9

9

Ironia, "Pathos" e Heroísmo na poesia de Simónides

por

Joaquim de Assunção Ferreira


1. Introdução

O título deste trabalho aponta para duas coordenadas do pensamento de Simónides, que bem podem sintetizar o seu conteúdo, no que de mais significativo apresenta a sua poesia. Ler os fragmentos existentes e acompanhar os comentários dos vários estudiosos do autor referido é um projecto verdadeiramente aliciante, na medida em que se descobre uma visão profunda e magistral de poeta, a retratar, de forma singular, o drama da existência humana.
Procurando conservar contínua a unidade deste tema em epígrafe, relacionarei, entretanto a "ironia" em que o autor se tornou bem conhecido, com a sua grande capacidade de provocar o "pathos". Pelo que diz respeito ao "heroísmo", não poderei deixar de me referir à sua dimensão de moralista.
Dois dos seus fragmentos, por serem mais extensos e permitirem uma análise mais pormenorizada, irão ter um tratamento mais diferenciado, como sejam, "Os Heróis das Termópilas" (fr. 26 de Page) e "Dânae" (fr. 38 de Page). (1)
É principalmente pelo primeiro que bem mereceu o cognome de cantor nacional da Grécia. E como cantor da Pátria, Simónides deixou uma poesia que não se confina ao seu território mas atinge marcas de universalidade. É que cantar os heróis, na Grécia, não é apenas homenageá-los no lugar da sepultura, aí onde tombaram pela causa, mas também celebrar o seu culto "in absentia". Ora a poesia é esse monumento que o tempo não corrói, que em qualquer parte e em qualquer tempo renova essa homenagem e difunde a sua sorte gloriosa.
Nessa atemporalidade do conteúdo dos seus versos, sobressai porém, uma nota distintiva de Simónides a que tinha aludido já Platão na sua obra "República", definindo-o como sojÕj kai qe‹oj ¢n»r. (2)
Tal como se dizia de Ésquilo, bem podemos apelidar este lírico coral, de autor teólogo, se prescrutarmos o seu pensamento acerca da condição humana, do poder dos deuses ou da fragilidade humana através dos fragmentos que chegaram até nós.
Visto na sua globalidade, não nos parece, que seja exacta a afirmação que alguns autores fizeram sobre Simónides, designando-o como um poeta severo (3), pois se é certo que ele se manifesta um pouco denso quanto à obrigatoriedade dos deveres ou ao problema da condição humana, a sua inclinação para a ironia, provocadora de riso e bom humor, dão-lhe um carácter de sábio charmante e próximo do seu leitor. Além disso, aqueles que aspiram à consecução de bons feitos encontram no poeta, o estímulo e a dimensão recompensadora para os seus aturados esforços. A sua descrição da "arete" ou esse misto de "encómio e de treno" (4) que são os "Heróis das Termópilas", são por si só, a epifania da sua magistral sabedoria que ensina o leitor a desprezar a mediocridade, a viver na justa medida, tornando a vida leve e deixando-se conduzir pela luz do alto que sempre o leve a projectar-se nos caminhos da heroicidade e da ¢ret».
Deixo aqui registados os meus agradecimentos à Sr.ª Professora Doutora Maria Helena da Rocha Pereira, por me ter sugerido, em boa hora, este tema não mais aliciante do que compensador e ter-me auxiliado na procura da bibliografia mais adequada para o tornar possível.


2. A Ironia e o P£qoj

Nascido a 25km do Cabo Súnio, numa minúscula cidade da pequena ilha de Céos, próxima da Ática, no ano 550 a.C. , veio para Atenas a convite de Hiparco, mas com a morte de seu filho Pisístrato, os poetas que o rodeavam tiveram de dispersar-se. A Simónides coube em sorte viver na Tessália onde foi acolhido no seio das mais nobres famílias como a de Escopas.
Foi aqui na Tessália que veio a escrever algumas das obras que lhe grangearam enorme fama na Antiguidade. Os últimos dias viria a passá-los na Sicília, em Agrigento.
Entre outras facetas do poeta, uma é a fina ironia, algumas vezes quase próxima do humor negro.
Alguns autores documentam-na com a narração de episódios da sua vida que redundaram na elaboração de versos irónicos. (5) Assim, e apesar de não provada a autenticidade do epinício que a seguir se transcreve, convém situarmo-nos nas circunstâncias que o provocaram. Anaxila, tirano de Régio pede ao poeta para elaborar uns versos majestosos a celebrar a vitória de umas mulas numa corrida. Mas como o dinheiro que lhe era oferecido não passava de uma ridicularia para a mentalidade do autor, tido por muitos como inclinado até à avareza, respondeu muito simplesmente que as mulas não eram dignas de ser cantadas, porque não passavam de filhas de desprezíveis burros. 
Não é de admirar a pouca monta em que teve este convite, se pensarmos nas avultadas recompensas e magníficos presentes de que gozava por parte de Hiparco seu protector na arte das letras, ao convidá-lo para Atenas logo que deu os primeiros passos seguros na poesia.
Mas como Anaxila lhe viesse a aumentar substancialmente a oferta remuneratória pelo trabalho pedido, então o nosso poeta depôs a sua displicência e imediatamente se dispôs a celebrar a vitória das mulas com o seguinte epinício:
Ca…ret' ¢ellopÒdwn qug£trej ‡ppwn
Salve filhas de cavalos de pés rápidos. (fr. 19 D)
De notar, a perífrase construída habilidosamente com a junção das palavras ¢šlla+poÚj, à letra, pés de tempestade de vento, designativo agora aplicado aos cavalos progenitores dos animais que lhe incumbia enaltecer. Esta sua intuição para a crítica jocosa, deixa, porém sempre salvaguardada a elevação poética, sendo considerada mesmo por muitos, como igual ao próprio Píndaro.
Um outro aspecto da sua ironia está patente no episódio de Crio, personagem conhecida em Egina. Por um lado, provoca o riso, mas por outro, morigera os costumes e ensina através de uma motivação divergente. Senão, vejamos. É Aristófanes na obra "AS Nuvens" que nos fala do cármen de Simónides, sobre o cordeiro e o modo como foi tosquiado. Os versos iniciais existentes são de facto, provocadores de riso, na medida em que compara Crio, ilustre personagem de Egina, a um cordeiro que foi tosquiado. Um insucesso não identificado esteve certamente na origem do seu motejo.
Vejamos os versos em que ele se exprime:

