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“O poeta, imerso no movimento do idioma, que é um contínuo ir 
e vir verbal, escolhe umas quantas palavras – ou é escolhido 
por elas. Ao combiná-las, constrói seu poema: um objeto verbal 
feito de signos insubstituíveis e imóveis. O ponto de partida do 
tradutor não é a linguagem em movimento, matéria-prima do 
poeta, mas a linguagem fixa do poema. Linguagem congelada, 
mas perfeitamente viva. Sua operação é inversa à do poeta: 
não se trata de construir com signos móveis um texto móvel, 
mas de desmontar os elementos deste texto, pôr de novo em 
circulação os signos e devolvê-los à linguagem.” 
 
Octavio Paz, Tradução: literatura e literalidade, p. 25. 
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RESUMO. 
 
 
 
 

O presente trabalho pretende apresentar uma tradução da Nona Olímpica, de 
Píndaro, para a língua portuguesa. A tradução é precedida de uma introdução à obra 
de Píndaro, ao gênero epinício e também ao poema em questão, a Nona Olímpica, 
executada em 466 a.C. para louvar Efarmosto, um jovem cidadão grego de Opunte, 
após sua vitória na luta nos Jogos Olímpicos de 468 a.C. Além da tradução, a 
pesquisa compreende a elaboração de inúmeras notas ao texto, para 
esclarecimento de dificuldades do processo tradutório e opções tomadas em 
diversas passagens. As notas também acrescem ao texto explicações sobre 
eventos, lugares e personagens mencionados no poema (explicitamente ou não), e 
analisam questões sintáticas e lexicais do poema. Como norte para os estudos 
foram utilizados principalmente a tradução de Alfonso Ortega (Editora Gredos) e os 
volumes de tradução e comentários de Douglas E. Gerber (Franz Steiner Verlag) e 
Bruno Gentili (Mondadori Editore), todos referenciados no fim do trabalho.  

 
Palavras-chave: Píndaro, poesia lírica grega arcaica, epinício, tradução. 
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ABSTRACT. 
 
 
 

This work intends to provide a translation of the Ninth Olympic of Pindar for the 
Portuguese language. The translation is preceded by an introduction about the work 
of Pindar, the victory ode genre and also the poem in question: the Olympian Ninth, 
performed in 466 BC to praise Efarmosto, a young Greek citizen of Opunte, after his 
wrestling victory in Olympic Games placed at 468 BC. Besides the translation, the 
research includes the preparation of numerous notes to the text in order to clarify 
translation process’ difficulties and choices made in various passages. The notes 
also provide explanations on facts, places and on characters mentioned in the poem 
(explicitly or not), aside a syntactic and lexical analysis of the poem. Mainly the 
studies were guided by Alfonso Ortega’s translation (Gredos Publisher) and also by 
Douglas E. Gerber (Franz Steiner Verlag) and Bruno Gentili`s (Mondadori Editore) 
volumes of translation and commentaries, both listed in the end of work. 
 
Keywords: Pindar, archaic Greek lyric poetry, victory ode, translation. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O presente trabalho foca-se na tradução da Nona Olímpica, de Píndaro. 

Inicialmente, são apresentadas algumas considerações sobre Píndaro e o gênero 

poético do epinício pindárico. 

A seguir, são tecidas considerações sobre o poema traduzido, a Nona 

Olímpica, contextualizando de forma sumária os fatos narrados na composição. Um 

parêntesis: diversas vezes esta pesquisa refere-se ao poema como composição, 

como forma de destacar que se trata de uma obra apresentada para a celebração de 

uma vitória e louvação do vencedor, sendo cantada e acompanhada de dança, uma 

concepção que deve ser reforçada, por ser muito distinta do texto que atualmente se 

conhece, já que não há registros da música e tampouco da coreografia que 

integravam a obra. 

Apresenta-se então o poema na língua grega e, a seguir, sua tradução para 

a língua portuguesa, acompanhada das notas explicativas. 

Além das explicações, as notas também contemplam o cotejo de passagens 

da Nona Olímpica com outros trechos de Píndaro (para os quais adotei a tradução 

de Alfonso Ortega, da Editora Gredos), de Baquílides (baseada na tradução de Sir 

Richard C. Jebb, Cambridge University Press) de Homero (para a qual me vali das 

traduções da Ilíada e da Odisséia de Carlos Alberto Nunes, Ediouro) e de outros 

poetas. Salvo indicação contrária, as demais traduções de autores clássicos, 

escólios e as versões para o português das obras acima mencionadas são todas de 

minha autoria. Da mesma forma, são de minha exclusiva responsabilidade as 

incorreções nelas presentes. 

Após a tradução, são apresentadas conclusões ao trabalho e listadas as 

referências bibliográficas utilizadas na pesquisa. 

No anexo, baseando-me no modelo proposto na edição italiana das Odes 

Olímpicas de Bruno Gentili et alli, apresento uma tábua genealógica das 

personagens citadas na composição, culminando com o nascimento de Ájax, o herói 

diante de cujo altar foi homenageado o atleta celebrado por Píndaro na Nona 

Olímpica, Efarmosto de Opunte. 
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I. SOBRE PÍNDARO E O EPINÍCIO PINDÁRICO 

 

 

Píndaro é um dos mais célebres poetas líricos da Antiguidade grega. 

Embora haja pouquíssimas informações confiáveis sobre dados de sua vida, crê-se 

que nasceu em Cinocéfalos, na antiga região grega da Beócia, por volta do ano 518 

a.C. 

Pelas informações legadas pela tradição, também é geralmente aceito que 

Píndaro provinha de uma família aristocrática (o que poderia justificar as múltiplas 

relações com os governantes e aristocratas homenageados em suas composições). 

Da lista dos nove poetas líricos canônicos da Antiga Grécia (Álcman, Safo, Alceu, 

Anacreonte, Estesícoro, Íbico, Simônides,  Baquílides e Píndaro) que os gramáticos 

alexandrinos elaboraram, Píndaro é o poeta cujo trabalho chegou até nós de forma 

mais preservada. 

Conforme lembra Frederico Lourenço1, embora Píndaro tenha composto 

poesia em variados gêneros, atualmente só há poemas completos de sua autoria 

compostos no gênero denominado epinício, uma canção triunfal composta para 

celebrar uma vitória. 

Maria Helena da Rocha Pereira2 lembra que, entre as formas de glorificação 

de vitórias obtidas nos Jogos Olímpicos, figurava um canto breve e simples, ao 

menos desde o século VII a.C. 

Ela prossegue afirmando que o poeta grego Simônides, que viveu no final do 

século VI a.C., teria criado o epinício, uma das diferentes modalidades da lírica 

coral, expressamente destinada a celebrar o vencedor. Nessas odes estavam 

presentes a poesia, a música (ambas compostas pelo mesmo poeta) e a dança, 

embora atualmente só haja registros das palavras, sem qualquer informação sobre 

as melodias e coreografias que as acompanhavam. 

As odes podiam ser constituídas de uma simples estrofe (que podia ou não 

ser repetida) ou então adotar uma forma mais complexa: as tríades, grupos de 

versos que compreendiam a estrofe, a antístrofe (que continham rigorosamente o 

mesmo esquema métrico) e o epodo (com um esquema métrico padrão, embora 

                                                        
1 LOURENÇO (2006, p. 9). 
2 PEREIRA (2003, p. 13/14). 
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diferente do das estrofes e antístrofes). Essas tríades podiam repetir-se um número 

variável de vezes, ainda que predominasse o esquema de três a cinco tríades, e 

eram cantadas no local da vitória ou na cidade do vencedor. 

A coletânea dos epinícios de Píndaro foi ordenada pelos Gramáticos 

Alexandrinos, durante o Período Helenístico3, tomando como diretriz as vitórias 

nelas celebradas. Além disso, elas foram colacionadas seguindo a ordem de 

antiguidade e importância dos jogos Pan-helênicos; assim, primeiro as Odes 

Olímpicas (celebrando vitórias em Olímpia), depois as Píticas (cantando as vitórias 

obtidas em Delfos), então as Ístmicas (relativas às vitórias em Corinto, cidade 

localizada próximo ao istmo homônimo) e, por fim, as Nemeias (celebrando as 

vitórias alcançadas em Nemeia). 

Maria Helena da Rocha Pereira4 acrescenta que embora os epinícios 

pindáricos partam de um triunfo atlético que, ainda que retumbante, era efêmero, 

atravessaram séculos e continuam ainda hoje sendo considerados modelos poéticos 

dificilmente ultrapassáveis. 

A razão dessa permanência, segundo a autora, é que as referências que os 

epinícios contêm às circunstâncias da vitória e ao elogio do vencedor são breves, 

sendo então os principais componentes das odes a gnome (basicamente uma 

máxima significativa vertida em versos para facilitar sua memorização) e a narração 

de um mito, geralmente escolhido por sua relação com o local da vitória, com a 

cidade natal do vencedor ou com suas condições de vida. 

  

                                                        
3 Época da história da Antiga Grécia e do Mediterrâneo que vai de 323 a.C. com a morte de Alexandre, o Grande, até 31 a.C., com a 

Batalha de Ácio e a subsequente conquista do Egito Ptolomaico pelos Romanos, em 30 a.C. 

4 Ibidem, p. 15/16. 
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II. A NONA OLÍMPICA, DE PÍNDARO 

 

A Nona Olímpica é um epinício composto por Píndaro em 466 a.C. para ser 

cantado durante o cortejo de celebração que se dirigiu ao santuário do herói lócrio5 

Ájax, na cidade de Opunte. A cidade, situada defronte ao Golfo de Corinto, era a 

terra natal de Efarmosto, o vencedor celebrado no poema e no cortejo que os versos 

mencionam. 

Para Bruno Gentili6, embora a ode celebre a vitória de Efarmosto na 

competição de luta nos Jogos Olímpicos de 468 a.C., ela só foi composta e 

executada dois anos depois, após a vitória do atleta nos Jogos Píticos. 

Douglas E. Gerber7 confirma o dado, esclarecendo que a Nona Olímpica foi 

uma das duas odes compostas por Píndaro para um περιοδονίκης, ou vitória nos 

quatro festivais principais da Grécia Antiga: os Jogos Olímpicos, Píticos, Ístmicos e 

Nemeus. A outra ode que louva um περιοδονίκης é a Sétima Olímpica, laudatória 

dos triunfos de Diágoras de Rodes. 

Gerber lembra também que os dois poemas são muito semelhantes, pois 

foram compostos para vitórias ganhas em Jogos Olímpicos sucessivos (a Nona para 

a luta em 468 a.C. e a Sétima para o boxe em 464 a.C.), incluem um impressionante 

número de vitórias ganhas em outros jogos e contêm mitos que explicam a origem e 

a história mais antiga da terra natal dos vencedores, e acrescenta que a Nona 

Olímpica é a única ode composta por Píndaro para um cidadão de Opunte Lócria. 

A seguir, Gerber aponta que a narrativa mítica do poema descreve a origem 

e os primórdios da história da terra de Efarmosto sob a forma de um tríptico: 1) na 

primeira parte estão descritas a inundação e suas consequências; 2) depois o poeta 

narra a infância de Locro e adoção do filho que ele batiza de Opunte; e 3) a chegada 

dos estrangeiros de várias partes da Grécia a Opunte, entre eles Mezêncio, o pai de 

Pátroclo, cujo valor é enfatizado durante algum tempo na conclusão do mito. 

Duas figuras do mito, Opunte e Pátroclo, estão destinadas a servir como 

paradigmas para o vencedor (Efarmosto). 

                                                        
5 Habitante da Lócrida, região da Grécia antiga formada por dois distritos: o ocidental ou Opúncio e o oriental ou Ozólio. O primeiro 

rodeava a região do Golfo de Mália e do Desfiladeiro das Termópilas, onde se travou a conhecida batalha homônima, em 480 a.C., e o 
segundo bordejava o Golfo de Corinto. A capital dos lócrios opúncios era a cidade de Opunte, donde lhes veio o nome, enquanto a dos 
lócrios ozólios era a importante cidade portuária de Naupacto. 

6 GENTILI (20-, p. 217). 

7 GERBER (2002, p.11). 
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Gerber8 destaca que a comparação com Opunte é particularmente evidente, 

pois, segundo Píndaro, ele é um ὑπέρφατον ἄνδρα μορφᾷ τε καί ἔργοισι (versos 

65/6) ‘um homem inefável por sua beleza e suas ações’, enquanto Efarmosto é 

ὡραῖος ἐὼν καὶ καλὸς κάλλιστά τε ῥέξαις ‘estando na flor da juventude, cheio de 

encanto e beleza, executando uma belíssima façanha’ (verso 94). 

Já a comparação com Pátroclo é menos óbvia, embora seja seguro afirmar 

que Píndaro pretendeu que sua audiência enxergasse um paralelo entre a coragem 

de Pátroclo em enfrentar Télefo (versos 70/3) e Efarmosto suportando uma 

competição contra adultos quando ele deveria ter concorrido entre os ἀγένειοι 

‘imberbes’ (versos 89/90). 

Embora alguns estudiosos defendam que a passagem acima sugeriria a 

comparação de Efarmosto com o sucesso de Héracles contra oponentes superiores 

(versos 29/35), Gerber julga a hipótese menos provável que as comparações com 

Opunte e Pátroclo, pois um jovem que vence pessoas mais velhas é muito diferente 

de um herói que vence os deuses. De qualquer modo, Gerber aponta que a gnome 

que introduz a narração sobre Héracles, ἀγαθοὶ δὲ καὶ σοφοὶ κατὰ δαίμον' ἄνδρες 

ἐγένοντ' ‘os homens tornam-se valiosos e sábios conforme a divindade’ (versos 

29/35), pode ser aplicada a Efarmosto, tendo em vista o que Píndaro afirma sobre 

ele nos versos 100/10, em particular τόνδ' ἀνέρα δαιμονίᾳ γεγάμεν ‘este homem por 

graça divina nascido’. 

 

                                                        
8 Ibid. p. 12. 
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III. TEXTO GREGO 
 

Segue a Nona Olímpica, no original grego9: 

 

Τὸ μὲν Ἀρχιλόχου μέλος 
φωνᾶεν Ὀλυμπίᾳ, 
καλλίνικος ὁ τριπˈλόος κεχλαδώς 
ἄρκεσε Κˈρόνιον παρ' ὄχθον ἁγεμονεῦσαι 
κωμάζοντι φίλοις Ἐφαρμόστῳ σὺν ἑταίροις· 
ἀλλὰ νῦν ἑκαταβόλων Μοισᾶν ἀπὸ τόξων 
Δία τε φοινικοστερόπαν σεμνόν τ' ἐπίνειμαι 
ἀκˈρωτήριον Ἄλιδος 
τοιοῖσδε βέλεσσιν, 
τὸ δή ποτε Λυδὸς ἥρως Πέλοψ 
(10) _ἐξάρατο κάλλιστον ἕδˈνον Ἱπποδαμείας· 
πτερόεντα δ' ἵει γλυκύν 
Πυθῶνάδ' ὀϊστόν· οὔτοι χαμαιπετέων λόγων ἐφάψ<εα>ι, 
ἀνδρὸς ἀμφὶ παλαίσμασιν φόρμιγγ' ἐλελίζων 
κλεινᾶς ἐξ Ὀπόεντος· αἰνήσαις ἓ καὶ υἱόν, 
ἃν Θέμις θυγάτηρ τέ οἱ σώτειρα λέλογχεν 
μεγαλόδοξος Εὐνομία. θάλλει δ' ἀρεταῖσιν 
σόν τε, Κασταλία, πάρα 
Ἀλφ<εοῦ> τε ῥέεθˈρον· 
ὅθεν στεφάνων ἄωτοι κλυτάν 
(20) _ Λοκˈρῶν ἐπαείροντι ματέρ' ἀγˈλαόδενδρον. 
ἐγὼ δέ τοι φίλαν πόλιν 
μαλεραῖς ἐπιφˈλέγων ἀοιδαῖς, 
καὶ  ἀγάνορος ἵππου 
θᾶσσον καὶ ναὸς ὑποπτέρου παντᾷ 
ἀγγελίαν πέμψω ταύταν, 
εἰ σύν τινι μοιριδίῳ παλάμᾳ 
ἐξαίρετον Χαρίτων νέμομαι κᾶπον· 
κεῖναι γὰρ ὤπασαν τὰ τέρπν'· ἀγαθοὶ 
_δὲ καὶ σοφοὶ κατὰ δαίμον' ἄνδρες   
ἐγένοντ'· ἐπεὶ ἀντίον 
(30) πῶς ἂν τριόδοντος Ἡ- 
ρακˈλέης σκύταλον τίναξε χερσίν, 
ἁνίκ' ἀμφὶ Πύλον σταθεὶς ἤρειδε Ποσειδάν, 
ἤρειδεν δέ νιν ἀργυρ<έῳ> τόξῳ πολεμίζων 
Φοῖβος, οὐδ' Ἀΐδας ἀκινήταν ἔχε ῥάβδον, 
βρότεα σώμαθ' ᾇ κατάγει κοίλαν πρὸς ἄγυιαν 
θνᾳσκόντων; ἀπό μοι λόγον 
τοῦτον, στόμα, ῥῖψον· 
ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι θεούς 
_ἐχθρὰ σοφία, καὶ τὸ καυχᾶσθαι παρὰ καιρόν 
μανίαισιν ὑποκˈρέκει. 
(40) μὴ νῦν λαλάγει τὰ τοι- 
αῦτ'· ἔα πόλεμον μάχαν τε πᾶσαν 
χωρὶς ἀθανάτων· φέροις δὲ Πρωτογενείας 
ἄστει γλῶσσαν, ἵν' αἰολοβˈρέντα Διὸς αἴσᾳ 

                                                        
9 O texto grego aqui utilizado é o da edição de Maehler and Snell (1971), constante das referências bibliográficas. 
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Πύρρα Δευκαλίων τε Παρνασσοῦ καταβάντε 
δόμον ἔθεντο πρῶτον, ἄτερ δ' εὐνᾶς ὁμόδαμον 
κτισσάσθαν λίθινον γόνον· 
λαοὶ δ' ὀνύμασθεν. 
ἔγειρ' ἐπέων σφιν οἶμον λιγύν, 
_αἴνει δὲ παλαιὸν μὲν οἶνον, ἄνθεα δ' ὕμνων 
νεωτέρων. λέγοντι μάν 
(50) χθόνα μὲν κατακˈλύσαι μέλαιναν 
ὕδατος σθένος, ἀλλά 
Ζηνὸς τέχˈναις ἀνάπωτιν ἐξαίφνας 
ἄντλον ἑλεῖν. κείνων δ' ἔσαν 
χαλκάσπιδες ὑμέτεροι πρόγονοι   
ἀρχᾶθεν, Ἰαπετιονίδος φύτˈλας 
κοῦροι κορᾶν καὶ φερτάτων Κρονιδᾶν, 
_ἐγχώριοι βασιλῆες αἰεί, 
πρὶν Ὀλύμπιος ἁγεμών 
θύγατˈρ' ἀπὸ γᾶς Ἐπει- 
ῶν Ὀπ<όε>ντος ἀναρπάσαις, ἕκαλος 
μίχθη Μαιναλίαισιν ἐν δειραῖς, καὶ ἔνεικεν 
(60) Λοκˈρῷ, μὴ καθέλοι νιν αἰὼν πότˈμον ἐφάψαις 
ὀρφανὸν γενεᾶς. ἔχεν δὲ σπέρμα μέγιστον 
ἄλοχος, εὐφράνθη τε ἰδὼν ἥρως θετὸν υἱόν, 
μάτρωος δ' ἐκάλεσσέ νιν 
ἰσώνυμον ἔμμεν, 
ὑπέρφατον ἄνδρα μορφᾷ τε καί 
_ἔργοισι. πόλιν δ' ὤπασεν λαόν τε διαιτᾶν. 
ἀφίκοντο δέ οἱ ξένοι 
ἔκ τ' Ἄργεος ἔκ τε Θη- 
βᾶν, οἱ δ' Ἀρκάδες, οἱ δὲ καὶ Πισᾶται· 
υἱὸν δ' Ἄκτορος ἐξόχως τίμασεν ἐποίκων 
Αἰγίνας τε Μενοίτιον. τοῦ παῖς ἅμ' Ἀτρείδαις 
Τεύθραντος πεδίον μολὼν ἔστα σὺν Ἀχιλλεῖ 
μόνος, ὅτ' ἀλκ<άε>ντας Δαναοὺς τρέψαις ἁλίαισιν 
πρύμναις Τήλεφος ἔμβαλεν· 
ὥστ' ἔμφρονι δεῖξαι 
(9.75) μαθεῖν Πατρόκλου βιατὰν νόον· 
_ἐξ οὗ Θέτιος †γόνος οὐλίῳ νιν ἐν Ἄρει 
παραγορεῖτο μή ποτε 
σφετέρας ἄτερθε ταξιοῦσθαι 
δαμασιμβρότ<ου> αἰχμᾶς. 
(80) εἴην εὑρησιεπὴς ἀναγεῖσθαι 
πρόσφορος ἐν Μοισᾶν δίφˈρῳ· 
τόλμα δὲ καὶ ἀμφιλαφὴς δύναμις   
ἕσποιτο. προξενίᾳ δ' ἀρετᾷ τ' ἦλθον 
τιμ<άο>ρος Ἰσθμίαισι Λαμπρομάχου 
_μίτραις, ὅτ' ἀμφότεροι κράτησαν 
μίαν ἔργον ἀν' ἁμέραν. 
ἄλλαι δὲ δύ' ἐν Κορίν- 
θου πύλαις ἐγένοντ' ἔπειτα χάρμαι, 
ταὶ δὲ καὶ Νεμέας Ἐφαρμόστῳ κατὰ κόλπον· 
Ἄργει τ' ἔσχεθε κῦδος ἀνδρῶν, παῖς δ' ἐν Ἀθάναις, 
οἷον δ' ἐν Μαραθῶνι συλαθεὶς ἀγενείων 
(90) μένεν ἀγῶνα πρεσβυτέρων ἀμφ' ἀργυρίδεσσιν· 
φῶτας δ' ὀξυρεπεῖ δόλῳ 
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ἀπτωτὶ δαμάσσαις 
διήρχετο κύκˈλον ὅσσᾳ βοᾷ, 
_ὡραῖος ἐὼν καὶ καλὸς κάλλιστά τε ῥέξαις. 
τὰ δὲ Παρρασίῳ στρατῷ 
θαυμαστὸς ἐὼν φάνη 
Ζηνὸς ἀμφὶ πανάγυριν Λυκαίου, 
καὶ ψυχρᾶν ὁπότ' εὐδιανὸν φάρμακον αὐρᾶν 
Πελλάνᾳ φέρε· σύνδικος δ' αὐτῷ Ἰολάου 
τύμβος ἐνναλία τ' Ἐλευσὶς ἀγˈλαΐαισιν. 
(100) τὸ δὲ φυᾷ κράτιστον ἅπαν· πολλοὶ δὲ διδακταῖς 
ἀνθρώπων ἀρεταῖς κλέος 
ὤρουσαν ἀρέσθαι· 
ἄνευ δὲ θεοῦ, σεσιγαμένον 
_οὐ σκαιότερον χρῆμ' ἕκαστον· ἐντὶ γὰρ ἄλλαι 
ὁδῶν ὁδοὶ περαίτεραι, 
μία δ' οὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει 
μελέτα· σοφίαι μέν   
αἰπειναί· τοῦτο δὲ προσφέρων <ἄε>θλον, 
ὄρθιον ὤρυσαι θαρς<έω>ν, 
(110) τόνδ' ἀνέρα δαιμονίᾳ γεγάμεν 
εὔχειρα, δεξιόγυιον, ὁρῶντ' ἀλκάν, 
Αἶαν, τεόν τ' ἐν δαιτί, Ἰλιάδα, 
νικῶν ἐπεστεφάνωσε βωμόν. 
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IV. TRADUÇÃO E NOTAS 
 

O canto10 de Arquíloco11 
ressoando em Olímpia, 
o elogio ao vencedor três vezes12 exultado13 
bastou para guiar14 à colina de Cronos15 
celebrando o cortejo de Efarmosto e de seus queridos companheiros. 
Mas agora16 dos arcos17 das longe-atiradoras18 Musas19, com esses20 dardos 
aproxima-te21 de Zeus do raio vermelho22, e da sagrada elevação da Élide23, 
que certa vez24 o lídio herói Pélops 
ganhou25 como belíssimo dote de Hipodâmia26. (10) 
 
E envia alada27 e doce28 

                                                        
10 Com as partículas μὲν (v. 1) e ἀλλὰ (v. 5), Píndaro contrapõe o canto de Arquíloco, utilizado para festejar informalmente a vitória 

de Efarmosto em Olímpia, cidade da vitória, ao seu, composto especificamente para a ocasião. 
11 Segundo Gentili, trata-se do refrão entoado durante três voltas dadas na cidade de Olímpia pelo coro de amigos dos vencedores 

para celebrá-los logo após a vitória, sendo um trecho do hino que, segundo a tradição, Arquíloco compôs para celebrar Héracles, e 
que se inicia com as palavras τήνελλα, ὦ καλλίνικε χαῖρε ἅναξ ἡράκλεις,/ αὑτός τε καὶ ἰόλαος αἰχμητᾷ δύο (algo como ‘viva, salve a 
bela vitória, ó Héracles Senhor,/ ele e também Iolau, os dois lanceiros’), razão pela qual as palavras τήνελλα καλλίνικε (algo como 
‘viva a bela vitória’) tornaram-se um modo comum de saudar os vencedores nos jogos. O autor acrescenta, ainda, que τήνελλα é uma 
palavra onomatopeica a que recorreu Arquíloco para simular o som da cítara (κιθάρα) – espécie de lira cujo número de cordas foi 
aumentado, inicialmente, de quatro para sete, e mais tarde, de sete para nove – pois não dispunha de um citaredo, enquanto o resto 
do texto era acompanhado por um coro. A partir de então, os coros que não tivessem um citaredo à disposição recorriam às palavras 
iniciais desse canto.   

12 τριπλόος: refere-se às três voltas repetidas dadas pelo coro em torno da cidade de Olímpia. Gentili lembra que para Aristarco o 

termo significaria ‘composto de três partes’, a saber, três estrofes, mas afirma que a esta interpretação se opunha Erastótenes, 
sinalizando não ser a melhor compreensão do termo. 

13 κεχλαδώς: o particípio perfeito é também uma forma onomatopeica, ligada ao ruidoso escorrer d’água e que exprime bem a 

confusão festiva constituída pela farra dos jovens e pelos repetidos gritos elogiando o vencedor. 
14 Segundo Gentili, ἁγεμονεῦσαι rege κωμάζοντι φίλοις Ἐφαρμόστῳ σὺν ἑταίροις, prenunciando ser o vencedor quem guia o cortejo 

dos companheiros coetâneos que, assim como a família, acompanham Efarmosto à Olímpia.  
15 Κρόνιον παρ ὄχθον: o santuário de Olímpia ficava ao pé da Colina de Cronos, então esta é uma sinédoque que varia a antecedente 

Olímpia.  
16 νῦν: agora, na celebração oficial em Opunte, pátria do vencedor celebrado, Efarmosto, antiga cidade grega e capital da antiga 

região da Lócrida Opúncia, que se localizava a cerca de 3 km do Golfo Opúncio. 
17 τόξων: apenas aqui em Píndaro τόξα significa arco, como em Homero. Nas outras passagens pindáricas, significa sempre flechas, 

setas. 
18 ἑκαταβόλων: longe-atiradoras. Gentili leciona que o termo é um epíteto exclusivo de divindades, quase sempre de Apolo e, em um 

caso, de sua irmã, Ártemis (Hino Homérico à Ártemis - 9, 6). Ele se refere à eficácia comunicativa mais ampla do canto pindárico, em 
relação ao canto ‘local’ de Arquíloco.  
19 O poeta dirige um convite para cantar Zeus e a colina sagrada de Cronos, que Pélops recebeu como dote de Hipodâmia. Píndaro 

exprime a ideia através da metáfora dos dardos, que simbolizam o canto de louvor e são atirados pelo poeta mediante o arco das 
Musas, que mimetiza a inspiração poética. 
20 τοιοῖσδε: ‘esses’ como os compostos agora por Píndaro, e não como os precedentes; o adjetivo exalta a qualidade da poesia 

pindárica. 

