se revela como um homem rude e insensível, sem o apropriado zelo para
com sua delicada e respeitável esposa". Tal conclusão é obtida, sobretudo, através da
comparação com o Heitor homérico, que, apesar de não ceder aos apelos da esposa,
comove-se. Sem dúvida, o Ájax sofocliano é um homem rude contraposto ao príncipe
de Tróia. Mas a crítica que Ormand dirige ao julgamento que os comentadores
modernos fazem da conduta do Telamônio parece-me acertada. A recusa do herói
diante dos apelos de Tecmessa e do coro não se fundamenta apenas em seu caráter
çmÒj [cru, selvagem]. Há uma diferença essencial entre Andrômaca e Tecmessa que
Ormand enfatiza: uma é esposa (gun», Il., VI, v. 460; ¥koitij, v. 374), a outra é presa de
guerra (douri£lwtoj, v. 211) e companheira de cama (Ðmeunštij, v. 501).
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Independentemente de Ájax ter afeição por ela, como sugere o coro no verso 212,
Tecmessa é para o herói o mesmo que Briseida era para Aquiles: um gšraj, um "prêmio
honorífico". Ela não se enquadra entre os eÙgene‹j aos quais Ájax se sentiria obrigado a
retribuir c£rij.
Além disso, como um gšraj Tecmessa é prêmio que concretizava a tim» do
herói e é a perda dessa tim» que constitui a sua única e verdadeira ruína. Ájax se
qualifica como ¥timoj, como desprovido de tim», por duas vezes (vv. 425-6 e 440).
Quando, sob os efeitos da doença enviada por Atena, o herói acreditava estar punindo
os Atridas e Ulisses, ele revela ter se lançado contra eles ést' oÜpot' A‡anq', od'33,
¢tim£sous' œti. [de modo que nunca mais, tenho certeza, desonrarão Ájax novamente]
(v. 98). Em correspondência à duplicidade da nÒsoj haveria uma duplicidade da ¢tim…a,
como sugere o emprego de nàn dš [mas, agora,] nos versos 445 e 450 citados
anteriormente (p. 41). No primeiro, a expressão introduz a vitória de Ulisses na
contenda pelas armas de Aquiles, cujo resultado se transformou em ¢tim…a para Ájax.
Sua tim» teria sido recuperada não fosse a intervenção de Atena, introduzida no
segundo emprego da expressão, que além de impedi-lo de restabelecer sua tim», leva-o
a um estado de ¢tim…a ainda mais grave, fazendo com que ele se tornasse motivo de
riso dos Aqueus.
Ambas as ações que provocam ¢tim…a são caracterizadas como atos de Ûbrij,
outra "palavra testemunho", para usar novamente a expressão de Gernet, e, portanto,
intraduzível.34 Nesses empregos, o sentido da Ûbrij flutua de acordo com a gnèmh de
quem a pronuncia. No párodo, o coro usa o verbo kaqubr…zw (v. 153) e o próprio
substantivo (v. 196) ao se referir a riso do exército diante do ¥coj de Ájax. Tal atitude,
se comparada com a de Ulisses apresentada pouco antes no prólogo, denuncia ausência
de swfrosÚnh, de moderação. Ulisses, modelo de homem sèfrwn, se recusara a rir da
desgraça de seu inimigo (v. 80 e vv. 121-126).
Para Ájax, porém, rir dos inimigos não é Ûbrij, ou melhor, para ele, a ausência
de swfrosÚnh não é Ûbrij. Nos versos 303-304, Tecmessa, relatando o que ela viu e
ouviu de Ájax sob influência da doença enviada por Atena, diz que Ájax estava gšlwn
polÚn, / Óshn kat' aÙtîn Ûbrin ™kte…sait' „èn [rindo muito; teria vingado, ao sair,
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tamanha Ûbrij35 deles provinda]. Aqui, ao designar a derrota de Ájax na contenda pelas
armas de Aquiles, a Ûbrij aponta a ausência de a„dèj nos Atridas, que desconsideram a
tim» de Ájax36. É novamente ao ato que acarreta ¢tim…a, constituindo, pois, uma não
observância da a„dèj, que me parece referir-se o verbo Ûbr…zw da fala de Ájax no verso
367. O significado que Ájax confere à Ûbrij enfatiza, portanto, a diferença entre sua
gnèmh e a do coro: esta condena como Ûbrij a ausência de swfrosÚnh, aquela a ausência
de a„dèj que provoca a ¢tim…a.
Vale notar, ainda, que, nos tribunais da Atenas do século V, ¢tim…a tem um
significado bem específico: a perda dos direitos civis. Desse modo, na peça, o
vocábulo, sem perder o sentido de "desonra" do contexto homérico, também refere à
punição pelo ato de contestação da autoridade coletiva da pólis que caracteriza a
vingança de Ájax.
A tim», seja no código heróico, relacionada à ¢ret» individual do guerreiro, seja
no código da pólis, relacionada a prerrogativas do cidadão, implica tanto privilégios e
direitos quanto deveres e obrigações – é justamente para esse duplo aspecto que o
discurso de Tecmessa aponta. Na medida em que Ájax se encontra ¥timoj, ele se vê
desprovido de seus privilégios e, conseqüentemente, não está mais em posição de
cumprir com as obrigações que lhe correspondiam. É isso que o discurso de Tecmessa
o leva a constatar, o que se comprova pelas recomendações acerca de Eurísaques nos
versos 562ssq, dirigidas a Teucro, que o substituirá. Da mesma forma, todos os apelos
do coro serão inúteis, não porque Ájax só tenha preocupações egoístas, mas pelo
caráter indissociável das duas faces da tim». De fato, se não há tim», a que responderá a
a„dèj? 37 A única a„dèj que o herói ainda sente é diante de Telamon:
kaˆ po‹on Ômma patrˆ dhlèsw faneˆj
Telamîni; pîj me tl»seta… pot' e„side‹n
gumnÕn fanšnta tîn ¢riste…wn ¥ter,
ïn aÙtÕj œsce stšfanon eÙkle…aj mšgan;
oÙk œsti toÜrgon tlhtÒn.
Mas que olhos exibirei a meu pai Telamon
ao me mostrar? Como ele suportará me ver
se me mostro nu, sem os prêmios de aristéia
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pelos quais ele obteve a grande coroa de glória?
O ato não é suportável.

465
(vv. 462-466)

Embora não mencionada explicitamente, mas evocada pela idéia de exibição
contida nos vocábulos Ômma [olhos], fa…nw [mostrar] e dhlî [exibir] (v. 462), a a„dèj
de Ájax diante de seu pai não se refere à obrigação de protegê-lo na velhice, como no
discurso de Tecmessa. Consiste no fato de ele ter falhado em manter a tim» de seu
okoj. A perda dos méritos, dos prêmios de aristéia, também implica o fracasso em
cumprir suas obrigações. ”Atimoj, Ájax se vê reduzido a um viver a„scrÒn, degradante,
de modo que só lhe resta buscar algo de kalÒj, de belo, na morte.
Essa perda da tim» é, tal qual a analogia com o bárbaro e a identificação com o
selvagem, característica da liminaridade em que se encontra o herói. De acordo com
Turner, os seres transicionais, os que estão sendo submetidos a um rito de passagem,
não possuem qualquer status, propriedade, insígnia, vestimenta secular,
posição social, posição de parentesco, nada que os demarque
estruturalmente de seus companheiros. (...) Direitos sobre propriedades,
bens e serviços são inerentes a posições na estrutura político-jurídica.
Como eles não ocupam tais posições, neófitos não exercem esses direitos.
(TURNER, 1966: 98-99).
Tal descrição do antropólogo acerca de neófitos parece-me ser aplicável à situação
liminar de Ájax. Destituído de tudo aquilo que o distinguia, o herói perde seu lugar na
sociedade de que participava. Suas gnîmai não são compartilhadas por nenhum de seus
companheiros. ”Atimoj, ele se torna, como descreve o Aquiles homérico (Il., I, 293),
oÙtidanÒj, "um nada".

NOTAS
1

Em um futuro próximo, pretendo verificar essa mesma hipótese nas demais tragédias sofoclianas que nos
chegaram, em um estudo que tem como ponto de partida a proposta de se pensar o trágico com base no conceito
de liminaridade, principal etapa do rito de passagem. Parece-me ser esse conceito um dos principais elos entre as
tragédias e Dioniso, deus marginal em relação ao Panteão, que, com freqüência, através de uma nósos ou de uma
manía, lança os humanos em uma situação liminar, na qual as categorias culturais se misturam, se confundem e,
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aproximando-se do selvagem, se negam. Alusões trágicas a ritos de passagem foram, por exemplo, analisadas por
Vidal-Naquet (VERNANT & VIDAL-NAQUET, 1999: 125- 145) e Seaford (2000). Dora Pozzi formula uma
opinião muito próxima à minha: "A experiência do teatro na Atenas do séc. V era a de iniciação e aprendizado"
(1991: 130). Peter Burian (1999: 186-7; 191-3), ao analisar o processo pelo qual a tragédia confere novos
significados aos antigos mitos, também assinala o rito de passagem como um modelo presente nos enredos de
algumas peças.
2

Há um episódio da história ateniense que é esclarecedor sobre o poder simbólico de representações de
divindades, sobretudo por não ter ocorrido em um contexto exatamente religioso. Trata-se do retorno de Pisístrato
a Atenas, narrado por Heródoto (1. 60. 2-5) e Aristóteles (Const. At. 14, 1): o tirano entra na cidade acompanhado
de Fia, uma mulher de grande estatura e beleza, vestida como Palas Atena, anunciando que a própria deusa o
reconduzia à Acrópole e é acolhido pelos Atenienses. A própria elaboração de tal representação e, sobretudo, sua
eficácia (o acolhimento de Pisístrato pelos cidadãos) revela a seriedade com que eram percebidas as
representações de divindades. Mas, insisto, dizer que os atenienses acreditaram no referido episódio não é o
mesmo que dizer que acreditaram factualmente em Atena descendo do Olimpo para encontrar Pisístrato, tal como
a deusa faz, por exemplo, com Ulisses na Odisséia, ainda que as referências homéricas funcionem como
paradigmas. W. R. Connor, em um excelente artigo sobre os significados de cerimônias e ritos na vida cívica,
observa sobre esse episódio:
O líder [Pisístrato] não parece permanecer a uma grande distância das atitudes e comportamentos de
seus conterrâneos. Pelo contrário, ambos parecem estar ligados por modelos de pensamento
compartilhados e unidos em um drama comum (communal drama). Os cidadãos não são pessoas rústicas
e ingênuas enganadas por uma manipulação do líder, mas participantes em uma teatralidade cujas regras
e papéis eles compreendem e desfrutam. Eles são atores alertas, até mesmo sofisticados, em um drama
ritual que afirma o estabelecimento de uma ordem cívica nova e de uma renovada aproximação entre
povo, líder e divindade protetora. (CONNOR, 2000: 67).
A força simbólica do episódio também é comentada por Gernet (1982b: 247). Um argumento contra o aqui
proposto poderia evocar as críticas dirigidas tanto por Heródoto quanto por Aristóteles à ingenuidade dos
atenienses. Connor supõe que, no caso do historiador, tal atitude é derivada de um menosprezo da popularidade
do tirano e atesta a perplexidade de Heródoto em relação às mudanças no estilo da política ateniense desde a
época de Pisístrato à sua (ibdem 68). A meu ver, tais críticas decorrem justamente do fato de, no episódio, as
fronteiras entre o factual e simbólico se apresentarem por demais tênues. De qualquer forma, se, nesse episódio, a
credibilidade da representação de uma deusa não foi contestada, não vejo motivos para fazê-lo em um ambiente
religioso, sustentado pelo simbólico, como a tragédia nas Grandes Dionisíacas.

Esse artigo de Sourvinou-Inwood é de grande valia para esta dissertação por demonstrar como a pólis é
articulada e articula a religião, seja em cultos pan-helênicos, da cidade, das tribos, dos dêmoi. Duas
considerações, entretanto, poderiam, ao meu ver revelar alguns possíveis problemas, ambos relacionados ao que a
autora propõe como uma categoria central da religião grega: a incognoscibilidade do divino (SOURVINOUINWOOD, 2000a: 20). O primeiro está na afirmação de que as articulações mitológicas/teológicas da poesia não
eram dotadas de autoridade (ibdem: 21, n. 21), tomando como base apenas os vv. 27-28 da Teogonia hesiódica,
em que o poeta revela que as musas sabem dizer "mentiras semelhantes a veracidades". Uma afirmação de tal
porte precisaria de mais argumentos, ainda mais considerando-se que, nesses versos, Hesíodo, descrevendo uma
epifania das Musas, busca justamente conferir autoridade a seu épos. Para uma defesa da autoridade da tradição
mítico-poética, julgo suficiente remeter à obra clássica de Detienne (1988) e ao ensaio de Vernant, Aspects
mythiques de la mémoire (1996a: 109-136). O segundo ponto a ser considerado é que, entre os gregos haveria "a
percepção de que a articulação da religião por meio da pólis particular é uma construção humana, criada por
circunstâncias históricas particulares e propícia a mudar sob circunstâncias mudadas. (...) Os gregos não se
iludiam com [a idéia] de que sua religião encarnava o desígnio divino" (ibdem 20). Que a religião seja uma
construção humana obviamente não se discute. Mas creio não haver fontes que atestem, entre os gregos do século
V, a consciência de tal construção; a idéia de “construção” é uma marca do pensamento teórico do século XX,
não dos gregos. Além disso, a constatação da autora parece estar em conflito com seu compromisso de evitar
conjecturas “culturalmente determinadas” (p. ex. ibdem 13). Naturalmente, não se espera uma total
imparcialidade – o que seria impossível – nem a ausência completa de anacronismos – atualmente tão assumidos
pelos estudos acerca do passado –, mas também não se pode esperar que os antigos façam uso de nossas atuais
ferramentas de interpretação.
3
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Sourvinou-Inwood (2003 passim) também propõe que a tragédia é locus do discurso religioso da cidade, mas
por motivos um tanto diferentes. Para essa helenista, a tragédia era percebida pela audiência como uma
performance ritual no presente (ibdem 1), sobretudo os cantos do coro, que, contudo, não deixa de ser
personagem na tragédia (ibdem 50-53). Tal argumento tem como base os seguintes pontos: no séc. V, a tragédia é
freqüentemente denominada trágodoi e não tragodía, o que remete ao coro; de acordo com a reconstrução das
Grandes Dionisíacas feita pela autora, desde seu começo ao período clássico (ibdem 67-196), foi a partir da
performance dos trágodoi no xenismós de Dioniso que a tragédia se originou, e as relações da tragédia com sua
"matriz ritual" permanecem (ibdem 199-200, por exemplo). Por último, Sourvinou-Inwood vê, no próprio
conteúdo mítico encenado no xenismós de Dioniso (a rejeição dos Atenienses à estátua do deus levada por
Pégasos de Eleutherai, seguida pela cólera de Dioniso, que envia uma doença aos órgãos sexuais dos cidadãos, e
o acolhimento da estátua do deus após consulta ao oráculo), como também em outros mitos de resistência ao deus
(Penteu, Licurgo), um terreno fértil para a investigação religiosa: "Tais mitos articulam a tensão entre a realidade
percebida e a ordem tal como estabelecida na sociedade humana, e uma realidade mais profunda e incognoscível
que jaz além dos limites da racionalidade humana" (ibdem 153).
A autora atribui, portanto, a autoridade da poesia dramática ao estatuto ritual da tragédia e à interpretação dos
mitos de rejeição a Dioniso como propícios à investigação religiosa, que tem como pressuposto a idéia de que a
incognoscibilidade do divino é categoria central da religião grega (SOURVINOU-INWOOD, 2000a: 20). Mas tal
hipótese desconsidera a autoridade religiosa da tradição poética ("revelação imediata", segundo Vernant) e a
afirmação de Gernet de que "é sobretudo pela percepção dessa ordem que o pensamento humano entra em relação
com o mundo divino". (GERNET, 1982a: 15). Não pretendo postular, com isso, que o divino seria, para os
gregos, plenamente cognoscível, pois o conhecimento do divino é sempre mediado por aedos inspirados, profetas,
oráculos ou pela própria cidade; apenas lembro que, pela existência desse conhecimento mediado, a
incognoscibilidade não devia ser tão central assim.
O estatuto ritual do drama ático já seria um argumento suficiente para justificar o lugar de destaque que a
poesia trágica ocupa na construção do discurso religioso da cidade, posto que um rito é "uma ação estereotipada e
comunicativa que relaciona, de algum modo, seu(s) executante(s) com poderes supra-humanos. (...) O rito
representa e, ao mesmo tempo, constrói uma realidade ideal, que transforma a percepção e sustenta a crença nessa
realidade" (SEAFORD, 2000: xi-xii). Como, porém, tal estatuto é compartilhado por outros tipos de
manifestações poéticas da Grécia antiga, julgo pertinente determinar o que distingue a tragédia: a articulação do
material simbólico do passado mítico sob a mediação da pólis. Acrescente-se a isso o fato de a tragédia conjugar,
pela mímesis, os três modos de expressão do pensamento religioso, que são, a partir da perspectiva de Vernant
(1996b: 241-242), o mito, o rito e a representação figurada. Nela, a narrativa de um episódio do passado (que
caracteriza o primeiro) se realiza através da ação executada no presente da audiência (suporte do segundo), mas
que se distancia desse presente pelas máscaras sobre os rostos dos atores (uma manifestação da terceira). Ainda,
ao remanejar os símbolos religiosos em um constante jogo entre o passado e o presente, a tragédia é um rito no
mundo da audiência que freqüentemente representa ritos no mundo da encenação, definidos por Seaford como
uma espécie de "meta-ritual inserido no culto público de Dioniso" (ibidem: xvi). O rito de passagem que, como
pretendo demonstrar, opera em Ájax seria, então, um meta-rito. Mas a distinção entre o rito no mundo da
audiência e o rito no mundo da encenação, sem deixar de ser válida e necessária na análise de uma tragédia, é por
demais tênue: as fronteiras entre os dois mundos se esvanecem tanto no interior da encenação – em certas
referências feitas pelos personagens do drama ao presente da cidade, sobretudo pelo coro – quanto na recepção da
tragédia pela audiência – por exemplo, a iniciação da figura de Ájax nos valores da cidade não teria o propósito
de promover uma espécie de iniciação confirmatória nos espectadores? Afinal, o mundo simbólico da encenação
também faz parte do mundo da audiência.
4

5

A expressão é usada por M. West (1982: 3 e ssq.) e se refere ao tipo de poesia em que a tradição hesiódica se
enquadra.
Acerca da pólis como patrono e público da tragédia e as constrições que tal relação impõe sobre a autonomia
artística dos dramaturgos, cf. Oddone Longo (1992).

6

7

Entendendo-se o conceito de civilização tal como definido por Nobert Elias (1990: 23).