™pšxaq' Ñ Cr…oj oÚk ¢eikšwj
elqën ™j eÜdendron ¢glaÕn Dioj
tšmenoj (fr. 22 D)

O cordeiro, como é compreensível, foi tosquiado 
quando ia para o esplêndido boscoso recinto de Zeus.

Poderia tratar-se ora de um insucesso de jogos sugerido pelo recinto de Zeus como era o de Olímpia em Nemeia, ora de um desastre de carácter político.
Uma coisa é certa, é que não se trata da sua cabeleira como entendeu Page (6), mas de algo que tem a ver com o facto de não lhe terem saído as coisas como queria. Em Atenas ficou na memória dos seus habitantes uma antipatia por este personagem derivado ao carmen irónico de Simónides.
Este aspecto satírico do poeta pode ainda comprovar-se por um epitáfio que ele atribuiu a um poeta por ele considerado de segunda categoria, Timocreonte de Rodes, sublinhando dele não a sua capacidade poética, como seria lógico de esperar, mas censurando com uma crítica mordaz os excessos e a maledicência do defunto.

poll¦ piën ka… poll¦ jagën kaˆ poll¦ k¦k'eˆpèn ¢nqrèpouj ke‹mai Timokršwn `RÒdioj

Depois de muito beber, depois de muito comer,
Depois de muito dizer mal dos homens, aqui estou jazendo, Timocreonte de Rodes. (fr. 99 Diehl)

Dotado, como vimos, de uma rara aptidão para fazer rir, sem diminuir o nível da sua grandeza poética, antes mostrando-nos instrutivamente o lado jocoso da vida, recriando-nos com os gracejos que a sua naturalidade de artista lhe confere, a sua sensibilidade não é menos rica quando é necessário pintar-nos o lado trágico da mesma vida. Por isso, nos parece que ficaria algo incompleto este despretensioso trabalho se não analisássemos ainda que sumariamente um fragmento de rara beleza poética, "Dânae", que levaria mais tarde Plutarco a atribuir apocrifamente a Simónides os seguintes versos:

T¾n m�n zwgraj…an po…hsin siopîsan..., thn d�
po…hsin zwgraj…an laloàsan.

A pintura é uma poesia silenciosa; a poesia, uma pintura 
que fala.

Simónides é o poeta que usa a poesia não apenas para fazer rir, mas também para fazer chorar, além do mais com uma espantosa simplicidade de processos. Na memória colectiva da Grécia pairava um conto do género mítico cujo conteúdo era a morte trágica de Dânae. Recordêmo-lo em síntese. O pai de Dânae fora consultar um oráculo segundo o qual o neto haveria de matar o avô. Intimidado com o objecto inexorável do oráculo, Acrísio manda encerrar a sua filha Dânae numa torre a fim de evitar uma possível prole. Mas Zeus, segundo o mito, penetra nesta prisão transformado em chuveiro de ouro, e da sua união veio a nascer o filho Perseu. Seu avô, ordena então que sejam lançados ao mar, dentro de uma arca, quer a mãe quer o filho na tentativa de impedir com segurança a realização do oráculo.
Ambos no alto mar, a mãe em lancinante e inaudito sofrimento, o filho na inconsciência total do perigo, eis o momento em que Simónides os "fotografa", exprimindo com uma inegualável emoção, a trágica realidade sentida por uma mãe que desconhece na escuridão da noite fatídica se alguma luz de esperança poderá acender-se na vontade soberana de Zeus, a permitir-lhe dar uma volta milagrosa ao seu destino.
A história, não sendo original quanto ao seu conteúdo (7), adquire com este poeta uma nova forma. Não é o desfecho que interessa prever ou imaginar, feliz ou infeliz, como vinha sendo hábito neste mito, mas sim a estrutura central, isto é um grande plano de uma situação que se nos afigura real, estática na sua descrição, e, ao mesmo tempo dinâmica, pelo extraordinário p£qoj que consegue despoletar a partir do sentimento de desespero atroz e pungente de uma mãe impotente para se salvar, em diálogo com o seu filho que dorme.
Frankel chama-lhe a "primeira pintura da Madona na Literatura Grega". (8)