21 ἐπίνειμαι: para Gentili significa aproximar, juntar, embora o comentador mencione que não é possível reconstruir o percurso 

linguístico através do qual Píndaro chega a esse sentido, já que o significado do verbo ἐπινέμω mais atestado pelo uso, ‘difundir-se’, 
não combina com Δία, a não ser que o poeta já tenha em mente o que ele expressa no verso 22 ‘ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς’ (o fulgor das 
canções): que o fogo da inspiração já está se espalhando em redor e alcançará Zeus e a Élide.  
22 φοινικοστερόπαν: Gentili anota que o epíteto só aparece aqui e em Baquílides (12, 40: φοινικοστερόπα...ζηνός νεμεαίου: Zeus 

Nemeu do raio vermelho). 
23 Conforme Slater, trata-se da região grega na qual se situava Olímpia. 

24 ποτε: marca a habitual transição pindárica da realidade para o mito. 

25 ἐξάρατο: o verbo ἐξαίρω significa propriamente o ato com o qual o vencedor ergue para o alto o prêmio recebido.  
26 Trata-se do mito de Hipodâmia, cantado por Píndaro na Olímpica 1: Pélops, vencendo Enomau na corrida de quadriga, obtém a 

mão de sua filha, Hipodâmia e, segundo Píndaro acrescenta aqui, recebe a cidade de Olímpia como dote. 
27 πτερόεντα: de πτερόεις, faz referência às penas postas na base da seta e que serviam para estabilizar seu voo. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%2Fnella&la=greek&can=th%2Fnella1&prior=qrettanelo/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%3D&la=greek&can=w%29%3D0&prior=th/nella
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kalli%2Fnike&la=greek&can=kalli%2Fnike0&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xai%3Dre&la=greek&can=xai%3Dre0&prior=kalli/nike
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%2Fnella&la=greek&can=th%2Fnella1&prior=qrettanelo/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kalli%2Fnike&la=greek&can=kalli%2Fnike0&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kalli%2Fnike&la=greek&can=kalli%2Fnike0&prior=w)=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xai%3Dre&la=greek&can=xai%3Dre0&prior=kalli/nike
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%2Fnella&la=greek&can=th%2Fnella1&prior=qrettanelo/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lira
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3crida_Opuntia
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a seta a Pito. 
Certamente não29 tocará palavras que caem no chão30, 
fazendo vibrar31 a fórminx32 em honra das lutas de um homem 
da célebre33 Opunte34, louvando seu filho35 
e aquele que por sorteio Têmis e sua filha salvadora36, 
a megagloriosa37 Eunomia38, receberam39. E floresce40 com proezas41 
em tua corrente, Castália42, 
e na do Alfeu43: 
de onde44 as melhores45 coroas 
exaltam46 a gloriosa47 mãe dos Lócrios48, de esplêndidas árvores49. (20) 
 
Eu50, inflamando51 a querida cidade 

                                                                                                                                                                             
28 γλυκύν (doces): antítese do sentido real (em Homero as flechas são πικροί: ásperas), mas adequado ao sentido metafórico. 

29 οὔτοι: o poeta não fará discursos ineficazes se tocar a fórminx para a vitória na luta ser de um homem de Opunte, celebrando-o e 

também a cidade, que é um reino da ordem. É implícito que a ode a Efarmosto será certamente eficaz. 

30 χαμαιπετέων: aquelas que não atingem a meta, o escopo, as inúteis, ineficazes. 
31 os dois particípios presentes nesse trecho ἐλελίζων (presente – fazendo vibrar) e αἰνήσαις (aoristo - louvando) exprimem 

respectivamente o processo e o resultado. 
32 φόρμιγγ' ἐλελίζων (fazendo tocar a fórminx): alude ao acompanhamento musical do canto. A fórminx era uma cítara mais simples 

e mais leve, em forma de crescente; sua sonoridade era bem menor que a da cítara. 

33 κλεινᾶς (célebre): epíteto utilizado para cidades. 

34 v. 9. 
35 referência a Efarmosto, o atleta celebrado no poema e cidadão de Opunte. 
36 σώτειρα (salvadora): o epíteto tem uma conotação política aristocrática, que é coerente com a ordem que reina na cidade de 

Opunte. 
37 μεγαλόδοξος: neologismo pindárico. Para Gentili, alude ao grande renome que o governo aristocrático lócrio tinha.  

38 uma das Horas, filha de Têmis. Eunomia simboliza a ordem, que no caso particular, vige na cidade de Opunte, regida por um 

governo aristocrático típico das cidades lócrias. 
39 λέλογχεν (receberam em sorteio): segundo Gentili, Gerber recorda que o verbo refere-se a um sorteio similar àquele através do 

qual as partes da terra foram atribuídas a Zeus, Posídon e Hades, conforme o relato homérico (Ilíada, XV, 190-2). 
40 Θάλλει (floresce): refere-se à vitória de uma cidade, mas o verbo tem uma referência metafórica muito ampla.  
41 ἀρεταῖσιν: são, como muitas vezes em Píndaro, os sucessos agonísticos relatados para as virtudes pessoais. 
42 σόν τε, Κασταλία, πάρα/ Ἀλφ<εοῦ> τε ῥέεθρον (em tua corrente, Castália, e na do Alfeu): Gentili comenta que o trecho é uma 

brilhante solução textual de Bergk (o editor do texto grego) sobre a base do escólio 27b, alinhada com o estilo pindárico seja porque 
resguarda a omissão da preposição diante do primeiro membro, seja pela alocução direta a um dos objetos enumerados, seja, enfim, 
pela variatio σόν (adjetivo possessivo)... Ἀλφεοῦ (genitivo possessivo). Gerber também aponta que a correção de Bergk é quase 
certamente correta e tem sido amplamente adotada pelos editores. 

43 Segundo Gerber, essa é o único exemplo de synizesis (contração de duas vogais, ou de uma vogal e um ditongo, pertencentes a 

sílabas sucessivas, em uma sílaba só pela pronúncia que une as vogais adjacentes, sem que haja alteração na escrita. Em latim e em 
grego, geralmente é utilizada para preservar a métrica, mas mudanças similares ocorrem naturalmente nas línguas. É representada 
por um sinal de ligação) em Píndaro, ao contrário de Baquílides, que emprega o recurso quatro vezes. 
44 ὅθεν (de onde): de Pito (Delfos) e Olímpia, determina στεφάνων ἄωτοι (as flores das coroas) que provêm daí. 
45 ἄωτοι (os melhores): segundo Gerber, essa palavra ocorre mais frequentemente (vinte vezes) em Píndaro que em todos os outros 

autores juntos, e é claramente seu termo favorito para denotar ‘o melhor’. 
46 ἐπαείροντι (exaltar): segundo Gerber, não é comum no sentido metafórico de exaltar, com uma exceção em Xenofonte. Píndaro 

geralmente prefere αὐξάνω ou α αὐξω. O vitorioso é frequentemente representado glorificando sua cidade natal, não somente em 
Píndaro mas também nos epigramas agonísticos.  

47 Κλυτάν (gloriosa): Gerber destaca que o MS A registra κλυτων, forma defendida por Sulzer 17 com base no quiasmo κλυτων 

Λοκρῶν - ματέρ' ἀγλαόδενδρον. Contudo, o autor afirma que é muito mais provável que κλυτάν foi corrompido por κλυτων por causa 
do genitivo seguinte do que κλυτων tenha sido corrompido para κλυτάν por causa da palavra ματέρ'α, mais distante. 

48 Λοκρῶν ματέρ' (mãe dos lócrios): refere-se à Opunte e, segundo Gentili, à situação política da época, pois Opunte era a principal 

cidade da Lócrida ocidental, tanto que os lócrios eram denominados Οπούντιοι (opúncios). 

49 ἀγλαόδενδρον (de esplêndidas árvores): hápax, a não ser que se aceite a correção no fragmento 507.2 de Simônides, proposta por 

Valckenaer e defendida por Poltera. Gerber ressalta que Píndaro era especialmente fã de compostos com ἀγλαό- (nove exemplos 
contra apenas um em Baquílides). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADtara
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com ardentes52 canções53, 
mais rápido que um soberbo54 cavalo 
e55 que um alado56 navio, a todos os lugares 
esse anúncio57 mandarei58: 59 
se60 com alguma mão do destino61 cultivo 
um extraordinário62 Jardim das Graças63, 
pois elas concedem os deleites64. 
Os65 homens tornam-se66 valorosos e sábios67 

                                                                                                                                                                             
50 ἐγὼ δέ τοι: Gentili destaca a posição enfática do pronome ἐγὼ no início da frase, que apresenta uma consequência da afirmação 

precedente relativa à fama conquistada por Opunte pela vitória de Efarmosto. Gerber, citando Pfeijffer, afirma que “como o caso é 
raro, o ἐγὼ enfaticamente preposto introduz uma passagem na qual o poeta faz afirmações sobre sua própria conduta poética”. Sobre 
a partícula τοι, Slater afirma que é normalmente usada na segunda posição da frase, que muitas vezes é difícil diferenciá-la do 
pronome e que ela implica que o objetivo da afirmação deve ser familiar ao ouvinte.  

51 ἐπιφλέγων (incendiando): em geral o verbo é utilizado para referir-se à luz que a poesia reverbera sobre os objetos do canto. 
52 μαλεραῖς (ardentes): Gentili destaca que ainda que no termo não tenha a noção originária da violência devastadora do fogo, o 

adjetivo conserva, contudo, um certo vigor que exprime o empenho criativo de Píndaro. 
53 μαλεραῖς ἐπιφλέγων ἀοιδαῖς (com ardentes canções): para Gentili, o verso é permeado por uma forte luminosidade, em uma 

sinestesia acústico-visual (canto ardente).  

54 ἀγάνορος (soberbo): o adjetivo, dito propriamente dos homens, compartilha a raiz de ἀνήρ (viril, corajoso), que é dito 

metaforicamente do cavalo que será, portanto, esplêndido. 

55 Gentili pontua que os versos 23 e 24 exprimem o amplo raio e a velocidade da difusão da notícia da vitória. Para esta última ideia 

o poeta utiliza a comparação com o cavalo e a nave, os dois meios de locomoção mais velozes do mundo antigo. 
56 ὑποπτέρου (alado): conforme Gentili, alado carrega a ideia de velocidade. 

57 ἀγγελίαν (anúncio): o anúncio da vitória agonística, que implica na fama do vencedor. 
58 πέμψω (mandar, enviar): para Gentili, o verbo não alude ao envio do canto e o futuro se refere não à performance da presente 

ode, mas às reprises sucessivas. 

59 Nesse trecho Píndaro afirma, em suma, que com o canto de louvor que está compondo difundirá ampla e rapidamente a notícia da 

vitória de Efarmosto, uma vez que ele se destaca na arte poética. O canto não é verdadeiramente o anúncio da vitória olímpica, que 
talvez tenha ocorrido há dois anos, mas contribuirá com sua difusão, tornando-a famosa. 

60 εἰ (se é verdade que): exprime em forma indireta um dado de fato. 
61 σύν τινι μοιριδίῳ παλάμᾳ (se com alguma mão divina): a expressão materializa a ajuda divina. παλάμᾳ designa a palma da mão 

propriamente e, por sinédoque, a própria mão. O adjetivo μοιριδίῳ (de μοῖρα) define aquilo que é desejado pelo destino. Sobre o 
indefinido τινι (alguma), Gentili cita o dito “modestiae causa adiectum” (a modéstia causa acréscimo), do filologista alemão Georg 
Ludolf Dissen, que produziu uma edição de Píndaro em 1830 e colaborou com Philipp August Böckh em uma magistral edição 
posterior de Píndaro.   
62 ἐξαίρετον (extraordinário): para Gentili, o adjetivo adiciona uma nota ulterior de excelência. 

63 Os versos 26/27 justificam a afirmação precedente, de que o canto difundirá ampla e rapidamente a fama de Efarmosto porque o 

poeta, com a ajuda divina, cultiva o Jardim das Graças. A afirmação contém uma indireta auto-exaltação da própria atividade poética. 
Gentili sublinha que a estrutura expressiva aqui operante é a metáfora que identifica o poeta com aquele que cultiva o Jardim das 
Graças. As Graças são as deusas do banquete, da concórdia, do encanto, da gratidão, da prosperidade familiar e da sorte, e também 
são chamadas Cárites. Eram as únicas filhas de Zeus e da oceânide Eurínome ou, segundo outras poucas versões, de Hera. Dotadas de 
beleza e virtudes, eram acompanhantes de Afrodite, a deusa do amor e beleza, e as dançarinas das festas no Olimpo. O nome de cada 
uma delas varia nas diferentes lendas. Na Ilíada aparece uma só Graça, Aglaia. Apesar das variações regionais, o trio mais frequente 
é: Tália (a que faz brotar as flores); Eufrosina (o sentido da alegria e esposa de Hypnos, o deus do Sono); e Aglaia (claridade; esposa 
de Hefesto). 

64 κεῖναι γὰρ ὤπασαν τὰ τέρπν'· (pois elas concedem os deleites): no contexto a afirmação explica o prazer que oferecem as palavras 

do poeta. Gerber destaca que embora as Graças e as Musas possam ser a fonte da inspiração poética, é geralmente as primeiras são 
as responsáveis por prover os aspectos agradáveis da poesia.  

65 Segundo Gentili, a máxima geral reassume de algum modo o discurso precedente, unificando tanto os atletas vitoriosos (ἀγαθοὶ: 

valiosos) como Efarmosto, tanto os poetas (σοφοὶ) como Píndaro, mas adicionando um novo elemento, a dependência de ambos da 
vontade divina, que vale tanto para os atletas, como demonstra o comportamento do atleta por excelência – Héracles – como para os 
poetas, como se diz no verso 37 seguinte. Já para Gerber, há poucas dúvidas de que Píndaro aplica o termo ἀγαθοὶ a si próprio; em 

outra palavras, ἀγαθοὶ designa tanto aqueles que têm um valor físico quanto aqueles que são considerados aristocratas em virtude de sua 
posição social. Gerber prossegue afirmando que embora σοφός e σοφία comumente descrevam poetas e a habilidade poética, σοφός pode 

também ser dito com relação a atletas e heróis.  
66 ἐγένοντο (tornam-se): segundo Gentili, trata-se de aoristo gnômico, definido por Gildersleeve (1900, p. 109) como aquele no qual um 

modelo individual é proposto para representar uma classe, sendo utilizado em máximas, sentenças e provérbios (γνῶμαι) que se amoldam a 
ilustrações concretas. Ele se alterna livremente com o presente, mas nem por isso perde o seu efeito peculiar.  Gerber afirma ser incerto se o 

verbo deve ser traduzido ‘os homens tornam-se’ ou ‘os homens nascem’ e é possível que os dois significados foram planejados. Os deuses 

dão aos homens os meios de se tornarem exitosos e ao mesmo tempo é por causa dos deuses que os homens nascem sábios. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Deusa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banquete
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conc%C3%B3rdia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Encanto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gratid%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prosperidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sorte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%ADnome
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hera
http://pt.wikipedia.org/wiki/Afrodite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Olimpo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Il%C3%ADada
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1lia_(c%C3%A1rite)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eufrosina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hypnos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aglaia_(mitologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hefesto
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de acordo68 com o destino. 
  
Porque69 como Héracles70 (30) 
contra o tridente71  
brandiu a clava72 com as mãos, 
quando Posídon73 ficou74 em torno a Pilo75 e atacou-o76, 
lutando77 com Febo78, do arco de prata79, 

                                                                                                                                                                             
67 σοφοὶ: sábios, hábeis. 
68 Gentili leciona que a preposição κατὰ seguida de acusativo exprime conformidade, de onde κατὰ δαίμονα significa ‘conforme ao desejo 

divino’ e pontua que a dependência dos homens da vontade dos deuses comporta a obrigação de não entrar em conflito com eles seja nas 

ações (como Héracles), seja na narração poética (como Píndaro). 
69 ἐπεὶ (porque): para Gerber não significa ‘porque, caso contrário’, como pretendem os escólios e os comentadores em geral, mas 

simplesmente ‘porque’, sem um valor verdadeiramente subordinativo, mas substituto de um relato coordenativo (essencialmente equivalente 

a), em particular como introdução a uma interrogativa. A construção, frequente em Sófocles, funda-se numa elisão ‘(digo isto) porque’ e não 
é estranha a Píndaro, que dela se vale na Olímpica 7.61 e 90) e na Pítica 7.5.  
70 ἐπεὶ... θνᾳσκόντων: ainda conforme Gentili, para corroborar a afirmação precedente, segundo a qual os sucessos dos homens dependem 

da vontade dos deuses e aqueles não podem entrar em conflito com estes, o poeta cita o exemplo de Héracles, que não devia ter agitado sua 

clava contra Posídon, Apolo e Hades. A negação é realizada mediante a interrogativa retórica πῶς ἂν...τίναξε, a qual exprime uma ação que 
não se realizou no passado. Deste modo Píndaro nega que sejam aventuras os episódios mencionados, alguns dos quais são encontrados em 

Homero, mesmo que com alguma variação, já que não se exclui uma polêmica contra o modo em que Homero representa as divindades. 

Gentili defende, ainda, o ponto de vista de Farnell, de que “a incongruência gritante” da interpretação tradicional, suportada pelos escólios, 
segundo a qual Píndaro iria introduzir aqui, como prova de valentia conforme à vontade dos deuses, a luta de Héracles contra Posídon, Apolo 

e Hades, para refutá-la peremptoriamente logo depois. O único ponto fraco da argumentação é que ele não dava referências linguísticas 

precisas para entender corretamente o nexo ἐπεὶ...πῶς ἂν (‘pois como isso pode ser verdade ou ter sido verdade’), nem dava Bowra (Pindar, 
p. 55), que puramente aceitava a proposta de Farnell. Mas uma análise linguística mais acurada permite endereçar em um sentido preciso os 

dados que aparentemente são indiferentes. Nessa perspectiva, é irrelevante se o encontro com os três deuses ocorreu em um só momento ou 

em momentos diversos (como discutido já pelos escólios). É um dado de fato que a tradição mitográfica conhece três encontros diversos, 
com Posídon por ocasião do ataque a Pilo, com Apolo pelo trípode délfico e com Hades no curso do rapto de Cérbero; a aparente unificação 

pode muito bem ser o resultado de um procedimento expositivo sintético (nesse sentido Molyneux, p. 311-2). Cabe relevar, todavia, que 

Píndaro opera ou adota uma significativa variação a respeito da tradição conservada (para o que chama atenção Ferrari, p. 76 nota 16): 
enquanto em outros lugares Héracles feria os deuses, aqui ele se limita a agitar a clava contra eles, isto é, a ameaçá-los, uma particularidade 

que, apesar da recusa histórica, atenua a oposição de Héracles. Tal comportamento deve ser colocado em relação com o culto heroico do qual 

Héracles era objeto em Opunte, instituído, segundo a tradição, por Mezêncio, pai de Pátroclo, e que acontecia anualmente, conforme Dioniso 
Sículo, IV e outros autores. Trata-se, em suma, de um modo concebido por Píndaro de responder às exigências do auditório. Analisando a 

mesma passagem, Gerber, embora admita que o mito de Héracles pretende provar a verdade da afirmação pindárica dos versos 28/29 

(repetida em maior detalhe nos versos 100 em diante), afirma ser improvável que Píndaro pretendesse que sua audiência visse alguma 
relação entre o sucesso de Efarmosto em Maratona e o de Héracles contra deuses. Ele afirma que não precisamos explorar o feito de 

Maratona para ver a função do mito de Héracles e para defender esse ponto de vista, cita Privitera (1986, p. 49): “O próprio fato de que um 

mortal tivesse podido medir-se com alguns deuses, sem sucumbir e ser punido, era, por si, uma prova incontroversa do favor que lhe foi 
concedido pela divindade”. Assim, embora relute em explicar a relevância ou propósito de uma passagem particular com base no que 

aparece muito depois na ode, deve-se admitir que se Píndaro quis ou não, alguns membros da audiência devem ter visto uma analogia entre 

Maratona e Héracles.  
71 τριόδοντος (tridente): Gerber destaca que os três deuses (e também Héracles) são caracterizados por suas armas e Gentili afirma que o 

tridente, ferramenta de pesca, é a arma característica de Posídon, o rei dos mares. 

72 σκύταλον (clava): conforme Gentili, designa impropriamente o ῥόπαλον, arma característica de Héracles, que o próprio herói extraiu de 

um tronco de oliveira selvagem. Segundo Ateneu (XII, 512f), Estesícoro foi o primeiro a retratar Héracles com a clava, junto com a pele de 

leão e o arco, ao passo que a Suda afirma ter sido Pisandro o primeiro a retratar o herói com a clava. 

73 Gentili lembra que para punir Neleu (que no passado recusou-se a purificá-lo após a morte de Ífito (ou de Traquínio, pois a motivação é 

discutível), Héracles atacou Pilos e a sitiou. Posídon, pai de Neleu, acorreu em defesa da cidade. Na guerra que se seguiu, Héracles foi 

auxiliado por Zeus e Atena, e Posídon ladeado por Hades, Edoneu (o mítico rei dos Molossianos no Épiro, representado como marido de 
Perséfone) e Hera. Segundo a tradição épica, Héracles feriu Hades, Hera e Ares, mas Píndaro dá uma versão muito genérica destes fatos: 

Héracles, armado de clava (ou de arco, conforme outras fontes), só se opõe a Posídon, armado do tridente.  
74 σταθεὶς (ficou): Gentili aponta o uso do aoristo passivo como intransitivo, e cita outros exemplos em Píndaro (Olímpica 3.32; Pítica 4.84 

e Ístmica 7.7). 

75 ἀμφὶ Πύλον (em torno a Pilo): para Gerber, a construção é uma posição protetiva comparável ao homérico ὅς χρύσην ἀμφιβέβηκας (Crisa 

proteges), da Ilíada, I, 37 referindo-se a Apolo. Gentili afirma ser difícil dizes se a cidade referida aqui é Pilo de Messênia, onde Píndaro 
coloca Nestor na Pítica 6, ou Pilo de Trifilia, onde, segundo Estrabão (VIII, 3, 7), localizava-se a cidade que Nestor disse ter sido 

‘danificada’ por Héracles (Hom., Il. XI, 690). Se, como parece, a polêmica é com a tradição épica precedente, esta última identificação 

parece mais provável. Gentili acrescenta que Homero designava como Πύλος toda a região que ia do Alfeu à Messênia. 
76 ἤρειδε (atacar): isolado, a não ser uma recuperação paródica em Aristófanes (As mulheres na assembleia, verso 606 e fragmento 76 

Kassel-Austin), como anota Gentili. 
77 πολεμίζων: Gentili sublinha que o caráter bélico é atribuído a Apolo, embora em outros lugares apareça como uma característica própria 

de Héracles. 
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e nem Hades80 imóvel mantinha81 o caduceu82, 
com o qual83 conduz para baixo84 os corpos85 mortais, no côncavo86 caminho87 

daqueles que morrem88?  
Mas joga fora89 esta história, boca90!91 

                                                                                                                                                                             
78 Segundo Gerber, o conflito entre Héracles e Apolo mais comumente narrado trata da tentativa do primeiro de roubar o trípode délfico. 

Gentili também afirma que o único encontro de que temos notícia provavelmente ocorreu em Delfos (conforme Apolodoro, II, 6,2), onde 

Héracles foi para saber como se recuperar de uma doença que o tinha atingido após o assassinato de Eurito; na medida em que a pitonisa não 
quis responder, ele decidiu saquear o tempo, levar o trípode e fundar um oráculo próprio. Já que Apolo começou a lutar com Héracles, Zeus 

os separou lançando um raio entre eles. Se é a esta passagem que Píndaro alude, ele claramente não está se referindo a um combate singular 

no qual todos os três deuses participaram, e devemos admitir que ἁνίκα (no tempo em que) deve ser entendido a partir do verso 31. 
79 ἀργυρέῳ τόξῳ: alusão ao conhecido epíteto homérico de Apolo (ἀργυρότοξος: de arco de prata). 
80 Gentili afirma que embora seja difícil precisar, a partir do texto de Píndaro, as circunstâncias do encontro entre Héracles e Hades, a 

maioria dos escólios o situa na descida de Héracles ao Hades, onde vai em busca do cão Cérbero. Segundo Homero, Héracles fere Hades 

com o arco “ἐν Πύλῳ ἐν νεκύεσσι” (no cadáver de Pilo - Ilíada, V, 397), uma expressão que provavelmente faz referência à guerra civil 
contra Pilo. Píndaro se limita a dizer que Hades “não imóvel levava a varinha”, isto é, agitou-a, um ato que o escólio 50a não considera 

violento como os feitos com o tridente ou a espada (alusão aos gestos de Posídon e Apolo), já que o bastão é depositário apenas de um poder 

encantatório. Gentili finaliza lembrando que Hades assume aqui uma função de guia das almas na habitação dos defuntos, geralmente uma 
função de Hermes. Comentando o trecho, Gerber destaca como testemunhos da luta de Héracles e Hades duas obras: o ensaio ‘Two problems 

concerning Heracles in Pindar Olympian 9.28-41, de J. H Molyneux, e a Heracleia, de Paniassis de Halicarnasso; analisando a estrutura 

deste último, Matthews afirma que provavelmente “(...) the last labour was the bringing of Kerberos from the underworld, where Heracles 
freed Theseus (F9K) and perhaps fought with Plouton (F6K e F21K)”, (MATTHEWS, Victor J. Panyassis of Halikarnassos. Text and 

commentary. Leiden, 1974, p. 24). Há um consenso de que Píndaro refere-se à oposição de Hades ao herói quando do rapto de Cérbero, mas 

o lugar da luta é incerto. Gerber aponta, ainda, que esta passagem tem certa similaridade verbal com os versos 1 a 5 do canto XXIV da 
Odisseia. 
81 οὐδ' ἀκινήταν ἔχε: Gerber aponta ser uma litote (figura de linguagem consistente em fazer uma afirmação pela negação de seu contrário) 

equivalente a ἐκίνησε (3a pessoa do singular do aoristo do indicativo da voz ativa do verbo κινέω: mover).  
82 ῥάβδον: Gentili esclarece tratar-se do caduceu, arma própria de Hermes como revela o escólio 50b (citando Homero, Odisseia V, 47-8) e 

como geralmente observam os comentadores modernos. Gerber aponta que embora Race afirme tratar-se da arma característica de Hades, o 

caduceu não parece ser encontrado em nenhum outra passagem em conexão com Hades, razão pela qual concorda com a tese de Farnell ao 
afirmar que Píndaro o emprestou da mão de Hermes ψυχόπομπος (condutor).  

83 ᾇ (o qual): refere-se à ῥάβδον. Gerber afirma que a posposição do relativo é extremamente frequente em Píndaro, ao passo que Gentili 

assinala que o hipérbato do pronome relativo também abunda nas composições do poeta.  
84 κατάγει (conduzir pra baixo, levar): Gentili compara a passagem aos versos 99-100 do Canto XXIV da Odisseia: “ἦλθε διάκτορος 

Ἀργεϊφόντης/ ψυχὰς μνηστήρων κατάγων Ὀδυσῆϊ δαμέντων” (chega o mensageiro matador de Argos, levando as almas dos pretendentes 

mortos por Odisseu) e lembra que em Semônides (Fragmento 3 13-4 Pellizer-Tedeschi (= I, 13-14 West) tal função é realizada por Hades 
“τοὺς δ' Ἄρει δεδμημένους/ πέμπει μελαίνης Ἀΐδης ὑπὸ χθονός·” (e outros, mortos por Ares, leva Hades para baixo da negra terra). 
85 βρότεα σώματα (corpos mortais): Gerber afirma que este é o primeiro exemplo de σῶμα no sentido de ψυχή, e lembra que, para alguns, o 

adjetivo βρότεα (mortal) é pleonástico. Confirmando a tese de Gerber, Gentili afirma que é a ψυχή quem desce ao Hades, propriamente, mas 

ela se assemelha ao vivo em tudo: estatura, olhos, voz e até mesmo nas roupas (Hom. Il. XXIII, 66-7), mas não há vida (Hom. Il. XXIII, 

104). Os mortos não são outra coisa além de βροτῶν εἴδωλα καμόντων (imagens de homens defuntos – Homero, Odisseia, XI 476), portanto 
eles ainda mantêm a aparência de seus corpos (σώματα).  