Sobre a exclusão da stásis no discurso de autodefinição ateniense, particularmente nos Epitáphioi, cf.
LORAUX, 1993: 209-210. Sou, portanto, levada a discordar, tal como Sourvinou-Inwood (2003: 2), da tese,
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bastante difundida entre os helenistas, de que a tragédia concorre com o discurso da pólis (cf., por exemplo,
Goldhill, 1992).
Essa dupla perspectiva também é abordada por Sourvinou-Inwood (2003 passim). Formulei a questão, que me
parece estar implícita nos ensaios de Vernant (VERNANT & VIDAL-NAQUET, 1999: 1-24), antes de ter
conhecimento de sua obra. Talvez por isso os motivos alegados pela autora para a necessidade da dupla
perspectiva sejam muito diferentes dos que apresento aqui. Para ela, o principal traço que demarca a alteridade do
passado heróico na tragédia é a proximidade entre homens e deuses (ibdem 20). A meu ver, essa proximidade
caracteriza todo discurso mítico grego, não sendo, portanto, particular à tragédia. Proponho que a alteridade do
passado heróico especificamente trágica é delineada axiologicamente. Sobre a necessidade de um distanciamento
entre o mundo da tragédia e o mundo da audiência, cf., ainda, EASTERLING 1997: 25.

9

10

Contra Hall (1991: 210). O livro de Hall possui diversos méritos, sobretudo em suas análises da construção da
oposição entre gregos e bárbaros. Creio, no entanto, que alguns de seus pontos de vista poderiam ser
questionados. Um deles se refere à analogia entre gregos do passado e bárbaros. Hall admite a existência do que
chama de "barbaric Greeks" apenas na caracterização de personagens míticos gregos que sejam 'malfeitores'. A
aurora menciona o artigo de Alföldi ("Gewaltherrcher und Theaterkönig", in: Late Classical and Medieval
Studies in honor of Albert Mathias Friend, Jr. Princeton, 1955), cujo argumento seria que "todos os tiranos na
tragédia, mesmo os gregos como Édipo, vestiam roupas orientais, e todas as referências à hýbris, luxúria, etc.
imediatamente levavam à mente um excesso 'bárbaro'", e qualifica essa visão de "insofisticada" (HALL, 201, n.
34). Vejo, porém, na analogia dos gregos do passado com o bárbaro, que consta não só da tragédia como também
da obra de Tucídides (cf. supra, p. 12), um engenhoso artifício discursivo. O que me parece merecer maior
aprofundamento é a leitura de tragédias que proponha dicotomias simplificadoras, como a que, sem grandes
questionamentos, faz cindir o elenco em 'malfeitores' e 'benfeitores'. O Agamemnon da Oresteia seria, para Hall,
um "grego decadente" (ibdem 209). Tal leitura parece não levar em conta os comentários de Vernant sobre o
caráter extremamente conflitual do drama ático (VERNANT & VIDAL-NAQUET, 1999: 1-24), caráter que,
como sugeri, impõe a analogia com os bárbaros. De fato, a obra clássica dos dois helenistas franceses não consta
da bibliografia de Hall. Em um ensaio mais recente (HALL: 1999), a autora aborda o conflito como algo inerente
à tragédia, mas, de modo diverso do que proponho, tais conflitos levariam a tragédia a desafiar o discurso da
cidade.
Cf. Il. II, 557-558: "Ájax de Salamina conduziu doze naus, / conduziu-as e postou-as onde estavam perfiladas
as falanges dos atenienses." Tais versos são citados por Plutarco quando da narrativa da disputa entre Atenas e
Mégara pela posse de Salamina (Sólon 10) e teriam sido um dos argumentos decisivos de Sólon diante dos juízes
espartanos – outro argumento seria o fato de os filhos de Ájax, Eurísaques e Filaios, terem se tornado cidadãos
atenienses em troca da posse da ilha. Considerados tradicionalmente uma interpolação ateniense, esses versos
parecem remeter, como propõe Winckersham (1991: 17 n.2), à versão tradicional das performances da Ilíada em
Atenas, que, sob Pisístrato, tornou-se a versão "oficial" dos poemas que nos chegou; os megarenses teriam
apresentado a sua própria versão dessa passagem do Catálogo das Naus, citada por Estrabão: "Ájax de Salamina
conduziu naus e de Políchne/ de Aigeiroussa, de Niséia e de Trípodes." (9.1.10 apud WICKERSHAM: 1991, 17).

11

12

Dado que a tradução de tim» por "honra" pode permanecer um tanto vaga, reproduzo a definição proposta por
Vernant, com sua precisão, rigor e clareza inigualáveis: "o valor proeminente de um indivíduo, ou seja, a um só
tempo sua posição, seu estatuto social, com as honras que a ele se ligam, os privilégios e a consideração que ele
tem direito de exigir e sua excelência pessoal, o conjunto de qualidades e méritos que manifestam nele o fato de
pertencer a uma elite, ao pequeno grupo dos aristoi, dos melhores." (VERNANT, 1996c: 501).
Segui Stanford (in loco), que propõe ser a expressão mani£sin nÒsoij dependente de foitînta e não de êtrunon,
no verso 60. O plural, que não recebeu comentário de nenhum dos textos teóricos consultados para a dissertação,
pareceu-me propício ao desenvolvimento da idéia de que há realmente duas nÒsoi, como procurarei demonstrar.

13

14

`ExÁj d' ™stˆn 'Ili£doj mikr©j bibl…a tšssara Lšscew Mitulhna…ou perišconta t£de. `H tîn Óplwn kr…sij g…netai
kaˆ 'OdusseÝj kat¦ boÚlhsin 'Aqhn©j lamb£nei, A‡aj d' ™mman»j genÒmenoj t»n te le…an tîn 'Acaiîn luma…netai kaˆ
˜autÕn ¢nare‹. [Em seguida, há o quarto livro da Pequena Ilíada de Lesques de Mitilene que compreende o
seguinte. O julgamento sobre as armas ocorre e Ulisses, de acordo com a deliberação de Atena, as recebe; Ájax,
então, enlouquecido, arruína o rebanho dos Aqueus e se mata] (ALLEN, 1917: 106, ll. 19-23). Na versão de
Proclo, a influência de Atena ocorre apenas no julgamento.
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15

Para a idéia de "modo corrupto" nessa construção, cf. Liddell & Scott, s.v. pr£ssw, III 6 b e os comentários de
Kamerbeek, Stanford e Garvie.
A autonomia das households homéricas é patente, por exemplo, na ineficácia das assembléias realizadas tanto
na Ilíada quanto na Odisséia (cf. SEAFORD, ibidem 3-4).

16

O exemplo clássico da Ilíada é a troca de armas entre Diomedes e Glauco, VI vv. 119-236. Sobre as relações
entre xenía e philía, cf. BELFIORE, 2000: 7 –8.

17

18

Não pretendo, com isso, negar a existência de tais práticas e valores aristocráticos na Atenas do séc. V. Por
exemplo, o tópos ToÝj mn f…louj eâ poie‹n, toÝj d' ™cqroÝj kakîj continua a exercer influência na vida dos
cidadãos (cf. KNOX, 1986: 127; BLUNDELL, 1991: 26-59). O oîkos é uma das unidades básicas da cidade, já
que "a pólis era constituída por uma multiplicidade de households e era na household que o corpo cívico se
reproduzia" (HALL, 1999: 104); o que se opõe à cidade são os géne que, ao congregarem vários oîkoi por meio
de relações de reciprocidade tendem a ultrapassar e ameaçar o poder da pólis (cf. KNOX, 1983: 76-78 e
SEAFORD, 2000 passim) Vale lembrar, ainda, que a cidade da tragédia é uma cidade idealizada e simbólica. Cf.
também, infra pp. 55-56.

19

Cf. VIDAL-NAQUET, 1992b: 125-130 e 1992a: 101-102.

20

De tais adjetivos, eÙk£rdioj e ¥trestoj são os únicos que não ocorrem nos poemas homéricos, mas as qualidades
que designam são próprias dos guerreiros da Ilíada.

21

Knox (1983: 32 e 1986: 144 e 158 n.100) observou a freqüência com que o adjetivo mÒnoj é atribuído ao herói
no decorrer da peça, o que atesta o isolamento característico da liminaridade.

22

O caráter selvagem do herói tem origem na épica homérica, em que lhe é atribuído o epíteto pelèrioj,
"monstruoso" (cf. p.ex. Il. III, 229). Tal epíteto não é específico de Ájax (cf. Il III, v. 166, Agamemnom; XI, v.
820, Heitor; e XXI, v. 527, Aquiles), mas, digno de nota, qualifica, na Odisséia, os Ciclopes , IX, v. 187.
23

v. 207, nos»saj; v. 280 nosîn, v. 337 nose‹n, v. 625-6 nosoànta, v.635 nosîn.

24

v. 186, v. 271 e v. 274.

25

Por exemplo, SEGAL, 1999: 115; WINNINGTON-INGRAM, 1998: 16; GOLDHILL, 1999: 130; BURIAN,
1999: 194; BLUNDELL: 1991: 77-78; além dos comentários de Kamerbeek, Jebb, Stanford, Garvie e Romilly in
loco. As comparações referem-se não somente a Astiánax e Eurísaques, mas também a Tecmessa e Andrômaca.

Cf. Kamerbeek, in loco: "¢front…stwj: schol. manikîj, que está correto, mas a palavra tem conotação
eufemística".
26

27

Nicole Loraux (1993) faz uma bela e instigante análise sobre os deslocamentos que operam na permanência
dos ideais aristocráticos no discurso democrático ateniense, questão à qual retornarei no próximo capítulo.

28

Cf. Heródoto, VIII, 64.

29

Cf. por exemplo, Il., XV, vv. 730-746.
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Por exemplo, zamen»j (v. 137) e y…quroj (v. 158) são adjetivos um tanto raros na língua grega, mas que ocorrem,
ambos, em Píndaro: o último em Pít. II, 75 e o primeiro, cuja única ocorrência em uma tragédia é esta, é
encontrado em Pít. IV, 1 e IX, 38 e em Nem. III, 59 e IV, 13.
Cf., por exemplo, Aristóteles C.A. II, 2: oátoj dš prîtoj ™gšneto toà d»mou prost£thj [(Sólon), o que se tornou o
primeiro líder do povo].
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Cf. nota 25 acima.
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Segui Stanford e Romilly, adotando a forma oda (parentético cf. Liddell & Scott B 8), ao invés de o†de, como
consta de Lloyd-Jones e Garvie. Tomo o mesmo argumento de Stanford: a primeira "tem um sentido mais vivo
que simplesmente o†de 'eles' e acrescenta um traço característico de auto-confiança na observação de Ájax". O
orgulho do herói é, ainda, enfatizado pelo uso de seu nome próprio no lugar do pronome pessoal.
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Reproduzo, aqui, o parágrafo que constitui a conclusão do artigo de Cairns que compara diversas tentativas de
definição do vocábulo, oferecendo mais uma, e que me parece situar muito bem as questões envolvidas nessa
árdua tarefa:
Nós estamos agora em posição de comparar a definição de hýbris proposta por Fisher com a de
seu oponente mais persuasivo; e é preciso dizer que a definição de MacDowell – 'o que tem
energia ou poder e disso abusa satisfazendo seus próprios interesses (self-indugently)' – pode
agora ser vista como tendo muito a seu favor. Mas seu maior demérito é sua falha em
reconhecer que, como um fenômeno social, o excesso de energia e de satisfação dos próprios
prazeres de alguém que é "cheio de si" deve ser construído em termos de timé. Pois as
reivindicações do indivíduo e os direitos dos outros são ponderados com referência ao conceito
de timé. Expressar a energia excessiva satisfazendo seus próprios interesses significa colocar-se
a si mesmo e seus prazeres em primeiro lugar, e, portanto, perder de vista o seu status como um
entre outros. Auto-exaltação constitui uma incursão na esfera da honra alheia, porque o
conceito de honra é necessariamente comparativo. Assim, a razão pela qual MacDowell, Dickie
e outros precisam reconhecer que suas descrições da hýbris deveriam estar firmemente situadas
no conceito de honra é também a razão pela qual Fisher deveria aceitar que a relação essencial
entre hýbris e desonra pode abranger formas de auto-afirmação puramente dispositivas,
aparentemente sem vítimas. (CAIRNS, 1996: 32)

Para Ûbrin como objeto de ™kt…nw, com o sentido vingar a hýbris e não com o de "cometer hýbris por meio de
vingança", cf. SAÏD, 1978: 404 e FISHER, 1992: 313.
35

Trata-se, como observa Saïd, de uma hýbris "idêntica em seu princípio à húbris da qual Aquiles foi vítima na
Ilíada" (1978: 404). De fato, na Ilíada Agamêmnon, por ter tomado o géras de Aquiles, cometendo uma hýbris
(cf. Il., I, vv.203 e 214), é qualificado como ¢naid»j [sem aidós] (cf. I, vv. 149 e 158).
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A comparação do Ájax sofocliano com o Aquiles homérico é, mais uma vez, elucidativa. O Pelida, ¥timoj pela
perda de Briseida (cf. Il. I, v. 171), também não responde ao apelo à a„dèj pronunciado por um f…loj, e,
ironicamente, esse f…loj é o próprio Ájax (cf. Il, IX, 624-642, especialmente 640: a‡dessai). Cabe observar,
porém, que o Telamônio repreende Aquiles não por ter se afastado da guerra, mas por não aceitar a recompensa
que, de certa forma, restabeleceria sua tim». Ao Ájax sofocliano, no entanto, não é oferecida qualquer
recompensa, pelo contrário, o riso dos Aqueus só faz aumentar sua ¢tim…a.