Dânae

Óte l£rnaki
™n daidalšai
¥nemÒj tš min pnšwn
kinhqe‹s£ te l…mna de…mati
œreipen, oÙk ¢di£ntoisi pareia‹j
¢mj… te Persši b£lle j…lan cšra
e�pšn t' : "ð tškoj, oŒon œcw pÒnon
sÝ d'¢wte‹j, galaqhnîi
d' ½qei knoèsseij
™n £terpši doÚrati calkeogÒmfwi
<tîi> de nuktilampe‹,
kuanšwi drÒfoi taqe…j:
¥lman d' Ûperqe te©n kom©n
baqe‹an pariÒntoj
kÚmatoj oÙk alšgeij, oud' ¢nšmou
fqÒggon, porfuršai
ke…menoj ™n clan…di, prÒswpon kalÒn.
eˆ dš toi deinÕn tÒ ge deinÕn Ãn,
ka… ken �mîn 'rhm£twn
leptÕn Øpe‹cej oâaj.
kšlomai d', eâde bršfoj,
eØdštw d� pÒntoj, eØdštw d' ¥metron kakÒn
metaboulia dš tij jane…h,
Zeà p£ter, ™k sšo:
Ôtti d� qarsalšon œpoj eÜcomai
¿ nÒsfi d…kaj,
sÚggnwq… moi."

Quando na arca toda bem feita 
O vento soprar
E o mar revolto com o terror
A prostraram, ela com as faces
Não enxutas,
Em redor de Perseu seu amoroso braço lançou
E disse: – Filho, que aflição a minha!
Tu, porém dormes, e com o teu 
Infantil coração repousas
Neste triste madeiro de pregos
De bronze cravejado
Que na noite o fazem brilhar
Estendido nas trevas de um sombrio azul
Com a profunda água salgada
Que em ondas passa sobre os teus cabelos 
Não te importas nem com a voz do vento
Assim deitado no teu purpúreo manto, 
Belo é o teu rosto!
Mas se para ti, o perigo fosse perigo
Às minhas palavras darias teus brandos ouvidos
Dorme peço-te meu filho
Durma também o mar, durma a minha imensa desventura
Que alguma mudança de desígnio
Surja da tua parte, Zeus pai;
E se na minha prece, alguma palavra ousada proferi
Ou arredada da justiça,
Perdoa-me.

Esta poesia merece uma breve análise. Com muita razão, Simónides gozou da fama de mestre de p£qoj. Aqui vemos como não interessa ao autor a morte de Dânae. Outras versões desta história encaminham-na para um desfecho libertador, fazendo chegar a arca junto das costas de Séfiro para ser colhida pelas mãos de um pescador.
O momento sublinhado é o ponto crucial da tragédia: uma mãe aflita pronuncia palavras desesperadas para o filho que não a pode compreender devido à sua tenra idade.
É impressionante o contraste entre os elementos externos da natureza e o bem elaborado cenário que envolve o episódio tal como a simplicidade e naturalidade com que se exprime Dânae. Vejam-se a título de exemplo os versos 7-9:

ð tškoj, o�on œcw ponon: sÝ d' ¢wte‹j,
galaqhnîi d' ½qei hnoèsseij

...Tu, porém dormes e com o teu infantil coração 
repousas.

Mestre do "pathos" e célebre pelos seus "threnoi", vigorou até hoje a frase proverbial de Catulo a seu respeito: "mais triste que as lágrimas de Simónides". (9)
Ao comentar este passo, Dionísio de Halicarnasso, acentua a fluência e a unidade do ritmo.
De registar entretanto que o quadro começa por palavras simples ao jeito de Simónides, mas com o decorrer do diálogo e para dar-lhe uma maior densidade psicológica, as frases tornam-se mais elaboradas com a acumulação de adjectivos, epítetos invulgares, anáforas e finalmente a súplica humilde e contrita a Zeus.
Adjectivos invulgares temos por exemplo adiantoisi, não enxutas, galaqhnî, que ainda está a ser amamentado ou o epíteto também raro de nuktilampe‹, que brilha na noite.
A anáfora  eáde... eØdštw... eØdštw... dorme... que durma... que durma, constitui um grande momento de "pathos". A voz de Dânae exprime deste modo um misto de afecto e de revolta. Interiormente, estaria inconformada pela injusta expulsão da cidade de Argos e através da anáfora, ela extravasa como que soluçando e aparentando uma serenidade que não tem , aconselha o seu filho a dormir. A maior emoção atinge-se, a meu ver, quando este conselho se dirige aos elementos da natureza e à própria sorte: eØdštw de pÒntoj, eØdštw d' ¥metron kakÒn (durma também o mar, durma a minha desmesurada desventura). 
O grande mérito de Simónides, para lá de ter modificado o desenrolar da acção deste mito é o de o ter transformado em algo que pode ser sentido pela própria experiência humana como seu verdadeiro capítulo. (10)
De facto, ao estaticismo do quadro descrito com elementos de côr e de som como nuktilampe‹ (que brilha na noite), ¢nšmou fqÒggon (o rumor do vento) e outros, contrapõe-se o dinamismo do personagem Dânae. No início, contempla aterrorizada o menino que dorme. Pensa numa oração a pedir a libertação. Duvida se será ousadia. Dirige-se ansiosamente a Zeus. Teme desgostá-lo. Mas necessita de arriscar. Pede-lhe que mude o seu destino. E surge uma inflexão inesperada no tom de voz. Humilde e contrita acrescenta: sÚggnwt… moi (perdoa-me Senhor). Pede perdão, se acaso Zeus entender que ultrapassou as margens da justiça.
Por último, e tal como Frankel, apercebemo-nos de que o final deste fragmento revela uma harmoniosa combinação de dignidade, verdade de vida e humanidade. (11) Uma formulação que quase toca o sublime.