86 κοίλαν  (côncavo): Gerber admite que os caminhos podem ser côncavos por causa do uso constante, mas afirma que isto é improvável no 

mundo inferior, e prefere explicar κοίλαν como um epíteto transferido referindo-se ao mundo inferior em geral, razão pela qual a passagem 

pindárica seria uma variação de trechos como a Hom. Il. 22. 482-3 (Ἀΐδαο δόμους ὑπὸ κεύθεσι γαίης/ ἔρχεαι: à casa de Hades, nas 
profundezas da Terra, vais). Já Gentili afirma que a estrada côncava é, por enálage (figura consistente em introduzir em uma frase uma 

alteração de modo, de tempo, de gênero ou de número, contrariamente àquela que manda a sintaxe) a estrada que atravessa um lugar 
côncavo, abaulado, como são os ínferos. 
87 κοίλαν πρὸς ἄγυιαν (no côncavo caminho dos mortos): Gerber aponta haver controvérsia sobre a expressão, que pode designar o caminho 

para o mundo inferior ou o próprio mundo inferior, e opta pela segunda interpretação, embora não o faça sem dificuldades. Ele acrescenta 

que Slater traduz ἄγυιαν como ‘rua com casas, residências’, afirma que a tradução provavelmente está correta já que em Baquílides 13.71 (= 

Bacchylides Lyr., Epinicia [0199: 012] “Bacchylide. Dithyrambes, épinicies, fragments”, Ed. Irigoin, Jean, Paris: Les Belles Lettres, 1993. 
Ode 13, verso 38), πόλιν ὑψιάγυιαν significa uma cidade de ruas alinhadas com majestosas residências), embora ἄγυιαν possa também ser um 

coletivo singular. Para Gentili, o caminho (ἄγυιαν) reafirma a imagem do Hades como de um lugar habitado, dotado de casas e caminhos, 

ideia para a qual corrobora o trecho de Baquílides acima citado, bem como passagens em Homero (Odisseia, XXIV 10) e Aristófanes (Rãs, 
112 e seguintes). Preferi aplicar κοίλαν à ἄγυιαν. 
88 θνᾳσκόντων (daqueles que morrem): para Gerber, não se trata de um genitivo absoluto, como propõe Farnell (um substantivo sendo 

entendido fora de βρότεα), mas um genitivo dependente de σώματα: “daqueles que morrem”. Como Race (Style, 55) nota, “Píndaro reservou 

a sombria palavra θνᾳσκόντων (35) até o final e a colocou em enjambement com o verso anterior. Depois desta menção à morte, Píndaro 
pode rejeitar esta série de exemplos como inapropriada”, embora esta não seja sua razão primária para rejeição.  
89 Gentili aponta que o verbo ἀπορρίπτω (aqui em tmese entre os versos 35-6) exprime com uma certa força a ideia de jogar fora, rejeitar, e 

não tanto aquela de emitir, pronunciar. Dai minha opção por traduzi-lo como ‘jogar fora’. O comentador também aponta que a intensidade 

expressiva do trecho é reforçada pela alocução à boca.   
90 Gerber afirma que em outras composições Píndaro também se dirige a seu ἦτορ (O.1.4), ao θυμός (O.2.89, N.3.26, fragmentos 123.1 e 

127.4), à ψυχά (P.3.61) e a seu φρήν [vontade] (Peã 4.50), enquanto Baquílides evita tais discursos. Para PELLICIA, este castigo de um 

órgão, colocando nele a culpa por seu mau-comportamento, é comparável às passagens da Ilíada nas quais o narrador rejeita a proposta de 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=yuxh%2F&la=greek&can=yuxh%2F0&prior=be/ltista
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=yuxh%2F&la=greek&can=yuxh%2F0&prior=be/ltista
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porque insultar92 os deuses93 
é uma odiosa arte94, e vangloriar-se95 inadequadamente96. 
 
é preludiar97 com loucuras98. 
Não blasfema99 agora essas (40) 
coisas. Deixa100 a guerra e toda batalha  
separadas101 dos Imortais102. Conduz103 à104 cidade 

                                                                                                                                                                             
seu θυμός (desejo, vontade). (PELLICIA, Hayden. Mind, body and speech in Homer and Pindar. Hypomnemata 107. Göttingen: 1995, p. 

295).  
91 Gentili aponta que Píndaro interrompe bruscamente o relato da luta de Héracles e com três imperativos (ῥῖψον, λαλάγει e ἔα) volta a falar 

de si exprimindo sua nítida recusa em falar de temas similares (contrários aos deuses), procedimento que encontra paralelo nos versos 52-3 
da Olímpica I. Gerber destaca que, em uma elaborada transição da divagação sobre Héracles para o mito principal da ode, Píndaro rejeita as 

impiedades que acabou de dizer, embora não as tache de falsas (como faz na Olímpica I 35-6). Assim, o poeta mantém a validade da gnome 

dos versos 28-9 ao mesmo tempo em que a rejeição da impiedade funciona como “uma ponte para o relato de Pirra e Deucalião, cuja 
piedade é central para a lenda de Píndaro a Ovídio”, como anota Stinton (68 = 345). Apoiando-se nas ideias de Carey (Victory Ode – p. 97-

8), Gerber também lembra que esta é uma das passagens citadas como exemplo da tendência de Píndaro de fazer julgamentos morais 

explícitos sobre os mitos que conta e que a intensidade da resposta do eu-lírico à narração mítica parece ter antecedente da lírica pessoal, não 
pública, pois a passagem como um todo pertence ao que comumente se chama de Abbruchsformel (fórmula descontínua): “intervenções nas 

quais Píndaro simula, para lançar seu roteiro à parte, convidar-nos a imaginar a existência de um poema original composto para a 

ocasião, mas rejeitado no curso de sua performance. Em tais instantes, os epinícios que conhecemos como textos escritos colocam-se como 
se fosse verdadeiros improvisos sobre um motivo pré-existente de acordo com as circunstâncias específicas de sua apresentação.” 

(SCHMIDT, E. G.; STONEMAN, R. Aischylos und Pindar. Berlin: 1981 p. 180). 
92 Gerber destaca que além deste parece não haver nenhum outro uso de infinitivo com artigo antes do século V a.C. 

93 Para Gentili, dizer que os deuses lutam entre si é falar mal deles, λοιδορῆσαι (ultrajá-los), lançar ψόγος (difamação) contra eles. Em vez 

disso, deve-se deles ter sempre uma boa consideração (προμηθείην αἰὲν ἔχειν ἀγαθήν – Xenófanes, fragmento I.24 Gentili-Prato) e dizer 

coisas belas (Olímpica I.35). Citando Race, Gerber afirma que “insultar os deuses é uma habilidade odiosa” e acrescenta que representar um 
mortal opondo-se com sucesso aos deuses, como Héracles fez, equivale a injuriá-los e é uma exibição odiosa de talento poético; 

colacionando as ideias de Hubbard (p. 120), afirma que “a gnome do verso 28 nos mostra homens que são σοφοί de acordo com os deuses, 

enquanto que os ἐχθρὰ σοφία (os saberes odiosos) do verso 38 fornecem o negativo realce dos homens que usam sua sabedoria contra os 
deuses”.  

94 ἐχθρὰ σοφία (odiosa arte): Gentili ensina que σοφία é a arte do poeta, como frequentemente aparece em Píndaro; se ela é mal usada, 

torna-se inimiga do próprio poeta, no sentido que o expõe à inimizade dos deuses. O pensamento dirige-se não tanto a Arquíloco que, sendo 

maldito (mas no confronto dos homens) se enchia de ódio (conforme a Pítica 2.55 sg.), mas aos poetas que ofendendo os deuses podiam ser 

punidos por eles (um exemplo pode ser a cegueira temporária que, segundo a tradição, atingiu Estesícoro por ofender Helena, venerada como 
deusa em Esparta).   

95 καυχᾶσθαι (vangloriar-se): Gerber e Gentili refutam a tradução de Farnell (balbuciar) e traduzem o verbo como vangloriar-se. Gerber 

afirma ainda que ele aparece apenas uma vez antes de Píndaro, no fragmento 15b.10 de Safo (καυχάσαιτο), claramente com no sentido de 

vangloriar-se. Por isto, o comentarista não vê razão pela qual Píndaro não poderia ter considerado atrevida sua descrição de Héracles 
opondo-se aos três deuses. 
96 παρὰ καιρόν (inadequadamente): embora haja muita discussão sobre καιρός, nesta passagem Gerber afirma ser claro que o significado é 

intempestivamente ou inadequadamente (tradução que escolhi) e traz o ensinamento de Pfeijffer (p. 651): “O conceito de καιρός aparece  

muitas vezes em contextos nos quais Píndaro lida com sua própria estratégia composicional. Então, ele é utilizado especialmente em 

passagens de quebra. Em tais contextos, καιρός refere-se ao que é conveniente do ponto de vista do poeta, tendo como critério a efetividade 
sob a luz dos propósitos encomiásticos de suas odes.” 

97 ὑποκρέκει (preludiar): segundo Gentili, os escólios indicam que ὑποκρέκει é, propriamente, o ato de tocar com calma a κιθάρα (59b); a 

partir daí, o significado mais provável é preludiar (que ora adoto pois, segundo o Aurélio, em português preludiar tem o sentido de “ensaiar a 

voz ou um instrumento antes de começar a cantar ou a tocar”), significando a presente passagem que o orgulho inoportuno não é a loucura, 

mas a antecede e prepara. Gerber acrescenta que o verbo é um composto raro, não encontrado novamente até muitos séculos depois, embora 

a forma simples κρέκω (tecer, mas também tocar a lira com o plectro e, por extensão, tocar um instrumento) seja comum. 

98 Gentili aponta que são indicadas duas razões para justificar a refutação do relato ofensivo do confronto dos deuses: a) o insulto contra 

eles; e b) o orgulho inoportuno.  
99 Gentili aponta que esse segundo imperativo implica na comparação dos relatos míticos blasfemos com a ‘conversa fiada’, pois 

aqui a expressão μὴ λαλάγει deve ser traduzida como ‘não blasfeme’, embora literalmente signifique não balbucie (o verbo é utilizado 
por Píndaro em seu sentido próprio na Olímpica 2.97, por exemplo). Estes relatos coincidem com ‘os relatos inventados’ (μύθους 
πλασθέντας) que Platão lamenta que ‘as nutrizes e as mães contem às crianças’, relatos nos quais ‘os deuses se combatem, 
enganando-se e lutando entre si’ (Rep. II. 337b-338c – Christ).   

100 ἔα (deixa de lado): para Gentili, o terceiro imperativo exclui dos mitos dos deuses todo tipo de luta e aponta que a utilização do 

verbo ἔα no sentido ‘deixar de lado’ também está presente, por exemplo, na Peã 4.50-I: “ἔα, φρήν, κυπάρισσον, ἔα δὲ νομὸν Περιδάιον” 
(deixa, ó vontade, o cipreste, deixa só a pastagem em torno ao Ida). 
101 Χωρίς ἀθανάτων (separada dos Imortais): com a possível exceção de Semônides, fr. 7.1, este é o primeiro exemplo do uso 

preposicional de χωρίς. 

102 Gerber traz os ensinamentos de Stinton (68 = 245 n. 21) sobre o trecho: “Ele é comumente traduzido como ‘deixa toda a guerra e 

batalha ficar longe dos deuses’, ou seja, é ímpio associar os deuses com a guerra. Nenhum grego da época de Píndaro julgava a guerra 
indigna dos deuses. A impiedade é lutar sem o auxílio divino, como Ajax alardeou que poderia fazer (Aj. 774-5), e a fortiori lutar contra 
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de Protogênia105 a tua língua106, onde pelo decreto de Zeus107,  
que porta o flamejante relâmpago108,  
Pirra e Deucalião109, do Parnaso110 vindos111 

                                                                                                                                                                             
eles.” e então traduz: “deixa de lado toda guerra e batalha sem os deuses”. Todavia, Gerber discorda da afirmação de que “Nenhum 
grego da época de Píndaro julgava a guerra indigna dos deuses”, já que Xenófanes expressa esta visão no fragmento 1.21-2, no qual 
rejeita batalhas com os Titãs, Gigantes e Centauros, julgando-as inadequadas para um simpósio e chamando-as πλάσμα(τα) τῶν 
προτέρων (plasmadas, moldadas dos primeiros). Além disso, Gerber afirma não ser necessário supor que Píndaro esteja rejeitando 
todas as guerras nas quais os deuses participam (na Peã 6.87-9, por exemplo, Apolo aparece envolvido em uma contenda [ἔριξε] com 
Hera e Atena), concluindo ser necessário levar em consideração o contexto da Olímpica 9: embora seja válido que o mito de Héracles 
está ilustrando os versos precedentes, o combate exitoso de um mortal contra os deuses é considerado inapropriado em uma ode 
celebrando um atleta vitorioso. Ao invés da guerra envolvendo os deuses, o louvor do atleta e de sua cidade é o assunto adequado. 
103 Gentili destaca que a passagem dos versos 41-6 sugere uma menção à Opunte, pátria do vencedor. Píndaro menciona 

brevemente um mito largamente conhecido e particularmente conectado com a Lócride. O relato usualmente sintético de Píndaro 
não nos permite compreender o testemunho completo dos eventos narrados por ele, mas podemos reconstruí-lo seguindo o relato 
de Apolodoro, I 7, 2 e seguintes (que nem sempre coincide com o de Píndaro). De Prometeu e Epimeteu, filhos do titã Jápeto, 
nasceram respectivamente Deucalião e Pirra. Quando Zeus decidiu eliminar a estirpe humana da Idade de Bronze, mandou que uma 
chuva torrencial submergisse toda a terra fora do Istmo e do Peloponeso; quase todos os homens pereceram, exceto Deucalião e 
Pirra, que, seguindo o conselho de Prometeu, se refugiaram em uma arca construída por eles mesmos. Cessada a chuva, depois de 
nove noites e nove dias, a arca tocou a terra no Parnaso. Deucalião e Pirra fixaram sua primeira casa em Opunte (esta particularidade 
não aparece em Apolodoro). Então, para reconstruir a humanidade em larga parte destruída, Deucalião e Pirra, por ordem de Zeus, 
jogaram para trás pedras recolhidas da terra e nasceram homens das pedras lançadas por Deucalião e mulheres das lançadas por 
Pirra. Porque estes homens nasceram das λαός (pedras), foram chamados λαοί (termo grego que significa homens). 

104 ἵν᾽ (em): em Opunte, os dados devem estar em relação com uma tradição local. Em vez disso, segundo Helânico de Lesbos 

(FGrHist 4 F 117) e Apolodoro (FGrHist 244 F 183), citados pelos escólios (62b e 64b), Deucalião e Pirra tinham morado em Cino, 
porto de Opunte, a 60 estádios (cerca de 12 quilômetros) da cidade, onde também estava o túmulo de Pirra, conforme Estrabão, IX, 
4.2). 

105 Προτογενείας ἄστει (a cidade de Protogenia): trata-se de Opunte, como aponta o escólio 62a, embora se discuta a identidade da 

personagem. Em relação a este mito, a tradição antiga aponta Protogenia somente como filha de Deucalião e Pirra (uma segunda 
Protogenia, filha de Calídone e mãe de Ossilo, da qual fala Apolodoro, I 7,7, é inconciliável com este nível genealógico). Em vez disso, 
os escólios antigos (em particular 62bd e 64c) sustentam que Píndaro, opondo-se à tradição, considera Protogenia filha de Opunte, 
rei do Épiro, do qual se fala no verso 58. Mas esta interpretação deve ser considerada errada, eis que nascida precisamente para 
sanar a alegada incongruência do texto pindárico pelo qual a cidade de Opunte vem definida aqui como ‘cidade de Protogenia’ mas 
mais avante se afirma que Opunte, o epônimo da cidade, é filho de uma filha de Opunte, rei do Épiro (conforme o escólio 62d).  
Contudo, Píndaro não se refere à filha de Opunte epeu, que é identificada pelas fontes antigas com um nome diferente. Boeckh tentou 
resolver o problema individualizando duas Protogênias, a primeira filha de Deucalião e Pirra, esposa de Opunte epeu, e assim mãe da 
segunda Protogênia, esposa de Locro. Mas esta reconstrução é arbitrária. De qualquer forma, Protogênia representa a primeira 
mulher nascida depois do dilúvio. 
106 Segundo Gentili, o convite deve ser entendido como sendo dirigido a si mesmo, e não como o precedente, à στόμα (boca) e cita 

como exemplo de um convite análogo, feito ao θυμός, o verso 28 da Nemeia 3. O comentador acrescenta que a diversidade das 
elocuções é visível também pelo uso, em lugar do imperativo precedente, do optativo em função de exortação atenuada. Como em 
outras passagens, γλῶσσα (língua) é uma metonímia para o canto que ela entoa. 

107 Διός αἴσᾳ (pelo decreto de Zeus): segundo Gerber, ao contrário do mito de Héracles, no qual os deuses lutam com um mortal, 

aqui os deuses mostram benevolência aos mortais. É talvez possível, como sugere Tafel, 345, que o epíteto de Zeus ‘ do relâmpago 
flamejante’ tenha particular relevância aqui em conexão com αἴσᾳ, considerando que Píndaro desejasse alguma sobreposição entre 
 αἴσᾳ e αἴσιον (auspicioso, oportuno), como na Pítica 4.23 e 197-8. Gerber afirma, ainda, que o relâmpago pode ser um sinal favorável 
para Pirra e Deucalião de que a inundação tinha acabado e que eles podiam descer do Parnaso e construir uma casa. 

108 αἰολοβρέντα Διός αἴσᾳ (pela vontade de Zeus que porta o flamejante relâmpago): Apolodoro precisa aqui a 'vontade de Zeus' (I, 

7,2): "Deucalião...desembarca e oferece um sacrifício a Zeus dos Fugitivos (Φύξιος). Zeus lhe manda Hermes, convidando-o a escolher 
aquilo que deseja. Deucalião escolhe fazer nascer dele uma geração de homens. Zeus agora lhe diz para recolher pedras e jogá-las por 
sobre sua cabeça. Segundo Gentili, a intervenção de Zeus nos eventos míticos relativos à Opunte é sublinhada várias vezes (versos 
51-2, 55-6, 57 e seguintes) e o adjetivo αἰολοβρέντας (do flamejante relâmpago) exprime eficazmente a variedade (cf. αἰόλος: 
inconstante, mutável) do som no trovão. Esse é apropriado em referência à abundante chuva que, segundo a tradição, provocou o 
dilúvio (conforme o escólio 64a). 
109 Πύρρα Δευχαλίων τε (Pirra e Deucalião): Gerber afirma que tudo que conhecemos sobre Pirra e Deucalião antes do relato de 

Píndaro vem de alguns fragmentos do Catálogo hesiódico (fragmentos 2-7 M-W), mas eles são essencialmente ligados à genealogia. 
De acordo com a maioria das fontes, Pirra era a filha de Epimeteu, e Deucalião filho de Prometeu, com o que Píndaro 
presumivelmente concorda tendo em vista Iαπετιονίδος (que ele utiliza no verso 55), já que Jápeto era o pai de Prometeu e Epimeteu, 
portanto, avô de Pirra e Deucalião. Gentili confirma essas informações, acrescenta que na tradição genealógica da Grécia Central, 
Deucalião e Pirra são os primeiros homens (como na do Peloponeso é Foroneu, o mítico rei de Argos) e aponta que com Pirra 
provavelmente começava o catálogo pseudo-hesiódico de mulheres. 
110 Παρνασσοῦ (do Parnaso): a mais alta montanha na Grécia (com 2457 metros de altitude) depois do Olimpo, situada a oeste de 

Opunte. Nela teria tocado a terra a arca de Pirra e Deucalião, passado o κατακλυσμός (a inundação). O Parnaso é a montanha 
mencionada na maioria dos relatos da inundação, embora Helânico de Lesbos (FGrHist 4 F 117 = 117 Fowler) refira-se ao Monte 
Otri, situado na Ftia (Tessália). 
111 Καταβάντε (vindos): para Gentili, o particípio está no dual por causa dos dois sujeitos (Πύρρα Δευχαλίων τε), depois aparece um 

plural (ἔθεντο: fizeram) e novamente um dual (κτισσάσθαν: povoaram), alternância que também acontece em Homero, conforme 
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construíram a primeira casa112, mas sem o leito113 
povoaram114 com uma pétrea raça do mesmo povo115. 
Eles foram chamados116 homens-pedras117 
Para eles118 desperta119 o caminho120 claro121 dos versos,  
louva o vinho velho 
e as flores dos hinos 
 
novos122. Na verdade123 contam124  

                                                                                                                                                                             
Pierre Chantraine (in Grammaire Homérique II, Paris, 1963 p. 26). Como destaca Gerber, embora haja controvérsia nos manuscritos 
(pois o MS A e o escólio trazem καταβάντες, no plural) a presença deste dual é suportada pelo do verso 45 (κτισσάσθαν: povoaram) e 
a opção pode ser compreendida a partir do ensinamento de Hummel (Syntaxe, 52): “a insistência na dualidade não denota somente o 
casal arquetípico e mítico, onde a ênfase está na ideia de um par, mas também o isolamento dos dois seres representativos, e 
sexualmente complementares, da humanidade caída”. 
112 Δόμον ἔθεντο πρῶτον (construíram a primeira casa): Gentili afirma que a notícia de que Deucalião e Pirra haviam construído a 

sua casa em Opunte é isolada, mas que ‘πρῶτον’ indica que esta foi a primeira casa deles e também a antiguidade da própria cidade. 
O estudioso conclui que pode tratar-se de uma correção (talvez devida à tradição local) do mito que situa em Cino a primeira casa de 
Deucalião e Pirra, conforme nota 97 ao verso 42). 
113 ἄτερ δ᾽εὐνᾶς (mas sem o leito): em Píndaro εὐνᾶς (leito) é sempre uma metáfora para casamento ou relação sexual, como nesta 

passagem. Gentili aponta que a expressão significa ‘sem relação sexual’, e alude ao modo particular pelo qual nasceram estes homens 
(mediante o lançamento das pedras) e contemporaneamente estabelece uma contraposição com a descendência, sempre de 
Deucalião e Pirra, da qual se fala nos versos 53 e seguintes, que provém de união sexual regular. 

114 Κτισσάσθαν (povoaram): segundo Gerber, Píndaro, assim como Homero, usa tanto um como dois sigmas no aoristo de κτίζω 

(povoar). O autor indica, ainda que a forma κτισσάσθαν é um aoristo dual dórico e que o verbo raramente é utilizado com um objeto 
humano, citando como paralelo mais próximo os versos 169/71 das Suplicantes, de Ésquilo. 
115 ὁμόδαμον (do mesmo povo): conforme Gentili, este é um vocábulo exclusivo de Píndaro e aparece novamente na Ístmica I, 30. 

Significa ‘aquele que constitui um povo homogêneo’, obviamente referindo-se ao povo nascido das pedras. Musti (Sviluppo, p. 61) 
reconhece aqui “um traço de unidade tribal dos lócrios (os orientais, os ocidentais e os da colônia magno-grega de Lócrida Epizéfira”, na 
atual Calábria). Slater propõe a tradução ‘do mesmo povo’, que adotei. 

116 ὀνύμασθεν (foram chamados): segundo Gerber, ὀνύμασθεν  é a correção de Mommsen e Bergk para ὠνύμασθεν (C) e 

ὀνόμασθεν, que preserva corretamente a forma dórica, comum em Píndaro, mas que foge da métrica. 
117 λαοί (povo): para Gerber, o jogo de palavras entre λᾶος (pedra), que retoma λίθινον (de pedra) do verso anterior e λαός (povo) 

comprova que os gregos eram fãs de jogos de palavras etimológicos, e Píndaro não é exceção. Como não pude reproduzir o 
trocadilho em português, optei pela tradução homens-pedra, como forma de manter a referência aos dois elementos presentes no 
texto grego. Para Gerber, não é possível saber se Píndaro está se referindo aos Leleges (conforme a Wikipedia, um dos povos 
aborígenes do sudoeste da Anatólia que já viveriam na região quando os helenos indo-europeus ali chegaram). Gentili defende a 
posição contrária: para ele a denominação λαοί (que aqui vem apresentada como uma operação anônima) vem do termo que designa 
‘pedra’ da qual nasceram, λãες (como refere Apolodoro, I7, 2, conforme o escólio 68a) ou talvez, melhor, λãοι, nominativo plural da 
forma λᾶος (alternativa a λᾶας), atestada em Hesíodo (fragmento 234 Merkelbach-West), em que a ligação entre os dois termos é 
estabelecida pela primeira vez: “ἤτοι γὰρ Λοκρὸς Λελέγων ἡγήσατο λαῶν,/ τοὺς ῥά ποτε Κρονίδης Ζεὺς ἄφθιτα μήδεα εἰδὼς/ λεκτοὺς 
ἐκ γαίης ΛΑΟΥΣ πόρε Δευκαλίωνι”·. A conexão aparece novamente em Epicarmo (fragmento 122 Kaibel) e em Calímaco (fragmento 
496, I Pfeiffer: λαοὶ Δευκαλίωνος ὅσοι γενόμεσθα) e se torna condensada em um verso anônimo citado pelo escólio 70d: “ἐκ δὲ 
λίθων ἐγένοντο βροτοί, λαοί δὲ καλέονται” (pois das pedras surgiram os mortais, e são chamados de laoi (povo)’). Portanto, Gentili 
afirma que a identificação destes λαοί com os Leleges, população pré-grega (e bárbara como a define Estrabão, VII 7,2 e seguintes) 
fica clara do fragmento de Hesíodo citado e uma passagem de Aristóteles (fragmento 560 Rose), ambos referidos por Estrabão 
(conforme O. Gruppe, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, München, 1906, p. 97 ap Oldfather, col. 1181, também 
conforme West, The Hesiodic, páginas 52-5 e nota 42).  Gentili aponta que, em todo caso, o termo λαοί designa toda a população da 
Lócride, e não só sua classe dirigente, da qual se falará mais adiante (a partir do verso 53) e mostra que este uso também se dá em 
Homero (Odisseia, VI, 194 – referindo-se aos feácios) e Ésquilo (As Suplicantes, verso 517 – referindo-se aos argivos).  

118 σφιν (para eles): para Gerber, parece mais natural ligar o pronome relativo ao antecedente mais próximo (λαοί) e não a Pirra e 

Deucalião ou aos Opúncios de modo geral. De qualquer forma, o comentarista qualifica de anômala a posição do pronome, e cita o 
ensinamento de István Hajdú (in Über die Stellung der Enklitika und Quasi-Enklitika bei Pindar und Bakchylides, Lund, 1989, p. 140-1) 
segundo o qual em outros lugares o pronome usualmente fica na segunda posição ou fica melhor como segundo termo, não 
apontando explicação para a posição neste verso. Gentili defende a posição contrária, escoimando-se no escólio 72e, porque só 
Deucalião e Pirra têm uma fama que pode ser objeto do canto (já que não detêm esta fama os anônimos λαοί), e com efeito eles 
entraram em narrativas épicas como o Catálogos das Mulheres, pseudo-hesiódico. Esta segunda posição (σφιν = Deucalião e Pirra) 
parece mais correta. 
119 ἔγειρ’ (desperta): Gerber mostra que o mesmo verbo é utilizado em um contexto similar de auto endereçamento (Nemeia 

10.21: ἀλλ' ὅμως εὔχορδον ἔγειρε λύρανi, na qual o poeta interrompe seu catálogo dos heróis argivos para dirigir sua atenção aos 

feitos do vencedor, enquanto na Olímpica 9 a interrupção permanece dentro do mito).  
120 οἶμον (caminho): Gerber aponta que a forma escolhida por Píndaro é bem menos comum que ὁδός ou κέλευθος.  

121 λιγύν (claro): para Gerber, o adjetivo denota um som claro, muito alto. Gentili afirma que o adjetivo significa harmonioso, e é 

dito mais propriamente do canto (sendo também uma exceção o verso 31 da Peã 14: λίγεια... μοῖσα). Mas a conexão com 

ἔγειρε (desperta) e οἶμον (caminho) representa uma certa forzatura lógica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anat%C3%B3lia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gregos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_indo-europeus


 24 

que a força das águas125 inundou  
a terra negra126, mas (50) 
pelas artes de Zeus127, de repente128 uma vazante129 
drenou a enchente130. Deles vieram131 

                                                                                                                                                                             
122 Segundo Gentili, no trecho ἔγειρ᾽(…) νεωτέρων Píndaro, com uma brusca interrupção, convida-se a cantar Deucalião e Pirra (a 

quem ele relaciona o pronome σφιν), mas de uma maneira nova. De tal modo, Píndaro confirma o caráter tradicional (κοινόν, 
conforme dizem os escólios 70a e 72e) do relato corrente e prenuncia a novidade de seu relato sucessivo. Para o comentador, a 
exortação estabelece uma nítida distinção entre o vinho (que é preferível ser velho), e o canto, do qual deve-se preferir o mais novo. 
O escólio 74b vê nesta máxima uma resposta de Píndaro a um comentário de Simônides; este, vencido por Píndaro (provavelmente 
em uma competição poética, conforme Farnell), tinha escrito uma ofensiva contra o juiz, talvez responsável pela derrota, e havia dito, 
entre outra coisas, que ‘o vinho novo não nega o dom da vida do ano passado’ (fragmento 602 Page), não havendo motivo para 
duvidar desta polêmica. Gerber também indica uma interrupção no mito, pois em razão dos versos seguintes parece que Píndaro irá 
adotar uma nova abordagem. Gentili aponta que o vocábulo νεωτέρων (os cantos novos) opõe-se à história tradicional de Deucalião e 
Pirra. 