3. ÁJAX EM ATENAS

3.1. Considerações preliminares: pólis, ritos fúnebres e culto heróico.
No capítulo precedente, busquei demonstrar os aspectos da liminaridade que
afastam Ájax da idéia que os atenienses do séc. V tinham de si mesmos. A segregação
e a margem, representada como situação não-estruturada, instauram uma percepção do
passado em que predomina a alteridade. Tal percepção é evocada sobretudo através dos
significados atribuídos, na peça, ao estatuto homérico do herói, que funcionam,
portanto, como o que Sourvinou-Inwood (2003: 22) denomina distancing devices,
dispositivos distanciadores (2.2). A perspectiva da alteridade, no entanto, sofre certa
relativização na representação da margem como situação interestrutural, que aponta
ambigüidades no próprio estatuto homérico de Ájax (2.3).
Já o caráter des- e pré-estruturante da liminaridade e a agregação do herói à pólis
democrática, temas do presente capítulo, fundamentam-se em um olhar sobre o passado
em que prevalece a identidade, construído através de zooming devices, de dispositivos
aproximadores, para continuar usando a terminologia de Sourvinou-Inwood. Esses
dispositivos, que remetem à experiência religiosa da audiência estabelecendo elos entre
o que se passa na tragédia e o presente da cidade, têm como principal foco os aspectos
cultuais da figura de Ájax.
Os heróis são um dos temas mais complexos do estudo da religião grega. "O
herói típico, então, generalizando muito amplamente, parece representar a coincidência
de um ser intermediário que recebe culto com uma dimensão narrativa, histórica – em
seu sentido mais vasto", conclui Emily Kearns (1989: 135) em sua obra sobre os heróis
da Ática, e o caráter deliberadamente vago desse enunciado é, de fato, uma necessidade
quando se trata de uma categoria que parece fugir a toda tentativa moderna de
definição. Um herói pode ser um tipo de da…mwn anônimo, um personagem míticohistórico ou, ainda, um indivíduo contemporâneo a quem se atribui tal estatuto após a
morte. Seus modos e campos de ação são extremamente heterogêneos, podendo estar
associados ao poder de cura, à atividade marítima, à criação de crianças (os
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kourotrophoi), à invenção de uma técnica, à instituição de um determinado culto, à
fundação de uma cidade, à proteção de um local e de um grupo, à salvação de uma
cidade em momento de crise (sobretudo na guerra) ou, até mesmo, ainda que em menor
escala, a malefícios como doenças ou surtos de pânico1.
Não obstante, é possível enumerar alguns traços gerais do herói "típico" na
religião grega do período clássico, sem os quais a categoria correria o risco de ser
suprimida. É principalmente nas práticas cultuais que esses traços são encontrados. Na
maioria dos casos o culto dos heróis tem como centro seus respectivos túmulos2, reais
ou imaginários, e a mortalidade é marca essencial que os separa dos deuses. A
distinção se reflete igualmente nos sacrifícios oferecidos: aos deuses, qus…a, animal que,
imolado em um bwmÒj – um altar elevado –em geral de manhã, é consumido pelos
participantes após serem queimados os ossos envoltos em gordura; aos heróis,
™nagismÒj, vítima imolada no fim da tarde ou à noite em uma ™sc£ra – altar baixo e
côncavo de modo que o sangue seja absorvido pelo solo – e em seguida submetida ao
holocausto3.
Nesse sentido, o culto heróico se assemelha ao rito fúnebre, o que tornaria os
heróis mais próximos dos homens que dos deuses. Práticas comuns ao rito fúnebre e o
culto do herói incluem também a oferenda de refeições e a lamentação.4 Considerandose um dos mais freqüentes tipos de culto heróico – o do ¢rchgšthj [primeiro líder,
fundador] de um grupo –, ambos, rito fúnebre e culto heróico, desempenham uma
mesma função: a de estabelecer a identidade do grupo e afirmar a solidariedade entre
seus participantes5. Não raro, o ¢rchgšthj é considerado um ancestral, o que resulta,
ainda, na coincidência do grupo participante: o gšnoj6.
No entanto, a periodicidade do culto e os poderes que o herói possui o
distanciam do morto comum, situando-o entre os homens e os deuses. A associação de
um determinado herói a um determinado deus é, inclusive, freqüente7. Mas tal
proximidade não faz com que o herói, morto, tenha o poder de intervir junto aos
deuses; sua ação limita-se aos homens. Como observa Gernet (1982a: 19): "A virtude
do herói é uma virtude funcional: ela se situa em um nível que é, repitamo-lo,
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intermediário, mas sem que o herói, normalmente, penetre no mundo dos deuses e sem
que ele figure como intercessor entre esse e o mundo dos homens".
Na Ática do período clássico, a proximidade com os deuses prevalece sobre a
semelhança com os mortos, informa Kearns (1989: 125), o que parece estar relacionado
com o esforço da época em distinguir o culto heróico do rito fúnebre. No processo de
estabelecimento dessa diferenciação, a legislação funerária atribuída a Sólon exerce um
papel fundamental, na medida em que diversas restrições por ela impostas ao rito
fúnebre referem-se a práticas que são mantidas no culto heróico8.
Tais restrições incluem, de acordo com Plutarco (Sólon 21), a imposição de
limites na quantidade de vestimentas e alimentos oferecidos ao morto; a proibição da
autolaceração, de lamentações poéticas encomendadas e do pranto por outro falecido; a
interdição do sacrifício (™nag…zein) de um touro. Ainda, segundo uma lei citada por
Demóstenes (43.62), que a atribui a Sólon, a prÒqesij [exposição] do corpo deve ser
feita no interior da casa, a procissão fúnebre deve ocorrer no dia seguinte à prÒqesij,
antes do anoitecer, e a nenhuma mulher com idade inferior a sessenta, à exceção de
parentes próximas, era permitido entrar na câmara do falecido ou acompanhar a
procissão, em que os homens seguiam à frente.
Como observa Gernet, qualificar essa legislação "simplesmente de suntuária é
falsificar sua significação" (GERNET & BOULANGER, 1970: 137). Seu alvo não são
apenas as despesas funerárias, mas a exibição que afirma o prestígio do génos
aristocrático nelas implícita. Tal demonstração de poder associa-se com freqüência à
instigação de rivalidades entre géne e é a lamentação feminina que incita à agressão
contra os que não participam do grupo, sobretudo nos casos de homicídio, em que é
exigida a vendeta, mas não exclusivamente9. Assim, os ritos fúnebres aristocráticos, tal
como praticados antes da legislação soloniana, são eventos propícios a instaurar, no
interior da pólis, a st£sij, a dissensão, provocada pelo desejo de vingança, ameaçando
a unidade que lhe é fundamental. 10
O alcance da legislação é melhor compreendido quando se considera a
afirmação de Alexiou de que “há evidências por toda a Antigüidade grega de que o
direito de herdar era diretamente relacionado ao direito de lamentar o morto” (1974:
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20). A limitação do número de parentes que participam das honras fúnebres se
apresenta, pois, solidária ao intuito da lei de Sólon sobre o testamento, que é o de
reduzir a concentração de riquezas do gšnoj conferindo maior autonomia ao okoj. De
acordo com Plutarco, a lei permitia que um indivíduo sem descendência masculina
adotasse um herdeiro por testamento, que garantiria a manutenção de seu okoj e a
transmissão de seus sacra, evitando, assim, que suas posses fossem incorporadas por
parentes colaterais ou ascendentes. Antes, ™n tù gšnei toà teqnhkÒtoj œdei t¦ cr»mata kaˆ
tÕn okon katamšnein [as riquezas e o patrimônio do falecido deviam permanecer no
gšnoj] (Plut. Sólon 21.2).
Esse grupo limitado de parentes a que se garante o direito de lamentar e de
herdar parece coincidir com o grupo a que a lei sobre o homicídio atribuída a Drácon, e
mantida por Sólon, outorgava o direito de vingança11. Restrita a esse grupo, a vingança
privada passa ao controle judicial da cidade. Os parentes próximos da vítima são os
únicos capazes de punir o assassino; porém, se não o fazem, tornam-se poluídos e a
mácula não permanece apenas na família envolvida mas se estende por toda a cidade.
A punição do homicídio constitui, portanto, uma proteção religiosa contra a polução,
assegurada pela polis12.
Tanto na lei sobre o testamento, que enfraquece o poder do gšnoj e faz do okoj a
unidade básica da cidade13, quanto na que cuida do homicídio transparece uma mesma
lógica que me parece fundamental na construção do discurso democrático ateniense: a
tendência da pólis de pensar a si mesma como um único gšnoj14. Tendência que pode
ser percebida em toda a sua plenitude no mito da autoctonia – “o mito ateniense por
excelência”, nas palavras de Nicole Loraux (1993: 173). Ao simbolizar a unidade
coletiva dos atenienses através de uma mesma e legítima descendência, o discurso de
autodefinição da polis não apenas a representa como um único gšnoj, mas se
fundamenta nos mesmos valores aristocráticos do gšnoj que, deslocados, são estendidos
a todo o corpo cívico. Como observa Loraux ao analisar os epitáphioi atenienses, “os
oradores empregam indiferentemente eugenéia e autokhthonía” (1993: 172).
A ocasião em que ocorre essa operação de tornar equivalentes cidadania
ateniense e origem nobre é significativa: trata-se das honras fúnebres coletivas em
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homenagem aos que morreram lutando pela pólis. Aqui, permanece a prática
aristocrática de louvar os mortos, proibida nos funerais privados. Porém, ao referir-se
aos falecidos como uma coletividade cujo único traço relevante é a cidadania
ateniense15, a oração fúnebre promove um deslocamento do objeto de louvor: o
epitáphios não lamenta os mortos em versos mas celebra, em prosa, a própria pólis.16
Um deslocamento semelhante pode ser percebido na instituição dos cultos
públicos aos heróis, relativamente contemporânea à legislação fúnebre17. As práticas
dos funerais aristocráticos – o elogio em versos fundamentado na lamentação, as
competições atléticas, oferendas e sacrifícios opulentos – são transferidas para uma
ocasião em que a participação não mais se limita aos géne aristocráticos.
Parece-me ser essa lógica de deslocar práticas e valores aristocráticos de modo a
mantê-los na cidade democrática que confere às reformas de Clístenes, particularmente
importantes para o estatuto do culto heróico na Atenas clássica, traços simultaneamente
inovadores e conservadores18. A ruptura promovida pela nova organização das tribos
áticas, excluindo os géne da estrutura política, é inegável. O caráter conservador,
porém, é patente, por exemplo, na escolha dos heróis epônimos das novas tribos: todos
já eram objeto de culto antes da reforma e, em três tribos, o sacerdote do herói epônimo
não era integrante da respectiva tribo, mas do génos tradicionalmente encarregado do
culto19.
Paradoxalmente, é na permanência dos cultos anteriormente executados pelos
géne que reside a eficácia do culto da nova tribo, pois esse último tende a apagar as
conexões entre o herói e aqueles que dizem ser seus descendentes. No culto ao herói
epônimo das tribos clistenianas, o que era um meio de promover a solidariedade e o
fortalecimento do génos transforma-se em seu oposto, enfraquecendo-o. E a pólis faz
daquilo que a ameaçava um instrumento que a beneficia: em torno do epônimo, criamse, entre os indivíduos, laços de solidariedade estritamente cívicos. Ou, para usar o
termo grego, o culto ao epônimo constitui um dos meios de a pólis promover a ÐmÒnoia
entre os cidadãos20.
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3.2. Quando o herói trágico é objeto de culto na cidade: a margem como
situação des- e pré-estruturante.
Proveniente de Salamina, o culto do Telamônio deve ter sido introduzido em
Atenas durante o séc. VI, quando da disputa contra Mégara pela posse da ilha, no
santuário de Eurísaques, em Melite.21 De fato, o local de origem de Ájax mantém
estreitas relações com o culto do herói. A escolha do Telamônio como epônimo de uma
das tribos clistenianas xe‹non ™Ònta [mesmo sendo estrangeiro] (Heródoto V, 66, 2)
provavelmente sofreu influência do desejo ateniense de afirmar seus direitos sobre a
ilha22. No século V, Salamina, cujo mar fora, nas Guerras Médicas, palco da vitória
ateniense, torna-se símbolo da grandeza de Atenas. Para o mensageiro persa da tragédia
de Ésquilo, ple‹ston œcqoj Ônoma Salam‹noj klÚein [Salamina é o nome mais hostil de
ser ouvido] (Os Persas v.284). Ájax e Telamon, invocados durante os preparativos da
batalha (Heródoto VII, 64), foram, de acordo com a narrativa de Plutarco, vistos em
armas, protegendo as trirremes gregas (Temístocles 15.1)23. Ájax teve, portanto, aos
olhos dos atenienses do séc. V, participação ativa no evento em que se constrói a noção
de bárbaro, as Guerras Médicas; noção que, como busquei demonstrar no capítulo
anterior (2.2), a tragédia aplica na caracterização do próprio herói.
De tal forma associado à última das vitórias que fez da Atenas do século V a
grande libertadora da Hélade, Ájax torna-se objeto de culto do festival atlético que, em
Salamina, celebra a vitória sobre os persas, os Aiánteia, que parece ter tido grande
importância para os efebos atenienses24. Considerando-se que "na tragédia o coro
nunca é apenas um grupo de circunstantes ou testemunhas reagindo e comentando; mas
também um chóros pronto para executar cantos líricos modelados no canto e na dança
rituais" (SOURVINOU-INWOOD, 2003: 50), a existência dos Aiánteia confere outra
dimensão às referências a epinícios no párodo de Ájax, que procurei evidenciar no
capítulo anterior25. É muito pouco provável que as semelhanças entre os anapestos do
párodo e os versos cantados na ocasião da vitória atlética não sugerissem à audiência
da peça a figura do Telamônio como herói cultuado no festival de Salamina. Nesse
sentido, o verso inicial do párodo, que constitui uma invocação ao herói – Telamènie
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pa‹ (v. 134) – parece ser significativo. E, se estiver correta a hipótese de John Winkler
(1992) de que os coros trágicos eram formados exclusivamente por efebos26, o caráter
duplo da identidade do coro – marinheiros de Salamina contemporâneos de Ájax e
executantes de um canto ritual no séc. V – tornar-se-ia ainda mais patente, já que os
efebos atenienses, além de participarem dos Aiánteia, costumavam adornar um leito
(kl…nh) com uma panóplia em honra de Ájax27.
Essa dupla identidade do coro é ressaltada nos versos que seguem o párodo de
imediato. Tecmessa, dirigindo-se ao coro, denomina seus integrantes naÕj ¢rwgoˆ tÁj
A‡antoj, / gene©j cqon…wn ¢p' 'Erecqeid©n [Tripulação da nau de Ájax, da estirpe de
Erecteu, do solo nascida] (vv.201-202). Ao incluir os salamínios entre os atenienses
autóctones, tais versos remetem à situação da ilha no presente da cidade. A passagem
do canto II da Ilíada que atesta as estreitas relações entre Salamina e Atenas, em que
Ájax posta suas naus ao lado das de Menesteu, deixa claro que, à época do Telamônio,
os salamínios não eram atenienses. É somente no mundo da audiência que essa
identificação opera, onde Salamina é domínio de Atenas, onde há um gšnoj ateniense
denominado Salamínioi e onde Ájax não é chefe de um grupo de marinheiros mas herói
que recebe um culto. A ambigüidade acerca da identidade do coro, no entanto, permite
associar a figura de Ájax com Atenas até mesmo no passado em que se desenvolve a
ação trágica: se os homens que o Telamônio comanda são atenienses, o próprio herói
também deve sê-lo28.
Ainda no que concerne ao párodo, a presença do aspecto cultual de Ájax
também transparece nos versos 158-161, que sugeri (em 2.3, p. 39) evocarem o frag. 5
W de Sólon pelo fato de, neles, o coro justificar a grandeza do herói com base em uma
concepção da ÐmÒnoia que se aproxima da eÙnom…a defendida pelo legislador ateniense.
O louvor da preeminência do Telamônio por meio de termos do discurso democrático
pode parecer, a princípio, contraditório. Afinal, ¢ndrîn d' ™k meg£lwn pÒlij Ôllutai [por
causa de grandes homens a cidade perece] são palavras que integram um dos versos do
próprio Sólon (frag. 9 W, v. 3). O paradoxo, porém, se desfaz quando a figura de Ájax
é percebida, nessa passagem, como objeto de culto no presente da cidade, já que a
promoção da ÐmÒnoia entre os cidadãos é uma das principais funções do culto heróico.
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Dado que o culto pressupõe o falecimento do herói e guarda profundas
semelhanças com o rito fúnebre, parece-me ser coerente sugerir que mesmo as
referências à morte de Ájax anteriores à cena do suicídio contribuem para a evocação
dos aspectos cultuais de sua figura. Tecmessa, antes de relatar ao coro o que se passara
com o Telamônio durante a noite, anuncia: qan£tJ g¦r ‡son p£qoj ™kpeÚsV [Tu ouvirás
um sofrimento semelhante à morte] (v. 215). Destacado no início do verso, o vocábulo
q£natoj tem, aqui, "uma conotação ominosa e descreve o destino de Ájax melhor que
Tecmessa pode suspeitar" (KAMERBEEK, 1963 in loco). Em resposta ao relato da
mãe de Eurísaques, o coro afirma: per…fantoj ¡n¾r / qane‹tai [o homem morrerá de
modo conspícuo] (v. 229-230). Como nota Garvie (1998 in loco), o adjetivo per…fantoj
insinua um aspecto público na morte do herói. O suicídio, no entanto, acontece quando
Ájax está sozinho. É somente em relação ao presente da audiência que a morte do herói
adquire, através do mito e do culto, um caráter conspícuo. Digno de nota, Salamina,
local que permanece estreitamente associado ao culto de Ájax em Atenas, é
qualificada, no primeiro estásimo, de per…fantoj a„e… [sempre conspícua] (v. 599).
A lamentação também constitui um modo de se referenciar a morte. "Lamentar
por alguém que ainda está vivo, por mais que a possibilidade de sua morte seja grande,
era um mau augúrio" (ALEXIOU: 1974: 4). Na fala em que relata mais detalhadamente
os ocorridos da noite anterior à ação trágica, Tecmessa diz o seguinte:
Ð d' eÙqÝj ™xómwxen o„mwg¦j lugr£j,
§j oÜpot' aÙtoà prÒsqen e„s»kous' ™gè.
prÕj g¦r kakoà te kaˆ baruyÚcou gÒouj
toioÚsd' ¢e… pot' ¢ndrÕj ™xhge‹t' œcein:
¢ll' ¢yÒfhtoj Ñxšwn kwkum£twn
Øpestšnaze taàroj ìj brucèmenoj.
nàn d' ™n toi´de ke…menoj kakÍ tÚcV
¥sitoj ¡n»r, ¥potoj, ˜n mšsoij boto‹j
sidhrokmÁsin ¼sucoj qake‹ pesèn,
kaˆ dÁlÒj ™stin éj ti drase…wn kakÒn.
toiaàta g£r pwj kaˆ lšgei kçdÚretai.29
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Ele, então, de imediato, pôs-se a gemer penosos gemidos,
que, vindos dele, eu jamais havia ouvido antes.
Pois ele sempre expunha que tais lamentos
convinham ao homem covarde e de pouco ânimo;
320
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ele, porém, costumava lamentar em tom baixo, sem o som
de queixumes estridentes, bramindo como um touro.
Mas, agora, prostrado nessa maléfica sorte,
o homem, sem comer nem beber, no meio das reses
assassinadas por sua espada, caído, se senta inerte,
325
e está claro que fará algum mal.
Pois, de algum modo, é isso que diz e lastima.
(vv. 317-327)
Por um lado, a lamentação a que Ájax se entrega aproxima-o, como já notei
(2.2), do bárbaro, visto que tal prática, proibida na legislação funerária, já não tem
lugar no discurso de autodefinição da pólis ateniense. Por outro lado, esse mesmo ato
aproxima o herói da própria Atenas, não apenas por prenunciar a sua morte (o "ti ...
kakÒn" do verso 326), e portanto seu culto, mais por ser justamente o culto heróico uma
das poucas ocasiões em que a lamentação continua a ser praticada e estimulada na
cidade. Se a identificação de Ájax com animais, promovida pela nÒsoj que Atena lhe
enviara, reveste-se de aspectos rituais, seguindo o modelo dos ritos de iniciação em que
o iniciando é identificado com a vítima sacrificial, então o assassinato das reses
executado por Ájax pode figurar como uma antecipação de seu suicídio30. Do mesmo
modo, os gÒoi que Ájax emite diante das reses mortas antecipariam os lamentos
dirigidos a ele mesmo após a morte. De fato, no verso 327, o que Ájax lamenta não é
apenas o assassinato das reses mas também o mal que ele está prestes a fazer.
A associação entre Ájax e a lamentação se faz plena nos versos 430-433:
a„a‹ : t…j ¥n pot' õeq' ïd' ™pènumon
toÙmÕn xuno…sein Ônoma to‹j ™mo‹j kako‹j;
nàn g¦r p£resti kaˆ dˆj a„£zein ™mo…,
[kaˆ tr…j : toioÚtoij g¦r kako‹j ™ntugc£nw:]
Ai, ai! Quem poderia supor que, como epônimo,
meu nome se ajustaria aos meus males?
Agora me é permitido dizer 'ai ai' duas
ou mesmo três vezes: tantos são os males em que me
[encontro;
Nesses versos, o próprio herói aproxima seu nome, A‡aj, da interjeição de
lamento a„ e do verbo derivado a„£zein, "dizer a„a‹ ". Essa etiologia do nome do herói
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parece ser uma inovação de Sófocles31. Na versão mais corrente, da qual a fonte mais
antiga é a Ístmica 6 de Píndaro, vv. 49-54, o nome do herói é associado a a„etÒj,
"águia". Para uma audiência que já conhecia o enredo das peças a que assistia, as
inovações adquirem grande ênfase. Assim, a relação entre o Telamônio e a lamentação
é posta em evidência na nova etiologia de seu nome. Que a lamentação figure como
indício do culto do herói, reforça-o o emprego do adjetivo ™pènumoj para designar o
modo como o seu nome condiz com sua sorte. Em destaque por constituir o último
metro do trímetro iâmbico, tal vocábulo evoca a especificação do culto de Ájax em
Atenas, herói epônimo da tribo Aiantís. A força do vínculo entre o adjetivo e os heróis
das tribos clistenianas é confirmada pela tendência, posterior à época da peça, nos séc.
IV e III, de designar tais heróis pelo adjetivo ™pènumoj substantivado32.
Outro indício do culto de Ájax na peça é encontrado na relação entre o herói e
Palas Atena. A atitude cruel da deusa para com o Telamônio, no único exemplo de uma
presença divina em prólogos sofoclianos33, pode ser motivada pelo que Nagy postula
como um "princípio fundamental da religião helênica: o antagonismo entre deus e herói
no mito corresponde aos requerimentos rituais de simbiose entre ambos no culto"
(NAGY, 1999: 121)34. Em sua Descrição da Ática, Pausânias, no séc. II d.C., relata a
existência de um santuário de Atena A„ant…j, "de Ájax", em Mégara (Pausânias I, 42.4),
o que comprova o postulado de Nagy ao menos naquela cidade. Em Atenas, uma
associação entre Ájax e Atena no culto escasseia testemunhos precisos. O friso do
Partenon, em geral considerado uma evocação das Panatenéias, representa, na parte
oeste, ao lado dos deuses, dez homens que são comumente identificados com os
epônimos das tribos atenienses35. Mas tal identificação, se é que revela alguma relação
entre o culto desses heróis e a grande festa de Atena, refere-se aos epônimos como um
conjunto.
Não obstante, penso que a escassez de fontes, que não é rara no estudo de casos
específicos de práticas religiosas locais como a veneração de um herói na Grécia
antiga, ainda que impeça uma afirmação categórica sobre a associação cultual entre
Ájax e Atena na cidade de Péricles, não constitui motivo suficiente para negar sua
possibilidade. E o próprio funcionamento do princípio postulado por Nagy na tragédia
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de Sófocles aqui analisada, ao lado do templo atestado em Mégara, pode figurar como
um argumento a favor de tal associação36.
Um dos principais pontos propostos por Nagy como característico dessa relação
de antagonismo no mito e associação no culto reside no fato de "que deus e herói
espelham-se um no outro, tanto formal quanto tematicamente, na dimensão do rito"
(1999: 143). No caso de Atena e Ájax, ambos estão associados à atividade bélica
defensiva, tanto na tradição mítica da Ilíada37 quanto na dimensão ritual: a deusa é
protetora da cidade e a atuação do herói na batalha de Salamina refere-se à proteção
das naus atenienses durante um ataque inimigo. Na peça, as semelhanças entre o herói
e a deusa são notáveis. O Ájax homérico não é alheio à mÁtij, a inteligência prática tão
característica de Atena38. No entanto, o modo de ação do herói descrito no verso 47 – o
agir noturno, solitário e sobretudo doloso – refere-se a um aspecto da mÁtij de Atena
mais característico de Ulisses que do próprio Ájax. A atribuição desse modo de ação ao
Telamônio, ao mesmo tempo em que evoca as práticas rituais iniciáticas da efebia (cf.
2.2, p. 32), reforçaria o espelhamento de que fala Nagy. Tal aspecto da mÁtij também
se manifesta nas habilidades de Ájax que a própria deusa descreve, nos versos 118-120:
Ðr´j, 'Odusseà, t¾n qeîn „scÝn Ósh;
toÚtou t…j ¥n soi t¢ndrÕj À pronoÚsteroj
À dr©n ¢me…nwn hØršqh t¦ ka…ria;
Vês, Ulisses, quão grande é o poder dos deuses?
Quem mais precavido que este homem,
ou melhor no agir oportuno, poderia ser encontrado?
Ainda de acordo com Nagy, o emprego do epíteto da…moni ‡soj [semelhante aos
deuses] na Ilíada "coincide com o clímax do antagonismo ritual entre o deus e o herói"
(1999: 143). Nos versos 243-244, Tecmessa revela que Ájax golpeava as reses kak¦
denn£zwn ·»maq', § da…mwn / koÙdeˆj ¢ndrîn ™d…daxen. [dirigindo-lhes palavras maléficas,
que só um nume/ nenhum dos homens poderia ter-lhe ensinado]. Ao insistir na
impossibilidade de uma origem humana para as palavras do herói, comparando-as com
as de um da…mwn, tais versos antecipam a fala do mensageiro no terceiro episódio, que
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enfatiza a discordância do pensamento do Telamônio com o que convém aos homens,
clímax do antagonismo entre o herói e Atena. Nos versos 756-776, o mensageiro diz o
seguinte:

™l´ g¦r aÙtÕn t»nd' œq' ¹mšran mÒnhn
d…aj 'Aq£naj mÁnij, æj œfh lšgwn.
t¦ g¦r periss¦ k¢nÒnhta sèmata
p…ptein bare…aij prÕj qeîn dusprax…aij
œfasc' Ð m£ntij, Óstij ¢nqrèpou fÚsin
blastën œpeita m¾ kat' ¥nqrwpon fronÍ.
ke‹noj d' ¢p' o‡kwn eÙqÝj ™xormèmenoj
¥nouj kalîj lšgontoj hØršqh patrÒj.
Ð mn g¦r aÙtÕn ™nnšpei, tšknon, dorˆ
boÚlou krate‹n mšn, sÝn qeù d' ¢eˆ krate‹n.
Ð d' ØyikÒmpwj k¢frÒnwj ºme…yato,
p£ter, qeo‹j mn k¨n Ð mhdn ín Ðmoà
kr£toj katakt»sait': ™gë d kaˆ d…ca
ke…nwn pšpoiqa toàt' ™pisp£sein klšoj.
tosÒnd' ™kÒmpei màqon. eta deÚteron
d…aj 'Aq£naj, ¹n…k' ÑtrÚnous£ nin
hÙd©t' ™p' ™cqro‹j ce‹ra foin…an tršpein,
tÒt' ¢ntifwne‹ deinÕn ¥rrhtÒn t' œpoj:
¥nassa, to‹j ¥lloisin 'Arge…wn pšlaj
†stw, kaq' ¹m©j d' oÜpot' ™nr»xei m£ch. 
toio‹sdš toi lÒgoisin ¢stergÁ qe£j
™kt»sat' Ñrg»n, oÙ kat' ¥nqrwpon fronîn.

760

765

770

775

Pois durante esse dia somente persegue-o
a cólera da divina Atena, como afirmou [Calcas].
Pois corpos colossais e vãos
sucumbem aos pesados reveses dos deuses
– afirmava o adivinho– sempre que alguém, nascido
760
homem por natureza, não pensar conforme homem.
Ele, desde que partiu de sua casa, foi reconhecido
desprovido de senso, quando o pai lhe falou belamente.
Disse-lhe: "Filho, com tua lança
intenta triunfar, mas sempre com a ajuda de um deus." 765
Ao que ele replicou por demais vanglorioso e insensato:
"Pai, com o auxílio dos deuses, mesmo um nulo
alcançaria o triunfo; eu, porém,
estou confiante de que, sem eles, irei obter a glória."
Vangloriava-se com tais palavras. Depois,
770
à divina Atena, quando, incitando-o,
ordenava-lhe que voltasse o braço ensangüentado contra os
[inimigos,
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ele respondia estas palavras terríveis e impronunciáveis:
"Senhora, de outros Argivos, coloca-te próxima;
na posição em que estamos a luta jamais atravessará." 775
Com estas palavras, ao ódio implacável da deusa expôs-se,
por não pensar conforme homem.
Ájax antagoniza Atena ao recusar o auxílio por ela oferecido, fazendo recair
sobre si a cólera da deusa. Tal atitude, repetidamente referenciada como não
conveniente aos homens, tem todos os atributos de um ato de Ûbrij. Como bem observa
Kamerbeek (in loco), oÙ kat' ¥nqrwpon frone‹n equivale a Ûpr ¥nqrwpon frone‹n39,
revelando, pois, no Telamônio o state of mind que Cairns (1996: 11) afirma ser
decisivo nos atos "hybrísticos": a superestimação de sua própria honra que tem como
contrapartida a subestimação da honra de Atena.
Essa Ûbrij, no entanto, não é como tal nomeada, nota-o Suzanne Saïd (1974:
402); e o fato de esse vocábulo não ser empregado na peça em referência ao
antagonismo entre Ájax e Atena merece atenção. Primeiro, vale notar que, nessa
tragédia, como nas demais tragédias de Sófocles que nos chegaram, Ûbrij designa ações
em que estão envolvidos apenas humanos, jamais deuses. Ora, um ato humano de Ûbrij
contra um deus tem, em geral, como contrapartida o fqÒnoj divino40. A ausência do
vocábulo no que tange a atitude de Ájax para com Atena parece, portanto, precisar a
natureza da intervenção da deusa: a punição por ela infligida ao herói não decorre do
fqÒnoj mas constitui uma t…sij, uma vingança; o que, por sua vez, ressalta as
semelhanças entre os dois. Atena, tal qual Ájax, segue rigidamente o código de
violência recíproca41.
Mary W. Blundell (2002: 65) aponta diversos paralelismos entre as ações da
deusa e do herói. O mesmo verbo, a„k…zw (vv. 65, 111, 300 e 402), é usado para
designar o modo como ambos atormentam seus inimigos em suas respectivas
vinganças. Deleitam-se, eles, em rir da humilhação a que sujeitam suas vítimas (vv.
79, 105 e 303), desprezam a covardia (v. 75, 455-6) e ordenam o silêncio aos phíloi que
lhes são subordinados (Atena a Ulisses vv. 75 e 87; Ájax a Tecmessa v. 293). Ambos
são os únicos a serem chamados pelo superlativo f…ltatoj (vv. 14, 977, 996, 1015) e
pelos substantivos despÒthj (vv. 368, 485, 585) / dšspoina (vv.38 e 105). Ambos são
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tratados erroneamente como aliados subordinados por aqueles que deveriam honrá-los
(vv. 117, 1053 e 1098). Ainda, a deusa e o herói compartilham os epítetos ¥lkimoj,
"firme, resoluto" (vv. 402, 1319), e deinÒj, "terrível" (vv. vv. 205, 366, 952).
De fato, o antagonismo entre a deusa e o herói, permeado por paralelismos e
semelhanças entre os dois, opera de acordo com a mesma lógica observada nas
instâncias em que a identidade do coro se faz ambígua e nas referências à morte e à
lamentação de Ájax. Tais elementos do texto, por evocarem aspectos cultuais (e,
portanto, post-mortem) da figura do Telamônio, vislumbram a agregação do herói sem,
contudo, deixar de marcar a lacuna que separa sua conduta heróica daquela que a
cidade dita aos homens que a integram, ou seja, sem deixar de acusar sua situação
marginal. O herói, ao recusar o auxílio da deusa, age motivado pelo kÒmpoj, vanglória
(vv. 766 e 770, cf. ainda, v. 96), e equipara, nas respostas que profere, seu kr£toj,
"poder, triunfo", de homem ao de um deus (vv.767-769 e 774-775). Nega, pois, as duas
máximas délficas que epitomam o ideal de equilíbrio em que o cidadão ateniense do
séc. V deve pautar sua conduta: o mhdn ¥gan, "nada em excesso", e o gnîqi seautÒn,
"conhece-te a ti mesmo".
A vingança de Atena se faz nos mesmos termos que a afronta do herói, mas em
proporção condizente com o seu estatuto, enfatizado na fala do mensageiro pelo
emprego, quase redundante, do adjetivo d…a, divina, nas duas ocorrências de seu nome
(vv. 757 e 771). Se Ájax desconsidera a tim» da deusa e pensa como um deus, Atena,
através da man…a que o ultraja (cf. ¢polwb£w, v. 217), faz com que ele confunda
homens e animais. Assim, a nÒsoj enviada pela deusa protetora da cidade, ao mesmo
tempo em que segrega o herói, lançando-o na liminaridade de onde ele só sairá através
da morte, e impede a realização de uma vingança privada, constitui igualmente um ato
de hostilidade recíproca. Note-se, porém, que, enquanto o Telamônio é motivado pelo
cÒloj, a deusa o é por mÁnij (v. 757), ou seja, por uma cólera legítima42, o que confere
um caráter plenamente justo à sua vingança.
Como observa Knox (1986: 133-134), o fato de, nessa tragédia, o código de
reciprocidade resumido no tópos ToÝj mn f…louj eâ poie‹n, toÝj d' ™cqroÝj kakîj [Fazer
bem aos amigos e mal aos inimigos] ser lícito apenas para os deuses fundamenta-se na
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constância e estabilidade que caracterizam o estatuto dos imortais. `Hmšra kl…nei te
k¢n£gei p£lin /¤panta t¢nqrèpeia [um dia abate e erige novamente todas as coisas
humanas], proclama Atena a Ulisses nos versos 131-132. Sujeitos a tamanha
instabilidade, como poderia tal código operar entre os homens? Ájax, no entanto, "é
obcecado pela idéia de permanência" (KNOX, 1986: 142), idéia expressa pelo advérbio
¢e…, palavra que inicia a peça. Nesse primeiro verso, ¢e… é empregado na fala de Atena
para caracterizar a relação da deusa com Ulisses. Já o filho de Laertes, ao se referir a
essa mesma relação, utiliza as expressões "p£roj [antigamente]" (v. 34) e "e„sšpeita
[doravante]" (v. 35). Se para a deusa o tempo é eterno e imutável, para o homem o
tempo é transitório e volúvel.
As ocorrências de ¢e… nas falas de Ájax foram analisadas por Knox (1986: 142),
que cita como exemplo os versos 117, 379-380, 342-343 e 570. A freqüência com que
o herói profere o advérbio revela sua incapacidade de conceber a volubilidade das
coisas humanas. Citem-se, entre outras passagens, os versos 473 -480:
a„scrÕn g¦r ¥ndra toà makroà crÇzein b…ou,
kako‹sin Óstij mhdn ™xall£ssetai.
t… g¦r par' Ãmar ¹mšra tšrpein œcei
prosqe‹sa k¢naqe‹sa pl¾n toà katqane‹n;
oÙk ¨n pria…mhn oÙdenÕj lÒgou brotÕn
Óstij kena‹sin ™lp…sin qerma…netai.
¢ll' À kalîj zÁn À kalîj teqnhkšnai
tÕn eÙgenÁ cr». p£nt' ¢k»koaj lÒgon.

475

480

Pois é degradante um homem desejar uma vida longa
se não houver mudanças em seus males.
Pois como a sucessão de dias pode lhe ser prazerosa, 475
ora aproximando-o ora afastando-o do morrer?
Eu não compraria, nem por mínima importância, o mortal
que se inflama com vãs expectativas.
Ou belamente viver ou belamente morrer
deve o bem nascido. Ouviste todo o meu discurso.
480
Ájax não admite qualquer possibilidade de mudança em seus males. A tim»
perdida na contenda pelas armas de Aquiles e no insucesso de sua vingança parece-lhe
irrecuperável. O caráter degradante de tamanha desonra se estende por toda a sua vida,
revestindo-se de uma constância inabalável. Nesse discurso do herói, a aceitação da
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instabilidade humana, que proporciona a expectativa de mudança, é associada ao
homem sem valor. Tal constância, portanto, o herói não a aplica a todos os homens.
Caracteriza apenas o estatuto do eÙgen»j, do bem nascido, que deve permanecer kalÒj
na vida ou na morte. De fato, a idéia de estabilidade transparece nos valores
aristocráticos que formam e sustentam as convicções de Ájax. Permanência das
relações de amizade e inimizade, permanência dos prêmios de aristéia no seu oîkos,
permanência de suas características em seu filho.
Assim, deve-se precisar que a atribuição de um caráter não humano aos
pensamentos e ações de Ájax – mais que humano na fala do mensageiro e menos que
humano na intervenção de Atena – é feita a partir dos valores da pólis democrática. A
obsessão do herói pelo ¢e… condiz perfeitamente com sua visão de mundo aristocrática.
Torna-se patente, pois, que o vocábulo ¥nqrwpoj na fórmula oÙ kat' ¥nqrwpon frone‹n
não designa um ser humano atemporal e universal, mas os cidadãos que integravam a
audiência no teatro de Dioniso. Ájax não pensa como convém ao homem da Atenas do
século V. E o fato de essa especificação figurar implicitamente no texto participa da
pretensão hegemônica de Atenas de afirmar seus próprios valores como os únicos
válidos.
A aquisição de novos conhecimentos é elemento central na liminaridade, pois
"estampam [o iniciando], como o carimbo estampa o lacre, com as características de
seu novo estado" (TURNER, 1967: 94). O aprendizado de Ájax reside justamente na
constatação de que sua visão de mundo aristocrática se tornara inoperante, que sua
conduta heróica se tornara impraticável. Essa inviabilidade é bem marcada, no decorrer
da peça, pelo emprego de expressões que designam o impossível: o assassínio das reses
é descrito por Ulisses como pr©goj ¥skopon [ato inconcebível] (v. 21); Tecmessa
qualifica o lÒgoj de Ájax de ¥rrhton [impronunciável] (v. 214), mesmo adjetivo que o
mensageiro aplica ao œpoj do herói (v. 770); o coro julga que a confirmação dos
rumores acerca de seu chefe é ¢ggel…an ¥tlaton oÙd feukt£n [notícia insuportável e
inescapável] (v. 224), assim como o herói diz que apresentar-se a Telamon sem os
prêmios de aristéia é uma tarefa oÙk tlhtÒj [impossível de suportar] (v. 466); a arma
distintiva do Telamônio é por ele mesmo denominada ¥rrhkton s£koj [escudo
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inquebrável] (v.567); e, nas palavras do coro, a asa de Ájax, ou seja, o lugar social
que lhe foi designado43, é ¥plastoj, [inabordável] (v. 256).
Ájax já percebe que não há mais lugar para ele desde o primeiro episódio. A
terceira estrofe do segundo kommós, iniciada pela inversão da antítese (característica da
liminaridade) entre luz e trevas, revela o desejo de morte do herói, provocado pela
dissolução de seu mundo:
„ë
skÒtoj, ™mÕn f£oj,
œreboj ð faennÒtaton, æj ™mo…,
›lesq' ›lesqš m' o„k»tora,
›lesqš m': Ôute g¦r qeîn gšnoj
oÜq' ¡mer…wn œt' ¥xioj
blšpein tin' e„j Ônhsin ¢nqrèpwn.
¢ll£ m' ¡ DiÕj
¢lk…ma qeÕj
Ñlšqrion a„k…zei.
po‹ tij oân fÚgV;
po‹ molën menî;
e„ t¦ mn fq…nei,
<....> f…loi,
t…sij d' ™moà pšlaj44,
mèraij d' ¥graij proske…meqa,
p©j d stratÕj d…paltoj ¥n
me ceirˆ foneÚoi.
Ó!
trevas, minha luz,
érebo, que para mim é o mais luzente,
tomai-me, tomai-me como vosso habitante,
tomai-me; pois a estirpe dos deuses,
já não sou digno de olhá-la
nem a dos homens, que um só dia vivem,
em busca de algum benefício.
A filha de Zeus,
resoluta deusa,
me atormenta, o aniquilado.
Para onde escapar?
Onde devo permanecer?
se tais coisas perecem,
<....> amigos,
a vingança de mim está próxima,
eu me dediquei a uma caçada estúpida
e todo o exército, em dupla lança armado,

395

400

405

395

400

405
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com as mãos me assassinaria.
(vv. 393-409)
É, no entanto, no segundo episódio que Ájax adquire plenamente o
conhecimento que o marcará com as características do estado que ele atingirá após a
liminaridade. Se o aprendizado é "o âmago da situação liminar" (TURNER, 1967:
102), esse episódio, constituído por uma única fala do herói, ocupa, igualmente,
posição central na tragédia. Nas palavras de Knox, tal discurso é "a chave para um
entendimento dessa peça bela e sombria" (1986: 125). As palavras de Ájax, que
assumem um tom simultaneamente reflexivo e enigmático (mais uma vez
característicos da margem45), são as seguintes:
¤panq' Ð makrÕj k¢nar…qmhtoj crÒnoj
fÚei t' ¥dhla kaˆ fanšnta krÚptetai:
koÙk œst' ¥elpton oÙdšn, ¢ll' ¡l…sketai
cç deinÕj Órkoj ca„ periskele‹j fršnej.
k¢gë g£r, Öj t¦ de…n' ™kartšroun tÒte,
bafÍ s…dhroj éj, ™qhlÚnqhn stÒma
prÕj tÁsde tÁj gunaikÒj: o„kt…rw dš nin
c»ran par' ™cqro‹j pa‹d£ t' ÑrfanÕn lipe‹n.
¢ll' emi prÒj te loutr¦ kaˆ parakt…ouj
leimînaj, æj ¨n lÚmaq' ¡gn…saj ™m¦
mÁnin bare‹an ™xalÚxwmai qe©j:
molèn te cîron œnq' ¨n ¢stibÁ k…cw
krÚyw tÒd' œgcoj toÙmÒn, œcqiston belîn,
ga…aj ÑrÚxaj œnqa m» tij Ôyetai:
¢ll' aÙtÕ nÝx “Aidhj te sJzÒntwn k£tw.
™gë g¦r ™x oá ceirˆ toàt' ™dex£mhn
par' •Ektoroj dèrhma dusmenest£tou,
oÜpw ti kednÕn œscon 'Arge…wn p£ra.
¢ll' œst' ¢lhq¾j ¹ brotîn paroim…a,
™cqrîn ¥dwra dîra koÙk Ñn»sima.
toig¦r tÕ loipÕn e„sÒmesqa mn qeo‹j o
e‡kein, maqhsÒmesqa d' 'Atre…daj sšbein.
¥rcontej e„sin, ésq' Øpeiktšon. t… m»n;
kaˆ g¦r t¦ dein¦ kaˆ t¦ karterètata
tima‹j Øpe…kei: toàto mn nifostibe‹j
ceimînej ™kcwroàsin eÙk£rpJ qšrei:
™x…statai d nuktÕj a„an¾j kÚkloj
tÍ leukopèlJ fšggoj ¹mšrv flšgein:
deinîn d' ¥hma pneum£twn ™ko…mise
stšnonta pÒnton: ™n d' Ð pagkrat¾j “Upnoj
lÚei ped»saj, oÙd' ¢eˆ labën œcei.
¹me‹j d pîj oÙ gnwsÒmesqa swfrone‹n;
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œgwg': ™p…stamai g¦r ¢rt…wj Óti
Ó t' ™cqrÕj ¹m‹n ™j tosÒnd' ™cqartšoj,
æj kaˆ fil»swn aâqij, œj te tÕn f…lon
tosaàq' Øpougîn çfele‹n boul»somai,
æj a„n oÙ menoànta. to‹j pollo‹si g¦r
brotîn ¥pistÒj ™sq' ˜taire…aj lim»n.
¢ll' ¢mfˆ mn toÚtoisin eâ sc»sei: sÝ d
œsw qeo‹j ™lqoàsa di¦ tšlouj, gÚnai,
eÜcou tele‹sqai toÙmÕn ïn ™r´ kšar.
Øme‹j q', ˜ta‹roi, taÙt¦ tÍdš moi t£de
tim©te, TeÚkrJ t', Àn mÒlV, shm»nate
mšlein mn ¹mîn, eÙnoe‹n d' Øm‹n ¤ma:
™gë g¦r em' ™ke‹s' Ópoi poreutšon,
Øme‹j d' § fr£zw dr©te, kaˆ t£c' ¥n m' ‡swj
pÚqoisqe, ke„ nàn dustucî, seswmšnon.