3. Heroísmo e Imortalidade

Simónides foi testemunha durante a sua longa vida, de um facto de capital importância na história da Grécia: as guerras Medo-Persas. Tais guerras puseram por diversas vezes à prova, a valentia dos habitantes da Grécia. Foram por assim dizer, uma forja de heróis cujos feitos, se não fossem as letras, o mármore ou o bronze, ficariam para sempre no vaso do esquecimento.
Não aconteceu assim com os heróis das Termópilas, graças ao talento de Simónides de Céos, que lhes dedicou um famoso hino, objecto da presente análise. Foi em Atenas que o poeta recebeu um convite para compor poemas sobre os caídos nas Termópilas, nas batalhas de Salamina, Artemísio e Plateias.
Recordemos o facto que deu origem ao hino. (12) No estreito das Termópilas, 300 espartanos, chefiados por Leónidas, tentaram impedir que os Persas comandados por Xerxes, invadissem a Grécia central.
A estes que valorosamente tombaram pela causa da Pátria, dedicou o poema "Heróis das Termópilas". (fr. 26 de Page) (13)
É manifesta a admirável capacidade do autor em honrar a memória dos heróis, dando-lhes uma glória imortal.
De uma severidade de linhas impressionante (14), nele se misturam o encómio e o treno. Elogiar os mortos é elogiar os seus feitos, a causa nobre que os levou a oferecer a vida em troca de algo que valeu a pena. A alguns heróis dedicou-lhes apenas um epitáfio para perpetuar o seu louvor imarcessível; aos das Termópilas, compôs-lhes um poema para ser cantado em coro e fora do lugar da sua morte.
Alguns pensam tratar-se de um encómio (™gkèmion). É-o de facto no sentido em que mais tarde lhe vai ser dado: algo elogioso. Outros pensam tratar-se de um skÒlion, mas é muito solene para assim ser considerado. Também não é um qrÁnoj, pois este costumava ser cantado logo após a morte de alguém e na sua presença. A explicação é-nos fornecida por Bowra. (15)
Era costume entre os gregos celebrar-se o culto aos heróis, fora dos locais onde eram sepultados: era o chamado culto "in absentia". Quando se executava junto aos seus túmulos, consistia numa festa pública na qual se ofereciam as primícias das colheitas e indumentárias. No rito dirigiam-se orações aos deuses celestes e aos deuses da terra, tomava-se um banquete pelos mortos e o arconte, revestido de uma túnica cor de sangue e cingido com uma espada, brinda à alma do morto com uma taça de vinho e diz: "Bebo aos homens que morreram pela liberdade da Grécia".
Ora neste poema de Simónides não parece que estejamos junto ao túmulo de um morto, dado que as palavras utilizadas não ressaltam o lamento nem fazem menção de ritos fúnebres.
Sabe-se também que para que os que morreram na guerra persa, foram erigidos sacrários onde se celebram ritos em honra dos heróis. Por isso, se são discutidos o lugar e a ocasião deste hino ser executado, parece mais provável que se trate de um hino a ser cantado num lugar de Esparta para memória dos heróis e não propriamente de uma sepultura.
A esta conclusão chegámos, depois de fazermos a tradução do fragmento e a sua análise linguística, formal e ideológica.

Os Heróis das Termópilas

tîn ™n QermopÚlaij qanÒntwn
eÙkle¾j m�n ¡ tÚca, kalÕj d' Ð pÒtmoj,
bwmÕj d' Ð t£joj, prÕ gÒwn d� mn©stij, 
Ð d' o�ktoj œpainoj:
™nt£jion d� toioàton oÜt' eÙrèj
oÜq' Õ pandam£twr ¢maurèsei crÒnoj.
¢ndrîn ¢gaqîn Óde shkÕj o„kštan eÙdox…an
`Ell£dos e‡leto: marture‹ d� kaˆ Lewn…daj,
Sp£traj basileÚj, ¢ret©j mšgan leloipèj
kÒsmon ¥enaÒn te klšoj.

Dos que morreram nas Termópilas 
Gloriosa é a sorte, belo é o destino.
Um altar é o seu túmulo; em vez de lamentos, 
a recordação; a compaixão, um louvor.
Um rito fúnebre do género nem o bolor
nem o tempo que tudo domina hão-de destruir.
Este recinto de homens valentes escolheu
a glória da Grécia para seu habitante.
Disso é testemunha o próprio Leónidas,
rei de Esparta, que deixou após si
um grande ornamento de valor
e uma eterna glória.