123 μάν (enfático): para Gentili, a partícula marca a abertura da história prometida. 
124 Para Gentili, Píndaro introduz aqui um longo relato que constitui os ‘cantos novos’ anunciados antes; estes cantos, sendo novos, 

não são menos tradicionais (λέγοντι) que aqueles precedentes, mas fazem parte de uma tradição diversa, local ou familiar. São três 
os núcleos temáticos: a) a terra submersa d’água e a drenagem pela intervenção de Zeus (versos 49-53); b) a descendência dos avós 
de Efarmosto até Deucalião e Pirra (versos 53-55/6); c) a descendência de Opunte lócrio até Opunte epeu (versos 57-65). É difícil 
determinar com exatidão quais são os elementos de novidade contidos no relato, mas porque Opunte está na linha dos antepassados 
de Efarmosto, parece nova a forma de sublinhar que eles descendem de Deucalião e Pirra, ‘fim da origem’ conforme os versos 55/6 
(ἀρχᾶθεν) mesmo antes (verso 57: πρίν) do caso de Opunte epeu. Qualquer outro ponto de partida para novidade poderia estar 
contido no relato da inundação. No trecho que vai de λέγοντι... ἑλεῖν Píndaro parece retomar alguns elementos do relato tradicional 
(conforme o escólio 75 que são anteriores aos fatos narrados nos versos 42 e seguintes, quase a constituir um relato narrativo. 
Gerber afirma que, ao atribuir o mito que se segue ao que outros contam, Píndaro não está demonstrando ceticismo nenhum. Pelo 
contrário, um apelo à tradição destina-se a adicionar veracidade. Píndaro frequentemente usa λέγοντι (Olímpica 2.28, Nemeia 7.84), 
λέγεται (Olímpica 6.29, Nemeia 9.39) ou φαντι (Olímpica 7.54, Pítica 1.52, 2.21, 6.21 e Ístmica 8.46a) em seus relatos míticos, 
especialmente nos trechos iniciais. Algumas vezes ele vai além e menciona fontes anteriores que detêm autoridade, para acrescentar 
suporte adicional aos relatos. Gerber acrescenta que Píndaro volta-se agora ao tempo anterior à descida de Pirra e Deucalião do 
Parnaso (verso 43) e descreve a inundação que os obrigou a refugiarem-se na montanha. A presente passagem e o fragmento 85 
Austen de Epicarmo (=O.Oxy. 2427) são as fontes restantes mais antigas a mencionarem a inundação. Nem nos esfarrapados 
fragmentos de Epicarmo nem em Píndaro é dito que Zeus mandou a inundação. De acordo com o Escólio 78d, foi para purificar a 
terra διά τό πέλοπος ἅγος ὅτε ἐκρεουργήθη, e, conforme Ovídio (Metamorfoses, 1.161-2, foi por causa da contemptrix superum 
saevarque avidissima caedis/ et violenta fuit da raça humana. O tema da inundação tem fontes sumérias, acádias e hebreias, conforme 
anotam Piccaluga, Caduff, Dundes e West, não sendo provável que o ‘empréstimo grego’ seja anterior a 550 a.C. 
125 ὑδάτων σθένος (a força das águas): para Gentili, não se trata de simples perífrase para ὕδωρ (água), mas de uma referência 

precisa à força das águas que se precipitam e inundam tudo, conforme aparece no Peã 9, 14: νιφετοῦ σθένος (a força da neve). 
 Gerber acrescenta que a construção perifrástica carrega certa similitude com o uso épico habitual de βία com o genitivo de pessoa 
(como na Odisseia, I. 88) e assemelha-se à expressão do verso 14 do Peã 9 acima citado. 
126 χθόνα μέλαιναν (terra negra): para Gentili, o epíteto tradicional de γαῖα, presente em Homero (Ilíada, II. 699) e Safo (fragmento 

16,2 Voigt), obtém aqui uma conotação negativa porque alude talvez aos defeitos dos homens (diversamente determinado pela 
tradição antiga, conforme os escólios 78b e 78d) que Zeus queria punir submergindo a terra. Para Gerber, em algumas passagens 
μέλαινα parece conotar fertilidade e se esta é a intenção aqui, haveria um elemento patético em afirmar que a água inundou a terra 
fértil. Todavia, para o autor é mais provável que o uso do adjetivo aqui seja simplesmente convencional. 
127 Ζηνός τέχναις (pelas artes de Zeus): a expressão, que alude a uma intervenção divina específica, recupera Διός αἴσᾳ do verso 42 

e marca verbalmente a junção com os fatos narrados justamente a partir do verso 42. Para Gerber, em Homero é a arte, a habilidade 
de um artesão, especialmente de Hefesto, cujo epíteto comum é κλυτοτέχνης (famoso por sua arte), mas ocasionalmente também 
significa perspicácia ou astúcia e este sentido predomina em Hesíodo. Os dois significados são encontrados em Píndaro, mas na 
passagem presente e na Pítica 3.11 a palavra deve ser compreendida como um projeto ou concepção, maquinação. Não parece haver 
nenhum significado para o uso plural. 
128 ἐξαίφνας (de repente): para Gentili, o advérbio coloca em relevo a rapidez da ação divina, distinta do fluxo natural, que teria 

ocorrido lentamente. 
129 ἀνάπωτιν (vazante): Gerber indica que o termo é muito menos comum que ἄμπωτιν, sendo usado essencialmente na prosa, 

embora Calímaco a utilize em seu Hino a Delos (versos 129-30: ῥοάων ἄμπωτιν – vazante dos rios). 
130 ἄντλον (enchente): Gerber aponta que em Homero o termo significa ‘fundo de porão’; Gentili acrescenta que em Alceu 

(fragmento 208.6 Voigt) e Ésquilo (Sete contra Tebas, verso 796) assume o significado de ‘água do fundo do porão’, que pode crescer 
perigosamente até encher o fundo; metaforicamente pode significar o mar inchado, engrossado como em alto mar (Eurípedes, 
Hécuba, 1025). Ambos afirmam que nesta passagem a melhor tradução é simplesmente inundação ou enchente, com o que também 
concorda Slater. Todas as expressões parecem, portanto, definir o κατακλυσμός como uma inundação marinha mais que como uma 
chuva torrencial (como aponta Fennel). Se não é fruto de elaboração retórica, isso nos dá uma interpretação diversa do fenômeno. 
131 Segundo Gentili, na segunda parte do relato Píndaro afirma que de Deucalião e Pirra descendiam desde a origem (ἀρχᾶθεν) os 

antepassados de Efarmosto, através da filha de Jápeto e do Cronida Zeus e foram soberanos locais ininterruptamente. A referência à 
família de Efarmosto é sustentado pelos escólios 79c e 80 (segundo outros, pelo contrário, aos Opúncios, conforme 82b e 82g) e nós 
não temos elementos para desprezar esta indicação. Segue-se que esta família teve que expressar os βασιλῆες (reis) antigos da 

Lócrida. O termo chave do discurso é o advérbio ἀρχᾶθεν (fim da origem), o qual sublinha que o parentesco entre a família e 
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vossos132 ancestrais de bronzi-escudos133 
no começo134, filhos135 das filhas da geração136 de Jápeto 
e dos excelentes Cronidas, 
nativos reis sempre137, 

                                                                                                                                                                             
Efarmosto com a estirpe de Jápeto vai diretamente a Deucalião e Pirra e não à história da filha de Opunte epeu e de Zeus (versos 57 e 
seguintes). Já para Gerber, o pronome κείνων (deles) presumivelmente faz a mesma referência que σφιν no verso 47 e então Píndaro 
está elogiando Efarmosto e os Opúncios ao traçar sua ancestralidade a partir dos λαοί, e embora ele anote que para Miller (133, 51) o 
pronome refere-se à Pirra e a Deucalião “que foram trazidos de volta à atenção dos ouvintes pela vívida evocação da inundação nas 
linhas imediatamente precedentes”, esta interpretação parece menos provável, ainda que no fim não resulte significativamente 
diferente. Contudo, eu liguei σφιν à Pirra e a Deucalião, e não aos λαοί, conforme nota 117. 

132 ὑμέτεροι (vossos): Gerber aponta que há discordância sobre a identificação do termo. Miller (134 nota 53) lista aqueles que o 

identificam à família de Efarmosto e os que o ligam aos Opúncios em geral. Ele defende a segunda posição, com base no “total silêncio 
de Píndaro sobre o assunto da família em outras passagens da ode”. Mas Gerber não vê porque Píndaro não poderia incluir tanto  
Efarmosto  quanto os Opúncios em ὑμέτεροι, pois Efarmosto era, acima de tudo, um Opúncio. Para Gentili, o adjetivo geralmente se 
refere à família do vencedor, mesmo que seja uma locução muito explícita em outros lugares (Pítica 8.72, Nemeia 10.37 e Ístmica 
4.3). 

133 χαλκάσπιδες (de bronze-escudos): para Gentili, o adjetivo (usado com relação a Ares na Ístmica 7.25) refere-se à tradição 

guerreira da família de Efarmosto, em cujo modelo poderia estar o herói lócrio Ájax Oileu, como demonstra sua imagem na Ilíada 
(conforme o Canto II, 530, onde se diz que primava na lança) e como confirma uma moeda do século III a.C., que representa Ájax nu, 
com elmo, espada e escudo, avançando para combater (conforme HEAD, Barclay V. Catalogue of the greek coins in the British Museum. 
VIII Central Greece, Londres, 1884, p. XVI). Cabe lembrar que na Lócria Epizéfira era homenageado o χάλκεος Aρης (Ares brônzeo) 
como consta da Olímpica 10, 15/7. Gerber acrescenta que o epíteto aparece primeiro em Íbico (fragmento S151.31 PMGF) onde é 
aplicado aos Aqueus na Guerra de Tróia. Em outras passagens (v.g. Olímpicas 10.15 e 13.23), Píndaro louva as qualidade marciais da 
terra natal do vencedor e, com relação aos Lócrios, deve-se notar que Ájax aparece armado em suas moedas (como referido por 
Gentili). Além disso, para Gerber pode ser (como defende Puech, Mythes, 425 nota 1) que Píndaro esteja sutilmente contradizendo 
Homero que, nos versos 714/5 do Canto 13 da Ilíada assim fala sobre o contingente lócrio na Guerra de Tróia: οὐ γὰρ ἔχον κόρυθας 
χαλκήρεας ἱπποδασείας,/ οὐδ' ἔχον ἀσπίδας εὐκύκλους καὶ μείλινα δοῦρα (‘elmos de bronze de equinos penachos não tinham, de 
fato,/ nem mesmo escudos redondos e lanças compridas de freixo’). 

134 ἀρχᾶθεν (no começo): Gerber aponta um uso similar de ἐξ ἀρχᾶς (desde os princípios) na Olímpica 7.20 e também no Peã 

9.19/20. Acrescenta que Turyn coloca a vírgula depois de πρόγονοι, e não de ἀρχᾶθεν, e isto é provisoriamente defendido por Miller 
(133 n. 52), que assim traduz: “filhos e filhas da cepa de Jápeto e o mais poderoso Cronida desde o princípio e por todo o caminho.”, 
mas sua suposição de que Píndaro esteja se referindo a “antes e depois que a linhagem dos ἐγχώριοι βασιλῆες (reis locais) falhou” 
não parece plausível. A força de ἀρχᾶθεν dificilmente pode ser compreendida como se continuasse na próxima sentença com o πρίν 
(até). Gentili afirma que Moscopulo, seguido por Schroeder, conecta logicamente o advérbio à frase precedente (conforme os 
recentes escólios 79-84, p. 326 Abel - ἐξ  ἐκείνων δὲ ᾖσαν ἀρχῆθεν οἱ ὑμέτεροι...πρόγονοι); ao invés disso, nos escólios antigos, ele é 
ligado à frase seguinte (conforme 79c: Ἰαπετονίδος φύτλας κοῦροι κορᾶν καὶ φερτάτων Κρονιδᾶν). De qualquer forma, Gentili afirma 
que a sintaxe diversa não altera substancialmente o sentido do advérbio no contexto e para validar sua posição ele também cita 
Miller (Inventa, p. 133 nota 52). Os escólios antigos compreendem κορᾶν e Κρονιδᾶν como plurais em lugar de singular, a partir de 
κορᾶς e Κρονιδᾶς, e obviamente identificam as duas personagens com Zeus e Protogenia, a filha de Opunte epeu. Mas, como vimos 
(nos versos 41/2), esta última identificação é arbitrária; de outra parte, na tradição antiga, a linhagem genealógica dos reis lócrios 
remonta a Anfictião, que teria sido o primeiro (conforme Ps. Scimno, 587/9), e Anfictião é filho de Deucalião e Pirra (e irmão de 
Protogenia). Assim, deve-se interpretar a expressão pindárica em sentido diverso: apesar da óbvia identificação do Κρονιδᾶς com 
Zeus, a κόρα em questão é Pirra, a mãe de Anfictião. A sua ligação com Zeus resulta de uma notícia isolada do escólio 96c, segundo o 
qual Anfictião é filho de Zeus. Pode muito bem ter acontecido com Anfictião o que aconteceu com Heleno: este também é filho de 
Deucalião, mas segundo algumas fontes, tal paternidade é putativa, pois o pai verdadeiro é Zeus (conforme p. es. Apolodoro, I 7,2). 
Gentili afirma, por fim, que Pirra reconduz a genealogia de Efarmosto, em última instância, ao 'ramo feminino da estirpe de Jápeto', 
pois ἰαπετιονίδος é um adjetivo feminino (como destaca Fernández-Galiano). 
135 Para Gerber, os versos 55/6 são a passagem mais difícil da ode e pode haver pouca dúvida de que κορᾶν e Κρονιδᾶν sejam 

plurais poéticos e que πρίν seja a conjunção ‘até’, resultando que Píndaro refere-se aqui a um período anterior à Locro. Também é 
claro que κορᾶν é uma descendente (presumivelmente direta) de Pirra e de Deucalião, já que Jápeto era o Pai de Prometeu e 
Epimeteu, Prometeu era o Pai de Deucalião e Epimeteu o de Pirra. Muitas fontes chamam de Protogenia a filha de Pirra e Deucalião 
(Escólios 62b, 62d, 64b, 79c, 79d, 81, 87a = Ferecides FGrHist 3 F 23 = Fowler, Conon FGrHist 26 F 1.14, Pausânidas, 5.1.3, Apolodoro 
1.7.2, Higino 155.3) e é mais econômico admitir que Píndaro tenha adotado a mesma genealogia, sendo esta κορᾶν a Protogenia 
mencionada no verso 41. κοῦροι (meninos), contudo, não precisa necessariamente significar seus filhos, mas pode ter um sentido 
mais geral, como em κοῦροι Aχαιῶν (meninos aqueus – Ilíada 2.562), υἷες Aχαιῶν (dos aqueus – Ilíada, 1.162) ou παῖδες θέων 
(crianças, filhos dos deuses - I, 3.18b). Portanto, é incerto o número de gerações envolvidas. A expressão ἐγχώριοι βασιλῆες (reis 
locais) sugeriria mais do que uma depois de Protogenia. O Zeus de Κρονιδᾶν não pode referir-se aos Zeus do verso 57, pois sua união 
com a filha de Opus aconteceu num período posterior. Píndaro deve estar querendo dizer que a linhagem real remonta a uma união 
entre Zeus e Protogenia. 

136 φύτλας (geração): Gentili destaca que primariamente, o termo significa cepa, uma metáfora vegetal presente também na Pítica 

9.33, tratando-se de uma geração regular, distinta daquela dos λαοί.  
137 ἐγχώριοι βασιλῆες αἰεί (nativos reis sempre): para Gerber, a passagem não deve ser tomada como uma implicação de que 

Efarmosto tivesse sangue real. A ênfase é simplesmente no fato de que antes do filho adotado de Locro os reis eram todos nascidos 
na cidade. Gentili acrescenta que os reis de Opunte são os representados na linhagem genealógica que anexa a sua obra, iniciando-se 
com Anfictião e atinge Ájax Oileu (conforme Oldfather, col. 1242). A propósito deste último é importante a notícia de Estrabão (IX 4, 
2): οὐ μὴν ἐβασίλευέ γε ἐκεῖνος τῶν Ὀπουντίων, ἀλλ' Αἴας ὁ Λοκρός, πατρίδος ὤν, ὥς φασι, Ναρύκου (‘não reinava verdadeiramente 
aquele [Mezêncio, pai de Pátroclo] os Opúncios, mas Ájax, o Locro, sendo da pátria, como diz Naryco [?]’); de forma que o cargo de 
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raptada da terra dos Epeus140 
a filha de Opunte141, em paz142 

                                                                                                                                                                             
βασιλεύς era exercido por Ájax Lócrio (a saber, Ájax Oileu), enquanto lócrio, ao passo que Mezêncio foi excluído (pois era ξένος, como 
se deduz dos versos 69/70). Isto confirma que estes βασιλεῖς antigos eram ἐγχώριοι (indígenas), como diz Píndaro, que sublinha 
ainda a continuidade e a duração desta linhagem real (conforme αἰεί: sempre). A expressão compreende todos os reis, até o término 
da instituição real (com a passagem ao regime aristocrático, conforme Oldfather, col. 1243) e inclui ainda os reis vindos da Élide, 
como Opunte (em conformidade com os versos 57-61 e Miller, Inventa, p. 133 nota 52). Se, como parece, o discurso é dirigido à 
família de Efarmosto, segue-se que esta conta entre seus antepassados os reis indígenas, afirmando Gentili que poderia ser a família 
dos Αιάντειοι, ligada justamente a Ájax (de acordo com Oldfather, col. 1243), o que é confirmado pelo fato da ode ser executada por 
ocasião de uma festa em sua honra (versos 111/2). Esta família é atestada em uma inscrição na Lócrida Ozólia do Século III a.C. (CGE 
n. 366); ela tinha a tarefa de enviar a Tróia dez rapazes em reparação à ofensa feita por Ájax contra Cassandra. Talvez esta 
circunstância esteja na origem mesmo do fato de que Píndaro omite aqui o nome da família e o esconde sob uma hábil perífrase (de 
acordo com Fernández-Galiano). 

138 πρίν (até): segundo Gerber, alguns críticos colocam uma pontuação pesada depois de αἰεί e tratam πρίν como o advérbio 'antes 

de' (e.g. Bossler 207-8, Fennell), mas o assíndeto é áspero e o pensamento flui muito mais sem problemas se πρίν for a conjunção 
'até'. Gentili concorda que os escólios antigos (85ab) e recentes (85-100 p. 328 Abel), que partem da forte pontuação depois de αἰεί 
concordam em dar a πρίν um valor adverbial. Esta interpretação é devida talvez à leitura, largamente difundida na exegese antiga, 
que identifica a filha de Opunte epeu grávida de Zeus (verso 58) com a Protogenia do verso 41. Mas como a identificação dos escólios 
é errada, como visto acima, é preciso observar que a interpretação de πρίν como advérbio não é convincente: em primeiro lugar isso 
não pode significar τὸ παλαιόν τἠν ἁρχήν (‘o antigo e o primeiro’,  como entendem respectivamente os escólios antigos e recentes), 
mas exprime normalmente uma anterioridade a respeito de um outro evento explícito ou implícito (Hermann, Emend. Quinque, p. 
113); bem, do texto não emerge com clareza o fato a respeito do qual os eventos da filha de Opunte são anteriores (não certamente a 
Deucalião e Pirra, que são os primeiros homens depois do dilúvio e que constituíram o início da história dos reis lócrios). Sequer foi 
resolvida a leitura de Hermann citada (embora de uma interpretação diferente), que por primeiro, colocando uma vírgula depois de 
αἰεί, deu a πρίν o valor de ‘antes que’: de tal modo a intervenção de Zeus coloca-se no curso da história lócria. Mais, a conjunção πρίν 
é mais normal com o indicativo aoristo (conforme Olímpica 13, 65/6, Nemeia 4.28) enquanto para o advérbio πρίν haveria 
dificuldade também para o assíndeto (em início de período, conforme o Ditirambo 2, 1: πρίν μὲν ἕρπε – pois antes avançava). 

139 Πρίν...γενεᾶς: Para Gentili, a frase introduz uma circunstância ocorrida no curso da história dos reis lócrios: o matrimônio de 

Locro com a filha de Opunte, rei do Épiro, do qual depois nasceu Opunte lócrio. Isto parece configurar a inserção de um elemento 
estranho na genealogia indígena. Mas a relevância deste dado é redimensionada se levarmos em conta o fato de que tal ramo provém 
da terra dos Epeus/Eleus, uma terra estritamente ligada à estirpe de Deucalião e Pirra através de Étlio e Endimião, o qual, como 
relata Apolodoro (I 7.5) tirou os Eólios da Tessália e fundou a Élide. Isto é confirmado na ligação de συγγενεία (parentesco) existente 
entre os Opúncios da Lócrida e os da Élide, referida por Estrabão (IX 4,2). Em última análise, o discurso de Píndaro tende a conectar 
a família de Efarmosto aos Japetidas diretamente através de Deucalião e Pirra. Tal distinção poderia ter importância em disputas 
político-genealógicas que não temos condição de verificar.  
140 ἀπὸ γᾶς Ἐπειῶν (da terra dos Epeus): os Epeus são os antigos habitantes da Élide (Homero, Odisseia, XIII, 275). Segundo o mito, 

eles tiraram seu nome de Epeu, filho de Endimião, nascido do primeiro rei do lugar, Étlio, filho de Deucalião e Pirra (Pausânias V, I, 
3), mudaram o nome para Elei de Eleu, filho de Eurícida, filha de Endimião (Pausânias, V, I, 8). O fato de que a jovem seja raptada ‘da 
terra dos Epeus’ implica que ela não é a esposa de Locro (ao invés do que supõe um escólio de Thomas Magister: conforme o escólio 
recente 81, p. 326 Abel). Para Gerber, os Epeus aparecem diversas vezes em Homero e estava claramente situados na Élide, na canto 
noroeste do Peloponeso (conforme Odisseia, 13.275 εἰς Ἤλιδα δῖαν, ὅθι κρατέουσιν Ἐπειοί ‘e pela Élide sacra, onde os fortes Epeus 
dominam’, Kirk na Ilíada 2.615/24, Hainsworth na Ilíada 11.670/762, Janko na Ilíada 13.685/91, Hoekstra na Odisseia 13.275 e 
Hope Simpson e Lazenby 96/102). É interessante notar que a passagem do canto 11 da Ilíada inclui uma breve menção a Héracles 
lutando em Pilos (11.690/3), mas sem envolvimento de qualquer divindade, como nos versos pindáricos (29/35). Pausânias dedica o 
livro 5 à Élide e entre as informações fornecidas no início de sua descrição (5.1.3/8) ele afirma que o primeiro governante da Élide 
foi Étlio, o filho de Zeus e Protogenia, filha de Deucalião e que Étlio era o pai de Endimião, que tinha entre seus filhos Epeu. O louvor 
da terra natal do vencedor é um traço comum dos epinícios e conectar Efarmosto com a Élide, em cujo território estava Olímpia 
(verso 7), abrilhante este louvor. Uma outra e mais tênue conexão entre a Lócrida e a Élide é sugerida pela menção de Pausânias 
(5.16.6/7) a uma certa Φυσκόα na Élide, que teve um filho de Dioniso, e de acordo com algumas fontes Locro era filho de Φύσκιος 
(Plutarco, Questões gregas 15) ou Φύσκος (Eustácio, 277.19, i.425 Van der Valk, Pseudo-Escimno 590) que, por sua vez, era bisneto 
de Deucalião (Pseudo-Escimno 588/90, Estevão de Bizâncio s.v. Φύσκος). Pausânias também afirma que durante o reinado de Epeu, 
Pélops matou Enomau e tomou posse de Olímpia (versos 9/10). 

141 θύγατρ᾽… ὀπόεντος (a filha de Opunte): para Gentili, Píndaro não menciona o nome da filha de Opunte, que é Καμβύση (escólio 

86e = Aristóteles, fragmento 56t Rose) ou Καβύρ (Plutarco, Quaestiones Graecae 294e). Provavelmente Opunte é recordado como rei 
da Élide (como é definido pelos escólios 86e, 96c e pelos escólio a Apolônio de Rodes, I, 69). A estrita conexão de Opunte com a Élide 
é testemunhada pelo fato de que o próprio nome é atribuído a um rio  (escólio 64c) ou a uma cidade (Diodoro Sículo, XIV, 17, 8-9; 
Estevão de Bizâncio, s.u. ὀπόεις) daquela região, como também anota Gerber, lembrando que ninguém além de Píndaro refere ὀποῦς 

ou ὀπόες como um nome individual na Élide, exceto talvez Aristóteles (fragmento 561 Rose = Escólio 86e: Ὀποῦντος ἦν θυγάτηρ 
Ἠλείων βασιλέως, ἣν <Ἀριστοτέλης> Καμβύσην καλεῖ ‘A filha de Opunte, rei dos Eleus, que Aristóteles chamava de Cambises’). Gerber, 
embora também anote que Píndaro não nomeia a filha de Opunte, propõe uma interpretação distinta, pois afirma que a identificação 
da personagem tem causado tanta controvérsia como a da κόρα no verso 56. Para o comentarista, a solução mais atrativa foi 
apresentada por Huxley 31, que transcreve integralmente, como também eu passo a citá-la: “O problema é decidir qual era o nome 
da filha de Opunte I. Uma antiga solução era decidir que ela se chamava Protogenia (Escólio Olímpica  9.62b, d) e alguns intérpretes 
modernos seguiram o escólio, defendendo que havia duas heroínas chamadas Protogenia, sendo uma a filha de Pirra e Deucalião e a 
outra a filha de Opunte I. Píndaro menciona a ‘cidade de Protogenia’ na mesma sentença com Pirra e Deucalião na Olímpica 9 (42/3) 
e é claro que sua filha, que foi a primeira pessoa nascida depois da inundação, está indicada ali. A pretensa segunda Protogenia deve 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn5&prior=pa/nu
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se uniu nos vales do Monte Mênalo143, e trouxe144 
à Lócrida, para que não o abatesse145 o tempo146 impondo147 a sorte148 (60) 
órfã de prole149. Mas150 a esposa tinha a grande semente151,  
e o herói rejubilou152 vendo o adotado filho;  
dá-lhe153 o mesmo nome154 do avô materno155, 

                                                                                                                                                                             
ser eliminada da discussão, porque a menção ao Monte Mênalo, onde Zeus dormiu com a filha de Opunte I, fornece a chave para a 
solução. No sopé norte do Monte Mênalo fica a cidade de Cáfias. Cáfia, a heroína epônima do lugar, foi mencionada como uma filha do 
Rei Opunte, dos Eleus, por Aristóteles, em sua Constituição (F561 Rose, onde o nome está corrompido para Καμβύση. Plutarco 
(Questões gregas 15 p. 21 Halliday, onde o nome está menos extremante corrompido para Καβύρ) chama de Cáfia a mulher de Locro 
a mãe de Opunte. Então Píndaro habilmente revela que sabe o nome da mãe de Opunte II, ao referir-se de passagem ao Monte 
Mênalo, e sua estória liga a linhagem real opúncia não somente à Elide (através de Opunte I) mas também à Arcádia (através da 
heroína epônima de Cáfias).” Segundo Gerber, Huxley continua a citação para afirmar que esta “estória de Opunte I e Cáfia é uma 
inovação do poeta” a ἄνθεα δ' ὕμνων ‘os hinos novos’ dos versos 48/9, o que parece ser verdade. 