680

685

690

O longo e imensurável tempo
faz surgir tudo o que era obscuro e esconde tudo o que era claro.
Nada há que não seja inesperado; suplantados são
o solene juramento e os sensos pertinazes.
Também eu, que há pouco era de tremenda forma obdurado,
como ferro na têmpera, tornei-me brando em meu gume46
por esta mulher: lamento deixá-la
viúva, entre os inimigos, e meu filho órfão.
Vou, contudo, ao prado litorâneo e às águas lustrais,
para que, purificado de minhas máculas,
escape da ira penosa da deusa.
Chegando à região em que eu atingir um lugar solitário,
encobrirei esta minha espada, a mais odienta das armas,
fincando-a no solo, onde ninguém a veja:
preservem-na, noite e Hades, no subterrâneo.
Eu, desde que a expus em minha mão,
dádiva de Heitor meu adversário,
jamais obtive qualquer bem dos Argivos.
É, então, verdadeiro o provérbio dos mortais,
‘dons de inimigos não são dons nem benefícios’.
Por isso, daqui em diante, deveremos aos deuses
ceder e aprenderemos a venerar os Atridas.
Eles são arcontes, de sorte que se deve obedecer-lhes; como não?
Também as forças tremendas e mais firmes
a tais prerrogativas obedecem; assim invernos
nevoentos dão lugar a verão frutífero;
a trevosa abóbada da noite renuncia
em favor do dia de brancos corcéis a luzir seu esplendor;
o sopro de tremendas tempestades dá repouso
ao mar gemente; e o onipotente sono,
após prender, solta, não captura para sempre.
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Como, então, não aprenderemos a moderar?
Eu, ao menos, ...Pois, apenas agora, compreendo que
o inimigo só deve ser por nós odiado até certa medida,
uma vez que, mais tarde, dele tornar-me-ei amigo; e, ao amigo, 680
só desejarei ser lhe útil, prestando-lhe serviços, até certa medida,
uma vez que não permanecerá, sempre, meu amigo. Para a maioria
dos mortais o porto da amizade não é confiável.
Mas quanto a isso, tudo irá bem.
Tu, mulher, entra e roga aos deuses que
685
executem, até o fim, o que deseja meu coração.
E vós, companheiros, honrai-me tal qual ela,
e a Teucro, tão logo chegue, indicai-lhe que
cuide de nós e que seja benévolo convosco;
Eu parto para onde devo partir,
690
e, vós, fazei o que vos indico, e, em breve, talvez,
possais vos informar de que eu, conquanto agora desventurado, fui salvo.
(vv. 646-692)
Tais versos têm sido objeto de análise de muitos helenistas. Uma abordagem
detalhada da fortuna crítica desse episódio ultrapassaria os limites do presente texto;
limito-me, pois, a analisá-lo de acordo com a leitura da peça aqui proposta47. Knox
(1986: 136- 137), em um dos ensaios de maior influência sobre as leituras desde então
feitas dessa peça, propõe que até o verso 684 o discurso do herói constitui um
solilóquio. A ausência de qualquer referência a quem os versos 646-684 são dirigidos
em um teatro onde os atores se mostram mascarados parece-me ser um argumento de
peso. E o fato de, em cerca de 4/5 dos versos, Ájax proferir pensamentos para si
mesmo enfatiza o tom reflexivo do discurso.
Os quatro primeiros versos apresentam, ainda que de modo relutante pelo
emprego de duas negações e um prefixo negativo (koÙk œst' ¥elpton oÙdšn, v. 648), a
instabilidade como um postulado universal. O agir do tempo transforma tudo em seu
oposto (claro em escuro e escuro em claro). O herói percebe que, nessa nova ordem em
que se lhe apresenta o mundo, suas gnîmai tornaram-se indefensáveis. Os ritos que
sustentam sua visão (aristocrática) de mundo são pervertidos48: o Órkoj [juramento],
originalmente o objeto dotado de poder sobrenatural com o qual se estabelece um
contato que instaura o compromisso (GERNET: 1982b: 60-61), é "capturado"
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(¡l…sketai, que traduzi por "suplantado", v. 648); o dom, que cria e concretiza os laços
de fil…a, transformara-se em algo maléfico: a espada de Heitor, dom de inimigo, fizera
cessar os bens provenientes dos amigos (vv. 661-665). Tal perversão do rito é solidária
à constatação da falência do código de reciprocidade favorável ou hostil, declarada nos
vv. 677-681.
Diante dessa dissolução de seus valores, Ájax, nos versos 666-668, conclui que
a partir de então – e o uso da expressão tÕ loipÒn, que designa o tempo como processo
em contraposição à constância do advérbio ¢e… me parece significativo – irá ceder aos
deuses e venerar os Atridas. A inversão irônica dos verbos e‡kein e sšbein – esperar-seia "venerar" os deuses e "ceder" aos Atridas como observa o escoliasta (cf.
KAMERBEEK, in loco), é um dos artifícios mais instigantes desse monólogo. É
preciso notar que tal conclusão é seguida pela afirmação de que os Atridas são ¥rcontej
(v. 668), em uma referência explícita à magistratura ateniense49. Ora, os personagens
de uma tragédia grega não são indivíduos dotados de uma psiquê (no sentido moderno
do termo). São "símbolos dramáticos", termo empregado por Knox (2002:88) em sua
análise do Édipo Rei para designar a relação que se pode depreender entre o
personagem e a figura políade para a qual ele funciona como signo. Dessa forma, penso
ser possível sugerir que, nessa passagem, os Atridas são símbolo dramático da pólis
como instituição. Substituindo-se, no verso 667, 'Atre…daj por t¾n pÒlin, o sentido de
sšbein adquire outra dimensão: é a cidade, representada pelos que, no momento, a
comandam, que Ájax passará a venerar.
A referência à estrutura institucional da cidade é reforçada pelo uso "inesperado
da palavra tima‹j no verso 670 – palavra que sugere os significados 'solenidade,
prerrogativas, cargo oficial' " (KNOX, 1986: 147). Knox propõe, ainda, que a descrição
ordenada da sucessão das estações, assim como de noite e dia (vv. 669-676), evocam o
caráter transitório da ocupação do cargo de arconte, em que cidadãos sucedem uns a
outros anualmente, além do mais pelo emprego de ™x…sthmi "renunciar" no verso 671,
verbo com freqüência utilizado em contexto político (KNOX, 1986: 147 e 159 n. 117).
Porém, se os magistrados se alternam, as magistraturas se mantêm constantes. De
acordo com Vidal-Naquet (1992a: 113), que comenta justamente o ensaio de Knox,
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"nas inscrições do século V, ¢e… designa a permanência da cidade para além das
instâncias e dos magistrados". Esse caráter imutável da pólis é igualmente observado
por Nicole Loraux em seu estudo sobre os epitáphioi atenienses, nos quais:

Tudo é arranjado para que os mortos se tornem um simples elo da cadeia
sem fim das gerações atenienses, cujo quadro já não é khrónos, mas o
aiṓn, que Émile Benveniste descreve como 'uma força una e dupla,
transitória e permanente, que se esgota e renasce e que subsiste para todo
o sempre por sua finitude sempre renovada'. Não somente suas vidas não
lhes pertenciam, mas, comparadas com as de seus ancestrais, elas tomam
a aparência de um incidente histórico; incidente necessário – pois é
preciso que haja atenienses para que a cidade perdure – mas
essencialmente repetitivo. (LORAUX, 1993: 147).
A lógica que garante a permanência da cidade através da transitoriedade das
vidas dos cidadãos não é estranha à estabilidade que fundamenta os valores
aristocráticos de Ájax. O herói deve manter as características e méritos de seu pai, que
por sua vez também devem ser conservadas por Eurísaques, seu filho, tal qual os
atenienses devem repetir os cidadãos do passado. Vidal-Naquet tem toda razão ao
afirmar que "o ¢e… da cidade não é o ¢e… de Ájax" (1992a: 113); mas o que os distancia
não é a concepção da permanência, é o seu objeto: aqui, opera o deslocamento que
aplica os valores aristocráticos à pólis democrática, através da tendência da cidade de
se representar como um gšnoj. Se, no verso 387, Ájax invocara Zeus, na qualidade de
ancestral, o herói, agora, substitui o progenitor de sua estirpe, seu objeto de veneração,
pela pólis.
Assim, o conhecimento adquirido pelo Telamônio durante a etapa de
liminaridade não nega por completo a permanência, desloca-a. Isso não implica,
porém, a suspensão de seu intuito em direção ao suicídio. Todo o seu discurso é
permeado por expressões que evocam a morte. Na primeira vez em que aplica a si
mesmo o postulado da instabilidade, o herói se compara a uma espada (vv. 650-651);
versos adiante, ao descrever o fim que dará à espada que recebera de Heitor – única
arma que deve ser com ele enterrada (cf. v. 577) – o Telamônio utiliza o verbo krÚptein,
que freqüentemente tem a acepção de "sepultar" (v. 658) e, em seguida, dirige um
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apelo à noite e a Hades para que a arma seja mantida debaixo da terra (v. 660). A
expressão prÒj te loutr¦, empregada no verso 654, é, segundo Knox (1986, 134-35 e
n.65) utilizada em Sófocles quase exclusivamente para designar a limpeza de um
cadáver antes do enterro ou as libações ao morto. No verso 683, ao referir-se a ˜taire…aj
lim»n [o porto da amizade], "é bem possível", como propõe Kamerbeek (in loco), "que
para si mesmo Ájax faça um contraste entre o (talvez brotîn) ˜taire…aj lim»n e o lim»n
do Hades, ao qual ele anseia".
Além disso, os últimos versos de seu discurso (vv. 685-692), os que
interrompem o solilóquio e dirigem-se a Tecmessa e ao coro, são marcados
enfaticamente pela idéia de termo da vida com as expressões telšsqai e di¦ tšloς, (v.
686). Tais versos não poderiam constituir outra coisa que as últimas palavras de um
homem aos seus próximos: as recomendações a Teucro para que cuide dele (i.e. de seu
corpo) e seja benévolo com os conterrâneos (i.e. assuma a posição no comando) não
fariam sentido se o herói não estivesse anunciando a sua ausência permanente. E é no
verso 690 que o herói afirma, de forma categórica, a sua decisão: "Eu parto para onde
eu devo partir".
Com efeito, quase todas essas referências à morte são acompanhadas de traços
característicos da liminaridade. Ao se comparar ao ferro da espada, Ájax utiliza o verbo
qhlÚnw (v. 651), que traduzi por "tornar-se brando", mas cujo sentido original é
"afeminar-se". Seu banho fúnebre tem como propósito a purificação das máculas (v.
655). Tanto a atribuição de características de ambos os sexos quanto a polução são, de
acordo com Turner (1967: 97-98), freqüentes nos seres liminares. Ainda, o verbo tele‹n
e seus cognatos, em relevo no verso 685, são de acordo com Gernet (1982a: 68),
vocábulos característicos dos mistérios, que se relacionam com a iniciação.
Em vida, venerar a cidade compreende seguir as normas por ela ditadas,
sobretudo "aprender a moderar" (swfrone‹n, v. 677) e aceitar a transitoriedade humana,
a que o próprio herói se percebe submetido. Mas Ájax não suporta mudar. A única
mudança que ele pode admitir é aquela que possibilita a permanência: morto, ele irá
tornar-se objeto de culto na cidade, prática em que persistem, deslocados, seus valores
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aristocráticos. Para Ájax, a morte equipara "venerar a pólis" e "ser por ela venerado",
de modo que lhe será permitido compartilhar do ¢e….

3.3. O significado simbólico reestruturado: da margem à agregação.

Após ouvir o longo discurso de Ájax, o coro crê que o herói desistira do
suicídio. A tão discutida questão acerca da intenção do herói de iludir os Salamínios
perde sua raison d' être quando se considera que as palavras ambíguas e meditativas de
Ájax fazem parte de um solilóquio; um discurso sem destinatário não poderia ter o
propósito de enganar outrem. Mas, indiferentemente da intenção do herói, o engano do
coro ocupa uma posição importante na economia da peça. Sua ilusão jubilante é, como
nota Jebb (in loco), expressa por meio de um hypórchema, um canto coral
acompanhado de dança, que faz as vezes do segundo estásimo (vv. 693-718):
œfrix' œrwti, pericar¾j d' ¢nept£man.
„ë „ë P¦n P£n,
ð P¦n P¦n ¡l…plagkte, Kullan…aj cionoktÚpou
petra…aj ¢pÕ deir£doj f£nhq', ð
qeîn coropo…' ¥nax, Ópwj moi
MÚsia Knèsi' Ñrc»mat' aÙtodaÁ xunën „£yVj.
nàn g¦r ™moˆ mšlei coreàsai.
'Ikar…wn d' Øpr pelagšwn
molën ¥nax 'ApÒllwn
Ð D£lioj eÜgnwstoj
™moˆ xune…h di¦ pantÕj eÜfrwn.
œlusen a„nÕn ¥coj ¢p' Ñmm£twn ”Arhj.
„ë „è, nàn aâ,
nàn, ð Zeà, p£ra leukÕn eÙ£meron pel£sai f£oj
qo©n çku£lwn neîn, Ót' A‡aj
laq…ponoj p£lin, qeîn d' aâ
p£nquta qšsmi' ™x»nus' eÙnom…v sšbwn meg…stv.
p£nq' Ð mšgaj crÒnoj mara…nei:
koÙdn ¢naÚdhton fat…xaim'
¥n, eâtš g' ™x ¢šlptwn
A‡aj metanegnèsqh
qumîn t' 'Atre…daij meg£lwn te neikšwn.

str.
695

700
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710

715
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Súbitos50frêmitos de êxtase sinto, alço vôo com supino júbilo.
[ estr.
Ah, ah! Pã, Pã,
ó Pã! Pã, errante nos mares, vindo do cume
695
rochoso de Cilene,
pela neve batida, mostra-te,
ó senhor dos coros dos deuses e, comigo,
da Mísia e de Cnossos
as danças que tu improvisas, em passos ligeiros, executa51. 700
Agora, só me ocorre dançar.
E que, após o mar de Ícaro
percorrer, Apolo, o senhor de
Delos, por inteiro cognoscível,
a mim se junte, em tudo propício!
705
De meus olhos, dor terrível Ares desatou.
ant.
Ah, ah! agora, novamente,
agora, ó Zeus, a cândida luz
de um dia próspero se aproxima
das velozes naus que sobre o mar correm, desde que Ájax,
das fadigas esquecido, novamente, aos deuses
os ritos com todos os sacrifícios
executou, venerando-os com suprema eunomía52.
Tudo o longo tempo extingue:
nada é inefável, eu diria,
715
quando, de modo inesperado,
Ájax se retratou
de seus ímpetos e das grandes querelas com os Atridas.
Na antístrofe, o coro retoma as palavras de Ájax, cuja ambigüidade permite a tão
aclamada ilusão: os versos 646 e 648 são ecoados nos versos 714-716, em que os
marinheiros de Salamina afirmam que Ájax mudara de opinião; a referência à execução
dos sacrifícios aos deuses (vv. 711-713) alude ao rito de purificação que o Telamônio
anunciara nos versos 654-656; e o verso 713 remete ao verso 668, em que Ájax diz que
irá venerar os Atridas. Note-se, ainda, que, apesar de o coro supor serem os deuses o
objeto de veneração, também aqui sšbein está envolto por uma esfera política,
especificamente democrática, patente no emprego do vocábulo eunomía para qualificar
o modo como o herói, na opinião do coro, estaria executando os ritos. Assim,
reverenciar os deuses possui estreitas relações com a aceitação da ordem da cidade.
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M. Sicherl (1977: 70-71) observa que hyporchémata em posição imediatamente
anterior à catástrofe figuram com certa freqüência nas tragédias de Sófocles53 e
argumenta que a atmosfera festiva criada por tais cantos possui a função de retardar a
ação, tornando ainda mais devastador o efeito da catástrofe que está por vir. De fato, a
ilusão festiva do coro será contrastada com sua reação após a chegada do mensageiro e
a morte do herói. Os hyporchémata, porém, não são apenas um artifício dramático.
Como postula Henrichs (1994/5: 59 apud EASTERLING, 1999: 42):