Importa atender a algumas palavras utilizadas no poema que sugerem o culto dos mortos fora do lugar de seu túmulo. A palavra s»koj, "recinto", que escolheu para seu habitante a glória da Grécia, é um pequeno templo, correspondendo a um ƒerÒn. Não poderia ser em Termópilas, porque a expressão ™n qermopÚlaij colocada em grande relevo substitui a expressão ™nq£de que se traduz por "aqui mesmo".
Sendo assim, e por associação com as palavras seguintes bwmÕj d' Ð t£joj (por túmulo tem um altar) leva-nos a pensar que se trataria de um culto à distância em Esparta, por exemplo, longe do lugar da sua morte.
Mas também não era verdadeiramente um templo, porque esse era expresso pela palavra n£oj e dedicado a um deus e não a um herói.
Seria, em definitivo, uma espécie de pequeno templo.
Além disso, o próprio Pausânias, amigo pessoal de Simónides, diz que em Esparta existia um pequeno templo ƒerÒn, que era um lugar para o culto "in absentia", porque todos os mortos haviam sido sepultados nas Termópilas. 
Por outro lado, não vemos um lamento de compaixão ou de lágrimas. A expressão mn©stij ou œpa…noj (recordação e louvor) sugere-nos que a ocasião é já passada e o momento é de louvor e não de mera saudade, porque as lágrimas não são o prémio mais justo para quem cometeu feitos cuja dignidade exige a recompensa de um grande louvor e de recordação eterna.
Este sentido de louvor está próximo do pensamento de Péricles quando afirma em oração fúnebre que os mortos que deram o seu corpo pela comunidade, receberão uma glória imperecível que é a de receberem um segundo monumento na memória dos homens.
De mais difícil interpretação parece ser a palavra ™nt£jion.
Poderia significar o lençol mortuário, isto é, um sudário. A consequência em relação a um possível significado, era a de que os mortos deixarão uma glória que durará eternamente como um sudário. 
Neste sentido, foi utilizada por Políbio e Dionísio de Halicarnasso.
Mas usado no plural ent£jia, como aparece em Sófocles ou Eurípides (respectivamente em Electra, 326 e Helena, 1420), indica as ofertas feitas aos mortos e os escólios explicam a palavra pelo termo ™n£gismata. Mas como no singular ™n£gisma tinha um significado análogo, neste caso, Simónides poderá referir-se às ofertas que faziam parte da cerimónia realizada no recinto sagrado pelos mortos, a qual não mais seria esquecida da memória do comum dos mortais.
Poderemos então concluir que shkos seria o recinto em Esparta e não nas Termópilas e que bwmÕj d' Ð t£foj alude à transformação do lugar dos mortos, túmulo, em altar ou sacrário ou pequeno templo onde, agora, à distância se celebrava a coragem e o heroísmo dos que deram a vida pela Pátria.
Finalmente aparece o rei Leónidas como testemunha marture‹, porque era ele o chefe dos 300 soldados espartanos que tombaram nas Termópilas e também este tinha em Esparta um pequeno templo, onde se celebravam jogos em sua honra.
Difícil se torna explicar como é que o recinto sagrado teve como cidadão a glória da Grécia. Seria segundo habitual interpretação, uma espécie de Fama personificada que passaria a ser cidadã do recinto.
De facto, como vimos a propósito do vocábulo œpainoj, o pensamento de Péricles coincide com o de Simónides: a glória é uma espécie de segundo monumento.
Mas também pode ter relação com o epíteto do deus Apolo.
Pausânias é de opinião que a combinação k£rneioj o„kštaj (deus de família) é um resíduo do período aqueu e que é comparável ao epíteto dwmat…taj (construtor da casa). Daí se infere que a glória ou a fama seria a oiketas do recinto sagrado, isto é a sua protectora divina.
À guisa de conclusão, recorde-se que o primeiro verso do poema tîn ™n QermopÚlaij qanÒntwn tem sido objecto de alguns comentários controvertidos. Assim, West em 1961 considera-o como simples prosa não fazendo parte do restante do poema. Page em 1971 demonstra que se trata de um hiponacteu. Posteriormente Lloy-Jones em 1974 virá a acentuar a afirmação de Page, acrescentando um argumento de valor: é que em prosa nunca se usaria o verbo qn»skein, mas sim o composto apoqn»skein. Deste modo, qanÒntwn é uma forma poética; a forma prosaica seria ¢poqanÒntwn. (16)
Para além deste fragmento, o heroísmo dos combatentes mortos nas Termópilas ficou ainda assinalado pelo mesmo Simónides no "Epitáfio das Termópilas"
(Fr. 92 Diehl). Em dois versos de admirável simplicidade, ainda que não totalmente comprovados como pertencentes ao autor, os heróis das Termópilas entram em diálogo com todos aqueles que passem junto ao epitáfio.

ð xe‹n', ¢ggšllein Lakedaimon…oij Óti tÁide
ke…meqa to‹j ke…nwn `R»masi peiqÒmena

Estrangeiro, vai contar aos Lacedemónios que jazemos
aqui, por obedecermos às suas normas. (17)

No entanto, outro epitáfio, este genuíno (fr. 83D), repete este mesmo pensamento. Pretende honrar um amigo seu de nome Megisteu morto nas Termópilas do seguinte modo: "Esta pedra honra Megisteu aquele que os Persas mataram... mas nunca fugiu ao seu dever: aqui ficou com os espartanos e morreu."
Ainda poderíamos analisar outros dois epitáfios do autor, um dedicado aos atenienses e outro aos espartanos em Plateias correspondentes aos fragmentos nº118 e 121 de Diehl, os quais vem corroborar a grande capacidade de Simónides por fazer falar aos vindouros das façanhas dos antepassados, tornando-os imortais. No dizer de Simónides a propósito dos espartanos mortos em Plateias, "mortos, não desapareceram: o valor que aqui os exornava, os fará regressar da mansão do Hades".