142 ἕκαλος (em paz, tranquilamente): para Gerber, o adjetivo remove a sugestão de captura violenta em ἀναρπάσαις (raptada) 

sugere que a união foi de mútua satisfação, como o ξυνόν (…) γάμον (comum casamento) de Apolo e Cirene na Pítica 9.13.  Para 
Gentili, o adjetivo confere um forte traço de humanidade ao rei dos deuses. 
143 Μαιναλίαισιν (Mênalo): montanha do Peloponeso, situada na área da Arcádia, cujo pico tem 1980 metros de altitude. Segundo 

Slater, a montanha era consagrada a Zeus; localizada no centro do Peloponeso, ocupa quase a totalidade do norte Arcádia. É cercada 
ao leste pelas montanhas Oligyrtos, Trachy e Lirkio e Artemisio, ao norte pela Serra de Aroania e Erymantho, a oeste pelas montanha 
Minthi e Lykaio e, ao sul, pelos montes Taygetos e Parnona, conforme consta do site da Wikipedia grega. Gentili acrescente que a 
região da Arcádia, sendo rica em montanhas, possui muitos desfiladeiros, o que consta da Olímpica 3.27 (Ἀρκαδίας ἀπὸ δειρᾶν καὶ 
πολυγˈνάμπτων μυχῶν ‘a Arcádia dos desfiladeiros e meandros mais profundos’), onde é definido o caráter intrincado do vale árcade. 
A localização do evento, na Arcádia, não deve surpreender, porque segundo os gregos a Arcádia e a Élide constituíam uma região 
única (Pausânias, V 1.1).  
144 ἀναρπάσαις, ἕκαλος μίχθη (...) καὶ ἔνεικεν (raptada, imperturbável se une...e traz): para Gentili, a descrição do evento pretende 

por em relevo que a união de Zeus com a jovem não foi um ato de violência. Gerber partilha da mesma opinião e cita como exemplo a 
história de Apolo e Cirene, na Pítica 9,6.   
145 Καθέλοι (abatendo): para Gentili, trata-se do verbo καθαιρέω ‘derrubar’, ‘abater’, aqui no sentido de fazer morrer; o comentador 

lembra que em Homero é a sorte funesta que o provoca, conforme Odisseia II, 99: ὅτε κέν μιν μοῖρ' ὀλοὴ καθέλῃσι ‘quando a Moira 
funesta o colher’. 

146 αἰών (tempo): Gentili lembra que o termo não significa simplesmente tempo, mas o tempo da vida, singular (neste caso, de 

Locro) que cada um tem até o fim, e sugere a comparação com a definição de Aristóteles (in Sobre o céu 297a 25: τὸ τέλος τὸ 
περιέχον τὸν τῆς ἑκάστου ζωῆς χρόνον (...) αἰών ἑκάστου κέκληται = ‘compreendendo o fim do tempo de cada vida, cada um chamado 
de tempo [αἰών]’) e, em particular, o verso 42 da Ístmica 7: ἕκαλος ἔπειμι γῆρας ἕς τε τὸ μόρσιμον αἰῶνα ’me cerque tranquilo a 
velhice e o tempo de vida que assinalou o Destino’. Gerber também o traduz como duração da vida. 
147 ἐφάψαις (impondo): Para Gentili, o verbo exprime de maneira quase física o conceito de assinalar uma sorte a alguém’ , uma 

imagem concreta (como muitas) da Nemeia 7.6: ‘εἴργει δὲ πότμῳ ζυγεθ᾽ ἕτερον ἕτερα’ = ‘jungido ao destino, a um limita isto, a outro 
aquilo’), exemplo dado também por Gerber para ilustrar que o verbo assume, aqui, o sentido de ‘ligado’ em conexão com πότμος (a 
sorte). Gerber afirma, ainda, que o entendimento de Gildersleeve como ‘com um peso de tristeza’ é perceptível, já que Píndaro  podia 
ter em mente frases homéricas como κήδε᾽ ἐφῆπται, ὀλέθρου πείρατ᾽ ἐφῆπται e ἔρις καὶ νεῖκος ἐφῆπται, os únicos exemplos do verbo 
em Homero além da Odisseia 5.348, onde o contexto é muito diferente. 
148 πότμος (a sorte): para Gentili, é a sorte, boa ou ruim (como neste caso). A sorte aparece quase personificada, porque ὀρφανός 

(órfão) se diz mais frequentemente de pessoas. 
149 μὴ (...) γενεᾶς: Segundo Gentili, a frase que está nos versos 60/1 significa simplesmente “para que não morresse privado de 

filhos’, mas a inversão do período quase personifica o próprio tempo, o curso da vida (αἰών). 

150 Para Gentili, nos versos 61/6 são descritas sumariamente as fases sucessivas da vida de Locro: seu matrimônio com a jovem 

epéia (v. 61/2), o nascimento de Opunte, ao qual dá o nome do avô (versos 62/6) e a concessão do reino (verso 66). 
151 ἔχεν δὲ σπέρμα μέγιστον (tem a grande semente): Gerber lista passagens parecidas como a Pítica 3.15 (φέροισα σπέρμα θεοῦ 

καθαρόν ‘e levando consigo a pura semente de deus’), sobre Coronis engravidada por Apolo, e em Ésquilo (As Suplicantes, 141 = 151 
σπέρμα σεμνᾶς μέγα ματρός ‘a grande semente da venerada mãe’) falando de Io engravidada por Zeus. 
152 εὐφράνθη (...) υἱόν: Gentili afirma que no momento do nascimento do filho Locro alegra-se ao vê-lo: é evidente que o considera 

seu filho. Isto não significa que ele não esteja ciente de que a criança é θέτον (adotiva), mas que a adoção é voluntária, conforme 
aponta Miller (Inventa, p. 116). 
153 ἔμμεν (dá-lhe): Gerber atenta para o uso pleonástico do verbo (Gildersleeve, Syntax, 1.34), particularmente próximo de Iseu de 

Atenas (2.41: τόν πατέρα οὗ εἶναι ὠνομάσθην ‘o pai não ser chamado pelo mesmo nome’). 
154 ἰσώνυμον (do mesmo nome): Gentili lembra que o vocábulo é raríssimo, pois além daqui só aparece em Nicandro de Cólofon 

(Teriaca, 678, segundo Gerber referindo-se ao gênero botânico Heliotropium: ἠελίοιο τροπαῖςé ἰσώνυμον ἔρνος ‘as voltas do sol são 
homônimas da jovem planta’), correspondendo exatamente a ὁμώνυμον (homônimo), cabendo compará-lo, em particular, com a 
Ístmica 7, 24. Gerber também lembra a existência do sinônimo ἐπώνυμος (epônimo), muito mais frequente. 

155 μάτρωος (avô materno): Slater indica que o termo pode significar ‘parente do lado materno’, ‘avô materno’, ‘irmão da mãe/tio’ 

ou ‘ancestral do lado materno’ e, na passagem presente propõe a tradução avô materno, que ora adoto. Gerber aponta que a palavra 
equivale a μητροπάτωρ (avô materno) raramente usada, conforme Aristóteles de Bizâncio (fragmento 228a e 230b Slater), explica que 
Locro batizou seu filho adotivo a partir do nome do avô da criança (Opunte)  e acrescenta que esta prática não era incomum no 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C1&prior=th=%7C
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C1&prior=th=%7C
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homem156 inefável157 por sua beleza158 e159 
suas ações160. E lhe dá a cidade e o povo161 para governar162. 
 
Chegam163 então os estrangeiros164 

                                                                                                                                                                             
Século V a.C, mas parece ter sido bem menos comum antes, tanto que o comentador só conhece um exemplo dela (Homero, Ilíada, V. 
542/9). Para Gentili, μάτρωος é, propriamente, o tio materno (conforme os escólios 96a e 96b), embora o estudioso destaque que já 
na Olímpica 6.77 e na Nemeia 10.37 μάτρωες sejam genericamente os antepassados maternos. Ele aponta, ainda, que o procedimento 
de escolher o nome do menino deixa entender que se age como no acolhimento de um filho legítimo, já que o próprio pai escolhe o 
nome e também porque lhe atribui o nome do avô; por fim, o comentador italiano aponta que esta prática não era incomum no Século 
V a.C. (Fernández-Galiano) e cita exemplos em Heródoto (IV 131 e VIII, 136, I a propósito de Clístenes, o legislador ateniense, e de 
Amintas da Macedônia). 

156 ἄνδρα (homem): Gerber destaca que com sua típica rapidez quando não há necessidade de elaboração, Píndaro salta 

rapidamente de σπέρμα  para υἱόν e daí para ἄνδρα.  
157 ὑπέρφατον (inefável): Gerber lembra que quase sempre se considera como raiz da palavra o verbo φημί e então a ideia de algo 

‘além das descrições’, mas Von der Mühll argumenta (p. 54) que “o ὑπέρφατον de Diese [que só aparece aqui e no Peã 9.14/5 νιφετοῦ 
σθένος/ὑπέρφατον ‘o poder da neve/inefável’] não pertence a φημί” mas preferivelmente a φαίνω e vai além, relacionando a presente 
passagem ao verso 96 (θαυμαστός ἐὼν φάνη ‘maravilhoso apareceu’) e a Baquílides 9.31 (φαῖνε θαυμαστὸν δέμας ‘mostra a 
maravilhosa estrutura corpórea’). Na verdade, três manuscritos registram o não-métrico ὑπέρφατον e o escólio 98 ὑπερφυᾶ καὶ μέγαν 
‘inefável e grande’ pode também sugerir uma derivação a partir de φαίνω, mas embora a raiz de φαίνω esteja certamente presente 
em alguns compostos de –φατος, Gerber não consegue ver por que Von der Mühl opõe-se a φημί nas duas passagens, pois afirma que a 
raiz φημί é muito mais comum e ‘além de descrições’ ou ‘indescritível’ fazem sentido perfeitamente.  
158 μορφᾷ τε καὶ/ ἔργοισι (por sua beleza e suas ações): para Gerber, um elogio combinado da aparência física e dos feitos é repetido 

no verso 94 e aparece frequentemente em Píndaro, citando o comentarista que Pfeijffer (283-85) aponta corretamente que na 
cultura aristocrática grega “a aparência de um homem era recordado como um indicativo confiável do seu valor total”. O conceito já 
aparece cedo, em Homero (Ilíada 13.431/2 πᾶσαν γὰρ ὁμηλικίην ἐκέκαστο/ κάλλεϊ καὶ ἔργοισιν ἰδὲ φρεσί· ‘por exceder em talentos, 
beleza e prudência, às donzelas da mesma idade’). 

159 καί (e): Gentili destaca que a conjunção aparece no fim do verso, mas Gerber afirma que há mais exemplos do que alguém pode 

esperar. 

160 ὑπέρφατον (...) ἔργοισι (inefável...ações): para Gentili, as qualidades excepcionais de Opunte se manifestam tanto na beleza 

(μορφᾷ) quanto nas ações (ἔργοισι) segundo um modelo tradicional (conforme Race, Style, p. 187 e seguintes). O autor lembra que 
ὑπέρφατον vem de ὑπέρ + φᾶ (de φᾶμι), significando propriamente ‘acima das palavras’, inefável, e lembra que o vocábulo é exclusivo 
de Píndaro, aparecendo aqui e no Peã 9.15. 
161 πόλιν (...) διαιτᾶν (cidade...governo): Gentili aponta que são dois os objetos da concessão de Locro: a cidade que adquire agora o 

nome de Opunte (escólio 99b ὥστε ἀπὸ Ὀποῦντος υἱοῦ τοῦ Διὸς ἡ πόλις ὠνόμασται “a cidade que foi batizada a partir de Opunte filho 
de Zeus‘); 2) o povo dos lócrios (λαόν, que recupera λαοί do verso 46); isto reitera a proeminência de Opunte na Lócrida Oriental 
(conforme o verso 20 - λοκρῶν... ματέρ᾽). Em todo caso, a expressão pindárica coloca em relevo a concessão (ὤπασεν) com a qual Locro 
deixou o reino para Opunte, mas não diz que isso foi consequência de um desacordo, conforme anotou Eustácio de Tessalônica (in 
Sobre a Ilíada, 277.19 Λοκροῦ δὲ Ὀποῦς, πρὸς ὃν διενεχθεὶς ὁ πατὴρ Λοκρὸς ἐᾷ μὲν ἄρχειν ἐκεῖνον, αὐτὸς δὲ οἰκεῖ τὰ πρὸς ἑσπέραν τοῦ 
Παρνασσοῦ ἔχων ὑφ' ἑαυτὸν τοὺς ἐκεῖ, οἳ Ἑσπέριοί τε καὶ Ὀζόλαι ἐκαλοῦντο) e também Plutarco (Questões Gregas 294e). O evento 
recordado é a origem da constituição da Lócrida Ozólia. A modalidade comprobatória de Píndaro exclui qualquer contraste entre a 
Lócrida Opúncia e a Lócrida Ozólia (Huxley, p. 32). 
162 πόλιν δ᾽ ὤπασεν λαόν τε διαιτᾶν (e dá-lhe a cidade e o povo para governar): Gerber compara a passagem ao verso 483 do canto IX 

da Ilíada (πόλιν δέ μοι ὤπασε λαόν ‘sobre dar-me o comando das gentes’). De acordo com Plutarco (Questões gregas, 15), Locro 
combateu com Opunte e junto com alguns cidadãos fundou a colônia que veio a ser conhecida como Lócrida Ocidental ou Ozólia. Se 
Píndaro estava ciente desta contenda, deve ter considerado impróprio mencioná-la. Na visão de Huxley (p. 32) Píndaro está 
proferindo ‘uma importante mensagem política’ que ‘não havia conflito’ e, por isso, não havia desculpa para o desacordo entre os 
lócrios opúncios e ozólios. Para explicar o paralelo com Homero citado acima, Gerber adota o posicionamento de R. Mann, in Pindar’s 
Homer and Pindar’s Myths, GRBS 35, 1994, p. 313/37: “Píndaro não só encobre a contenda, mas ao usar o vocabulário que Homero 
utiliza para descrever a feliz adoção de Fênix por Peleu, que amigavelmente cedeu-lhe o governo dos Dólopes (conforme a 
mencionada passagem da Ilíada 9.483), sugere também que a sucessão de Opunte foi igualmente feliz.”(p. 324). 
163 ἀφίκοντο (... ) Πισᾶται  (chegam...Pisões): Gentili afirma que, como indica o escólio 101, a notícia tem uma função de eulógica 

(εὐλογία significa, literalmente, ‘boa palavra’, ou seja, auspiciosa, inspirada e, no contexto cristão, passou a qualificar as coisas 
abençoadas), porque os méritos de Opunte tornaram-se famosos, e vizinhos deixaram sua terra natal e foram para a Lócrida. Mas isto 
se funda também numa realidade histórica: a chegada dos novos colonos a Opunte, vindos de Argos, Tebas, Arcádia e Pisa. O fato de 
serem definidos como ξένοι implica que não passaram a fazer parte dos cidadãos de pleno direito, aos quais pertencem as famílias 
aristocráticas que detêm o poder. Gentili destaca a estrutura linguística, constituída de dois pares de nomes, mas distinta da variatio 
(ἔκ τ' Ἄργεος ἔκ τε Θηβᾶν/ οἱ δ' Ἀρκάδες, οἱ δὲ...Πισᾶται), afirmando que não tem só uma função retórica, mas associa os povos segundo 
um critério de homogeneidade: Argos e Tebas estão entre os mais antigos assentamentos gregos – micênicos diríamos hoje - Pisa 
(Πισᾶται) era parte da Élide (conforme Pausânias , V I.6/7), região que foi colonizada por descendentes de Deucalião e Pirra  
(Apolodoro, I. 7,5) e a Arcádia, em sua origem, não era distinta da Élide. Portanto, neste segundo caso, trata-se de um povo afim aos 
lócrios (como confirma a συγγένεια entre a Lócride Opúncia e a Ozólia). O comentador finaliza lembrando que as relações com a antiga 
Tebas são refletidas na proxenia de Lamprômaco (versos 83/4). Gerber também chama atenção para a estrutura linguística do trecho 
ἔκ τ' Ἄργεος ἔκ τε Θηβᾶν/ οἱ δ' Ἀρκάδες, οἱ δὲ...Πισᾶται, o que não é usual nos catálogos de Píndaro, que normalmente objetiva maior 
variedade. 

164 O louvor pindárico de Locro continua com a afirmação de que estrangeiros de várias partes da Grécia reuniram-se a ele. Farnell 

sugere que “Píndaro provavelmente derivou de fontes locais opúncias este relato de antigas migrações que ajudaram a colonizar o 
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de Argos e de Tebas, 
Árcades e Pisatas; 
e ele honra mais que outros colonizadores165, o filho de Áctor 
e de Egina, Menécio166. Seu167 filho168 vindo com169 os Atridas (70) 
à planície de Teutrante170, ficou com Aquiles, 
sozinho171, quando os valentes172 dânaos 
depois de por em fuga às marinhas proas Télefo os atacou 
para mostrar173 a alguém inteligente como perceber174 

                                                                                                                                                                             
território”. Algo similar aparece na Nemeia 8.7/12. Um filho (Éaco) nasceu de Zeus e Egina, um filho que era χειρί καὶ βουλαῖς ἅριστος 
‘excelente nas mãos e determinações’ e tinha ἡρώων ἄωτοι περιναιεταόντων ‘heróis escolhidos para habitar em seu redor‘ que 
desejavam submeter-se a seu governo, inclusive aqueles de Atenas e Esparta. Sobre o estilo da passagem, Gerber cita Race (Climactic 
elements, p. 49/50): “Aqui cada um dos dois membros é subdividido em mais duas partes. Há uma sutil variação de cada parte. O 
primeiro par é conectado com a partícula meramente aditiva τε...τε. O segundo par, unido no meio do verso, atinge um efeito 
levemente mais climático com o acréscimo de δ᾽... δέ καὶ e com o peso de duas sílabas mais. O termo climático final é introduzido 
enfaticamente no começo do verso, e é bem mais específico (υἱόν ἄκροτος... Αιγίνιας τε) e intenso (ἐξόχως), contendo mais sílabas que 
os termos opostos combinados. Isto é obviamente de grande relevância em uma ode aos Opúncios, que se auto glorificavam na 
pessoa de Menécio (cujo nome é referido para um efeito climático até o próprio fim de seus membros) – e de seu filho Pátroclo, em 
cujo louvor Píndaro prossegue extensivamente.” 

165 ἔξοχος...ἐποίκων (honra os colonizadores): Gentili afirma que ἐποίκων é genitivo partitivo dependente do advérbio, que tem valor 

superlativo (de modo excepcional), conforme a Olímpica 8.23 ἔξοχ' ἀνθρώπων ‘mais que entre outros homens’. Além disso, Gentili 
afirma que os ἔποικος são propriamente os ‘segundos colonos’ de Opunte; com o mesmo sentido, o termo é usado em um documento 
epigráfico para definir os colonos que chegaram na Lócrida Ozólia, conforme IG IX, 1.334. 
166 υἱὸν δ' Ἄκτορος...Αἰγίνας τε Μενοίτιον (filho de Áctor e de Egina, Menécio): Menécio é filho de Áctor e da ninfa Egina, e nasceu na 

Tessália, onde a ninfa tinha ido depois de haver gerado Éaco (filho dela e de Zeus) na ilha de Egina, conforme o escólio 106a e 
também de acordo com Homero (Ilíada, XI 785 e XIV 14: Μενοίτιον, Ἄκτορος υἱὸν ‘Menécio, filho de Acturo). Em seguida ele foi para 
Opunte. Gentili destaca a presença de um forte hipérbato no trecho. Sulzer (p. 41), apud Gerber, chama atenção diretamente para a 
cuidadosa simetria da sentença, com o verbo exatamente no meio, para a ordem quiástica do acusativo e genitivo iniciais, 
balanceados pelos acusativo e genitivo da conclusão; Gerber acrescenta que ἐποίκων provavelmente está subordinado a ἐξόχως, como 
na Pítica 5.26 (ἔξοχ' ἑταίρων ‘estimar como amigo’). 
167 ποῦ παῖς...αἰχμᾶς (o filho...pontas de lanças): para Gentili, conectando-o a Menécio somente com o nexo demonstrativo (ποῦ), 

Píndaro expõe um episódio específico da vida de Pátroclo (filho de Menécio); durante a primeira expedição à Tróia os gregos 
desembarcaram por engano na planície de Teutrante, na Mísia, e foram rechaçados por Télefo, rei do lugar em uma batalha na qual 
Télefo matou Tersandro, filho de Polinice, e Aquiles feriu o próprio Télefo. Píndaro ressalta que nesta ocasião Pátroclo foi o único 
(μόνος) a resistir ao ataque ao lado de Aquiles, revelando assim seu espírito belicoso (βιατἀν νόον). Em seguida, (ἕξ οὗ) Aquiles 
ordenou que Pátroclo nunca saísse de seu lado nas batalhas, o que Gentili questiona se teria sido motivado por ἔρος. 
168 ποῦ παῖς (Pátroclo): para Gerber, como frequentemente ocorre em Píndaro (Dornseiff, 107/8), o nome específico da personagem 

referida é adiado, no caso para o verso 75. Apesar de Píndaro não mencionar o episódio, Gerber e Gentili esclarecem que depois de 
cometer um assassinato involuntariamente, Pátroclo foi levado de Opunte (por ordem de Menécio) até Peleu, que fez dele o θεράπων 
(escudeiro, companheiro de armas) de Aquiles (Ilíada, 23.85/90 e Estrabão 9.4.2). 
169 Para Gerber, nos versos 70/3 Píndaro alude a um episódio integrante da Κυπρία (segundo a Wikipedia, um épico da literatura 

Grega Antiga, atribuído a Estasino de Chipre. o épico era bem conhecido no período clássico e tinha sido estabelecido como um texto 
recebido, mas posteriormente foi perdido. Era um dos épicos do Ciclo Épico, ou seja, do Ciclo Troiano, que contava toda a história da 
Guerra de Tróia em hexâmetros). Na primeira invasão (que acabou sendo abortada) os gregos desembarcaram na Mísia, o reino de 
Teutrante, acreditando que estavam em Tróia. Inicialmente tiveram sucesso, mas Télefo os atacou e mandou de volta a seus navios. 
Na batalha, Aquiles feriu Télefo. O comentador afirma, ainda, haver algumas similaridades curiosas e talvez acidentais entre Locro e 
Opunte, por um lado, e Teutrante e Télefo, do outro. Tanto Opunte como Télefo foram concebidos na Arcádia (conforme Hesíodo, 
fragmento 165.8 M-W Τήλεφον ᾿Αρκασίδην ‘Télefo arcasídio’). Zeus era o pai de Opunte e avô paterno de Télefo. Em algumas versões, 
Teutrante não tinha filhos (assim como Locro) e depois de se casar com a mãe de Télefo (Auge), tratou o filho da esposa como seu 
próprio filho (conforme o escólio 108a ἦν δὲ ὁ Τήλεφος θετὸς παῖς Τεύθραντος ‘Pois Télefo era filho adotado de Teutrante’). 
170 Τεύθραντος πεδίον (planície de Teutrante): segundo Gentili, trata-se da planície de Teutrânia (Apolodoro, II.7.4, na Mísia) 

conforme consta do verso 49 da Ístmica 8 μύσιον...πεδίον, atravessada pelo rio Caico (conforme o verso 42 da Ístmica 5: Καΐκου παρ' 
ὄχθαις ‘junto aos bancos do Caico’), da qual era rei Teutrante; como mencionado na nota anterior, Teutrante esposou Auge, que 
havia concebido de Héracles o filho Télefo, e depois de varias vicissitudes, adotou este último e lhe deixou o reino; o comentador 
destaca que o acusativo πεδίον, de direção, depende de μολών, construção muito rara que ocorre aqui e na Nemeia 10.36 (ἔμολεν... 
λαόν ‘vão ...os homens’), enquanto em contraste com dez passagens contendo uma preposição e o acusativo, como contabiliza 
Gerber. 

171 μόνος (sozinho): Gerber destaca que o enjambement dá uma ênfase especial ao termo. 
172 ἀλκάεντας (valentes): para Gerber, o termo não é sem propósito, mas serve para aumentar a fama de Pátroclo. Apesar de todo seu 

valor, os gregos foram mandados de volta aos navios, enquanto Pátroclo permaneceu firme ao lado de Aquiles. 

173 ὥστ᾽ ἔμφρονι δεῖξαι (para mostrar a alguém inteligente): segundo Gerber, há quatro exemplos do uso consecutivo de ὥστε com 

infinitivo (nenhum com indicativo) em Píndaro, os outros três aparecendo na Nemeia 5, conforme apontam Hummel (Syntaxe, 
345/6) e Paul Burguière (Histoire de l’infinitif em grec. Paris: 1960, p. 87). 
174 δεῖξαι/μαθεῖν: Gildersleeve (apud Gerber) afirma que a passagem significa literalmente ‘para mostrar como fazer alguém 

perceber’, ‘mostrar além de uma dúvida’, ideias que tentei traduzir com a expressão ‘para mostrar a alguém sensato como perceber’. 
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o poderoso espírito175 de Pátroclo. 
Desde então176, o filho de Tétis177 o exortou178 
 
a não179 se envolver180 com o mortal Ares181 sem sua 
lança182 doma-mortais183.  
Possa184 eu185, descobridor de palavras186, avançar187 (80)  

                                                        
175 βιατἀν νόον (poderoso espírito): Gerber prefere ‘espírito poderoso’, tradução que adotei, e não ‘mente poderosa’ conforme 

propõe Race; ele também afirma que Shirley Darcus Sullivan, professora da Universidade da Colúmbia Britânica, no Canadá, 
demonstra com exemplos que “em Homero, em Hesíodo e em outros poetas líricos, νόος frequentemente significa ‘reconhecido’ ou 
‘conhecido’ por outros” (in An analysis of the psychic term νόος in Pindar and Bacchylides, Glotta 68 [1990] p. 179/202). Gerber 
acrescenta, ainda que em contraste com βίαιος (violência), que nunca é um termo laudatório em Píndaro, βιατάς (poderoso) ocorre 
em louvor de alguns heróis como Jasão (Pítica 4.236), Antíloco (Pítica 6.28) e Aquiles, (Peã 6.84). 
176 ἕξ οὕ (desde então): Gerber afirma tratar-se provavelmente de uma expressão temporal, com o sentido de ‘a partir daquele 

tempo’ como em outras ocorrências pindáricas (Olímpica 6.71), e não de uma oração causal (‘como resultado de’). Gentili também 
defende a natureza temporal, citando o escólio 115a: ἕξ  ἐκείνου... τοῦ χρόνου ‘desde isso... do tempo’ e acrescenta que a sintaxe 
implica que Aquiles limita-se, no momento, a admirar o comportamento de Pátroclo (conforme o escólio 115b: θαυμάσας, φησὶν, ὁ 
Ἀχιλλεὺς ἐν τῇ προσβολῇ τὴν βίαν τοῦ Πατρόκλου ἀρχὴν ἔλαβε τοῦ θαυμάζειν ‘Maravilhado, no começo Aquiles diz se admirar com a força 
de Pátroclo no ataque’) e só então o exorta a não se afastar dele. 
177 Θέτιος γόνος (filho de Tétis): Gentili esclarece que a expressão ecoa a do verso 100 da Pítica 3 (παῖς ὅνπερ μόνον ἀθανάτα τίκτεν ἐν 

Φθίᾳ Θέτις ‘E o filho de outro, ao único a quem a imortal Tétis em Ftia pariu’) e que o exemplo γόνος é genuíno e é parte do usus 
pindárico, não havendo nenhuma razão para corrigi-la. 

178 παραγορεῖτο (exortou): o uso do imperfeito, para Gentili, sublinha a continuidade da ação de exortar, porque, como anota o 

escólio 115e “Pátroclo sempre lutou ao lado dele”. 
179 Gentili destaca que a forte negação (μή ποτε) dá ênfase à proibição e Gerber aponta que Píndaro é fã de negativas duplas para 

enfatizar: ‘nunca longe de’, ao invés de ‘sempre ao lado’. 
180 ταξιοῦσθαι (envolver-se): Gentili destaca que o verbo é um hápax e Gerber acrescenta que o modo presente dos verbos 

denotativos terminados em -οω são raros em Píndaro, embora apareçam também na Olímpica 1.113 (κορυφοῦται ‘estar no topo‘) e no 
Fragmento 169a.3 (δικαιῶν ‘tendo corrigido, colocado no lugar certo’). Estranhamente, o mesmo comentador acrescenta, citando N. 
S. Grinbaum (Pindar Lexik. Die αω-, εω-, οω- Verben. in SCHMIDT, E. G. Aischylos und Pindar. Berlin: 1981, p. 68/80) que há 35 verbos 
terminados em -οω em Píndaro, consideravelmente mais do que em Homero (10 exemplos) entre outros grandes autores. 

181 οὐλίῳ ἐν ἄρει (com o mortal Ares): como aponta Gentili, Ares simboliza aqui a guerra, como na Pítica 5.856, sendo οὔλιος (Ps. 

Hesíodo, Scut. 192.441) e οὖλος (Homero, Ilíada V.461) epítetos tradicionais do deus. 