a dança coral na cultura grega antiga sempre constitui uma forma de
performance ritual, seja a dança executada no contexto do festival
dramático ou em outros cenários cultuais e festivos. O cenário externo no
santuário de Dioniso Eleutereu e na ambientação distintivamente cultual
das Grandes Dionisíacas reforça a função ritual das danças corais na
tragédia.
Nos versos 693 a 718, portanto, sobretudo na estrofe, a atmosfera dionisíaca, jubilosa e
dançante, faz transparecer a dupla identidade do coro (cf. supra pp. 58-59), cuja função
no presente da cidade é enfatizada pelas invocações a Pã, divindade ligada a Dioniso, e
pela referência à sua própria performance nos vv. 698-701. Em tal comentário, os
integrantes do coro simultaneamente "percebem sua dança coral como uma reação
emocional aos eventos do palco e assumem uma postura ritual que funciona como um
elo entre a realidade cultual das Grandes Dionisíacas e o mundo religioso e imaginário
das tragédias" (HENRICHS 1994/5: 59 apud EASTERLING, 1999: 42).
A identidade ritual do coro naqueles versos pode possuir uma dimensão ainda
mais ampla, solidária não apenas à ocasião exterior, o festival de Dioniso, mas também
à ocasião interior, a morte de Ájax em pleno palco. De acordo com Sourvinou-Inwood
(2003: 146), no Etymologicum Magnum o vocábulo hyporchémata é empregado para
classificar as danças corais executadas em torno do altar enquanto as vítimas
sacrificiais eram queimadas54. Nesse caso, o hypórchema reforçaria o caráter sacrificial
de que se reveste a morte de Ájax, manifesto nas palavras proferidas pelo herói na cena
do suicídio:
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Ð mn sfageÝj ›sthken Î tomètatoj
gšnoit' ¥n, e‡ tJ kaˆ log…zesqai scol»,
dîron mn ¢ndrÕj “Ektoroj xšnwn ™moˆ
m£lista mishqšntoj, ™cq…stou q' Ðr©n.
pšphge d' ™n gÍ polem…v tÍ TrJ£di,
sidhrobrîti qhg£nV nehkon»j:
œphxa d' aÙtÕn eâ periste…laj ™gë,
eÙnoÚstaton tùd' ¢ndrˆ di¦ t£couj qane‹n.
oÛtw mn eÙskeuoàmen: ™k d tîndš moi
sÝ prîtoj, ð Zeà, kaˆ g¦r e„kÒj, ¥rkeson.
a„t»somai dš s' oÙ makrÕn gšraj labe‹n.
pšmyon tin' ¹m‹n ¥ggelon, kak¾n f£tin
TeÚkrJ fšronta, prîtoj éj me bast£sV
peptîta tùde perˆ neorr£ntJ x…fei,
kaˆ m¾ prÕj ™cqrîn tou katopteuqeˆj p£roj
·ifqî kusˆn prÒblhtoj o„wno‹j q' ›lwr.
tosaàt£ s', ð Zeu, prostršpw, kalî d' ¤ma
pompa‹on `ErmÁn cqÒnion eâ me koim…sai,
xÝn ¢sfad®stJ kaˆ tace‹ phd»mati
pleur¦n diarr»xanta tùde fasg£nJ.
kalî d' ¢rwgoÝj t¦j ¢e… te parqšnouj
¢e… q' Ðrèsaj p£nta t¢n broto‹j p£qh,
semn¦j 'Erinàj tanÚpodaj, maqe‹n ™m
prÕj tîn 'Atreidîn æj diÒllumai t£laj.
[ka… sfaj kakoÝj k£kista kaˆ panwlšqrouj
xunarp£seian, ésper e„sorîs' ™m
aÙtosfagÁ p…ptonta: tëj aÙtosfage‹j
prÕj tîn fil…stwn ™kgÒnwn Ñlo…ato.]
‡t', ð tace‹ai po…nimo… t' 'ErinÚej,
geÚesqe, m¾ fe…desqe pand»mou stratoà.
sÝ d', ð tÕn a„pÝn oÙranÕn difrhlatîn
“Hlie, patróan t¾n ™m¾n Ótan cqÒna
‡dVj, ™piscën crusÒnwton ¹n…an
¥ggeilon ¥taj t¦j ™m¦j mÒron t' ™mÕn
gšronti patrˆ tÍ te dust»nJ trofù.
Ã pou t£laina, t»nd' Ótan klÚV f£tin,
¼sei mšgan kwkutÕn ™n p£sV pÒlei.
¢ll' oÙdn œrgon taàta qrhne‹sqai m£thn:
¢ll' ¢rktšon tÕ pr©gma sÝn t£cei tin….
[ð q£nate q£nate, nàn m' ™p…skeyai molèn:
ka…toi s mn k¢ke‹ prosaud»sw xunën.
s d' ð faennÁj ¹mšraj tÕ nàn sšlaj,
kaˆ tÕn difreut¾n “Hlion prosennšpw,
panÚstaton d¾ koÜpot' aâqij Ûsteron.]
ð fšggoj, ð gÁj ƒerÕn o„ke…aj pšdon
Salam‹noj, ð patrùon ˜st…aj b£qron,
kleina… t' 'AqÁnai, kaˆ tÕ sÚntrofon gšnoj,
krÁna… te potamo… q' o†de, kaˆ t¦ Trwik¦
ped…a prosaudî, ca…ret', ð trofÁj ™mo…:
toàq' Ømˆn A‡aj toÜpoj Ûstaton qroe‹,
t¦ d' ¥ll' ™n “Aidou to‹j k£tw muq»somai.

O imolador está erguido de modo a ter
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o melhor corte, se há ócio para calculá-lo.
Dom de Heitor, entre meus hóspedes
o homem mais odiento e o mais inimistoso de olhar.
Está cravado na terra hostil de Tróia,
recém-afiado na pedra que consome ferro.
820
Eu o cravei bem, envolvendo-o com terra55, para que,
gentil com este homem aqui, com rapidez mate.
Estamos, assim, bem equipados; e, por isso,
tu primeiro, ó Zeus, como é provável, ampara-me.
O prêmio honorífico que a ti pedirei não é grande.
825
Envia um mensageiro que leve a má notícia
a Teucro, para que seja o primeiro a me levantar,
quando eu estiver prostrado em torno desta espada umedecida
[em sangue fresco,
e que, por um dos inimigos, não seja eu antes encontrado,
nem desterrado como presa, exposto a cães e pássaros.
830
Isso é tudo, ó Zeus, que te rogo; invoco, ao mesmo tempo,
o condutor, Hermes ctônio, para que, com zelo, eu adormeça
após, sem luta e em salto ligeiro,
rasgar meu flanco nessa espada.
Invoco também, como auxiliares, as sempre virgens,
835
que sempre vigiam, dos mortais, todos os sofrimentos,
venerandas Erínias, de longos passos, para que saibam como eu,
infeliz, por causa dos Atridas pereço.
[Que capturem os ignóbeis do modo mais ignóbil
e em total destruição, tal como me vêem
840
prostrado, por minhas próprias mãos imolado; que também
assim,
imolados pelas mãos de sua mais cara prole, pereçam.]
Ide Erínias, velozes e víndices,
devorai todo o exército, não o poupeis.
E tu, o que pelo vasto céu o carro conduz,
845
ó Hélio, quando a minha terra pátria
vires, retendo as áureas rédeas,
anuncia minhas ruínas e minha sina
ao velho pai e à desventurada nutriz.
De certo, a infeliz, ao ouvir a notícia,
850
emitirá longos queixumes por toda a cidade.
Mas de nada serve lamentar-me em vão;
mas é preciso dar início à ação com toda a pressa.
[Ó morte, morte vem, agora, assistir-me;
ainda que lá contigo eu possa falar.
855
E a ti, esplendor do dia luminoso,
a ti, condutor de carros, Hélio, me dirijo
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pela última vez, jamais haverá outra.]
Ó fulgor, ó sacra planície de minha terra natal,
de Salamina, ó trono da lareira paterna,
860
ínclita Atenas, estirpe de mesma nutriz,
fontes e esses rios, e de Tróia
as planícies, adeus, eu vos digo, vós que me tendes nutrido.
Tais são as últimas palavras que Ájax vos brada,
as demais no Hades, aos subterrâneos, pronunciarei.
865
No verso 815, a espada com que Ájax irá se matar é personificada pelo nome de
agente sfageÚj, que, como nota Stanford (2002 in loco), significa "matador sacrificial",
daí a tradução "imolador". O suicida é descrito como aÙtosfagÁ [imolado com as
próprias mãos] (v. 841). Também Tecmessa, no verso 919, refere-se à morte do herói
como sfag», "imolação". O emprego de tais vocábulos cognatos que insistem na noção
de sacrifício para designar a morte de Ájax vincula o suicídio do herói com o
assassinato das reses: nos versos 219-220, os cadáveres dos animais são ceirod£ikta
sf£gi' aƒmobafÁ, / ke…nou crhst»ria t¢ndrÒj [vítimas sacrificiais por suas mãos
dilaceradas, banhadas em sangue/ oferendas desse homem]; no verso 235, Tecmessa
revela que Ájax sf£z' ™pˆ ga…aj [imolou sobre a terra] parte das reses; e o verbo sf£zw
é empregado mais uma vez no verso 299 em relação à morte dos animais.
O elo entre a morte do herói e o assassínio das reses é ainda reforçado pela
repetição de outras expressões. Na descrição de Tecmessa, as reses que não foram
imoladas sobre o solo, o Telamônio pleurokopîn d…c' ¢nerr»gnu [golpeando-as no
flanco, rasgou em duas partes] (v. 236). Do mesmo modo, o herói pede que Hermes o
adormeça na espada pleur¦n diarr»xanta [quando rasgar o flanco] (v. 834). No verso
30, Ulisses relata que uma testemunha vira o Telamônio phdînta ped…a sÝn neorr£ntJ
x…fei [saltar pela planície com a espada umedecida em sangue fresco]; no verso 828,
Ájax diz que ele estará peptînta tùsde perˆ neorr£ntJ x…fei [prostrado em torno desta
espada umedecida em sangue fresco], sobre a qual ele dará um salto (p»dhma, v. 833).
De acordo com Rudhardt (1992: 277), "as palavras da raiz sfag-, na linguagem
poética ao menos, podem ser aplicadas a ritos fúnebres", ou seja, podem designar um
™nagismÒj (cf. supra p. 54). Tal possibilidade parece ser confirmada nos empregos
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dessas palavras apontados acima. Tanto as reses, que não foram consumidas como era
a prática nos sacrifícios aos deuses, quanto Ájax são imolados sobre a terra (cf. vv. 299
e 819-821); o sangue é, nos dois casos, absorvido pelo solo, tal como no sacrifício
oferecido aos mortos, que na Atenas clássica fora restringido aos heróis. Aplicados ao
assassínio das reses, tais aspectos sacrificiais reforçam o caráter iniciático da
identificação entre Ájax e animais, assim como antecipam a morte do herói e, de certo
modo, os sacrifícios que a ele serão posteriormente oferecidos. Aplicados ao suicídio,
tais aspectos concretizam a identificação do iniciando com a vítima imolada. A morte
simbólica do iniciando no rito é efetivada no universo simbólico da tragédia e consuma
a transição do herói à última etapa do rito de passagem, a agregação.
Que a morte inicie uma nova etapa, confirma-o a própria estrutura da peça. Na
cena do suicídio, Ájax se encontra sozinho no palco e, conseqüentemente, a cena
seguinte constitui um epipárodos, uma nova entrada do coro, em que os Salamínios
procuram o herói, tal como Ulisses fizera no prólogo da peça. Essa espécie de
recomeço, no entanto, de modo algum compromete a unidade do drama56; pelo
contrário, marca a transição que ocorre no significado da figura de Ájax, que me parece
ser o tema central da tragédia.
A agregação do herói à cidade compreende duas questões que não podem ser
dissociadas: a recuperação de sua tim» e a plena associação de sua figura com o
presente de Atenas. Ambas são verificadas no discurso proferido pelo herói pouco
antes do suicídio. O herói se despede simultaneamente de Salamina e da kleina… t'
'AqÁnai, kaˆ tÕ sÚntrofon gšnoj [ínclita Atenas, estirpe de mesma nutriz] (v. 861), o que
retoma a unidade anacrônica das duas cidades referenciada no primeiro episódio,
quando Tecmessa inclui o coro entre os descendentes de Erecteu (v. 202).
Nos versos 825-830 Ájax dirige uma prece a Zeus. Pede que Teucro seja
informado do que lhe ocorrera e o encontre antes dos inimigos, de modo a evitar a
exposição ultrajante de seu corpo. O caráter ambíguo da expressão kak¾ f£tij [má
notícia] (v. 826) permite a atribuição de dois significados a seu conteúdo: a própria
morte do herói ou o assassínio das reses, designado pela mesma expressão no verso
192, causa da atimía que levara o Telamônio ao suicídio. Da cena anterior, em que
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chega o mensageiro, pode-se inferir que Teucro já tivera alguma ciência das duas
notícias: a atitude dos Argivos contra ele, descrita nos versos 719-732, o informa sobre
a atimía de seu irmão; as recomendações que Calcas lhe dirigira, relatadas nos versos
750-755, anunciam a iminência da morte de Ájax, caso o herói saia da tenda naquele
dia. O restante da prece também irá realizar-se. Quem primeiro vê Ájax morto é
Tecmessa, acompanhada pelo coro, no verso 891. Mas, ainda assim, Teucro chega ao
local do suicídio antes dos inimigos (v. 974), defende, nos debates com Menelau (vv.
1047-1162) e com Agamêmnon (vv. 1223-1315), o direito de seu irmão às honras
fúnebres e, por fim, ergue o corpo do herói, acompanhado de Eurísaques (vv. 14091411).
Esse pedido dirigido a Zeus, o herói chama-o um gšraj (v. 825), que traduzi por
"prêmio honorífico", mas cujo sentido preciso é o de um prêmio que concretiza a tim»
de quem o recebe. Assim, a recuperação da tim» de Ájax depende do cumprimento das
três ações que integram sua súplica. Se a execução das honras fúnebres, que afasta
definitivamente o risco de uma exposição ultrajante, só é realizada na última cena da
peça, a chegada de Teucro ao local do suicídio e seu conhecimento da "má notícia"
mostram que a tim» do herói é restabelecida em um processo gradativo, iniciado já no
momento em que Ájax prepara sua morte.
Com efeito, sendo a tim» "o valor proeminente de um indivíduo, ou seja, a um
só tempo sua posição, seu estatuto social, com as honras que a ele se ligam, os
privilégios e a consideração que ele tem direito de exigir " (VERNANT, 1996c: 501),
pode-se afirmar que a tim» concretizada através do cumprimento da prece feita por
Ájax possui uma natureza diferente daquela tim» que ele perdera ao não receber as
armas de Aquiles e ao ter sua vingança frustrada. Morto, a posição que o Telamônio
ocupa na sociedade é outra, a do herói cultuado, e é a essa nova posição que a tim»
concedida por Zeus corresponde.
O novo estatuto de Ájax é manifesto nos seguintes versos, cantados pelo coro:
¢ll' æj dÚnasai, Teàkre, tacÚnaj
speàson ko…lhn k£petÒn tin' „de‹n
tùd', œnqa broto‹j tÕn ¢e…mnhston

1165
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t£fon eÙrèenta kaqšxei.

Mas, tão rápido quanto possas, Teucro,
apressa-te em procurar côncava furna
1165
para ele, onde, pelos mortais sempre lembrado,
o sepulcro úmido ele irá ocupar.
(vv. 1164-1167)
É a partir da análise desses versos que Henrichs (1993) constrói grande parte de
sua argumentação sobre os indícios do culto heróico nessa peça. De acordo com o
helenista, Sófocles adota uma perspectiva semelhante à de Homero ao apresentar o
túmulo e o culto heróicos de modo incipiente, ou seja, em processo de instituição. O
comentário do coro nos versos citados reúne três aspectos da morte que figuram
separadamente na tradição homérica (HENRICHS, 1993: 170-175). (a) A conjunção de
t£foj, sepulcro, e mn»mh, memória (vv. 1166-1167) aponta a função comemorativa do
túmulo heróico, presente, por exemplo, no canto XXIII da Ilíada, em que o prêmio
recebido por Nestor durante os jogos fúnebres do filho de Menécio é PatrÒkloio t£fou
mnÁma [um memorial do sepultamento de Pátroclo] ( Il., XXIII, v. 619).

(b) A

decomposição do corpo enterrado, referida pelo emprego do adjetivo eÙrèeij, "úmido",
(v. 1167), epíteto homérico da morada de Hades (cf. Od. X, v. 512), que Chantraine
(s.v. eÙrèj) traduz por "fúngico, bolorento". (c) A disposição do corpo na terra, descrita
pelo verbo katšcw, "reter, ocupar", que conclui a fala do coro. Mas, aqui, o coro
inverte a fórmula homérica, segundo a qual a terra irá reter os corpos sepultados (ga‹a
kaqšxei, cf., por exemplo, Il., XVI, v. 629; Od., XIII, v. 427).
Tal inversão da relação entre o morto e seu habitat ctônico "enfatizam a noção
(...) de que o herói cultuado 'possui' (katšcei) seu túmulo tal como um deus habita e
controla seu território. É esse controle, sugiro, que diferencia Ájax do morto comum e
define seu status cultual." (HENRICHS, 1993: 175).57 Mais que definir o status cultual
de Ájax, o coro, nesses versos, propõe Henrichs (1993: 173), "assume uma função
ritual ativa como uma coletividade ideal de carpidores que efetivamente executa o
enterro de Ájax através da plena força de sua enunciação, construindo um memorial
verbal para o herói morto". O poder realizador das palavras do coro manifesta-se na
fala de Teucro imediatamente proferida:
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kaˆ m¾n ™j aÙtÕn kairÕn o†de plhs…oi
p£reisin ¢ndrÕj toàde pa‹j te kaˆ gun»,
t£fon peristeloànte dust»nou nekroà.
ð pa‹, prÒselqe deàro, kaˆ staqeˆj pšlaj
ƒkšthj œfayai patrÒj, Ój s' ™ge…nato.
q£kei d prostrÒpaioj ™n cero‹n œcwn
kÒmaj ™m¦j kaˆ tÁsde kaˆ sautoà tr…tou,
ƒkt»rion qhsaurÒn. e„ dš tij stratoà
b…v s' ¢posp£seie toàde toà nekroà,
kakÕj kakîj ¥qaptoj ™kpšsoi cqonÒj,
gšnouj ¤pantoj ·…zan ™xhmhmšnoj,
aÜtwj Ópwsper tÒnd' ™gë tšmnw plÒkon.
œc' aÙtÒn, ð pa‹, kaˆ fÚlasse, mhdš se
kinhs£tw tij, ¢ll¦ prospesën œcou,
Øme‹j te m¾ guna‹kej ¢nt' ¢ndrîn pšlaj
paršstat', ¢ll' ¢r»get', œst' ™gë mÒlw

1170

1175

1180

t£fou melhqeˆj tùde, k¨n mhdeˆj ™´.