4. Heroísmo e ¢ret»

O epíteto justamente atribuído por Platão a Simónides de sofÕj kaˆ qe‹oj ¢n»r não pode deixar de merecer da nossa parte o relevo merecido em proporção com a profundidade com que nos admira a sua reflexão sobre a condição humana e as suas relações com os deuses. 
Para lá dos fragmentos já analisados, outros nos permitem encontrar em Simónides uma outra faceta: a de moralista. Na verdade, o poeta, ao reflectir sobre temas como a instabilidade da sorte (fr. 16 de Page), a "arete" (fr. 37 Diehl), a fragilidade humana (fr. 76 de Page) ou o poder dos deuses (fr. 22 de Page), coloca-se, a meu ver, numa posição de doutrinador admirável e constitui-se mestre de muitos seguidores que dele colheram muitas lições.
Se no ponto 2 deste trabalho, nos referíamos ao modo como soube cantar os heróis falecidos da Grécia, neste número, versaremos o modo como Simónides estimula ao heroísmo como um "modus vivendi" de todas as gerações futuras, com um verdadeiro ideal de vida. Neste aspecto, o autor parece-se com um teólogo, ao preocupar-se com a natureza dos deuses e a sua relação com os homens, sem deixar de possuir uma visão de humanista, que reflecte sobre a condição humana e nela encontra os requisitos para uma necessária projecção no caminho da "arete".
A ilha de Céos, lugar de seu nascimento, não será alheia à sua própria maneira de pensar. Aí se veneram as divindades Apolo, Aristeu e Dionísio. E os costumes de seus habitantes gozavam da fama de elevados e austeros. Constava mesmo que nesta ilha não havia lugar para prostitutas nem flautistas.
Em 476, sabe-se que compôs um hino em honra de Apolo, que ele próprio ensaiou com rapazes. É disto testemunho uma inscrição (tabuinha votiva) registada no fragmento 79 Diehl:

"Cinquenta e seis touros e outras tantas trípodes 
tu ganhaste Simónides, antes de dedicares esta tabuinha 
tantas foram as vezes que por haveres ensaiado um coro de homens tu subiste ao esplêndido carro da gloriosa vitória".

Um acontecimento presenciado pelo poeta na Tessália, permitiu-lhe compôr os versos sobre a instabilidade da sorte de cada homem. Convidado a jantar na casa de Escopas, homem rico e nobre, Simónides cantou uma ode em honra do seu hospedeiro. Momentos depois vem pedir ao poeta para que recebesse dois jovens que se encontravam à porta para lhe falar. Na ausência deste, e no mesmo instante, a sala, onde Escopas estava à mesa, desabou e a derrocada esmagou-o, a ele e a todos os familiares. (18)
Este terrível acidente teria estado na origem do seguinte poema: 

A sorte é instável

¥nqrwpoj ™ën mh pote j£shij Ó ti g…netai aÜrion,
mhd' ¥ndra „dën Ôlbion Ósson crÒnon œssetai
çke‹a g¦r oÙd� tanupterÚgou mu…aj
oÛtws ¡ met£stasij.

Sendo homem, não dirás que coisa acontecerá amanhã; e quando vires um homem feliz, não dirás por quanto tempo será. Porque nem mesmo a deslocação de uma mosca de longas asas é tão rápida como a mudança da sorte.

Parece todavia que segundo o autor, esta mudança pode ser motivada pelos deuses, não sendo totalmente fortuita. Daí, poder pensar-se na profundidade do seu sentido teológico. Senão vejamos, alguns fragmentos:

oÙk œstin kakÒn
¢nepidÒkhton ¢nqrèpoij: Ñl…gwi d� crÒnwi
p£nta metarr…ptei qeÒj.

Não há mal que os homens não devam esperar, porque em breve tempo, deus muda o curso de todas as coisas.

Noutros passos, diz-nos que Deus é alguém que não comete erros e que tem sucesso em tudo e que os homens sem ele não podem ter êxito. Vejamos alguns exemplos:

m¾den ¢marte‹n œsti qeoà kai
p£nta katorqoàn (fr. 63D)
É próprio dos deuses não cometer erros e ter sempre 
êxito.

ZeÝj p£ntwn aÝtoj j£rmaka moànoj œcei (fg.66D)
Zeus ele próprio é o único que tem remédio para todas as 
coisas.

oÜ tij ¥neuqe qeîn ¢ret¦n l£ben... (fr. 10D)
Sem os deuses nada pode ter êxito.

A consciência de que tudo pode mudar por intervenção dos deuses, parece levar a uma concepção de vida de aceitação indiferente de bens e de males, dado que o seu rumo não depende tanto dos homens como dos deuses. Esta concepção de divindade ultrapassa segundo alguns autores a do próprio Ésquilo.
Esta condição humana que insinua o poema, devem-na consciencializar todos os homens em todos os seus cálculos e em todas as suas condutas.
É de facto notável como no séc. V antes de Cristo, se pode chegar à percepção de uma tal noção de divindade que em muito se aproxima da própria noção aportada pelos pensadores e teólogos do cristianismo.
Tal conceito de Deus não pode deixar de ter repercussões sobre o conceito de homem. Este somente será feliz, sendo amado pelos deuses. Veja-se a este propósito o fr. 4, 4-12D:

Ple‹ston ¥ristoi
oÛj kš qeoˆ filoàsin

Na maior parte dos casos, os mais nobres são os que 
os deuses amam.