182 δαμασιμβρότου αἰχμᾶς (lança doma-mortais): Gerber aponta a similaridade com Baquílides, 13.50/1 (δαμασίμβροτος αἴθων/ 

[χαλ]κὸς ‘bronze das chamas doma-mortais‘), e Simônides (Fragmento 616, no qual Plutarco afirma que Simônides aplicou o epíteto 
a Esparta, destaca que um sinônimo (ἐναρίμβροτος ‘assassino de homens’), é usado por Píndaro na Pítica 6.30 e na Ístmica 8.53 e 
menciona o ensinamento de Rutherford (Classical Closure, 55) para quem o epíteto “provavelmente pretende aludir às 
consequências fatais para Pátroclo de sua amizade com Aquiles e, em particular, de seu uso da armadura de Aquiles; mas deve ser 
notado que, embora Pátroclo vista a armadura do Pelida, ele não carrega sua lança, pois ninguém mais podia empunhá-la” Ilíada 
16.140/2).   

183 Conforme Gentili e Gerber, o escólio 115d aponta a similaridade dos versos 77/9 com a Ilíada (Canto 16 versos 89/90: μὴ σύ γ' 

ἄνευθεν ἐμεῖο λιλαίεσθαι πολεμίζειν/ Τρωσὶ φιλοπτολέμοισιν· ἀτιμότερον δέ με θήσεις· sem mim não queiras levar mais adiante o combate 
ardoroso/ contra os Dânaos valentes; ser-me-ia desdouro, por certo). Tal afirmação também foi dita por Aquiles a Pátroclo, embora 
claramente por um motivo diferente. Farnell supõe que Píndaro foi influenciado por uma passagem da Cípria inspirada, por sua vez, 
pelo trecho homérico citado acima. Gentili acrescenta que ἄτερθε significa ‘sem, distante de’. 

184 εἴην (possa): Gerber lembra que a maioria dos estudiosos interpreta εἴην e ἕσποιτο como optativos desiderativos, embora para 

Bossler (208/9) e Fennell sejam optativos potenciais, ante a ausência de ἄν. A ‘auto-petição’ para encontrar as palavras certas cria a 
impressão de espontaneidade, como se Píndaro estivesse só agora tentando fazer o que ele obviamente já fez antes da ode ser 
realizada (performed). Christopher Carey (in The performance of the victory ode, AJPh 110 [1989] p. 545/65) denomina este 
expediente de ‘subterfúgio oral’, cita outros exemplos em Píndaro (inclusive os versos 1 e 108 desta ode) e ilustra várias funções do 
dispositivo. Gerber lembra, ainda, que Anna Bonifazi (in Sull’idea di sotterfugio orale negli epinici pindarici. QUCC n.º 66 [2000] p. 
69/86) destaca que a Nona Olímpica contém um grande e incomum número de auto endereçamentos com imperativo e optativo 
(versos 6, 11, 14, 36, 40, 41, 47, 48, 80, 109), embora não se possa associar nenhum significado especial a isso. Gentili destaca um uso 
sintático análogo do optativo desiderativo εἴην no verso 35 da Nemeia 8. 

185 Gentili comenta que, interrompendo bruscamente o relato mítico, o poeta exprime substancialmente o desejo de encontrar as 

palavras convenientes para expor totalmente a vitória de Efarmosto; portanto, deseja ser auxiliado por sua coragem (τόλμα) e pela 
capacidade poética (δύναμις). A referência à exposição sucessiva é assegurada pelo assíndeto inicial (ao invés disso, segundo os 
escólios 119a e, sobretudo, o 121d), o poeta refere-se à novidade do relato feito sobre Pátroclo. Gerber anota que a partir dos versos 
80/3 Píndaro interrompe o mito e começa sua transição para o louvor dos feitos do vencedor e, citando Race (Style, p. 57) afirma 
que muitas vezes a interrupção é imediatamente precedida por uma “palavra ou frase poderosa denotando morte ou sofrimento”. 

186 εὑρησιεπής (descobridor de palavras): Gentili destaca que o adjetivo aparece aqui pela primeira vez, sendo repetido depois 

somente por Aristófanes (Nuvens, verso 447, mas com conotação negativa), sendo composto por εὑρησι (do tema de εὑρίσκω 
‘encontrar’) e ἐπ (do tema de ἔπος ‘palavra’), significando aqui ‘descobridor de palavras’, tradução que adoto. O neologismo se 
inscreve perfeitamente na concepção artesanal da poesia grega arcaica, que concebe o fazer poético como um ato de encontrar 
qualquer coisa que já existe (palavras, ritmo), mais que como um ato de criar alguma coisa que não existe. Todavia, isto não exclui 
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adequadamente188 no carro das Musas189, 
e a coragem190 e o abundante191 poder192 
sigam-me. Pela193 proxenia e pela excelência194 de Lamprômaco195 

                                                                                                                                                                             
que no ato de descoberta esteja implicado um elemento de novidade, como consta da Nemeia 8.20 (νεαρὰ δ' ἐξευρόντα δόμεν βασάνῳ 
‘pois muitas coisas se relataram já de múltiplas maneiras’). Em suma, o adjetivo é uma auto-exaltação de Píndaro. Gerber acrescenta 
que Farnell também qualifica o termo de único, embora também apareça em Aristófanes (Gerber lembra que Dover defende 
fortemente que se trata de uma invenção cômica, a não ser que se entenda que Aristófanes, ao contrário de Píndaro, usou o termo 
pejorativamente). Gerber lembra, ainda, que Píndaro não está expressando o desejo de inventar palavras, mas simplesmente de 
encontrar a palavra certa (πρόσφορος) e lembra que para Isócrates (5.144), o poeta é um λόγων εὑρετής ’um descobridor de palavras’. 
187 ἀναγεῖσθαι (avançar): para Gerber, o significado preciso do verbo é difícil de estabelecer. Ele é encontrado apenas em Heródoto 

(5.4) e em outras duas passagens de Píndaro (Nemeia, 10.19 e Ístmica 6.56) e nestas três ocorrências equivale essencialmente a 
διηγέομαι (referir, relatar). Slater o traduz como ‘conduzir para diante’ e vê um jogo com o sentido de ‘referir’. Gildersleeve comenta 
que: “’Para meu progresso’ através de todas as vitórias de Efarmosto. ἀνά dá o sentido de ‘por todas’”. De acordo com Farnell “este é 
o verso de menor resistência para supor que Píndaro achava justificável usar a palavra em seu sentido etimológico simples ‘avançar’, 
‘subir, montar’ (todos os outros compostos de ἡγεῖσθαι têm os dois significados de movimento e discurso).” O sentido de ‘subir, 
montar’ proposto por Farnell faz sentido tendo em vista a imagem do carro que está adiante, mas o sentido ‘para cima’ não está 
presente nas outras ocorrências do verbo e a interpretação ‘por todas’ de Gildersleeve parece mais apropriada. Gerber conclui que o 
significado literal é provavelmente ‘guiar através do caminho’ como Gildersleeve afirma “[guiar] através das vitórias de 
Efarmosto”. Esta força do prefixo é suportada pelo fato de que nas outras três ocorrências o objeto direto do verbo contém alguma 
forma de πᾶς (todo). É fácil ver como ‘guiar através do caminho’ equivale a ‘referir, relatar’ e então talvez ‘fornecer um relato 
completo’ seja uma interpretação adequada aqui. Adotei a tradução ‘conduzir para diante’ proposta por Slater.  

188 πρόσφορος (adequadamente): Gerber afirma que LSJ, Farnell e outros tratam o infinitivo como sendo governado por πρόσφορος e 

há paralelos para esta construção, mas é muito mais natural analisar o infinitivo a partir de εὑρησιεπὴς (‘descobridor de palavras’) e 
explicar πρόσφορος como um adjetivo com valor de advérbio, construção comum em Píndaro e em outros lugares. Gerber menciona 
que Pfeijffer (312/3) discute longamente o vocábulo, argumentando que a interpretação usual ‘adequado’ ou ‘apropriado’ não 
representa adequadamente “a ligação com προσφέρω e que o significado adequado é ‘colaborando’. Quando aquilo para que se 
colabora é deixado implícito, deve ser fornecido pelo contexto e, na passagem presente, ele afirma que “Píndaro deseja poder 
continuar enquanto colabora para os objetivos do epinício”. Gerber não nega que a palavra possa significar ‘colaborar’, mas não vê 
porque este significado não pode ser adequadamente carregado aqui pela tradução ‘apropriado’. Píndaro frequentemente acentua a 
importância da canção como uma recompensa adequada para as realizações vitoriosas. Gentili traduz o termo por conveniente, 
aponta seu sentido adverbial e afirma que aqui é excepcionalmente atribuída a uma pessoa uma qualidade que em quase todos os 
outros casos é atribuída a uma coisa, em particular aos louvores às belas realizações (Nemeia 8.48 χαίρω δὲ πρόσφορον ἐν μὲν ἔργῳ 
κόμπον ἱείς ‘Alegro-me em enviar o canto adequado a tal façanha’). como parece estar implícito aqui.     

189 ἐν Μοισᾶν δίφρῳ (no carro das Musas): Gerber aduz que a conhecida imagem do carro das Musas parece equivaler a poucas 

coisas além de ‘na minha canção’. É provável, contudo, que ao afirmar ‘no carro das Musas’ e não simplesmente ‘em minha canção’, 
Píndaro esteja insinuando que pede o auxílio ou a inspiração das Musas para fazer um relato adequado das diversas vitórias ganhas 
por Efarmosto. A necessidade do poeta de auxílio divino quando se depara com a multiplicidade de detalhes que devem ser descritos 
aparece desde Homero (Ilíada, 2.484.93) e chega até Trifiodoro (versos 664/7). Tal necessidade, juntamente com o desejo de τόλμα 
(coragem) e δύναμις (poder) exalta o louvor de Efarmosto. As vitórias atléticas de Efarmosto são tão impressionantes que a 
inspiração e o esforço especial do poeta são necessários para lhes fazer justiça. Gentili também defende que o ‘carro das Musas’ é 
uma metáfora para o canto laudatório (como também aparece na Ístmica 2.2) onde os poetas que “sobem no carro das musas” são as 
cores que dão início ao encômio aos belos rapazes. Nestes dois trechos o eixo da metáfora é o δίφρος (o carro, como na Ístmica 2.2 
citada) e em outras passagens é a ἅρμα (‘carruagem’ como, por exemplo, na Pítica 10.65) ou, no caso das carros de mulas, o ὄκχος 
(como na Olímpica 6.24).  
190 τόλμα (coragem): Gerber afirma que o poeta precisa de tanta coragem quando o atleta precisa para vencer, ideia que está 

presente nos versos 11/2 e 23/4 da Olímpica 13.  
191 ἀμφιλαφής (abundante): Para Gerber, do sentido original, ‘abrangendo os dois lados’, derivam as ideias de amplo e abundante. 
192 τόλμα (coragem)...καὶ...δύναμις (poder): Gentili afirma que as duas qualidades são necessárias por causa do grande número de 

vitórias de Efarmosto. A respeito de τόλμα, o comentador cita os versos 11/2 da Olímpica 13 τόλμα τέ μοι εὐθεῖα γλῶσσαν ὀρνύει λέγειν é 
uma reta coragem incita minha língua a falar’), que se referem à celebração da glória de Corinto.  
193 προξενίᾳ δ' ἀρετᾷ τ' ἦλθον/ τιμάορος Ἰσθμίαισι Λαμπρομάχου μίτραις (pela proxenia e pela honra de Lamprômaco vim em honra): 

Gerber argumenta que a sintaxe do período é disputada. A explicação usual é tratar προξενίᾳ e ἀρετᾷ como dativos causais, mas Von 
der Mühll defende (p. 52) uma construção com dativo duplo. Contudo, ele não apresenta as razões para fazê-lo, já que 
equivocadamente sustenta que se ἀρετᾷ for um dativo causal deve referir-se ao próprio Píndaro. Bernardini (147) parece tratar os 
dativos como subordinados a τιμάορος (homenagem) tendo em vista sua tradução: “Rendendo honra à proxenia e à valentia, vim pela 
coroa ístmica de Lamprômaco”. Com esta construção, μίτραις torna-se um dativo causal. A tradução de Hummel (Syntaxe, 36) “eu vim 
render homenagem à proxenia e a virtude de Lamprômaco por ocasião das tirinhas conquistadas no Istmo, quando...” sugere que ele 
trata μίτραις como um dativo de circunstância. Certamente ambas as construções são possíveis, embora Gerber afirme que a ordem 
das palavras favorece ligeiramente a ideia de que μίτραις está subordinado a τιμάορος. 

194 ἀρετᾷ (excelência): Gerber destaca o aparecimento de ἀρεταῖσιν (proezas) no verso 16, ambas referindo-se a feitos atléticos, um 

significado comum do vocábulo em Píndaro. Gentili destaca que o termo refere-se ao valor pessoal de Efarmosto, manifestado na 
vitória obtida nos Jogos Ístmicos. 

195 Λαμπρομάχου (Lamprômaco): apontando que o escólio 125c o chama de parente (συγγενής) de Efarmosto, Gerber afirma que 

pode tratar-se apenas de um convidado e desconhece a razão pela qual Pavese (I temi, p. 299) assevere que ela era um irmão do 
vencedor. Para Gerber, a amizade entre os dois deveria ser óbvia para a audiência e então Píndaro não tinha necessidade de ser 
explícito, lembrando o comentador que para alguns Lamprômaco teria comissionado o epinício (conforme nota 192 abaixo). 
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vim196 honrando197 as faixas198 Ístmicas 
quando199 ambos200 conquistaram o prêmio201 num único202 dia203. 
 
E204 outras duas205 vitórias206 aconteceram, a seguir, 

                                                        
196 ἦλθον (vim): para Gentili, o verbo se refere convencionalmente à chegada do poeta (por meio do coro) ao lugar da performance, 

e não implica em sua presença efetiva; o estudioso sugere a comparação ao verso 13 da Olímpica 7 (καί νυν...σὺν Διαγόρᾳ κατέβαν ‘e 
agora...baixei com Diágoras’), por sua fraseologia. Gerber também aponta que embora Píndaro mencione frequentemente sua 
chegada ao local da performance da canção, é impossível determinar com que frequência ele de fato compareceu. 

197 τιμάορος (honrando): para Gentili, o sentido de vingador, próprio do termo, parece exagerado para a situação, mas Píndaro 

poderia querer dizer que chegou para dar a Lamprômaco a honra devida (conforme Gildersleeve), que não lhe foi tributada no 
momento da vitória. Trata-se de um modo indireto de exaltar o esforço agonal. Gerber aponta que literalmente o termo significa 
‘vigiando, zelando pela honra’, mas pode ser traduzido como ‘honrando’, como fiz. 
198 μίτραις (faixas): uma faixa em torno da cabeça, que a Ístmica 5.62 diz ser feita de fina lã (εὔμαλλον μίτραν). Pode-se presumir que 

algumas vezes eram entregues junto com a στέφανος (coroa), o prêmio oficial concedido ao vencedor, e serviram para enfatizar a 
ocasião festiva. Contudo, Gerber afirma que aqui e em Baquílides 13.196, o termo funciona como um sinônimo de στέφανος. Gentili 
também afirma que as μίτραις eram as faixas de lã que vinham ligadas à coroa, indicando por sinédoque as próprias coroas, como 
menciona o escólio 125d. Cabe mencionar, ainda, que as coroas eram geralmente feitas de folhas: de oliveira nos Jogos Olímpicos, de 
louro nos Píticos, de aipo nos Nemeus e de hera ou pinheiro manso nos Ístmicos, conforme consta do An intermediate Greek-English 
lexicon founded upon the seventh edition of Liddell and Scott’s Greek-English lexicon, Oxford: Claredon Press, 19- (vocábulo στέφανος, p. 
745).  
199 ὅτ'(ε) (quando): para Gerber, é tentador dar a ὅτε a força causal que ocasionalmente possui, mas é provavelmente melhor tratá-lo 

como temporal: ‘as faixas Ístmicas correspondem às faixas ganhas nos Jogos Ístmicos’ e um ‘quando’ temporal segue-se 
naturalmente. 
200 ἀμφότεροι (ambos): Lamprômaco e Efarmosto, como esclarece Gentili. 

201 κράτησαν/ (...) ἔργον (conquistaram/ o prêmio): para ἔργον no sentido de prêmio ou vitória, Gerber e Gentili apontam a Olímpica 

13.38/9 e para o verbo κρᾰτέω sendo utilizado com acusativo, a Nemeia 10.25/6 (ἐκράτησε [...] στρατὸν ‘ganha a coroa’) e também 
Baquílides 6.15 (στάδιον κρατήσας ‘ganhando um estádio’).  
202 μίαν ἔργον ἀν' ἁμέραν (num único dia): comparável com Sófocles (Antígona, versos 170/1): Ὅτ' οὖν ἐκεῖνοι πρὸς διπλῆς μοίρας μίαν/ 

καθ' ἡμέραν ὤλοντο ‘Agora, todavia, que eles sucumbiram em dupla morte’, conforme traduz Mário da Gama Kury in A Trilogia 
Tebana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p. 208. Embora Sófocles claramente não tenha sido influenciado por Píndaro, cabe notar 
que διπλῆς equilibra ἀμφότεροι (ambos) e aquele ὅτε (quando) parece ser causal, como também pode ocorrer em nossa passagem. 
Como observa justamente Dissen, se eles ganharam ambos no mesmo dia, participaram em competições diversas. Para vitórias (do 
mesmo atleta) relatadas no mesmo dia, pode-se comparar com a Olímpica 13.37/9 (Πυθοῖ τ' ἔχει σταδίου τιμὰν διαύλου θ' ἁλίῳ  ἀμφ' 
ἑνίἁλίῳ  ἀμφ' ἑνί  ‘e em Pítia tem ele a honra do estádio e da dupla corrida em um só dia’). 
203 προξενίᾳ...ἁμέραν (Pela hospitalidade...num único dia): Gentili afirma que a primeira vitória mencionada é aquela relacionada aos 

Jogos Ístmicos, no mesmo dia em que venceu Lamprômaco; este último pertence à própria família de Efarmosto (conforme os 
escólios 123a οἰκείου ‘habitante, de casa’ e 125c συγγενής ‘parente’) e foi ele quem encomendou o epinício (escólio 123a διά 
Λαμπρόμακόν φησι γεγονέναι τὸν ἐπινίκιον ‘diz que o epinício foi feito para Lamprômaco’). Gentili argumenta ser provável que 
Lamprômaco fosse proxeno (conforme a Wikipedia, na Grécia Antiga a proxenia [προξενία] era um acordo por força do qual um 
cidadão [escolhido pela cidade e chamado de proxeno] recepcionava embaixadores estrangeiros as suas expensas, em troca de 
títulos honorários da cidade) dos Tebanos em Opunte: isso se não quisermos dar à προξενία o sentido genérico de φιλία (como 
entendem os escólios 123d e 123e), mas aquele específico que define a função do πρόξενος, ou seja, o cidadão notável que é 
encarregado por uma outra cidade para efetuar a proteção dos estrangeiros desta última (no caso específico dos cidadãos de Tebas 
na cidade de Opunte). Gerber acrescenta que “a proxenia diplomática oficial começou na Grécia continental por volta de 550 a.C.”, 
como leciona M. B. Wallace (Early Greek Proxenoi, Phoenix 24, 1970, p. 189/208), e afirma que talvez seja coincidência a primeira 
referência a um proxeno estar em um contexto lócrio, embora da Lócrida Ozólia. O comentador lembra que o escólio 123c afirma que 
Lamprômaco era um proxeno dos Tebanos e Wallace (p. 205) e Bernardini (p. 147) apontam que não há razões para discordar. 
Contudo, alguns estudiosos são contra dar ao termo qualquer status oficial em Píndaro, como afirma Glenn Most (Pindar Nemean 
7.64/7, GRBS 26, 1985, p. 315/31): “em contextos poéticos através do século V... o termo indica não tanto um cargo como um ato 
concreto de hospitalidade ou uma disposição genérica de hospitalidade” e que em nossa passagem “o dativo indica as considerações 
que motivaram Píndaro a vir, por um lado, a excelência que se manifesta na vitória atlética, por outro, a afabilidade para com ele 
indicada pelo convite” (p. 324/5). Most defende esta abordagem apontando para “paralelos...não só na referência pindárica à cidade 
de Opunte como φίλαν πόλιν (27), mas também (e mais significativamente) na afirmação de que pessoas viajaram de outras cidades, 
inclusive Tebas, para admirar o herói Opunte (67f).” Gerber não vê grande peso nestes paralelos, mas admite que em algumas 
passagens poéticas (especialmente o fragmento 94b.41) sua explicação é preferível. Na passagem presente, contudo, Gerber afirma 
que as duas explicações são possíveis, embora se incline a concordar com Carey (Victory Ode 94, nº 16): “Entendo a palavra προξενίᾳ 
na Olímpica 9.83 e na Nemeia 7.65 como referindo-se à função política do proxeno, e não (como muitas vezes as passagens são 
interpretadas) como referência à hospitalidade (ξενίᾳ). 

204 Segundo Gentili, a partir dos versos 83/4 inicia-se uma longa lista (que vai até o verso 99) de vitórias de Efarmosto em toda a 

Grécia: bem como nos Jogos Ístmicos (versos 83/4 e 86), de Nemeia (verso 87), também em Argos e Atenas (verso 88), Maratona 
(verso 89), Parrásia (verso 95), Pelene (verso 98), e em Elêusis (verso 99). Gentili também destaca a construção do adjetivo e do 
nome no verso 86 (ἄλλαι δὲ δύ' ἐν Κορίνθου πύλαις ἐγένοντ' ἔπειτα χάρμαι), comparando-a aos versos 106/7. Embora fosse claro 
para a audiência, não é para nós se estas duas vitórias ístmicas adicionais foram ganhas por Lamprômaco sozinho ou se cada um 
ganhou uma. T. Cole (in 1 + 1= 3: Studies in Pindar’s Arithmetic, AJPh 108, 1987, p. 553/68) discute a ambiguidade durante algum 
tempo (p. 554/6) e propõe de forma não plausível que “só duas vitórias (ao longo e acima das ístmicas) estão envolvidas: uma ‘nos 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5C&la=greek&can=to%5C2&prior=tw=%7C
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nos portões de Corinto207 
e outras ainda208 para Efarmosto no vale de Nemeia209. 
Em Argos210 obteve a glória211 entre os homens, 
e sendo criança em Atenas212213, 
e214 que215 disputa ele ganhou em Maratona, separado dos imberbes216,217 

                                                                                                                                                                             
portões de Corinto’ para Lamprômaco, e uma em Nemeia para Efarmosto. Por fim, Gerber destaca que Knab afirma que Efarmosto 
venceu três vezes no Isto, duas em 472 e uma em 470.  
205 ἄλλαι δὲ δύ' (e outras duas): a expressão relaciona-se às vitórias dos anteriormente mencionados Efarmosto e Lamprômaco, 

conforme anota Dissen; os escólios  128a e 128c o conectam somente a Efarmosto. 

206 χάρμαι (vitórias): provavelmente não significa ‘ocasiões para júbilo’, como propõe Race, mas equivale a ἀλκαί ‘poder’ (Nemeia 

7.12). Gerber menciona que Bottin (p. 42/5) aponta a referência a ‘empresas valorosas’ nesta passagem. Para Gentili, a tradução 
literal seria ‘alegrias para a luta brutal’ (para lidar com a luta brutal), vocábulo inadequado às vitórias relacionadas à luta (que se 
assemelharia, de tal forma, a uma luta brutal), conforme Olímpica 8.58. Um significado mais atenuado, vizinho a sucesso, se encontra 
em Pseudo Focílides 118 (Μήτε κακοῖσ' ἄχθου μήτ' οὖν ἐπαγάλλεο χάρμηι ‘não te entristeças com as coisas ruins e nem exultes então 
com a alegria da batalha).  

207 ἐν Κορίνθου πύλαις (nos portões de Corinto): para Gentili, refere-se ao Istmo, vizinho a Corinto, que é a porta do Peloponeso, 

conforme a Olímpica 13.4/5 (Κόρινθον, Ἰσθμίου πρόθυρον Ποτειδᾶνος ‘Corinto, pórtico do Ístmico Posídon’), a Nemeia 10.27 (ἐν 
πόντοιο πύλαισι ‘nas Portas do Mar’) e Baquílides 1.13/4 (ὦ Πέλοπος λιπαρᾶς νάσου θεόδματοι πύλαι ‘as portas construídas pelos 
deuses da brilhante ilha de Pélops’), também sobre os Jogos Ístmicos. Gerber lembra que Farnell equivocadamente alega que “ἐν 
Κορίνθου πύλαις não pode ser aplicado propriamente aos jogos Ístmicos, que aconteciam muito longe de Corinto, podendo referir-se a 
῾Ελλώτια (jogos coríntios em honra de Atena)”; a hipótese é improvável, pois Píndaro não inseriria jogos menos importantes entre os 
Ístmicos e os Nemeus. 

208 ταὶ δὲ (e outros): Gentili esclarece que a locução é correlata à precedente ἄλλαι δὲ, conforme Slater (Lexicon to Pindar. p. 365). 

Segundo o escólio de Moscopulo (119/33, p. 334 Abel) a ligação equivale a τοσαῦται ‘muitos’, isto é, dois. A correlação distingue esta 
vitória da precedente, e o esclarecimento ἐφαρμόστῳ especifica os atributos exclusivos deste último. 

209 Νεμέας...κατὰ κόλπον (no vale de Nemeia): Gentili esclarece que Nemeia surge em uma planície (conforme a Nemeia 3.18: ἐν 

βαθυπεδίῳ Νεμέᾳ ‘entre as colinas de Nemeia) colocada no vale abaixo de Fliunte (Nemeia 6.44). Gerber acrescenta que afirma que o 
vale de Nemeia é referido com as palavras κοίλᾳ…νάπᾳ (o vale de Coilos, um demos da Ática). Gerber acrescenta ser incerto quantas 
vitórias Neméias foram ganhas. Knab (p. 25 e 55) aparentemente supõe que δύο no verso anterior deve ser levado em conta, atribui 
duas vitórias Neméias a Efarmosto e fixa que ocorreram em 471 e 469 a.C.  

210 Ἄργει (em Argos): Gerber afirma que o Festival argivo era em honra a Hera e o prêmio era bronze, como consta da Olímpica 7.83 

(ὅ τ' ἐν Ἄργει χαλκὸς ἔγνω νιν ‘em Argos o conheceu o bronze’) com auxílio do escólio 152a (οὐκ ἀργὸν χαλκὸν, ἀλλὰ τρίποδας καὶ λέβητας 
καὶ ἀσπίδας καὶ κρατῆρας ‘não o brilhante cobre, mas trípodes, vasos, escudos e crateras’ e da Nemeia 10.22/23 ἀγών τοι χάλκεος δᾶμον 
ὀτˈρύνει ποτὶ βουθυσίαν Ἥρας ‘a contenda, de verdade,/ para ganhar o escudo de bronze, ao povo convoca a oferenda do touro de 
Hera’).  Sobre o nome do festival, o estudioso remete-se a A. Bernardini (in Hekatombaia o Heraia di Argo. Un problema di 
denominazione. Stadion 2, 1976, p. 213/7), para quem o último nome substituiu o primeiro por volta de 200 a.C. Gerber também 
afirma que há uma quarta referência aos jogos argivos na Olímpica 13.107, mas é muito breve e não fornece nenhuma informação. 