Olha! Em momento bem oportuno chegam
o filho e a mulher deste homem
para aprontar o sepulcro do infausto corpo.
1170
Ó criança, vem cá, posta-te próxima e,
suplicante, toca o pai que te gerou.
Senta-te voltado para ele em súplica,
com tríplice mecha nas mãos – minha, dela e tua –,
tesouro de suplicante. Se alguém do exército
1175
pela força for te arrastar para longe desse corpo,
que o ignóbil seja, de modo ignóbil, da terra banido e insepulto,
e que toda a sua estirpe pela raiz seja ceifada,
do mesmo modo que eu corto esta madeixa.
Segura-a, criança, e mantém-te unido a ele; não deixa
1180
ninguém te mover, mas, ajoelhado, agarra-o;
E vós, não como mulheres ao invés de homens, próximos
postai-vos e defendei-o até que eu retorne
depois de ter cuidado de seu sepulcro, ainda que todos o proíbam.
(vv. 1168-1184)
Nessa cena, o corpo de Ájax já fora investido de um poder sobrenatural jamais
outorgado a um defunto comum, capaz de garantir a proteção de Eurísaques, um
suplicante. Alguns helenistas, a partir do ensaio de Peter Burian, Supplication and hero
cult in Sophocles' Ajax (GRBS 13, 1972: 151-156 apud HENRICHS, 1993: 166 n. 4),
propõem que Eurísaques simultaneamente protege e é protegido pelo corpo de Ájax,
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com base no verbo ful£ssw (v. 1180), cujo sentido mais generalizado é "guardar,
vigiar". Porém, de acordo com Henrichs (1993: 167), no contexto da súplica, o
vocábulo designa o contato físico daquele que roga com o lugar que lhe confere
proteção58; daí minha tradução "manter-se unido a".
Teucro, em suas recomendações a Eurísaques, profere, ainda, uma imprecação
sobre aquele que tentar romper o contato entre o menino e o corpo do herói. Sua
eficácia é transmitida à mecha de cabelo, a um só tempo talismã de suplicante e
oferenda fúnebre a Ájax. A expressão kakÕj kakîj, usada no verso 1177 para designar
a vítima e o modo da punição [o ignóbil, de modo ignóbil], retoma as palavras de Ájax
na cena do suicídio, mais especificamente o verso 839: kaˆ sfaj kakoÝj k£kista... [e
eles, ignóbeis, do modo mais ignóbil...]. De fato, o modo de ação imprecatório e
vingativo é característico de heróis cultuados, assim como de divindades ctônicas. Há,
inclusive, uma espécie de padrão na religião grega em que um herói, vítima de uma
morte injusta, mantém inabalável a cólera contra os responsáveis por sua ruína e, ao
desejar a vingança post-mortem, passa a proteger a cidade59.
Porém, o funcionamento de tal padrão na tragédia aqui analisada implica a
reconfiguração não apenas do significado atribuído à figura de Ájax, cujo desejo de
vingança, que em vida ameaçava a pólis (cf. 2.1, pp. 27-30), passa a beneficiá-la, mas
também do significado conferido aos Atridas, a quem a imprecação do herói é dirigida.
Tal reestruturação dos "símbolos dramáticos" dos personagens da peça pode ser
compreendida com base no que Marshall Sahlins, ao analisar o episódio do capitão
inglês James Cook entre os havaianos, postula como uma
possível teoria da história, da relação entre estrutura e evento, que se
inicia com a proposição de que a transformação de uma cultura também é
um modo de sua reprodução. (...) Porém, como já frisamos, o mundo não
é obrigado a obedecer à lógica pela qual foi concebido. (...) Temos aqui,
então, a segunda proposição de nossa possível teoria da história: no
mundo ou na ação – tecnicamente em atos de referência – categorias
culturais adquirem novos valores funcionais. Os significados culturais,
sobrecarregados pelo mundo, são assim alterados. Segue-se então, que se
as relações entre as categorias mudam, a estrutura é transformada.
(SAHLINS, 1990: 174).
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Em Ájax, a morte do herói opera como um desses atos de referência que, ao
conferir à figura do protagonista um novo valor funcional – herói cultuado que protege
a cidade através da manutenção de seu desejo de vingança – , altera igualmente o valor
funcional de seus inimigos. O suicídio transforma a estrutura dos significados
simbólicos dos personagens da tragédia sem, contudo, deixar de reproduzi-la, já que
essa mudança depende da permanência do herói no código de valores aristocráticos,
resumido pelo tópos ToÝj mn f…louj eâ poie‹n, toÝj d' ™cqroÝj kakîj [Fazer bem aos
amigos e mal aos inimigos]. A reconfiguração dos "símbolos dramáticos" tem início
logo após a longa ·»sij de Ájax no segundo episódio (vv. 646-692). Nos versos 666668, sugeri que os Atridas representam a pólis como instituição (cf. 3.2, p. 73). Mas, na
cena seguinte, depois que o herói profere tal discurso –ou seja, depois que ele adquire o
conhecimento que marcará seu estado após a margem e afirma, de modo categórico,
sua escolha pelo suicídio –, a reunião dos chefes do exército argivo é denominada pelo
mensageiro um turannikÕj kÚkloj [círculo tirânico] (v. 749). A partir do momento em
que Ájax é plenamente associado à cidade os Atridas deixam de representá-la.
De fato, Agamêmnon e Menelau, ao proibirem o sepultamento de Ájax, agem de
acordo com o código de violência recíproca antes repreendido na conduta do
Telamônio. A demonstração de tal fato parece-me ser a principal função dos agónes
entre eles e Teucro. Menelau justifica a proibição em nome da Ûbrij em que Ájax
incorrera ao tentar se vingar da derrota na contenda pelas armas de Aquiles (vv. 10521063). O Atrida desconsidera por completo o valor do Telamônio, qualificando-o de
kakÒj, "ignóbil", e dhmÒthj , "comum, ordinário" (v. 1071). Em seguida, profere as
seguintes palavras:
oÙ g¦r pot' oÜt' ¨n ™n pÒlei nÒmoi kalîj
fšroint' ¥n, œnqa m¾ kaqest»koi dšoj,
oÜt' ¨n stratÒj ge swfrÒnwj ¥rcoit' œti,
mhdn fÒbou prÒblhma mhd' a„doàj œcwn

1075

Pois jamais em uma cidade as normas poderiam
prosperar, onde não prevalecer o temor,
nem um exército poderia ser com sophrosýne comandado, 1075
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sem o entrave do medo e da aidós.
(vv.1073-1076)
Tais versos, que parecem reproduzir o discurso cívico ateniense, se assemelham
a duas passagens das Eumênides de Ésquilo: a segunda antístrofe do segundo estásimo
(vv. 517-521), em que o coro afirma a utilidade do temor para o funcionamento da
justiça, e os versos 691-770 da ·»sij de Atena, em que a deusa aconselha os cidadãos a
não expulsar o medo da cidade. Há, porém, uma diferença significativa entre o discurso
proferido por Menelau e tais excertos de Ésquilo: em Eumênides, o que causa o temor é
a própria instituição da cidade, envolta em uma atmosfera profundamente religiosa que
não é evocada nas palavras do Atrida.60 Como observam Garvie (in loco) e
Winnington-Ingram (1998: 63), na fala de Menelau, sophrosýne não designa
moderação ou prudência, como no solilóquio de Ájax (cf. o emprego de swfrone‹n no
verso 677), mas obediência a sua própria autoridade, de modo que ele mesmo não está
a ela submetido. Assim, ele afirma nos versos 1087-1088: ›rpei parall¦x taàta.
prÒsqen oátoj Ãn / a‡qwn Øbrist»j, nàn d' ™gë mšg' aâ fronî. [Tais coisas seguem
alternadamente: antes este homem era / um ígneo cometedor de hýbreis, mas, agora, é a
minha vez de pensar grande].
Teucro, em resposta, constrói sua argumentação a partir do questionamento da
postura autoritária de Menelau. Sp£rthj ¢n£sswn Ãlqej, oÙc ¹mîn kratîn [Tu vieste
como rei de Esparta não como nosso comandante] (v. 1102), tal fala, que ecoa as
palavras de Aquiles no canto IX da Ilíada (vv. 334-345), explora a hostilidade entre
Atenas e Esparta à época da tragédia, construindo um modelo negativo de poder
despótico para essa última. Como nota Stanford (in loco), a identificação da audiência
com o ¹mîn, o 'nosso', pronunciado por Teucro seria bem provável.
A associação com a cidade inimiga de Atenas é estendida a Agamêmnon, que
age da mesma forma que Menelau. Ambos censuram a liberdade do falar de Teucro.
Menelau compara o irmão de Ájax a um marinheiro de glîssa qrasÚj [língua ousada]
(v. 1142) no símile usado para repreendê-lo por sua l£bron stÒma [boca impetuosa]
(v.1147). Agamêmnon inicia sua fala a Teucro da seguinte maneira: s d¾ t¦ dein¦
·»mat' ¢ggšllous… moi / tlÁnai kaq' ¹mîn ïd' ¢noimwkteˆ cane‹n. [Então és tu que, como
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me informaram, ousas / encher a boca com palavras terríveis contra nós tão
impunemente.] (vv. 1226-1227). No verso 1258, Teucro é acusado de cometer Ûbrij por
™xeleuqerostome‹ [ter falado de modo excessivamente livre]. Essas repreensões
deslocam para as figuras dos Atridas a analogia com o bárbaro. A parrhs…a, "liberdade
de discurso", é um dos elementos característicos da democracia ateniense que
compõem a noção – igualmente ateniense – de "grego" (cf. ROMILLY, 1993: 283284).
Na fala de Agamêmnon, as censuras dirigidas a Teucro são justificadas pelo fato
de o irmão de Ájax ser tÕn ™k tÁj a„cmalwt…doj [o filho de uma cativa] (v. 1228), um
doàloj [escravo] (v. 1235) cujas palavras insolentes revelam uma b£rbaroj glîssa
[língua bárbara] (v. 1263). Em resposta ao chefe do exército argivo, Teucro lembra-lhe
os grandes feitos de seu irmão, que ele mesmo acompanhou, durante a guerra (vv.
1269-1288), sobretudo a defesa das naus e o duelo contra Heitor, episódios narrados na
Ilíada. Em seguida, Teucro confronta a acusação que lhe atribuíra uma origem servil
atacando a ancestralidade do Atrida: Pélops, avô de Agamêmnon, era um bárbaro, um
frígio (vv. 1291-1292); Atreu, seu pai, oferecera os sobrinhos em banquete ao próprio
irmão, Tiestes (vv. 1293-1294); e a cretense Aérope, sua mãe, fora surpreendida em
adultério (vv. 1295-1297). A essa ascendência caracterizada como bárbara, atroz e
indecorosa, Teucro contrapõe a aristéia de Telamon que, como salamínio, pertence à
estirpe de Erecteu (vv. 1299-1301). Reproduz, pois, o clamor dos atenienses de serem
os únicos helenos autênticos, porque autóctones.
Note-se, ainda, que os dois Atridas, quando afirmam a necessidade de
sophrosýne apenas em seus subordinados, se apropriam do discurso cívico para
defender uma questão privada – garantir a vingança contra Ájax (cf. vv. 1073-1076,
supra p. 87 e vv. 1239-1249, supra p. 28). `H mn g¦r turann…j ™sti monarc…a prÕj tÕ
sumfšron tÕ toà monarcoàntoj [A tirania é o governo de um só em benefício apenas
daquele que governa], insiste Aristóteles em sua Política (1279b 5; ver também 1295a
e 1311a). O modelo de governo dos Atridas é, portanto, a tirania, insinuada pelo
mensageiro no verso 749 (cf. supra p. 87), revelada pelo uso que eles fazem das
instituições cívicas e afirmada por Agamêmnon nesta fala dirigida a Ulisses: tÒn toi
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tÚrannon eÙsebe‹n oÙ ·®dion. [não é fácil um tirano61 ser pio] (v. 1350). Como um dos
tipos de poder despótico, a tirania é, na Atenas do século de Péricles, amplamente
associada ao que é bárbaro62.
No caso de Ájax, analogia com o bárbaro caracteriza um estado transitório – a
liminaridade –; já a associação dos Atridas com um modelo que não se enquadra na
noção ateniense de civilizado caracteriza, a partir do suicídio do herói, um estado
permanente, que inclui toda a sua descendência e também é aplicado à Esparta
contemporânea da tragédia. Na medida em que a cidade tende a se pensar como um
gšnoj, a lógica de reciprocidade hostil e amigável se mantém nas relações com as outras
cidades. Assim, a manutenção do desejo de vingança de Ájax torna-se benéfica para
Atenas, pois a cólera do Telamônio continua a recair sobre seus inimigos, o "gšnoj
espartano". Nesse sentido, é significativo que o herói, ao proclamar sua imprecação
contra os Atridas (vv. 835-844, cf. supra pp. 79-80), atribua o epíteto semna…
[venerandas] às Erínias (v. 837). Tal epíteto é aplicado às deusas no culto que recebiam
em Atenas, no santuário próximo ao Areópago, cuja instituição, encenada nas
Eumênides de Ésquilo, subordina a vingança privada ao poder judicial da cidade63.
No entanto, o fato de os Atridas estarem associados ao poder despótico durante
o debate acerca do sepultamento do herói não torna a oposição imposta por Teucro uma
conduta exemplar. O substituto de Ájax no posto de chefe dos salamínios, em sua
defesa do direito de seu irmão às honras fúnebres, segue o mesmo código aristocrático
que o herói verificara inoperante antes de morrer. A reprovação do modo como Teucro
age é expressa pelo coro, no verso 1264: e‡q' Ømˆn ¢mfo‹n noàj gšnoito swfrone‹n [Que o
pensamento de vós ambos (Agamêmnon e Teucro) seja moderar.]. De fato, é Ulisses,
que já se mostrara no prólogo como modelo de homem sèfrwn, quem irá convencer
Agamêmnon a permitir o sepultamento de Ájax, ainda que o Atrida o faça em nome da
amizade que nutre pelo filho de Laertes, sem reconhecer o valor do Telamônio (vv.
1370-1373).
Durante o diálogo com Agamêmnon, Ulisses demonstra seguir o preceito que
Ájax, nos versos 679-682 (cf. supra pp. 71-72), revelara ter aprendido:
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k¢moˆ g¦r Ãn poq' oátoj œcqistoj stratoà,
™x oá 'kr£thsa tîn 'Acille…wn Óplwn,
¢ll' aÙtÕn œmpaj Ônt' ™gë toiÒnd' ™moˆ
oÜ t¨n ¢tim£saim' ¥n, éste m¾ lšgein
›n' ¥ndr' „de‹n ¥riston 'Arge…wn, Ósoi
Tro…an ¢fikÒmesqa, pl¾n 'Acillšwj.

1340

Também para mim Ájax fora, certa vez, o maior inimigo do
[exército,
desde que ganhei as armas de Aquiles,
mas, apesar disso, eu
não o desonraria, de sorte a negar
que eu vi um homem, o melhor dos Argivos, de nós todos 1340
que para Tróia viemos, à exceção de Aquiles.
(vv. 1336-1341)
Ao colocar a areté de Ájax acima de suas relações pessoais, Ulisses age de modo
exemplar em relação à norma de conduta ditada pela pólis a seus cidadãos. Justifica,
assim, os votos que recebera na contenda pelas armas de Aquiles; o próprio Teucro
chama-o de ¥ristoj [excelente] no verso 1389. Com isso, a tragédia delimita o lugar
dos ideais aristocráticos na pólis democrática: aqui, tal como nos epitháphioi, só se
tornam ¥ndrej ¢gaqo… os atenienses que sucumbiram lutando pela cidade, que tiveram
uma morte bela64.
Elizabeth Belfiore (2000: 103-108) postula que, entre os gregos da época
clássica, o suicídio não era considerado uma morte nobre, ainda que, em certos casos
não fosse repreensível. Nicole Loraux (1995: 26) também nega que o suicídio seja um
ato heróico em si mesmo. Ambas as autoras demonstram o que, em Ájax, faz do
suicídio uma morte bela, já que o próprio herói assim a denominara (v. 479). Para
Loraux (1995: 35), o salto sobre a espada do inimigo Heitor, personificada na
denominação sfageÚj (imolador), imita a morte em combate, podendo, assim, conter
algo de heróico. A esse argumento, Belfiore (2000: 113) acrescenta que o herói, ao
morrer, beneficia seus phíloi, pois impede que a vingança dos Atridas se volte contra
eles. De fato, o herói, morto, beneficia não apenas os que na peça são seus phíloi, mas,
como busquei demonstrar, toda a cidade.
Há, porém, mais uma característica no suicídio de Ájax que me parece
fundamental para transformá-lo em um ato heróico. Antes de apontá-la, no entanto, é
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preciso observar o que define a bela morte na Atenas clássica. Loraux, em sua obra
sobre a oração fúnebre ateniense (1993: 124), mostra que os epitháphioi rompem com a
tradição homérica por louvarem, não a ação em combate, mas a proa…resij [decisão]
dos cidadãos de morrer pela cidade.
Na tragédia de Sófocles, sobretudo na ·»sij do herói que ocupa o segundo
episódio (cf. supra, pp. 70-72 e 74-75),·o suicídio é cuidadosamente apresentado como
decorrente de uma proa…resij de Ájax. É em acordo com o paradigma cívico que o
Telamônio morre belamente. Assim, Píndaro, que segue o paradigma homérico da bela
morte como decorrente da ação, ao narrar o suicídio do herói na Neméia 8 (vv. 23-34),
tem de recorrer ao yÒgoj [censura] dirigido a Ulisses para louvar o Telamônio65. Mas,
no século IV, Demóstenes, em sua oração fúnebre (60. 31 – 1339 7-11), faz da morte
de Ájax um exemplo para os cidadãos da tribo Aiantís. Entre a data do epinício e a do o
epitáfio, fora encenada a tragédia. Se, no prólogo da peça, Atena faz do herói um kakÒj
(v. 133), na cena que a conclui, ao executar as honras fúnebres que tanto defendera,
Teucro se refere ao Telamônio como ¢n¾r ¢gaqÒj (v. 1414), na única ocorrência da
expressão em toda a peça. Plenamente agregado a Atenas, Ájax, tal qual os cidadãos,
só pôde se tornar nobre após a morte.
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deixar de referir essas diferenças como marcas que separam deuses e heróis, observa que a oposição entre qus…a e
™nagismÒj é explicada de modo mais coerente se relacionada à oposição entre seres olímpicos e ctônicos; sobre
essa oposição, cf. BURKERT, 1983: 9 n. 41 e 1993: 394.

4

5

Cf. ALEXIOU, 55-60; SEAFORD, 2000: 114 e 139n. 151.

Para a coesão social como função do culto heróico, cf. SEAFORD, 2000: 111, dentre outras passagens;
BURKERT, 1993: 398 e 401; RUDHARDT, 1992: 133; KEARNS, 1989 passim e 135: "um herói é o modo
natural de se explicar a existência de um grupo, seja explicitamente na tradição narrativa do mito ou

93

implicitamente na ação executada pelo grupo no culto". Para essa mesma função no rito fúnebre, cf. SEAFORD,
2000: 87-8; GERNET & BOULANGER, 1970: 137-8.
6

Sobre o culto do ¢rchgšthj, ver KEARNS, 1989: 65-72 (do gšnoj), 80-92 (das fula… de Clístenes) e 92-100 (do
dÁmoj).
7

Cf. KEARNS, 1989: 125-129.

8

Cf. SEAFORD, 2000: 111. Os parágrafos que se seguem devem muito aos capítulos 3 e 4 dessa obra.

9

Cf. SEAFORD, 2000: 88.