Este fragmento contém a resposta de Simónides à pergunta que lhe fizera Escopas sobre o que pensava acerca do pensamento do sábio Pítaco quando se referia à "bondade" do homem e à "dificuldade de ser bom". O sábio dizia que é difícil e árduo a um homem ser bom (calepÕn ™sqlon œmmenan).
Escopas esperava que o poeta lhe respondesse que era difícil conseguir sê-lo, mas que Escopas o tinha conseguido ser.
Não se fez esperar a resposta do nosso autor, além do mais com o geito de uma magistral lição de moralidade. Primeiramente debruçou-se sobre a palavra ™sqlÒj que ele considera sinónima de ¢gaqÒj. Para Escopas, a palavra ™stlÒj teria o significado de "nobre", mas Simónides entende que nobreza não é exactamente o mesmo que bondade. 
Por isso, diz que para adquirir essa bondade, só é possível através de um dom divino que se subtrai a todo o controlo humano. 
É que o homem, por ele, pode passar de uma situação de ¢gaqÒj pela sua riqueza, beleza, sorte, para rapidamente perder esse estado e passar a kakos.
Somente com a graça do amor que os deuses nutram por ele, poderá escapar a essa mudança.
Esta noção de "homem bom" segundo Frankel é verdadeiramente nova e revolucionária, ao situá-lo em termos diferentes do que se pensava anteriormente.
De facto, para Simónides, o homem nobre não era o que nascia de família nobre, mas aquele que o era pela sua superioridade moral em todos os domínios. Ajunta-lhe mesmo a palavra tetr£gwnoj para significar o homem "quadrado". Hoje diríamos, para exprimir este conceito, o homem bom dos quatro costados. No fundo, trata-se da harmonização entre as qualidades físicas e as qualidades morais.
Depois, o homem bom deve ter no coração, a justiça civil, isto é, deve colocar a "arete" ao serviço da cidade. (19)
Mas é exactamente este termo "arete", de significação muito particular entre os gregos, nomeadamente em Simónides que representa o grande ideal para que todo o homem deve tender e procurar possuir.
Poderemos dizer que ser herói seria alcançar a "arete". E então, segundo a nossa opinião e não improvável para Simónides, não são apenas heróis os que alcançam as grandes vitórias nas guerras ou nos jogos, mas todos os que perseguem em sua vida, o objectivo de vir a alcançar a "arete".
Por um lado, é algo conquistado pelo esforço; por outro, é algo que é controlado pelos deuses como já vimos.

™st… tij lÒgos 
t¦n  'Aret¦n na…ein dusamb£tois' ™pˆ pštraij,
† nàn dš min qoan† cîron ¡gnÕn ¢mfšpein
oÙd� p£ntwn blej£roisi qnatîn
œsoptoj, ïi m¾ dakšqumoj ƒdrèj
œndoqen mÒlhi,
†khi t' ™j ¥kron ¢ndre…aj.

Há um certo conto que diz
que a Arete mora em rochedos inacessíveis
e que um coro de sagradas ninfas celestes
a rodeia.
Porém não é visível aos olhos de todos 
os mortais.
Não é visível àquele a quem não tenha vindo de dentro
o suor que consome o ânimo 
e que não tenha chegado ao cume da coragem.

Estes versos não são totalmente originais. É notória aqui a semelhança com os de Hesíodo, para quem a "virtude", Arete, é algo que os deuses imortais colocaram em lugar muito difícil de subir com um caminho longo e difícil de início.
Simónides revela uma noção mais evoluída de "arete". Constrói mesmo um pequeno mito acerca dela. Imagina-a muito próxima dos deuses, diríamos algo próprio dos mesmos deuses.
Aos homens apenas é possível alcançá-la em virtude da sua coragem, se decidirem subir até ela penosamente. Diferentemente de Hesíodo, aqui a "arete" é invisível , excepto para aqueles que atingem as suas cumeadas por meio do esforço e da coragem. Cada pormenor aproxima mais e mais a "arete" dos deuses, transformada assim num caso particular do velho preceito da Odisseia:
oÙ g£r pwj p£ntessi qeoˆ ja…nontai
™narge‹j.
Não é a todos que os deuses se manifestam claramente.
(Od.,XVI,161)

Reveste alguma dificuldade o 3º verso, porquanto no original aparece † nàn dš min † cîron. A tradução de um coro de "ninfas" a rodear a "arete" é derivada do acrescento, emenda feita por Wilamowitz e geralmente aceite: a da junção de nàn + jan. A única dificuldade é a de que as ninfas não estavam no modelo de Hesíodo. Seja como for, além de provável resulta poeticamente belo e vem ao encontro do que temos dito de Simónides como capaz de se superiorizar em imaginação aos seus antecessores em temas a que deu o seu cunho pessoal.
Finalmente a palavra ¢ndre…aj no último verso, como aticismo, não seria de esperar numa composição de teor dórico, mas antes ¢ndre…ai como entendeu ser o mesmo Wilamowitz. E não nos parece tão estranho como isso se pensarmos que Simónides viveu em Atenas entre 527 e 514, regressando lá, ainda antes da sua retirada para a Sicília, onde viria a morrer. 
Importa porém sublinhar a marca pessoal do poeta no tratamento que faz de temas já versados, dando-lhes um carácter original.