211 ἔσχεθε κῦδος (ganhou a glória): Gentili anota que o verbo equivale a obter, tradução que adoto, e que também aparece em um 

contexto de vitória na Pítica 11.48 (ἀγώνων πολυφάτων ἔσχον θοὰν ἀκτῖνα ‘dos muito celebrados certames, o rápido raio do triunfo 
por meio de seus corcéis’). na   
212 Gentili aponta que são recordadas duas vitórias alcançadas, uma em Argos, e outra em Atenas, mas a enumeração não segue a 

ordem cronológica; é recordada primeiro a vitória contra os adultos (ἀνδρῶν) e depois aquela contra as crianças (παῖς) sendo que, 
para o comentador, vale destacar a aproximação polarizada entre παῖς e ἀνδρῶν, o primeiro termo constituindo uma variatio sintática 
do segundo. Gerber destaca a ordem quiástica  do período, assevera que a preposição deve ser compreendida junto com Ἄργει, como 
na Olímpica 7.82 e destaca que παῖς δ' ἐν Ἀθάναις está na mesma posição que παῖς ἅμ' Ἀτρείδαις (verso 70), e pode ser uma deliberada 
e sutil comparação entre Efarmosto e Pátroclo.   
213 ἐν Ἀθάναις (em Atenas): Gerber explica que se trata das Panateneias, cujo prêmio para os atletas vitoriosos consistia em várias 

quantidades de azeite de oliva. Para um garoto lutador, teria sido de 30 ânforas, ao menos na data da inscrição (400 – 350 a.C.). 
Gentili aponta que o escólio 133b é incerto sobre as Panateneias e as Olímpicas de Atenas. Sobre a existência desta última festa não 
há dúvida, mas é possível que aqui estes jogos tenham sido confundidos com as Panateneias, como aponta Kramer (p. 32).  
214 Sobre a passagem dos versos 89/94, Gerber aponta que, em comparação com a brevidade das cenas precedentes, é 

surpreendentemente estendida a descrição da vitória de Maratona. Isto é devido à excepcionalidade dos fatos ocorridos: Efarmosto, 
que se apresentou na categoria dos rapazes, foi constrangido a passar à categoria dos adultos; nada obstante, competiu, venceu e 
ganhou muitos aplausos. Um caso análogo, relacionado a Nicásilo de Rodes nos Jogos Olímpicos, é recordado por Pausânias (IV, 14.2 
apud Miller, Inventa, p. 115 nota 15). Em Maratona, onde Heródoto atesta a existência de um τέμενος (um precinto sagrado) de 
Héracles (VI 116.1) celebravam-se os Herakleia (conforme os escólios 134e e 137a), recordados também na Pítica 8.79 e na Olímpica 
13.110, uma festa ocorrida a cada quatro anos que tinha como prêmio uma copa de prata (as ἀργύρεαι φιάλαι do escólio 137).    
215 οἷον (que): para Gentili, o pronome tem valor exclamativo (conforme o termo θαυμαστικῶς ‘inclinado às maravilhas’ presente no 

escólio 134b). O comentador também destaca o forte hipérbato com ἀγῶνα (disputa) do verso 90. Gerber afirma que H. Jurenka (in 
Novae lectiones Pindaricae, WS 15, 1893, p. 1-34) corrige οἷον para οἷος (p. 15/6), o que foi defendido por Simpson (p. 121/2), que vê 
uma analogia entre οἷος de Efarmosto e o μόνος de Pátroclo (verso 72), mas embora seja verdade que “nos dois casos a luta é contra 
probabilidades difíceis”, Pátroclo não está de fato lutando sozinho; ele está ao lado de Aquiles, e Efarmosto não tem ninguém a seu 
lado. Além disso, o equilíbrio com ὅσσᾳ ‘tão grande como’ (verso 93) é destruído. Optei por traduzir como ‘que’, para manter a 
ênfase do original. 
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e suportava a competição com os mais velhos218 pela copa de prata219; (90) 
Com rápida astúcia220 
e sem cair221, superou os homens, 
passando222 pelo círculo223 dos espectadores de tantos brados224 

                                                                                                                                                                             
216 συλαθεὶς ἀγενείων: (separado dos imberbes) Gentili aponta que o particípio, que literalmente significa depredado, exprime de 

modo talvez forte demais o fato de que Efarmosto foi compelido a não participar na corrida dos garotos (ἀγενείων ‘imberbes’, que 
equivale a παίδων ‘crianças’, conforme Wilamowitz [Pindaros, p. 350, nota 2]). Talvez isto tenha ocorrido por conta de considerações 
dos juízes, por exemplo sobre a conformação física de Efarmosto, como aponta Wilamowitz (Ibidem), mas o verbo pode denunciar 
um gesto de prepotência injustificada. Segundo Gildersleeve, a expressão dá uma nota de ousada braquilogia (figura de sintaxe pela 
qual se omite parte dos componentes de uma expressão, que ficam subentendidos, redução da frase, expressão ou palavra, mantendo 
seu significado original); na realidade, Efarmosto foi privado do direito de misturar-se com os imberbes. Gerber acrescenta que a 
violência associada à passagem enfatiza a coação sob a qual Efarmosto competiu. Além disso, ele trata ἀγενείων como equivalente a 
παίδων , como afirma Wilamowitz: “Aqui fica claro que as παῖδες e os ἀγένειοι eram as mesmas pessoas”. Não sabemos se havia três 
faixas etárias para a Herakleia em Maratona, mas havia para a vizinha Panateneia, e Gerber não vê nenhuma razão convincente para 
igualar ἀγενείων a παίδων aqui. Tal igualdade não aparece em nenhuma outra passagem. Píndaro prossegue descrevendo Efarmosto 
como ὡραῖος ‘na flor da idade’ (verso 94), mas isto se aplica a um παῖς ou a um ἀγένειος. 

217 Gerber afirma que provavelmente por causa de sua aparência, Efarmosto foi impedido de competir dentro de sua própria faixa 

etária, sendo forçado a competir entre os adultos. Ele também lembra o exemplo análogo destacado por Pausânias e colaciona o 
ensinamento de Farnell: “Efarmosto estava realmente qualificado pela idade a figurar entre os garotos, mas os outros garotos ou os 
juízes violentamente se opuseram em razão de sua grande estatura; sem forçar uma reclamação, ele audaciosamente entrou para a 
competição dos adultos e ganhou: seu espírito desportivo contou para o entusiasmo.” Gerber objeta que espírito desportivo é um 
conceito que dificilmente se aplica a atletas da Grécia Antiga, sendo anacrônica a hipótese de Farnell, e que não sabemos se 
Efarmosto forçou sua reclamação ou não.  
218 μένεν ἀγῶνα πρεσβυτέρων (e suportava o concurso os mais velhos): segundo Gentili, o verbo μένω (ficar, permanecer) dito dos 

guerreiros que resistem ao ataque do inimigo (Homero, Ilíada V.527 ὣς Δαναοὶ Τρῶας μένον ‘os Dânaos os Troianos aguardam’) 
exprime a violência quase bélica da luta ocorrida, ainda mais porque ocorreu contra adversários mais velhos. Gerber afirma que o 
verbo é usado frequentemente em contextos marciais para descrever alguém que resiste ou suporta um ataque inimigo sem vacilar, 
como no exemplo da Ilíada acima, nas Píticas 1.47/8 e 8.40 e na Nemeia 3.60. Efarmosto é como um guerreiro na batalha, que se 
mantém firme e não recua. 

219 ἀμφ' ἀργυρίδεσσιν (pela copa de prata): conforme o escólio 137a (ἀργύρεαι φιάλαι ἆθλα ἦσαν ἐν μαραθῶνι τοῖς ἡρακλείοις  ‘copas de 

prata eram prêmios em Maratona, pelas Heracleias), lembrando Gerber que o mesmo prêmio era concedido nos Jogos de Sicião 
(Neméias 9.51 e 10.43. Gentili acrescenta que o escólio 137b indica que ἀργυρίδεσ para indicar uma copa de prata é um aticismo 
(assim como χρυσίδες para uma copa d’ouro). Sobre o uso da preposição, Gentili cita o verso 80 da Olímpica 7: κρίσις ἀμφ' ἀέθλοις 
‘decisão sobre certames‘, conforme cita Gildersleeve.  

220 ὀξυρεπεῖ  δόλῳ (com rápida astúcia): Gerber aponta que δόλος também assume o sentido de astúcia ou truque em um contexto de 

luta na Ilíada 23.725 (δόλου δ' οὐ λήθετ' Ὀδυσσεύς ‘da astúcia Odisseu não se esquece’). Homero prossegue então para explicar o δόλος 
dizendo que Odisseu atingiu o joelho de Ájax por trás, atirando-o para trás. No caso presente, não é claro que truque Efarmosto 
empregou, uma vez que o epíteto é encontrado apenas aqui e em Hesíquio de Alexandria, cuja explicação é ὀξέως βαρῶν, ἢ ῥέπων, ἢ 
κινούμενος ‘agudamente pesados, o inclinado, o posto em movimento’. E não encontramos ῥέπων ou seus compostos em outras 
descrições de luta. O sentido literal é provavelmente ‘inclinando rapidamente’, de forma que a frase como um todo pode significar 
‘por um truque que o derrubou rapidamente’. Gerber lembra, por fim, que Baquílides atribui a vitória de um lutador a sua ποικίλαις 
τέχναις ‘astúcias policromáticas’ (11.33). Para Gentili, a expressão acena sinteticamente à técnica adotada por Efarmosto: uma técnica 
astuta (δόλῳ), baseada em movimentos rápidos (ὀξυρεπεῖ, um hápax que, se traduzido de forma literal, significa ‘que inclina 
rapidamente’ referindo-se ao ῥοπή ‘equilíbrio’, uma curvatura súbita do ponto de equilíbrio, em seguida talvez um movimento 
consistente de uma curva rápida na parte inferior do atleta, conforme afirma Poliakoff (in Combat sports in the ancient world, New 
Haven, 1987, p. 33-53). 
221 ἀπτῶτι (sem cair): Gentili destaca que Efarmosto faz tudo isso sem cair, apontando que ἀπτῶτι vem de ἀπτώς (referido por 

enálage a δόλῳ) e que este particular acresce a excepcionalidade do feito, porque era possível ser derrubado no chão nos vários 
confrontos que compunham a luta. Gerber acrescenta que para vencer, o lutador greco-romano precisava derrubar três vezes o 
oponente, sendo cinco o máximo de assaltos que podia ocorrer numa luta (Poliakoff, Ib. p. 23). Dizer que Efarmosto venceu sem 
perder um assalto sequer faz sua vitória ainda mais impressionante. Gerber aponta, ainda, que há numerosos exemplos, a maioria 
vindos de inscrições, sobre lutadores greco-romanos vencendo ‘sem uma queda’ como colaciona L. Robert (in L’épigramme grecque, 
Entretiens sur l’antiquité classique XIV, Vandoeuvres-Genève, 1968, p. 249/51) e que Baquílides também se refere a isto em 11.22/3 
οὐκ ε[ἶ]δέ νιν ἀέλιος κείνῳ γε σὺν ἄματι πρὸς γαίᾳ πεσόντα ‘Nunca no curso daquele dia o sol o viu trazido à terra.’. 

222 διήρχετο (passando): Slater traduz o verbo por ‘passar por, atravessar’, que adotei na minha tradução. Gentili destaca seu uso 

com acusativo, como acontece em Homero (Ilíada, 6.392) e que o imperfeito sublinha a duração da ovação. 

223 κύκλον (círculo de espectadores): Gerber compara a passagem a Baquílides 9.30/2 τοῖος Ἑλλάνων δι' ἀπ[εί]ρονα κύκλον/ φαῖνε 

θαυμαστὸν δέμας/ δίσκον τροχοειδέα ῥίπτων, ‘Mesmo então, diante da vasta multidão dos gregos, ele mostrou sua espantosa forma, 
quando atirou a malha circular’ e ao epigrama 37.7/9 Erber. Gentili afirma tratar-se do estádio, conforme os escólios 140a e 140c τὸ 
τοῦ σταδίου... κύκλον ‘o círculo do estádio’), também refere-se aos exemplos dados por Gerber e lembra que Fernández-Galiano 
recorda eficazmente o toureiro que percorre a arena recebendo o aplauso do público. 
224 ὅσσᾳ βοᾷ (tantos brados): segundo Gentili, é o brado dos espectadores presentes; o substantivo aparece em Baquílides 9.35 βοάν 

ὤτρυνε λαῶν ‘despertando os brados dos homens’, e o verbo em Homero (Ilíada 23.847 τοὶ δὲ βόησαν ‘os quais, a uma, o aplaudiram’ 
referindo-se aos aqueus que assistem aos Jogos em honra de Pátroclo). O comentador destaca o forte hipérbato em relação a διήρχετο 
(passando) e que a ligação ὅσσᾳ βοᾷ tem valor exclamativo (como οἷον no verso 89). Gerber também afirma que o final exclamativo 
do verso equilibra a introdução inicial (verso 89); ele destaca ainda que Hummel (Syntaxe, p. 305) compara a passagem a Nemeia 
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jovem225 cheio de encanto e beleza, executando226 belíssima façanha227. 
 
E de novo228 ao povo229 de Parrásia230 
maravilhoso apareceu231, 
por Zeus Liceu232 em torno à assembléia geral233, 
quando234 levou235 em Pelene236 o quente remédio contra gélidos ventos237. 

                                                                                                                                                                             
10.41 e à Ístmica 6.62, anota que “proposições exclamativas são raras em Píndaro, onde esta modalidade é pouco representada” e 
compara a reação dos espectadores com os versos 72/3 da Olímpica 10 (καὶ συμμαχία θόρυβον/ παραίθυξε μέγαν ‘e seus companheiros 
de tropa alcançaram aclamação ruidosa’), com a Ilíada 23.847 e 869, Baquílides 9.35 e Apolônio de Rodes 3.1370. 
225 ὡραῖος (jovem): para Gerber, embora o adjetivo frequentemente signifique tanto jovem como justo, aqui o καλός seguinte indica 

que a ênfase primária é na juventude, conforme a Olímpica 10.103/4 (ἰδέᾳ τε καλόν/ ὥρᾳ τε κεκραμένον ‘jovem de figura formosa/ e 
impregnado daquele tempero juvenil’, Ésquines 1.134 κάλλει καὶ ὥρᾳ (hendíadis [conforme o dicionário Aurélio, figura que consiste 
em exprimir por dois substantivos ligados por coordenação uma ideia que normalmente se representaria subordinando um deles ao 
outro] para ‘beleza’ juvenil’) διενεγκόντες ‘levando as belezas e a juventude’. Além disso, N. Nicholson comenta (in Pederastic poets 
and adult patrons in late archaic lyric, CW 93, 2000, p. 235/59) que Efarmosto “é levado de volta a sua juventude, e esta juventude é 
marcada como um objeto de desejo pederástico e um estímulo para a composição poética”. Chris Carey (in The Panegyrist’s persona. 
Poesia e religione in Grecia. Studi in onore di G. Aurelio Privitera, Perugia, 2000, 1.165/177) aponta que Píndaro se apresenta às vezes 
como um “admirador do laudandus em um sentido quase erótico”, uma das muitas estratégias que Píndaro adota como um poeta de 
louvor (p. 171 nota 12).    
226 καὶ καλὸς κάλλιστά τε ῥέξαις (cheio de encanto e beleza executando): para a combinação de masculino singular e neutro plural no 

mesmo adjetivo, Fehling (p. 219) compara o trecho à Odisseia 15.360 φίλος εἴη καὶ φίλα ἕρδοι ‘a que eu preze, ou me tenha amizade’, 
19.329 e 332 e Ésquilo (Os Persas, 782). Para a beleza física combinada aos feitos para equiparação, Gerber menciona o epigrama 
30.3 (κάλλιστον μὲν ἰδεῖν, ἀθλεῖν δ' οὐ χείρονα μορφῆς ‘ver belezas, ter lutado com formas não inferiores’) de Simônides e as passagens 
pindáricas citadas por Race (Style, 189). 

227 ὡραῖος ἐὼν καὶ καλὸς κάλλιστά τε ῥέξαις (estando na flor da juventude, cheio de encanto e beleza, executando): Gerber afirma que 

Efarmosto está sendo sutilmente comparado ao herói epônimo de sua cidade natal e destaca que o triplo kappa inicial aparece 
também na Olímpica 6.56, nas Neméias 4.16/7 e 9.33, na Ístmica 5.47/8 e no fragmento 124a.3/4. O comentador também afirma que 
Miller (p. 115/6) tem muito a dizer sobre a significância do trecho sobre Maratona como um todo. Ele aponta que “a listagem de 
Maratona imediatamente depois de Argos e Atenas envolve uma promoção bem fora de sua classificação normal na hierarquia de 
prestígio” que “no comprimento total, o registro de Maratona ocupa mais do que um terço do catálogo inteiro e de todos os registros 
ele é, de longe, o que inclui mais detalhes descritivos”. Em seu entendimento, a explicação para tal tratamento tão expansivo é que a 
natureza desta vitória, em particular, forneceu a Píndaro evidências para mostrar que Efarmosto exibiu qualidades similares àquelas 
do herói epônimo de sua cidade, como é especialmente sugerido pela comparação do verso 94 aos versos 65/66. 

228 τὰ δέ (então de novo): Gerber, Gentili e Slater (Lexicon to Pindar, p. 367) destacam o uso adverbial de ‘então de novo’, que 

Pfeijffer (p. 508) identifica também na Pítica 8.28. 

229 στράτῳ (povo): Gentili, citando Fernández-Galiano, afirma que no sentido genérico de povo, o vocábulo é tipicamente pindárico. 
230 Παρρασίῳ (de Parrásia): Gerber leciona que Parrásia está incluída entre os vários lugares que forneceram contingente para a 

Guerra de Tróia. De acordo com Estevão de Bizâncio (p. 508/19-20 Meineke) a cidade foi denominada a partir de Parrásio, o filho de 
Licaão. 

231 θαυμαστὸς ἐὼν φάνη (maravilhoso apareceu): Gerber compara a passagem a Baquílides 9.31 e 13.75/6 ὑπέρβι[ον] ἰσχὺν/ 

παμμαχίαν ἄνα φαίνων ‘ilustrando seu proeminente poder nas festas do pancrácio’. A respeito de θαυμαστὸς e suas formas cognatas 
em Píndaro, remete-se a Braswell (para a Pítica 4.241) e H. J. Mette (in Shauen und Staunen. Glotta 39, 1960, p. 49/71) que, nas 
páginas 56/59 dedica-se a Píndaro e Baquílides, resumindo sua analise nos seguintes termos: “Sem dúvida Píndaro baseia-se na 
épica. Ele dá à frase um som ao mesmo tempo novo e excessivo: é especialmente a nuance 'visual' da glória radiante que ele enfatiza 
mais fortemente, como é particularmente impressionante a abertura da ode-divina. As brilhantes performances, principalmente de 
pessoas e especialmente dos vencedores da competição, oferecem um espetáculo tal que você parece estar maravilhado". Gerber 
lembra, ao fim, que na Pítica 10.57/8, Píndaro expressa a esperança de que sua canção fará o vencedor ἔτι καὶ μᾶλλον...θαητὸν ἐν 
ἅλιξι...ἐν καὶ παλαιτέροις ‘ainda mais admirável entre companheiros e maiores’. 
232 λυκαίου (Liceu): segundo Gentili, trata-se de referência às Liceias, festival realizado em Parrásia, cidade da Arcádia (conforme 

Homero, Ilíada 2.608) em honra de Zeus Liceu. Tinham lugar a cada dois anos, tendo como prêmio uma trípode de bronze (escólio 
153d sobre a Olímpica 7) e são recordadas também nas Olímpicas 7.83 e 13.106/108 e na Nemeia 10.48. Segundo o mito, o culto de 
Zeus Liceu foi instituído no Monte Liceu, por Licaão, filho de Pelasgo, primeiro rei mítico da Arcádia, que também instituiu os jogos 
homônimos (Pausânias VIII 2.1). Gerber lembra que, segundo Calímaco, Zeus nasceu em Parrásia (Hino a Zeus, 1 Παρρασίῃ Ῥείη τέκεν 
‘de Réia veio ao mundo em Parrásia’). 
233 ἀμφὶ πανάγυριν (em torno à assembleia): Gentili esclarece que a πανάγυρις era uma ‘reunião geral’ por ocasião da festa de uma 

divindade, na qual se realizavam também corridas (sobre Olímpia, por exemplo, ele cita Platão, Hípias menor, 363c). Sobre a 
utilização de ἀμφὶ com valor local genérico, Gentili aponta o exemplo do verso 31 ἀμφὶ πύλον ‘em torno a Pilo’. 
234 ὁπότ᾽(ε) (quando): para Gentili, a posição do advérbio em relação a καί revela um hipérbato na passagem. 
235 καὶ φέρε (e levou): Gentili afirma que o verbo é utilizado para referir-se aos prêmios de uma competição também na Olímpica 

10.67/8 (Δόρυκλος δ' ἔφερε πυγˈμᾶς τέλος ‘e o prêmio do pugilato obteve Doriclo’) e que a luta provavelmente é uma referência às 
Hermaias (escólio 146c), festa em homenagem a Hermes, que aconteciam em Pelene, citada de Acaia. Na verdade, outros escólios 
(146b e 148b) também falam das Teoxenia em honra de Apolo, mas porque Pausânias (VII 27.4) diz explicitamente que estas últimas 
tinham como prêmio, um objeto de prata (ἀργύριον), isto as torna inconciliáveis com esta passagem, na qual se diz que o prêmio era 
constituído por um manto de lã (designado aqui pela perífrase ‘o quente remédio para os gelados ventos’). Sobre as finas 
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A tumba de Iolau238 e a marinha Elêusis239  
são um testemunho240 de seus esplendores241. 
O que existe por natureza é potentíssimo em tudo242. Muitos 

                                                                                                                                                                             
vestimentas de Pelene (πελληνικαί χλαῖναι), Gentili cita Estrabão (VIII 7.5), Júlio Polúcio (VII 67) e também escólios a Aristófanes 
(Aves, verso 1421). 

236 Πελλάνᾳ (em Pelene): segundo Gentili, é um dativo de lugar. O estudioso lembra que a cidade é recordada também nas Olímpicas 

7.86 e 13.109 (talvez em relação aos próprios jogos). 
237 ψυχράν... φαρμακόν αὐρᾶν (o remédio contra os gélidos ventos): a própria função prática do prêmio é recordada (mas em um 

estilo menos solene) por Simônides no fragmento 514 Page. Com referência mais precisa aos ventos (αὐρᾶν), Gentili cita o composto 
homérico ἀλεξάμενον (que defende do vento), dito de uma χλαῖνα (vestimenta) em Homero (Odisseia 14.529). Gerber qualifica o 
verso como a colorida maneira de Píndaro dizer que o prêmio pelos jogos em Pelande era um manto de lã. Ele é um pouco mais 
explícito na Nemeia 10.44 (ἐκ δὲ Πελλάνας ἐπιεσσάμενοι νῶτον μαλακαῖσι κρόκαις ‘e de Pelene cobertas as espáduas com tecidos de lã 
cor de açafrão’). Tais descrições alusivas e perifrásticas de um objeto são comuns em Píndaro, sendo um dispositivo estilístico ao 
qual usualmente se denomina kenning (uma forma muito comprimida de metáfora, originalmente utilizada na poesia anglo-saxã e 
nórdica, conforme definição encontrada na página eletrônico Poetry Archive (http://www.poetryarchive.org/glossary/kenning 
acessada em 13/7/2014). Em algumas instâncias, como na Olímpica 6.46/7 (ἀμεμφεῖ ἰῷ μελισσᾶν ‘inócuo veneno de abelhas’), a 
intenção parece ser um pouco mais do que uma demonstração de ingenuidade poética, mas aqui o intento é emprestar solenidade à 
passagem. O valor do prêmio é realçado ainda mais por tal descrição, do que se Píndaro tivesse simplesmente dito que em Pelene 
Efarmosto foi o vencedor de um manto. Gerber acrescenta que os Jogos em Pelene na Acaia, a oeste de Sicion, aconteciam no inverno 
e então mantos de lã eram prêmios apropriados, especialmente porque eles eram tidos em alta consideração, como afirma, por 
exemplo, Pólux 7.67. As fontes dão vários nomes ao festival, mas Hermais (escólio 146c) era provavelmente o mais usado. Enzo 
Degan (in Metafore ipponattea. Studi filologici e storici in onore di Vittorio de Falco. Nápoles, 1971, p. 89/103 e, mais especificamente 
p. 97/103) está convencido que Píndaro deve o trecho a Hipônax, fragmento 34.1/2 W. (= 43 Degani) ἐμοὶ γὰρ οὐκ ἔδωκας οὔτέ κω 
χλαῖναν δασεῖαν ἐν χειμῶνι φάρμακον ῥίγεος ‘pois não me deste nem mesmo o manto/ felpudo do inverso, remédio para o frio’, na 
tradução de Roosevelt Araújo da Rocha Júnior que utilizei em sala de aula, onde o sujeito ἔδωκας deve ser Hermes (conforme 
fragmento 32) e tanto Hipônax como Píndaro parecem ter em mente Nono de Panópolis 37.148/51. Degani argumenta ainda que a 
linguagem de Píndaro é uma contaminação de Hipônax e Homero (Ilíada 16.224 χλαινάων τ' ἀνεμοσκεπέων ‘que o resguardassem dos 
ventos, e belos tapetes felpudos’ e Odisseia, 14.529 χλαῖναν...ἀλεξάνεμον ‘manto bem grosso...dos ventos abrigo’ e 5.469 αὔρη...ψυχρὴ 
‘vento...frio’). Simônides também se refere aos jogos em Pelene e ao prêmio do manto, mas suas palavras não foram preservadas 
(Gerber remete-se ao provérbio citado por Page no fragmento 514 e Degani p. 102). Sobre o uso de fármacos com o genitivo 
significando ‘remédio para”, ele se remete a Degani, p. 97. 

238 Ἰολάου τύμβος (a tumba de Iolau): Gentili afirma tratar-se da tumba de Iolau e Anfitrião em Tebas, na qual se efetuavam as 

competições, conforme consta da Pítica 9.79/80. Segundo Gerber, Iolau era sobrinho de Héracles, sendo filho de seu meio irmão 
Íficles. Os escólios pindáricos referem-se aos jogos como Ιόλεια, Ιολάεια ou ἡράκλεια, e algumas vezes dão nomes alternativos para o 
mesmo festival (como por exemplo o escólio a Olímpica 7.153 ἐν δὲ Θήβαις τὰ Ἡράκλεια· τὰ δὲ/ αὐτὰ καὶ Ἰολάεια καλεῖται ‘as 
Heracleias de Tebas, também chamadas Ioleias’). Sobre evidência para os jogos, Gerber remete-se ao estudo de A. Schachter, Cults of 
Boiotia 2 (BICS Suppl. 38.2, Londres, 1986, p. 25/30 e 64/65) e afirma que o prêmio das competições é desconhecido.  