10

De fato, na narrativa de Plutarco (Sólon 12. 4), a legislação de Sólon é mencionada em direta relação com a
atuação de Epimênides de Festos, que purificou Atenas da polução proveniente do assassinato de Cílon e seus
partidários, executado pelo grupo liderado por Mégacles. Os Cilonianos suplicavam a proteção de Atena, o que
tornou impuros os Alcmeonidas. Após o incidente, tîn Kulwne…wn oƒ perigenÒmenoi p£lin Ãsan „scuro…, kaˆ
stasi£zontej ¢eˆ dietšloun prÕj toÝj ¢pÕ toà Megaklšouj. ™n d tù tÒte crÒnJ tÁj st£sewj ¢km¾n laboÚshj m£lista
kaˆ toà d»mou diast£ntoj [os sobreviventes entre os Cilonianos estavam fortes de novo e estavam sempre e
continuamente em dissensão com os descendentes de Mégacles. A esse tempo, a dissensão alcançou seu maior
ápice e o povo estava dividido em dois.] (12.2). Assim, ao purificar a cidade, Epimênides, que prowdopo…hsen
aÙtù tÁj nomoqes…aj [preparou o caminho para a legislação de Sólon] (12.4), soluciona um caso de stásis a
princípio entre famílias (cf. SEAFORD, 2000: 93-4) que se estende por todo o dêmos. A narrativa de Plutarco
atribui, ainda, ao sábio de Creta a moderação dos funerais e, digno de nota, as práticas "mantidas pelas mulheres",
ou seja sobretudo a lamentação e a auto-laceração, são designadas, nessa passagem, tÕ barbarikÒn [coisa de
bárbaro] (12.5). A associação entre o incidente de Cílon e a legislação de Sólon é notada por Alexiou (1974: 1415), seguida por Seaford que empreende uma análise detalhada do episódio (2000: 92-100).
11

Cf. SEAFORD, 2000: 101.

12

Cf. GERNET & BOULANGER, 1970: 138-9; SEAFORD, 2000: 93 n. 97 e 103.

13

Cf. GERNET & BOULANGER, 1970: 140; ALEXIOU, 1974: 20; SEAFORD, 2000: 101.

14

Cf. SEAFORD, 2000: 103; GERNET & BOULANGER, 1970: 141.

15

Cf. LORAUX, 1993: 44-45.

Cf. LORAUX, 1993: 34-35 e passim para a oração fúnebre como elogio de Atenas; e 66-67 para a exclusão do
lamento.
.
17
Cf. ALEXIOU, 1974: 18.
16

18

Cf. KEARNS, 1989: 83-86; PARKER, 1997: 112-119

19

Nomeadamente, os sacerdotes de Erecteu, Cécrops e Hipoton; cf. KEARNS, 1989: 84 e PARKER, 1997: 118.

20

Cf. SEAFORD, 2000: 119-120.

21

Mesmo que o culto de Ájax em Atenas seja anterior à disputa por Salamina, é muito provável que o episódio
tenha exercido grande influência no estabelecimento desse culto (cf. KEARNS, 1989: 82; FARNELL, 1995: 3078). Eurísaques, ¢rchgšthj do gšnoj dos Salaminioi, deve ter recebido culto em Atenas antes de Ájax, como indica
o nome do herôon. Foram cogitadas algumas hipóteses para a origem do gšnoj, fundamentadas principalmente em
suas atividades religiosas, pois se seus cultos eram dedicados a divindades e heróis autênticos de Salamina (além
de Eurísaques, Teucro, Skiros e Atena Skiras), há indícios de que eles também forneciam sacerdotes a antigos
festivais públicos da Ática, e talvez da acrópole. Uma hipótese propõe que atenienses adotaram cultos originários
da ilha durante a disputa com Mégara; outra, que, nesse mesmo período, imigrantes foram admitidos na Ática

94

com privilégios; por último, que o gšnoj era formado por verdadeiros imigrantes de um período muito anterior (cf.
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escreve Emily Kearns: "onde se desejava conectar um herói com Teseu, sem que nenhuma oportunidade mais
específica se apresentasse, o método mais fácil teria sido certamente chegar à conclusão de que o herói em
questão era seu filho." (KEARNS, 1989: 123).

29

O verso é suprimido por Lloyd-Jones & Wilson, que seguem Nauck; a supressão baseia-se no argumento de
que seria inconsistente com o verso 325, em que o adjetivo ¼sucoj qualifica o herói. Porém, como observa Jebb
(in loco), o adjetivo aí, que traduzi por "inerte" seguindo Stanford (in loco), não implica silêncio. Ainda de acordo
com Jebb, "após o ¼sucoj do verso 325, o medo expresso no verso 326 seria ininteligível se não houvesse uma
razão subjacente". O verso também é mantido por Garvie, Stanford, Dain e Romilly.
30

As relações entre o assassinato das reses e o suicídio de Ájax serão abordadas de modo mais detalhado no
próximo sub-capítulo.

31

De acordo com Garvie (in loco), trata-se da primeira ocorrência dessa "etimologia".
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VERNANT, 1999: 174) que se relacionam com as figuras presentes na égide da deusa: "Phóbos (terror), Éris
(discórdia), Álke (vigor), Ioké (perseguição), que paralisa de medo, e a cabeça de Górgo, terrível (deinÒj) e
monstruosa (pelèrioj), signo terrível (deinÒj) e pavoroso (smerdnÒj) de Zeus portador da égide" (Ilíada, V, vv.
739-742). Os adjetivos atribuídos às figuras presentes na égide de Atena são os mesmos que qualificam o modo
de ação do Telamônio por toda a Ilíada: sua face é blosurÒj, aterrorizante (VII, v. 212), adjetivo que no composto
blosurèpij qualifica Górgo (XI, v.36); seu grito é smerdnÒj, pavoroso (XV, v. 687); e o próprio herói é pelèrioj,
monstruoso (III, v. 229). O aspecto mais técnico e estratégico da mÁtij pode ser percebido no agir de Ájax nos
versos 674-688 do canto XV, em que a atuação do herói ao defender as naus, caracterizada pela agilidade e pela
visão de combate que só a mÁtij pode conferir, é comparada com as técnicas de equitação, um dos campos de
ação de Atena (cf. DETIENNE & VERNANT, 1999: 178-202). Sobre a associação de Ájax com mÁtij, cf., ainda,
Bradshaw, 1996: 113 (em Homero) e 116-117 (em Sófocles).
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Cf. também Knox (1986: 143): "[Ájax] está pensando não como um homem, mas como um deus"; Segal (1999:
129), que traduz m¾ kat' ¥nqrwpon fronÍ por "thought beyond man's estate" (o grifo é meu); e Winnington-Ingram
(1998: 12): "Embora um homem mortal ele tivera pensamentos mais que mortais".

40

Sobre o caráter exclusivamente humano da Ûbrij em Sófocles, cf. Saïd (1974: 405-406). Sobre a
correspondência entre a Ûbrij humana e o fqÒnoj divino, cf. Cairns, 1996: 17-22.

41

Cf. Knox, 1986: 130.

42

Sobre a diferença entre os dois vocábulos, cf. supra p. 40.
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43

O vocábulo é, com freqüência, traduzido por destino. Porém, no intuito de precisar sua significação, preferi
fazer uso dessa paráfrase, que se baseia nos seguintes comentários de Adkins acerca do vocábulo moîra na épica
homérica, que o próprio autor (1975: 17) afirma comportar-se como aîsa:
Já foi dito que as crenças em Homero não asseguram qualquer teoria de determinismo: o homem
homérico de modo algum conhece um universo concebido como um mecanismo de relógio ou um
deus onipotente. Dessa forma, a qualidade de moîra não pode ser extraída de nenhuma dessas
fontes. O único sistema que é imposto à observação do homem homérico é o sistema social, no
qual ele tem uma posição designada, uma "parte alotada", de acordo com a qual ele deve se
comportar e cujos encargos ele tem de suportar. Ele recebeu como lote uma posição na vida que,
em certo sentido, ele tem de manter (pois um mendigo não pode se tornar um rei, em particular na
sociedade homérica) (...). Dessa forma, essa é a semelhança mais próxima com a inevitabilidade
que moîra pode possuir para ele, quando vista como um sistema (ADKINS, 1975: 21).

44

Segui, aqui, a emenda de Pearson (apud KAMERBEEK, 1963: x) que substitui to‹sd' Ðmoà por t…sij d' ™mou.
Garvie (in loco), após citar a objeção de Sinton de que é a desonra, e não a vingança, que aterroriza Ájax,
comenta que "a vingança que Ájax tem em mente seria, ela mesma, desonrosa. De qualquer modo, o sentido
inconvenientemente antecipa os vv. 408-9, dos quais é separado pela referência à caçada estúpida". Concordo
com Garvie que a t…sij é, para Ájax, desonrosa. Parece-me, no entanto, que a vingança a que o herói se refere não
provém do exército, mas da deusa. Nesse caso, pode-se observar até mesmo um encadeamento lógico na
enumeração feita pelo herói: a vingança da deusa o levara a assassinar as reses e tal assassinato suscita a
hostilidade do exército contra ele. A t…sij é, pois, causa da desonra.

45

Cf. Turner (1967: 105): "A liminaridade pode ser parcialmente descrita como um estado de reflexão"; e sobre
as relações entre a linguagem enigmática da iniciação nos mistérios e o segundo episódio de Ájax, cf. Seaford
(2000: 395-6), que também a associa com o pensamento de Heráclito.

46

Para a tradução de stÒma por "gume", cf. Liddell & Scott. s.v. stÒma III, 1. que cita esse verso de Sófocles.

Para um resumo das diversas posições assumidas pelos helenistas, cf., por exemplo, Garvie (in loco) e Sicherl
(1997).

47

48

Sobre a perversão dos ritos que sustentam a visão de mundo aristocrática como uma característica da tragédia
ática, ver Seaford, 2000: 368-405 (tragédia em geral; 392-402 Ájax) e Segal, 1999: 46 (drama ático) e 118 (em
Ájax).

49

Cf. KNOX, 1986: 147.

50

O adjetivo foi empregado na tradução no intuito de manter o caráter repentino expresso, no texto grego, pelo
uso do aoristo de fr…ssw.

Segui Stanford (in loco) na tradução de aÙtodaÁ, lit. "aprendido por si mesmo", por "improvisado". Para a
expressão „£ptein Ñrc»mata, Kamerbeek propõe a tradução "fazer movimentos rápidos ao dançar", dado que o
verbo significa "mover-se rapidamente", daí "executar a dança em passos ligeiros".
51

52

Optei por não traduzir o vocábulo. Se, nessa passagem, lhe é atribuído o sentido de "lealdade à lei divina" (cf.
Liddell &Scott, s.v. eÙnom…a), penso que não está completamente desvinculado de sua significação mais comum, a
"boa ordem", defendida por Sólon, termo político que, de acordo com Vernant (1996a: 250-253), designa uma
noção de igualdade geométrica ou harmônica, que confere a cada cidadão direitos políticos proporcionais a sua
areté, em contraposição à isonomía instaurada pelas reformas de Clístenes, que refere a uma igualdade
aritimética, outorgando direitos iguais a todos os cidadãos.
53

Além de em Ájax, ver Antígona, vv. 1115-1154; Traquínias, vv. 633-662; Édipo Rei, vv. 1086-1109.
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Nessa classificação, prosódia designa as canções entoadas no momento em que as vítimas eram levadas para o
altar e stásima as cantadas enquanto os executantes descansam após a corrida em volta do altar. SourvinouInwood (2003: 146) comenta:
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Esse sistema é, obviamente, muito diferente daquele encontrado em Platão, Ion 534c, no qual
hyporchema é um gênero equivalente a, e distinto de, ditirambo, enkomion, epos e iambos. Mas
a precisão da terminologia e suas relações com a dos gêneros corais não são importantes aqui.
O que parece claro é que a articulação básica entre as canções ligadas ao sacrifício e as
cantadas nas procissões e no altar parece ser constante nas fontes ocupadas com tais questões, e
uma vez que outra evidência que exista sobre isso parece enquadrar-se nesse sistema, podemos
concluir que tal articulação reflete a prática ritual comum.
55

Para a tradução de periste…laj por "envolvendo com terra", cf. Liddell & Scott, s.v. peristšllw. I, 1.a, que cita
esse verso de Sófocles.
Muitos helenistas classificam Ájax como uma peça díptica, conferindo, porém, um tom pejorativo à estrutura
da tragédia e considerando tal divisão uma falha de Sófocles. Tal posição tem sido criticada nos estudos mais
recentes, que defendem a unidade do drama. Um resumo desse debate é encontrado, por exemplo, em Garvie
(1998: 8-9).

56

Cf., além do verso 609 de Antígona, citado por Henrichs (1993: 175 n. 37) – katšceij 'OlÚmpou marmarÒessan
a‡glan [(Zeus) reténs a luz fulgente do Olimpo] –, a fórmula homérica ¢qan£toisi toˆ eÙrÝn oÙranÕn œcousin [os
imortais que habitam o vasto céu] (Od., I, v. 67; VII, v. 199; XI, 316, entre outros exemplos), em que o verbo œcw
estabelece a mesma relação de posse, ocupação e controle.
57

Henrichs cita duas outras passagens que confirmam tal acepção: o verso 242 de Eumênides, de Ésquilo, em que
o particípio ful£sswn designa a ação de Orestes diante da estátua de Atena, a quem ele suplica proteção contra as
Erínias; e o verso 51 de Héracles, de Eurípides, em que o verbo faz referência à ação de Anfiríton e Mégara no
altar de Zeus. Em ambos os casos, como no v. 1180 de Ájax, atribuir o poder de proteção aos suplicantes seria
ritualmente inapropriado. A acepção, no entanto, não consta de Liddell & Scott, mas é mencionada por Italie
(Index Aeschyleus, Leiden, 1964 apud Henrichs 167 n. 5).
58

59

Seaford (2000: 125-126) cita, além de Ájax, diversos exemplos; ver também Kearns (1989: 50).

60

Cf. Romilly, 1971: 113.

61

"Sem dúvida ele usa tÚrannoj em um sentido neutro ('governante'), mas a audiência ateniense do séc. V
certamente ouviria o vocábulo como 'tirano'", comenta Garvie (in loco).

62

Cf., por exemplo, ROMILLY, 1993: 284 e HARTOG, 1999: 328-341.

63

Para a transformação do poder vingativo em algo benéfico à cidade, cf. SEAFORD, 2000: 95-105 (Erínias) e
136 (Ájax).

64

Cf. LORAUX, 1993: 120-133.

65

Sobre a censura como um modo de realçar o louvor, ver, por exemplo, Nagy (1999: 222-242).

4. CONCLUSÃO
Em Ájax, o esquema dos rites de passage constitui uma das linguagens de que a
tragédia se serve para atualizar o material simbólico do passado mítico de acordo com
o discurso de auto-definição da pólis ateniense. De fato, tal esquema pôde ser
verificado na própria estrutura da peça. A segregação do herói, primeira etapa do rito
de passagem, realiza-se através das doenças que o acometem: uma, motivada pela ira,
associa-o ao bárbaro; a outra, enviada por Atena, ao selvagem. Mas ambas as nÒsoi,
vinculadas ao ato de vingança privada a que o Telamônio anseia, excluem tal prática e
os valores aristocráticos a ela subjacentes da cidade idealizada e simbólica que é a pólis
representada na tragédia.
O fato de a segregação não ser encenada mas relatada pelos personagens do
drama confere maior ênfase à segunda etapa do rito de passagem, a liminaridade, que
promove a transição da figura de Ájax entre os códigos de valores do passado e do
presente. Dada a importância de que essa etapa se reveste, a análise de sua
representação foi dividida em três modos, todos confrontados com um modelo
estrutural da cultura. Como situação não estruturada, a margem acusa na figura do
herói traços de um passado visto sob a perspectiva de uma alteridade radical,
associando-o com o bárbaro e o selvagem. Nesse modo de representar a liminaridade,
entrecruzam-se os elementos das oposições 'civilização e barbárie' e 'cultura e
natureza'. Tal entrecruzamento manifesta-se sobretudo na convergência das duas nÒsoi
em uma única, verificada nas falas do coro e de Tecmessa, e na paidéia que o herói
transmite a seu filho. Ao identificar de tal modo normas diferentes das vigentes com a
ausência de normas, a tragédia afirma as normas da cidade como as únicas válidas.
Como situação interestrutural, a margem se caracteriza pela ambigüidade,
comprovada no emprego de vocábulos como tim» (e ¢tim…a), a„dèj e Ûbrij, cujos
significados variam conforme as gnîmai, as convicções, dos personagens que os
pronunciam. A flutuação dos significados dessas "palavras-testemunho" evidencia que
na cena trágica os códigos de valores do passado e do presente operam ao mesmo
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tempo, mostrando que as atitudes de Ájax, repreendidas na pólis, são plenamente
coerentes com os valores homéricos.
Como situação des-

e pré-estruturante, a margem aponta aspectos que

antecipam o estado atingido pelo herói após a passagem. Primeiro, através de
referências a sua morte e a seu culto anteriores à cena do suicídio. Em seguida, através
da constatação do próprio herói de que seus valores aristocráticos se tornaram
inoperantes, uma vez que se fundamentam em uma idéia de permanência que já não se
aplica às relações humanas, mas fora deslocada para a cidade. Essa dissolução do
universo axiológico de Ájax constitui, ainda, seu aprendizado, o cerne do processo de
iniciação, que viabiliza a atualização do significado de sua figura mítica no discurso de
autodefinição da cidade.
Que esses modos de representar a liminaridade sejam concomitantes, comprovao a polissemia verificada em diversos traços que caracterizam cada um dos três. Assim,
a posição ocupada pela tenda do Telamônio no acampamento do exército remete
simultaneamente à situação liminar e à atuação atribuída ao herói na batalha de
Salamina; o assassinato das reses figura como resultado da refutação de um
procedimento democrático e como antecipação da morte e do culto do herói; a
lamentação a que o herói se entrega ora associa-o ao bárbaro, ora prefigura seu culto; o
agir doloso na vingança contra os Atridas evoca, ao mesmo tempo, as práticas
iniciáticas da efebia e o espelhamento entre o herói e Atena, característico de uma
relação cultual.
A multiplicidade de significados encontrada em tais traços é solidária à
ambigüidade do próprio estatuto de Ájax, simultaneamente homem de um passado que
contraria as normas de conduta da pólis e herói cultuado no presente, cuja veneração
afirma e corrobora os valores da cidade. Essa duplicidade, no entanto, se desfaz com o
suicídio que, envolto em uma atmosfera sacrificial, inicia o processo de agregação do
herói. Morto, Ájax passa a ter na tragédia um estatuto equivalente ao que possui no
presente da audiência. O herói deixa, portanto, de ameaçar a cidade para beneficiá-la.
E, ao atribuir ao Telamônio um novo valor funcional, o suicídio transforma igualmente
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o significado das figuras de Agamêmnon e Menelau, inimigos do herói que, associados
a Esparta, são também inimigos de Atenas.
Na medida em que os estados pelos quais o herói transita encontram-se
intimamente ligados ao passado e ao presente da cidade, o rito de passagem a que a
tragédia submete a figura de Ájax evidencia, ainda, que a história de Atenas é feita
tanto de rupturas quanto de permanências. Dado que a cidade tende a se pensar como
um único gšnoj, deslocando (mas mantendo) os valores aristocráticos, Ájax passa a
beneficiá-la justamente por não mudar. Se, em vida, sua conduta – contraposta com a
de Ulisses, exemplo para os cidadãos – é censurada, na morte, essa mesma conduta é
aceita e louvada. Assim, mais que demonstrar que o presente ora rompe ora continua o
passado, a tragédia delimita o lugar em que permanecem os ideais aristocráticos: na
própria pólis, quando representada como uma instituição que ultrapassa seus cidadãos.
Venerando Atenas, Ájax passa a ser pelos atenienses venerado; consegue, enfim,
compartilhar do ¢e….
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