5. Conclusão

Propunhamo-nos na introdução deste trabalho, estudar o problema da Ironia e do Heroísmo em Simónides de Céos. Estamos conscientes das limitações no objectivo alcançado. Não tivéssemos lido um verso de Simónides que diz: "Não incorrer nunca em falta e fazer tudo bem é próprio de um Deus" (fr. 63 Diel) (20), e teríamos podido cair nessa pretensão.
Vale a pena tomar conhecimento de Simónides em qualquer dos variados aspectos que enformam a sua poesia. Para além de ter sido o primeiro a compor epinícios em louvor dos homens, só ultrapassado mais tarde por Píndaro, ele é um verdadeiro mestre de ironia, de "pathos" e de grande profundidade quando reflecte sobre a existência humana.
A ironia em que ficou bem conhecido, mostra-nos o lado cómico de determinadas situações e o prisma por que ele as via. Constam até dele as seguintes palavras: "Na vida é preciso brincar e não ser completamente sério". É a sua forma de enquadramento na filosofia do equilíbrio, moderação e do "nada em excesso", tão ao gosto dos gregos.
No ponto 1 deste trabalho, apresentámos alguns poemas irónicos. Em nossa opinião, Simónides não se serve da sua ironia apenas para provocar o bom humor, mas também, para instruir. O episódio de Crio, já aludido, é um pretexto para "castigar" com a sua crítica os que se saem mal diante de seus projectos oportunistas, ou então percorrem caminhos inversos aos da "arete", submetendo-se por consequência, ao desprezo dos que assistem ao seus fracassos. Os epitáfios são de igual modo uma censura, ainda que velada, os de carácter irónico, claro está, aos modos de vida escandalosos ou medíocres, cujo esquecimento seria maior prémio que a sua recordação através da literatura.
Simónides ensina ainda a chorar com os que choram. Pudémos verificá-lo com o exemplo de Dânae, por quem o poeta parece também verter suas próprias lágrimas e comunicar os seus sentimentos ao leitor, que sente desvendar-se-lhe de algum modo o drama da própria existência humana.
Finalmente, não podíamos deixar de acentuar o grande tema por que mostrámos um não oculto favoritismo na valorização do seu pensamento: o heroísmo que conduz à imortalidade e o heroísmo dos que afanosamente procuram a "arete". Sensibiliza-nos mesmo a resposta extraordinária de Simónides dada a Escopas, quando este o interroga sobre o que pensava acerca do sábio Pítaco. "Bom não é o mesmo que nobre, é mais do que isso e mais difícil ainda, é sê-lo". Para o poeta, essa bondade situa-se na órbita da relação entre os deuses e os homens. Por isso viria a afirmar:

Sem os deuses, ninguém,
seja cidade ou homem mortal,
atinge a excelência. (fr. 10 Diel)


NOTAS:

(1) Seguimos este fragmento de Page através da obra de M. H. Rocha Pereira, Poesia Grega Arcaica, I.E.C. Universidade de Coimbra 1980, pág. 70.

(2) Citado por Bowra, La Lirica Grega Da Alcmane a Simonide, tr. por Giuliana Lanata 1ª ed. Firenze 1973, pág. 544 nota 293.

(3) Veja-se R. Flacelière, Histoire Litteraire de la Grèce, ed. Fayard Paris 1962, pág. 137.

(4) Cfr. Maria Helena da Rocha Pereira, Estudos de História da Cultura Clássica, ed. Fundação Calouste Gulbenkian 5ªed. Lisboa 1979, pág. 186-87.

(5) Este episódio é-nos contado por Bowra, ob.cit., pág. 462; por Flacelière, ob. cit., pág. 137 nota 4; e por Frankel, Early greek Poetry and Philosophy, tr. por M. Hadas e J. Willis, Oxford 1975, pág. 322. Este último refere-se ao carácter jocoso de Simónides que levou ao surgimento de várias anedotas sobre ele: umas amáveis, outras, hostis.

(6) Page é refutado por Wilamowitz, ao entender aqui um significado muito literal e, por isso, menos irónico. Cfr. Bowra, ob. cit. pág. 459, nota 37.

(7) Cfr. H. Frankel , ob. cit., pág. 315. De todos os autores lidos, é este que apresenta uma síntese mais perfeita da estrutura do conteúdo mítico.

(8) Frankel, ob. cit., pág. 315 "it is the first Madona painting in Greek Literature".

(9) Cfr. Easterling-Knox, The Cambridge History of Classical Literature I. Greek Literature, Cambridge 1985, pág. 224-26.
Aqui, os autores citam Catulo nesta frase proverbial e referem o comentário de Dionísio de Halicarnasso sobre a poesia de Simónides no tratamento do episódio de Dânae.

(10) É principalmente Bowra, em obra cita na nota 2 que faz uma análise linguística mais pormenorizada, pág. 495-98.

(11) O fragmento 38 de Page que seguimos pela obra da Professora M. H. Rocha Pereira em obra já citada na nossa nota 1., por mais acessível consulta, remete naturalmente para a sua fonte material que é Page, Poetae Melici Graeci, Oxford 1962, 532 pág. 284.

(12) Cfr. William Culican, Medos e Persas, Cambridge 1965 tr. portuguesa, col. "Historia mundi" vol.10 ed. Verbo, pág. 276.

(13) Page, Poetae Melici Graeci, Oxford 1962, 532 pág. 276.

(14) Cfr. M.H. Rocha Pereira, ob. cit. na nossa nota 4, pág. 186.

(15) Bowra, ob. cit., pág. 508.

(16) Esta conclusão é colhida de uma nota de um trabalho não editado do Prof. C. A. Louro da Fonseca, da Universidade de Coimbra, e distribuído aos seus alunos de Literatura Grega, no ano de 1988/89, para o estudo de Simónides.

(17) Para a tradução, cfr. M. H. Rocha Pereira, ob.cit. em nota 4, pág. 186 ou da mesma autora, Hélade, Antologia da Cultura Grega, I.E.C. 4ªed. Coimbra 1982, pág. 148; Frankel, ob. cit. em nota 5 pág. 319.

(18) Um extracto deste episódio pode ver-se em Page, ob. cit., pág. 482-93; Knox ob. cit., pág. 224.

(19) Cfr. Frankel, ob. cit., pág. 224.

(20) Maria Helena da Rocha Pereira, Hélade, Antologia da Cultura Grega 4ªed. I.E.C. Universidade de Coimbra 1982, pág. 148.
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