239 ἐνναλία τ' Ἐλευσὶς (e a marinha Elêusis): segundo Gentili, é uma referência as festas Eleusinas (escólio 150b) ou Demétrias 

(escólio 150a) de Elêusis, lembradas também na Olímpica 13.110 e na Ístmica 1.57 e que eram festa ocorridas a cada quatro anos 
(Aristóteles, Athen. Pol. 54.7) em honra de Deméter e Core e tinham como prêmio uma quantidade de cevada (escólio 150b κριθαί). 
Isto revela sua origem caracteristicamente agrária, e justifica sua fama como a mais antiga das festas (escólio 150 πρῶτον ἀγώνων ‘as 
primeiras festas’). Sobre os jogos de Elêusis, as Eleusinas, Gerber remete-se a D. G. Kyle (Athletics in Ancient Athens, Leiden, 1987, p. 
47) e K. Clinton (IG I2 5, the Eleusinia, and the Eleusinians, AJPh 100, 1979, p. 1/12), afirma que os jogos aconteciam a cada quatro 
anos, e também em menor escada a cada dois anos, e que o prêmio consistia em quantidades de cevada (repetindo o escólio 150b 
citado por Gentili). Por fim, Gerber afirma que Píndaro também menciona os jogos na Olímpica 13.110 e na Ístmica 1.57.  
240 σύνδικος (em testemunho de): os escólios dão duas explicações para o termo: a) σύνφωνος (escólio 148ce), σύνψεφος (escólio 

148c) significando ‘concordes, de acordo’, que é defendido por Bernardini (in QUCC II (XXXI), 1979, p. 84/5, nota 2); b) μαρτυρεῖ 
(escólio 148h), ou seja, testemunha, aceito pela maioria dos comentadores e que adoto. No segundo caso, Gentili lembra que seria 
uma metáfora inferida da prática da defesa nos processos (escólio 148f), significado que pode ser sustentado a partir da comparação 
com a Olímpica 13.106/8 (ὅσα τ' Ἀρκάσιν ἀνάσσων μαρτυρήσει Λυκαίου βωμὸς ‘a Zeus e ao deus Enialio confiaremos que deem 
cumprimento a isto’). Gerber afirma que sendo rara a utilização metafórica da palavra, é difícil determinar o seu significado preciso 
aqui, e lembra que na mais minuciosa discussão das duas passagens em Píndaro onde ela ocorre (aqui e na Pítica 1.1/2), P. A. 
Bernardini (in La dike dela lira e la dike dell’atleta [Pindaro, P. 1,1-2, O. 9,98], QUCC 2, 1979, p. 79/85) argumenta que “os resultados 
alcançados por Efarmosto em Tebas e em Elêusis estão ‘de acordo’, ‘em justa harmonia’ com aqueles já obtidos na outra cidade” 
seguindo a explicação do escólio 148e σύμφωνος δὲ τῶν προειρημένων ἀγώνων καὶ τὰ Ἰόλεια ‘harmônico das disputas ditas antes e das 
Ioleias’. Contudo, o escólio 148h dá como explicação μαρτυρεῖ δὲ αὐτοῦ τῇ ἀνδρείᾳ καὶ ὁ τοῦ Ἰολάου τύμβος ‘a tumba de Iolau testemunha 
estas coisas e o poder’ e muitos adotaram isso, comparando com Olímpica 13.108 (μαρτυρήσει Λυκαίου βωμὸς ἄναξ ‘testemunhará o 
altar soberano de Zeus Liceu’). Gerber também aponta que há certa similaridade com o sentido legal de como σύνδικος como 
advogado, defensor. 
241 σύνδικος...ἀγλαΐαισιν (em testemunho de...esplendores): Gentili lembra que as duas últimas vitórias recordadas são aquelas nas 

Iolaias ou Heracléias, de Tebas, e nas Eleusinas ou Demétrias, de Elêusis. Sobre ἀγλαΐαισιν (belos feitos, triunfos), Gerber aponta que o 
plural é genuíno aqui, uma vez que se refere aos esplêndidos feitos ou sucessos de Efarmosto tanto em Tebas como em Elêusis. 
Embora na tradução os dativos ἀγλαΐαισιν e αὐτῷ possam ser tomados em conjunto, como na proposta de Race ‘testemunha dos 
esplêndidos sucessos dele são a tumba de Iolau e a marinha Elêusis’, Hummel (Syntaxe, p. 128/9) está correto ao sustentar que “os 
dois dativos...não estão no mesmo plano: o primeiro, pronominal, parece depender diretamente do adjetivo; o segundo, em contraste, 
relegado para o fim da proposição, aparece como um dativo de ponto de vista”. 
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anseiam243 alcançar244 a fama 
com habilidades ensinadas. (100) 
Mas sem o deus, é melhor cada245 feito 
ser deixado em silêncio246. Pois há247 caminhos 

                                                                                                                                                                             
242 τὸ δὲ φυᾷ κράτιστον ἅπαν (e o que existe por natureza é potentíssimo em tudo): para Gentili, a exaltação das qualidades naturais é 

um traço distintivo da ideologia pindárica, ao menos conforme a Nemeia 7.54 (φυᾷ δ' ἕκαστος διαφέρομεν ‘pela natureza diferimos 
cada um’). Gerber argumenta que a passagem gnômica dos versos 100/8 contém um número de crenças cardeais encontrada em 
outras passagens de Píndaro: a supremacia dos talentos inatos combinados com a assistência divina, a insuficiência do mero 
aprendizado, o reconhecimento de que as habilidades variam de indivíduo para indivíduo e a necessidade de esforçar-se muito para 
o sucesso no campo para o qual alguém tem mais propensão. Aduzindo que a passagem inspirou muitos comentários, o autor remete-
se a Pfeijffer (p. 324/8) e a literatura que ele cita, como uma espécie de síntese. Gerber menciona, ainda, que Race (Style, p. 20 nota 
21) nota que catálogos de vitórias “frequentemente terminam com uma indicação de abundância através de palavras como πᾶς 
(tudo) ou ὅσσος (tão grande como) “ e cita exemplos. Ele atenta que a sintaxe desta passagem não está completamente clara, embora 
isto não afete seu sentido. Tafel (p. 369) a constrói como ἅπαν δὲ τὸ φυᾷ (γινόμενον) κράτιστον, mas Gerber pensa ser mais provável 
que ἅπαν seja adverbial, significando ‘em todos os aspectos, completamente’, solução que adoto. Além disso, para o comentador, 
quando Píndaro refere-se a φυά no sentido de ‘natureza’ ou ‘o que é inato’, ele a emprega apenas no dativo, mas o mesmo conceito 
pode ser essencialmente transmitido em uma variedade de outras formas, como aponta Sotiriou (p. 115): “A alta estimativa da ‘φυά’ 
(o talento inato) pertence, em Homero e Píndaro, à ética nobre. O ideal artístico da ancestralidade (συγγενής [congênito], σύμφυτος 
[inato], ἐγγενής [nativo], ἐμφυής [inerente], σύγγονος [nascido com], γενναῖος [inerente], ἐμφύλιος [parente] e γνήσιος [pertencente à 
raça]) como um pré-requisito para a verdadeira Aretá, um pensamento característico do mundo grego, encontra em Píndaro o maior 
defensor.”.  

243 ὤρουσαν (anseiam): Gentili afirma estar isolada a construção de ὀρούω com infinitivo e aponta que o verbo (que significa 

propriamente atirar, jogar, precipitar, como na Nemeia 1.50) exprime eficazmente o esforço árduo de quem tenta conseguir a todo 
custo um sucesso para o qual não tem habilidade. O comentador aponta, ainda, que o aoristo é gnômico. Segundo Gerber, este é  único 
exemplo de ὀρούω com infinitivo, e o comentador lembra que para Bottin (p. 36/7) a construção é análoga a ῾ωρμάομαι com infinitivo, 
um verbo que é essencialmente um sinônimo de ὀρούω. 

244 πολλοὶ... ἀρέσθαι (Muitos...alcançar): Gentili defende que a máxima está em oposição (δὲ) à precedente e refere-se à virtude 

pessoal não inata, mas aprendida, comparando tal oposição àquelas presentes na Olímpica 2.86/7 e na Nemeia 3.40/2. Para Gerber, 
pelo que precede e se segue, é claro que Píndaro não está denegrindo διδακταί  ἀρεταί em um sentido absoluto, mas apenas quando 
tais habilidades são obtidas sem o apoio da φυά e da θεός (a assistência divina). Se o talento inato e a assistência divina faltam, os 
feitos (ἀρεταί) que dependem de aprendizagem não resultarão em fama (κλέος). 

245 ἄνευ... ἕκαστον (sem...cada): Gentili afirma que está máxima também está em oposição (δὲ) à implicação da anterior (o κλέος devia, 

em geral, ser celebrado, mas sobre aquele obtido com habilidades aprendidas (não φυᾷ) é mais sábio ficar calado. 
Contemporaneamente, o discurso é sobreposto por uma dupla elaboração: a) a afirmação é relacionada do plano particular (o κλέος) 
para o geral (χρῆμ' ἕκαστον ‘tudo’); b) é atribuído ao objeto do discurso uma qualidade (a σκαιότης ‘inabilidade, grosseria, rudeza) 
que é inerente ao próprio discurso (conforme o escólio 156b: οἷον σοφώτερόν ἐστι σιγᾶν ἐκεῖνα τὰ πράγματα τὰ μὴ μετειληχότα βουλῆς 
ἀθανάτου ‘o mais sábio é silenciar aqueles feitos obtidos com uma participação do desejo dos imortais’). Sintaticamente, χρῆμ' ἕκαστον 
é sujeito, ἄνευ θεοῦ é atributivo, significando ‘todas as coisas feitas sem o auxílio de Zeus’, o particípio associado σεσιγαμένον tem 
valor condicional (‘se em silêncio’, conforme J. M. Stahl, Zur Gebrauch des Prädikativen Participiums im Griechischen, RhM, LIV 1899, 
p. 494/5), οὐ σκαιότερον é predicado (‘não [é] mais estúpido’), uma litote de σοφώτερόν (‘mais sábio’), como aponta o escólio 156abf, 
referido por enálage ao canto. O sentido de σκαιότης, referindo-se às palavras, encontra eco em Aristófanes (Aves, 174: σκαιότατον 
ἔπος ‘palavra inadequada’) e emerge diante do uso do oposto δεξιός (‘destro, hábil’) como se encontra na Nemeia 3.8 
(ἀοιδὰν…στεφάνων ἀρετᾶν τε δεξιωτάταν ὀπαδόν ‘o canto, o mais favorável acompanhante de coroas e façanhas’). 

246 ἄνευ δὲ θεοῦ σεσιγαμένον / οὐ σκαιότερον χρῆμ᾽ ἕκαστον (mas sem o deus, é melhor cada feito ser deixado em silêncio): Gerber 

esclarece que embora o significado seja claro, a sintaxe é bem controversa. A tradução de Gildersleeve “Cada não divina coisa – cada 
coisa na qual Deus não tomou parte – é nada pior para permanecer em silêncio” sugere uma forte conexão entre ἄνευ θεοῦ e χρῆμ᾽ 
ἕκαστον, sendo preferível seguir aqueles editores que colocam uma vírgula depois de θεοῦ e dar a ἄνευ o que LSJ chama de “sentido 
pleno”, i.e. não simplesmente “sem Zeus” mas “sem a participação de Zeus”. Na página CXIII Gildersleeve explica o particípio como 
comparável à construção latina ab urbe condita, embora isto não pareça óbvio a partir de sua tradução nem a passagem seja análoga a 
Pítica 11.22/3, que ele cita como exemplo adicional para a construção. Segundo F. P. Jones (in The Ab Urbe Condita Construction in 
Greek, Language Suppl. 15.1, Baltimore, 1939, p. 42) também contraria a explicação de Gildersleeve e prefere tratar o particípio como 
‘complementar’, mas sua tradução ‘é melhor (para o mundo) que cada coisa não divina fique apagada em silêncio’ sugere que ele 
está colocando χρῆμα ‘feito’ no predicado e isto dificilmente pode estar certo. A presente passagem é análoga a Nemeia 5.16/7 em 
termos de significado e sintaxe οὔ τοι ἅπασα κερδίων ‘nem toda verdade é proveitosa’. Nas duas passagens o uso do particípio é 
idêntico e ambas pode ser traduzidas de maneira similar “para mostrar sua face” e “para permanecer em silêncio”.  Gerber afirma 
ser melhor seguir Jones e denominar o particípio de complementar do que argumentar em favor de uma definição mais precisa, 
como temporal ou condicional. 

247 ἐντὶ...μελέτα (há...vocação): segundo Gentili, a máxima explica (γὰρ) a precedente (‘é sábio calar os sucessos não obtidos por uma 

qualidade inata’) porque os homens efetuam diferentes atividades e alguns resultam melhores que os outros , sendo implícito que 
saem-se melhores os que desenvolvem uma atividade a qual se dedicam por natureza. A máxima compõe-se de duas partes 
complementares: a) existem atividades que são melhores que outras; b) nem todos podem ter uma ocupação própria (mas esta 
última é uma repetição negativa da parte precedente). Segundo Gerber, o trecho é um priamel sumário, na terminologia de Bundy, e 
sobre ele Hubbard (p. 145) afirma: “Este priamel sumário segue a famosa antítese sobre nascimento/aprendizagem dos versos 
100/4, a qual é precedida pelo catálogo de vitórias (versos 83/99). O priamel é seguido pelo elogio da sophia e a proclamação do 
vencedor, pelo poeta, nos versos 107/112. A implicação deste priamel sumário deve ser: a) que homens diferentes têm diferentes 
quantidades de habilidade em áreas diferentes; e b) que suas habilidades diferentes devem ser aplicadas em carreiras diferentes: 
alguns podem ser bons atletas, outros, bons poetas.”. As capacidades e carreiras distinguem-se em um lugar comum em Píndaro, 
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mais longos248 que outros249 
e não alimenta a todos nós250 
a mesma vocação251 252. As habilidades253 
são íngremes254, mas tu, oferecendo este255 prêmio, 

                                                                                                                                                                             
conforme consta especialmente da Olímpica 1.113 (†ἄλλοισι δ' ἄλλοι μεγάλοι ‘por coisas distintas são grandes uns e outros’), Nemeia 
1.25 (τέχναι δ' ἑτέρων ἕτεραι· χρὴ δ' ἐν εὐθείαις ὁδοῖς στείχοντα μάρνασθαι φυᾷ. ‘diversas são as artes de uns e outros, mas é preciso que 
cada um, avançando por um caminho reto, lute de acordo com sua natureza’ - particularmente próximo tendo em vista ὁδοῖς e φυᾷ), 
Nemeia 7.5/6 (ἀναπνέομεν δ' οὐχ ἅπαντες ἐπὶ ἴσα· εἴργει δὲ πότμῳ ζυγένθ' ἕτερον ἕτερα ‘mas nem todos aspiramos a coisas iguais. 
Ungido pelo destino, a um limita isto, ao outro aquele’) e 54/55 (φυᾷ δ' ἕκαστος διαφέρομεν βιοτὰν λαχόντες ὁ μὲν τά, τὰ δ' ἄλλοι ‘por 
natureza diferimos cada um, ao obter a vida por destino’), além de Baquílides 10.35/8. Ideias similares também aparecem em 
Homero como Sotiriou (p. 102/103) indica, evocando a Ilíada (13.729/32, 18.105/6 e 23.670/1) e a Odisseia (8.167/77 e 14.227/8). 
Por fim, o comentador explica que em Píndaro os priameis sumários frequentemente levam ao louvor tanto do poeta quanto do 
vencedor, e deparamo-nos com isso nos versos restantes da ode. 

248 ἐντὶ... περαίτεραι (há...mais longe): Gentili aponta que esta máxima contém não tanto a afirmação da variedade das ocupações 

humanas (como em Homero, Ilíada, 13.730 e seguintes, citado pelo escólio 158c), quanto dos diversos sucessos dos homens em suas 
atividades. 
249 ἄλλαι /ὁδῶν ὁδοὶ περαίτεραι (alguns caminhos levam mais longe que outros): ἄλλαν é omitido, presumivelmente por motivos 

estilísticos, para evitar a dupla repetição de ἄλλαι - ἄλλαν e ὁδῶν - ὁδοὶ; sobre o último paralelo, Gerber cita Fehling (p. 232/3) que 
identifica em Píndaro “uma marcada tendência a justapor as palavras repetidas imediatamente”. 
250 ἄμμε (nós): Gentili aduz que o poeta ou o coro se incluem na máxima, assim ela referem em geral às ocupações que fornecem 

sustento (θρέψει) que certamente não é a preocupação dos nobres dedicados à atividade agonal, como Efarmosto. 
251 τὸ δὲ...μελέτα (E...vocação): para Gentili, o trecho entre os versos 100 e 108 é uma série de máximas isoladas mas que, com suas 

relações explícitas ou implícitas, constituem um raciocínio (há um aceno em tal sentido em Miller, Inventa, p. 143): a) as qualidades 
naturais são a coisa mais importante (verso 100); b) no entanto, muitos procuram conquistar a glória com virtudes aprendidas 
(versos 101/2) ; c) mas a glória obtida desta modo (com os dons não naturais) não é digna de ser recordada (versos 103/4); d) isto 
não é inconveniente porque há carreiras (as devotadas aos dons naturais) que são mais prestigiosas que outras (versos 104/5) e nem 
todos podemos realizar a mesma atividade (versos 106/107). 

252 μία δ' οὐχ ἅπαντας ἄμμε θρέψει μελέτα (não alimenta a todos nós a mesma vocação): o enjambement, a aliteração e a posição 

idêntica de μία e μελέτα no começo do verso e combinam todos para dar ênfase especial à passagem. Μελέτα tem sido traduzida de 
forma variada (‘carreira’  LSJ, ‘preocupação’ Slater, ‘ocupação’ Farnell, ‘treinamento’ Race, etc. Em épocas anteriores, a palavra 
tinha o sentido de atenção cuidadosa ou diligente e então talvez ‘empreendimento’ seja uma interpretação apropriada aqui. A 
sentença como um todo é um pouco mais que uma reafirmação em forma negativa da precedente. Quando Píndaro diz que alguns 
caminhos levam mais longe que outros, ele quer dizer que o grau de sucesso que alguém alcança a fama depende da φυά, e quando 
afirma que nenhum empreendimento ira alimentar a nós todos, ele quer dizes que só o empreendimento que está em relação com 
nossa φυά resultará em sucesso (conforme a Nemeia 7.54). Em vista do contexto, Píndaro está pensando principalmente nos poetas 
(ele próprio) e nos atletas (Efarmosto), os quais formam o sujeito do que se segue. Para μελέτα no contexto atlético, Gerber remete-se 
à Ístmica 6.66 e a Baquílides 13.191. 

253 σοφίαι (habilidades): para Gentili, a habilidade em geral, em particular aquela do poeta, conforme o verso 38. Conforme Gerber, 

em vista do  auto endereçamento seguinte, pode haver pouca dúvida de que o significado primário de σοφία é habilidade poética, uma 
acepção muito comum do termo em Píndaro, mas o plural é provavelmente deliberado, de forma a incluir também a habilidade 
atlética de Efarmosto. Gerber discorda da afirmação de Race (TAPhA 117, 1987, p. 145: “aqui σοφία ‘elaborações habilidosas’ são 
rejeitadas [conforme μέν] pelo fundamento de que elas requerem esforço, ‘literalmente elas são íngremes’, e concorda com Slater, 
que inclui a passagem entre aquelas “onde a sentença com μέν tem força concessiva”. Os adjetivos αἰπύς e αἰπεινός, que literalmente 
significam alto e íngreme, são usados metaforicamente para descrever uma variedade de substantivos como ὄλεθρος (destruição, 
morte), φονός (assassinato), πόνος (trabalho) e χόλος (amargor, ódio) em Homero, δόλος (engodo, dolo) em Hesíodo, λόγος (palavra, 
discurso) na Nemeia 5.32, θάνατος  (morte) na Olímpica 10.42 e σκότος (escuridão, melancolia) no fragmento 228. Assim também o 
termo latino arduus é usado para significar tanto íngreme (significado literal) quanto difícil (significado metafórico), embora não com 
uma variedade tão grande de substantivos. De acordo com W. J. Verdenius (in The Metaphorical Sense of αἰπύς, Mnemosyne ser. 4,6, 
1953, p. 115), “αἰπύς significa ‘difícil de subir’, ‘inacessível’, ‘implacável’, ‘irresistível’” e αἰπειναί na nossa passagem deve ser 
derivado do mesmo significado original ‘difícil de ascender’”. H. J. Koch (in ‘αἰπύς ὄλεθρος and the Etymology of ὄλλυμι’, Glotta 54, 
1976, p. 216/22) rejeita a explicação de Verdenius para αἰπύς ὄλεθρος, como morte irresistível, e argumenta em favor de ‘destruição 
impetuosa, precipitada’, mas argumenta que em algumas passagens o adjetivo significa ‘difícil’ como “uma extensão metafórica de 
íngreme (ascendente)”. Ele não discute o uso pindárico e está preocupado principalmente com a etimologia de ὄλλυμι e ὄλεθρος, 
afirmando do primeiro que significa ‘morto por cair de um precipício, ῥιπτός μόρος’. H. Thesleff (in Studies on Intensification in Early 
and Classical Greek, Helsingfors, 1954, p. 175) considera “a ideia de ‘profundidade’ como o ponto de partida” para o uso metafórico. 
Gerber considera mais provável que Píndaro tenha ὁδοὶ do verso 105 no fundo de sua mente (conforme Peã 7b.20 βαθειᾶν…σοφίας 
ὁδόν ‘o caminho da profunda habilidade/sabedoria’ e Peã 9.4) com o resultado de que σοφίαι αἰπειναί significa de fato “os caminhos 
levando à habilidade são íngremes” ou mais livremente “difíceis de ascender”, o que está em conformidade com os famosos versos 
de Simônides (fragmento 579) onde é dito que a excelência (ἀρετά) reside em rochas difíceis de escalar e é necessário suor para 
alcançá-la. 

254 σοφίαι μέν αἰπειναί (as habilidades são íngremes): a partícula μέν induz a pensar que esta máxima, mas do que ser a última da 

série que a precede, é o início de um novo período. Mesmo se for reiniciada pelo δὲ sucessivo, em uma relação de coordenação, esta 
conserva a força enfática do μέν isolado: ‘as habilidades, de fato, são íngremes’. O comentador acrescenta que αἰπειναί são 
propriamente os lugares inacessíveis onde estão as habilidades, como são ‘difíceis de escalar’ as rochas sobre as quais está a virtude, 
segundo Simônides (fragmento 579 Page). 
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canta com coragem no olhar256 em tom alto257: 
“Este258 homem, por graça divina259, nasceu260 (110) 
com rápidas mãos, ágeis membros261 e olhar vigoroso262, 
e na festa263, ó Ájax264, filho de Oileu265, 
o vencedor depositou uma coroa em teu altar.” 

  

                                                                                                                                                                             
255 τοῦτο... βωμόν (este...altar): Gentili aponta que nos versos 107/8 a 111/2 o poeta convida o coro a cantar em voz alta os louvores 

a Efarmosto (conforme o escólio 163b), que ofereceu sua coroa na festa de Ájax Oileu. A função coordenativa da partícula δὲ 
estabelece uma conexão lógica com a frase precedente, porque dentro das σοφίαι está compreendida também aquela poética, é 
provável que o prêmio seja o ‘hino’ que vem cantado, como entendem diversos escólios. O convite ὄρθιον ὤρυσαι ‘canta em tom alto’, 
com as precisas referências vocais, pode ser considerado como um indício executivo interno ao texto (conforme a Olímpica 6.87): o 
coro é convidado a levantar efetivamente o tom do seu canto. 
256 ὤρυσαι (canta com coragem no olhar): Gentili pontua que o verbo exprime com um certo exagero (Gildersleeve) o canto do coro, 

já que é utilizado propriamente para os urros dos animais. Slater o traduz como ‘cantar com coragem em seu olhar’, que ora adoto.  
257 ὄρθιον (em tom alto): segundo Gentili, significa ‘em voz alta’ um acusativo adverbial que também aparece na Nemeia 10.76 

(ὄρθιον φώνασε ‘para o alto grita’). Mas no contexto do canto de louvor a indicação deve ser traduzida como ‘em uma tonalidade 
musical alta’ como, por exemplo, o νόμος ὄρθιος (‘regras da tonalidade alta’) definido por Aristóteles (Problemas, 920b.20) 

258 τόνδ' (este): o vencedor, presente na celebração, como indica Gentili. 
259 δαιμονίᾳ (por graça divina): Gentili aponta que é um advérbio, como θεσπεσίῃ ‘por causa dos deuses’ em Homero (Ilíada, 2.367). 

260 γεγάμεν (nasceu): infinitivo perfeito da forma γέγαα de γίγνομαι, havendo ainda a forma paralela γεγάκειν (que aparece na 

Olímpica 6.49). 
261 δεξιόγυιον (ágeis membros): Gentili destaca que a habilidade física de Efarmosto é ilustrada nos versos 91/2 e compara o 

vocábulo ao verso 61 da Ístmica 5: χερσὶ δεξιόν ‘de mãos hábeis’.  
262 ὁρῶντ' ἀλκάν (de olhar vigoroso): o acusativo interno exprime o sentimento que se manifesta no olhar, aqui ἀλκά ‘vigor’ 

(qualidade do pugilista na Olímpica 10.99/101, do pancrasiasta na Nemeia 2.14), em lugar do medo (conforme Ésquilo, Sete contra 
Tebas, 498: φόβον βλέπων ‘olhando com medo’).  
263 ἐν δαιτί (no banquete): Gentili aponta que esta banquete é o que ocorria depois dos sacrifícios nas festas religiosas, como aparece 

na Pítica 5.80. 
264 Αἶαντεόν... βωμόν (Ájax, a ti...o altar): conforme Gentili, com uma destacada variatio sintática o discurso (através da partícula 

coordenativa τε) passa da oração infinitiva para a frase principal; poderíamos esperar uma relativa, mas a correção δαῖθ᾽ὅς de Boeckh 
não tem nenhuma justificação. A frase refere sinteticamente a circunstância que Efarmosto, por ocasião da vitória, ofereceu sua coroa 
ao altar de Ájax Oileu durante a festa em sua honra. Os escólios antigos imaginavam uma vitória nos Aianteia, as competições que 
aconteciam por ocasião da πανηγύρις (a assembleia geral) em honra ao herói (escólio 167), mas Heyne deixou claro que seria 
inoportuno retornar a vitória de Efarmosto depois da longa enumeração dos versos 83/4 a 99. Portanto, a coroa a que aqui se faz 
referência não pode ser aquela da vitória olímpica objeto do canto. Que esta seja ofertada por ocasião da festa de Ájax se explica com 
o culto do qual o herói gozava em Opunte, para onde o herói tinha vindo de Narica, sua sede originária (Oldfather, s.u. “Naryka”, RE 
XVI, 2, 1935, col. 1775) e que deveria ser ligado particularmente à família dos ᾿Αιάντεοι, a qual talvez Efarmosto e Lamprômaco se 
aparentassem. Em efeito, Ájax Oileu esteve no comando dos lócrios em Tróia (Homero, Ilíada 2.527) e até de seus βασιλεύς, como 
sugerem os versos 55/6, e se distinguiu no curso da guerra mas maculou-se de impiedade: durante o saque da cidade, estuprou 
Cassandra no altar de Atena, trazendo-a para longe ao arrancá-la de perto da estátua da deusa, que ela abraçava. Na viagem de 
retorno, então, uma tempestade enviada por Atena destruiu nas pedras da ilha de Mikonos, muitos navios gregos, entre os quais o de 
Ájax. O herói foi salvo por Posídon, que o trouxe de volta à superfície. Mas Ájax de vangloriou de ser salvo apesar da ira de Atena. 
Depois a deusa demandou a Posídon que o destruísse e o deus quebrou com o próprio tridente a rocha na qual Ájax estava refugiado 
e o fez afundar. Por este seu comportamento os lócrios , para cessar a ira de Atena, foram condenados pelo Oráculo de Delfos a enviar 
todo ano a Tróia dois rapazes que deviam servir no templo da deusa. Costume que estava ainda em vigor no século III a.C. Por todos 
estes motivos (e não obstante o culto de que gozava) Ájax não podia ser um exemplo positivo para Píndaro, que o menciona somente 
in extremis, ao final da ode. Gentili destaca, por fim o forte hipérbato da passagem. 

265 Ἰλιάδα (filho de Olieu): Gentili aponta que Píndaro adota aqui a forma do nome ᾿Ιλεύς (ao invés do homérico ὀϊλεύς), atestada em 

Hesíodo (fragmento 235.1 Merkelbach-West, citado pelo escólio 167) e Estesícoro fragmento 226 Page e Davies). O genitivo pode ser 
compreendido conectado com Αἶαντεόν, segundo uma sintaxe muito difícil, sobre a qual cabe citar o verso 54 do Canto 2 (Νεστορέῃ 
παρὰ νηῒ Πυλοιγενέος ‘Nestor, que reinava nos Pílios’) e o verso 741 do Canto 5 [embora Gentili equivocadamente mencione o canto 
6] (Γοργείη κεφαλὴ δεινοῖο πελώρου ‘pela cabeça da Górgona, monstro terrível’), ambos da Ilíada, e o verso 2 da Olímpica 12 (Κρόνιε 
παῖ Ῥέας ‘filho de Crono e de Réia’). 
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V. CONCLUSÃO 

 

Como visto, o resultado presente é um passo a mais na tradução da Nona 

Olímpica que realizei no ano de 2013, e contempla modificações no texto da 

tradução, além da confecção de inúmeras notas explicativas, concebidas conforme a 

tradução foi elaborada e retrabalhada. 

Além de explicações, as notas contemplam farta comparação dos versos da 

Nona Olímpica a outras composições de Píndaro, Homero, Baquílides, Simônides, 

Hipônax, Ésquilo, entre outros. 

Tais comparações enriqueceram e aprofundaram minha concepção das 

relações entre a poesia de Píndaro e a de outros autores, sobretudo Homero e 

Baquílides. 

Da mesma forma, dedicando-me à análise detida dos pormenores da Nona 

Olímpica, tomei conhecimento da imensa fortuna crítica que a Antiguidade produziu 

sobre a poesia de Píndaro, representada pelos escólios e comentários de filólogos, 

filósofos, gramáticos e outros estudiosos.  

O primeiro trabalho que executei sobre o texto original da Nona Olímpica, 

em 2013, pode ser assimilado ao que Octavio Paz define como tradução servil: “um 

dispositivo, geralmente composto por uma fileira de palavras, para nos ajudar a ler o 

texto em sua língua original. Algo mais próximo do dicionário que da tradução, que é 

sempre uma operação literária.” (2009, p. 15). 

Depois disso, o resultado dessa tradução servil foi trabalhado, acrescendo-

lhe certo caráter literário, ou seja, distanciando-o do dicionário e aproximando-o da 

tradução, até se chegar ao resultado ora apresentado, que revela o estado atual da 

tradução da ode pindárica. 

A partir destes resultados, poderei passar a uma nova fase do trabalho, que 

incluirá a revisão da presente versão tradutória com base nos critérios do original 

que deverão impreterivelmente ser preservados na tradução final, focando-me 

sobretudo em questões poéticas (estilísticas e talvez métricas), que não foram 

objeto de estudo até o presente, mas que entendo imprescindíveis para que a 

tradução possa alcançar um status literário, galgando mais um degrau em direção 

ao texto pindárico. 
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